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141. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 10-én. (Kérvények bemutatása. Miletics Szvetozár 
régibb interpellatióira válasz végett a kormányt sürgeti, egyszersmind 6 az újvidéki 
szerb gymnasium tárgyában, Kiss János pedig a birói hatalomról szóló törvény életbe 
léptetése iránt interpellálja a kormányt. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása kezdődik és tovább foly.) 3 

142. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 11-én. (Kérvények bemutatása. Szaplonczay József 
interpellálja a kormányt a felekezeti iskolák közössé változtatása tárgyában. A hon
védelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly.) 33 

143. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 12-én. (Kérvények bemutatása. Várady Grábor Fiume 
visszacsatolása tárgyában, Tisza László az erdélyi sajtó és tagositási viszonyok iránt 
interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentése 1 millió forintuak a honvé
delmi minisztérium reudkivüli költségei közé felvételéről Több törvényjavaslat tárgya
lás végett az osztályokhoz utasittatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása tovább foly.) 59 

144. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 14-én. (Kérvények bemutatása. Salamon Tódor 
szabadsági időt kap. Konyovics Antal zombon képviselő halála bejelentetik. Korizmics 
László vá'i. jegyzőkönyve bemutattatik. Miletics Szvetozár a végvidék számára hozandó 
védtörvény és Fiume ügye rendezése iránt interpellálja, a kormányt. A kormány felel 
Szaplonczay Józseíhek a községi iskolák felekezetivó változtatása tárgyában te t t inter-
pellátiójára. A mentelmi bizottság Miletics Szvetozárt az államügyész sajtó-vádja 
lolytáu kiadatni véleményezi. A honvédelmi minisztérium költségvetásének részetes 
tárgyalása tovább foly.) 82 

145. o r s z á g o s ü l é s 1.870. márszius 15-én. (Kérvények bemutatása. A gazdasági bizott
ság jelentése a képviselőház márczius havi költsége tárgyában felolvastatik. Az iga
zoló bizottság jelentése folytán Korizmics László Vízakna vá'l. kerületi képviselő a 
szabályszerű 3ü napi határidő föntarfcása mellett, igazoltatik. A pénzügyi bizottság-
jelentése a következő három, úgymint: a) azon vaspályákról, melyek működésüket 



mind a magyar, mind az osztrák államterületre kiterjesztik; b) a szőlőváltsági kötvé
nyek szelvény adójáról; c) a Temes- és Béga-csatorna árterületén eszközölt munkálatok 
költségeinek beszedéséről és az 1868. XXV. tczikkbeli kedvezmények kiterjesztéséről 
szóló törvényjavaslatokról felolvastatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
tárgyalása bevégződik. A horvát minisztérium költségvetésének tárgyalása megkezdő
dik és bevégződik. A fiumei kérdés tárgyában kiküldött országos bizottság jelentése 
felolvastatik, és tárgyalás alá vétetvén, erre nézve Várady Gábor határozati javaslata 
Deák Ferencz módositványával elfogadtatik.) 105 

o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 17-én. (Kérvények bemutatása. A gazdasági bizott
ság jelentést tesz a márczius havi költségvetésről. A központi bizottság jelentése a 
postajövedékek fedezéséről; ő felsége udvartartása költségeiről; a magyar tengerparti 
ügyek rendezéséről; a pénzügyi törvényszékek fentartásáról; a volt központi kormány 
közegei nyugdijairól szóló törvényjavaslatokról.) 116 

o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 18-án. (Kérvények bemutatása. A kormány válaszol 
Deák Ferencz interpellátiójára a Pest városi házadó tárgyában. Az ipartörvényjavaslat 
az osztályokhoz utasittatik. A kérvényi bizottság jelentése elintéztetnek.) 119 

o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 19-én. (Kérvények bemutatása. Tisza Kálmán in
terpellálja a kormányt egyetemi tanárok meghívása tárgyában, Irányi Dániel törvény
javaslatot nyújt be a felnőttek iskoláztatása és az iskolai fenyíték eltörlése iránt. A 
pénzügyi miniszter bemutatja a catasteri felmérésről szóló törvényjavaslatot; továbbá 
a pénzverési törvény folytán veretett 10 és 20 frankos 1870. évi veretű aranyakat. 
A gyorsirodához két fizetéses gyorsiró-állomás szervezéséről a gazdasági bizottság 
javaslata elfogadtatik. A legfelsőbb udvartar tásra vonatkozó törvényjavaslat, mely az 
udvartartás költségeit 10 évre állapítja meg, tárgyaltatik és elfogadtatik. A volt köz
ponti kormány közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tárgyalása megkezdetik és 
elfogadtatik.) 131 

o r s z á g o s ü l é s 3 870. márczius 21-én. (Kérvények bemutatása. Jókai Mór a gyapjú-
kivitelre rót t teher iránt interpellálja a kormányt. A kormány beadja a Duna szabályo
zásáról és a Buda-Pest körül teendő egyéb közmunkák fedezéséről szóló törvényjavas
latot. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a ,,Pester Lloyd" s ,.Pesti tőzsde" és „Gabna-
csarnok" társulatoknak a pesti rakparton építendő házakra adandó kedvezményekre 
nézve. — A királyi vegyes bíróságokról szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasit
tatik. — A királyi udvartartás költségeiről, a volt központi kormány közegeinek 
nyugdijaikról szól > törvényjavaslatok harmadszor felolvasva, végleg elfogadtatnak. A 
postajövedék 1860. évi költségeinek fedezéséről, a pénzügyi ideiglenes törvényszékek 
föntartása iránt, a magyar tengerparti kikötőkből kiszállított tölgyfa utáni illeték 
megszüntetéséről szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak és elfogadtatnak. Továbbá ő 
fölsége cabinet-irodájának költségvetése, az államadóssági járulék szükséglete, a földte-
hermentesitési adósság és végre a közösügyi kiadások szükséglete elfogadtatnak). 151 

o r s z á g o s ü l é s . 1870. márczius 22-én. (Kérvények bemutatása. Harkányi Frigyes 
képviselő végleg igazoltnak jelentetik. Sztratimirovics György a török kölcsön iránt, 
Hodossy Imre az egyházi patronatusi peres ügyek i ránt , Irányi Dániel az 
államvaspályák eladása vagy bérletére vonatkozó hírek i r án t , Miletics Szve
tozár előbbi válasz nélkül hagyott interpellatiói, valamint újra a dalmát föl
kelés költségei, és végre a limito só ügyében interpellálja a kormányt. A kormány 
felel Miletics Szvetozárnak a dalmát fölkelési költségek ügyében; valamint Bnttyán 
Lászlónak a partiumok úrbéri ügyei iránti interpellátiójára. A kormány beterjeszti 
1-ször a törvény kihirdetését szabályozó, 2-or a felébbviteli bíróságok létszámáról, 
3-or a polgári perrendtartás némely §§-ainak módosításáról szóló törvényjavaslatokat. 
A nyugdijak iránti törvényjavaslat névszerinti szavazással elfogadtatik. Alsóbb rendű 
hivatalnokok és szolgák fizetésének fölemelése iránt Deák Ferencz indítványa a pénz
ügyi bizottság jelentése szerint elfogadtatik.) 198 
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151. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 24-ón (Kérvények bemutatása. Theil István inter
pellálja a kormányt az erdélyi állam-ut kiépítése iránt. A kormány az 1869. XXVI. 
törvényezikkbeli fölhatalmazásnak egy havi meghosszabbítása iránt törvényjavaslatot, 
továbbá a király 1869. keleti útjára megszavazott költségek kiegészítéséről és a 
Kopácsi József primás örökösei kifizetéséről előterjesztést nyújt be. Törvényjavaslatok: 
a postajövedékről, a pénzügyi törvényszékek ideiglenes föntartása i ránt ; és a ma
gyar tengerparti kikötőkből tölgyfáilleték megszüntetése iránt végleg elfogadtatnak. — 
A központi bizottság jelentést tesz: a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről, 
— a szőlőváltsági kötvények szelvényadójáról és a Temes folyó és Béga csatorna 
területén ármentesitési munkálatok költségeiről szóló törvényjavaslatokról. Szünet. A 
pénzügyi bizottságnak a pénzügyminiszter fölhatalmazás meghosszabbításáról szőlő tör
vényjavaslat iránti jelentése az osztályokhoz utasittatik.) 188 

152. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 25-én (Kérvények bemutatása. A központi bizott
ság jelentése az 1869. évi XXVI. törvényczikk hatályának kiterjesztéséről szóló tör
vényjavaslat iránt, tárgyaltatik és elfogadtatik. A pénzügyi bizottság az 1870. évi 
államköltségvetésről szóló törvényjavaslatot bemutatja.) 191 

153. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 26-ikán. (Kórvények bemutatása. A bankügyi 
enquete jegyzökönyveinek kinyomatása elrendeltetik. Bánffy János b. interpellálja a 
kormányt a keleti vasút tordai vonala iránt, melyre a kormány válaszol. Berecz 
Ferencz interpellálja a kormányt a gyöngyösi adóvégrehajtások iránt. — A könyvtári 
bizottság jelentést tesz. Az egyetemi és tanulmányi alap kikutatására héttagú bizott
ságok megválasztására a szavazások beadása a következő ülésre hagyatik. A Hollán 
Ernő államtitkárt illető rágalmak elintézése iránt Zsedényi Ede és Tisza Kálmán 
indítványaik tárgyaltatnak.) 1 93 

154. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 28-án. (Kérvények bemutatása. Pribék Antal kép
viselő hat heti szabadságot kap. Vidliczkay József interpellálja a kormányt vasút 
tárgyában Nyíregyházára vonatkozva, Tóth Kálmán határozati javaslatot ad be a 
báttaszék-zákányi vasútvonal iránt. A főrendiház elfogadva átküldi: a civillistáról, a 
suezi ut költségei fedezetéről, s az 1869-iki XXVI-ik törvényczikk hatálya meghosz-
szabitásáról, a tölgyfa-kivételi vámdijról, a postajövedékről szóló törvényjavaslatokat. 
A közalapok és egyetemi alap megvizsgálására, kiküldendő tizenkét, illetőleg héttagú 
bizottságok megválasztására a szavazatok beszedetnek. A közlekedési miniszteri állam
ti tkár elleni rágalmak elintézése iránti indítványok tárgyalása tovább íbly.) 223 

155. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 29-én. (Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság 
jelentése a Simay Gergely és társai által az államut- és hidvámok eltörlése iránt 
beadott törvényjavaslat tárgyában. A közlekedési minisztérium államtitkára elleni rá
galmak elintézése iránti tárgyalás tovább foly és névszerinti szavazással befejeztetik, 
A közalapok és egyetemi alap vizsgálatára kiküldött bizottsági tagok választására a 
beadott szavazatok eredménye kihirdettetik.) 244 

156. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 30-án. (Kérvények bemutatása. Waechter Fri
gyes az erdélyi brassói vasút iránt, Simonyi Ernő a kassa-oderbergi vasút érdekében, 
Szirma}^ Ferencz gróf a felső-magyarországi tanfelügyelők iránt interpellálják a kor
mányt. Szalay Sándor a képviselők lakdija iránt törvényjavaslatot nyújt be. — Az 
1869. XXVI. törvényczikk hatályát kiterjesztő szentesitett törvény kihirdettetik. A 
kormány benyújtja a 10 kros papir és 6 kros ezüst váltó pénzeknek a közforgalom
ból kivonása iránti törvényjavaslatot. A pénzügyi bizottság jelentése a Dunafolyam 
szabályozásáról és Buda-Pesten létesítendő közmunkák költségei fedezését illető tör
vényjavaslatról, továbbá az államszámvevőszékre előirányzott 80,000 írt iránti tör
vényjavaslatról elfogadtatik. Az állami és hidvámok eltörlése iránti törvényjavaslat, 
valamint Patrubány Gergelyének a fenyítő törvényszéki vegyműterem iránti javaslat
ról szóló jelentés, ugy a pestmegyei központi törvényszék bíráinak fizetésűk fölemelése 
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Lap 
iránt Nyáry Pál határozati javaslata elfogadtatik. — A zárszámadásokról szóló tör
vényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik.) 265 

157. o r s z á g o s ü l é s 1870. márczius 31-én. (Kérvények bemutatása. Miletics Szvetozár 
a Lojnsko-polje kiszárítása tárgyában, Simonyi Lajos báró az aradi lyeeum építési 
helye iránt interpellálják a kormányt. A kormány némi részben felel ez utóbbi 
interpellatióra, egyébiránt érdemleges választ későbbre igér. Molnár Endre képviselői 
állásáról lemond. Az osztályokhoz utasíttatna]? a következő törvényjavaslatok: az első 
folyamodásu bíróságok rendezéséről, a békebiróságokról, a bírósági végrehajtókról, a 
királyi ügyészség fe]állításáról, a felsőbb bíróságoknál alkalmazott itélő bírák számá
nak meghatározásáról, az 1868. LV. t. ez. módosításáról, a törvények kihirdetése iránt 
az 1868. III. t. ez. módosításáról. A partiumok úrbéri, tagositási és arányositási 
ügyei rendezéséről. A kormány következő-törvényjavaslatokat nyújt be: 1) a mun-
kács-lembergi és eperjes-tarnovi vasútvonal, 2) az eszék-sziszeki, károlyvár-fiumei, 
3) szentpéter-fiumei, 4) bánréve-nádasdi vonal 5) valkány-perjámosi vicinális vonal 
kiépítéséről, 6) novellarist az észak-állam vasút és 7) a magyar keleti vasút iránt. 
A zárszámadások iránti törvényjavaslat tárgyalása tovább foly és bevégződik, a zár
számadások iránti törvényjavaslat tárgyalása tovább foly és bevégződik, a zárbeszédek 
és a szavazás a következő ülésre halasztatván. Az államszámvevőszék iránti jelentés 
tárgyaltatik és befejeztetik.) 282 

158. o r s z á g o s ü l é s 1870. ápril 1-én. (Kérvények bemutatása. Pauliny-Tóth Vilmos 
a községi legelők és erdők utáni adó iránt, továbbá a külföldön kereskedő turóczme-
gyeieknek itthon is megadóztasása iránt, Gubody Sándor a török vasút tárgyában. 
Hodossiu József a kolozsmegyei hivatalnokok kihágásai iránt, nemkülönben a nép
számlálás tárgyában interpellálják a kormányt. A központi bizottság jelentést tesz a 
főrendiháznak a birák és bírósági hivatalnokok felelősségéről, továbbá ugyanannak a 
birák ós bírósági hivatalnokok áthelyezéséről és nyugdíjazásáról szóló törvényjavasla
tokra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatáról. A zárszámadások iránti törvényjavaslat 
részletes tárgyalása befejeztetvén, elfogadtatik. Az álianszámvevőszék iránti törvény
javaslatra a főrendiház által tett módosítások részletei-: tárgyalása tovább foly.) 306 

159. o r s z á g o s ü l é s 1870. ápril 2-án. (Kérvények és Petrieu Gyula n.-zorlenczi kép
viselő megbízó levele bemutatása. Ürményi Miksa interpellálja a kormányt a t. ható
sági tisztujitások tárgyában, melyre x kormány az illés végén válaszol. Turcsányi 
Gyula képviselőházi beteg irnok végleg kielégíttetik. Az államszámvevőszék iránti tör
vényjavaslat részletes tárgyalása tovább folyván, bevégződik és elfogadtatván, a főren
diházhoz áttétetik. A következő tőrvényjavaslatok; 1) a szőlőváltsági kötvény szel
vényadójáról, 2) a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről, 3) a Temes folyó 
és Béga csatorna ármentesitése költségeiről átalánosan és részletesen tárgyaltatván 
elfogadtatnak. A szab. osztrák államvasút adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalása 
Tisza Kálmán beadott indítványa folytán elhalasztatík. A vasúti bizottságnak több 
hozzá utasított kérvény iránti javaslata — Beszterczebánya város kérvényét kivéve — 
elfogadtatik.) 331 

160. o r s z á g o s ü l é s 1 7 0 . ápril 4-én (Kérvények bemutatása. Mukies Ernő a földadó 
behajtása módjára törvényjavaslat iránt határozati javaslatot ad be. Binder Mihály
nak a képviselőségről lemondása elfogadtatik. Eöry Sándor a Pápa és Győr közti vas
útvonal iránt; Táncsics Mihály a földvár-apáczai kincstári puszták haszonbérlete 
iránt, továbbá a bánfalvi községtemető iránt; — Körmendy Sándor a somogymegyei 
lakocsai alapítványi uradalom jövedelmei iránt interpellálják a kormányt A kormány 
1) a Ferencz-csatorna szabályozásáról, 2) a tiszai korona-uradalmak úrbéri marad
ványai eltörléséről, 3) a Határőrvidék részének polgáriasitisáról és 4) a nyiregyház-
ungvári vasnt építéséről szóló törvényjavaslatot nyújt be. A központi bizottság jelen
tése a dunaszabályozásról és a buda-pesti kölcsönről szóló törvényjavaslatról elfogad
tatik és tárgyalásra kitüzetik. A következő törvényjavaslatok: 1) A szőlőváltsági köt-
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vények szelvényadójáról, 2) A közös magyar törvények horvátországbani kihirdetésé
ről, 3) A temes folyó és a Béga csatorna ármentesitési költségeiről harmadszor fölol
vastatván, végleg megszavaztatnak, és a főrendiházhoz átküldetnek. 342 

16L o r s z á g o s ü l é s 1870. april 5-én. Kérvények bemutatása. Irányi Dániel interpellálja 
a kormányt a zákány-zágrábi vasútvonalon történt - visszaélés tárgyában. A központi 
bizottság jelentése az államköltségvetési törvényjavaslat iránt tárgyaltatik és elfogad-
tatik. A kormány felel Wahrmann Mór múltkori interpellatiójára a büntető, kereske
delmi és csődtörvény iránt, — továbbá Tisza Lászlónak múltkori két rendbeli interpella
tiójára: 1) az erdélyi sajtó-viszonyok tárgyában és 2) az erdélyi úrbéri tagosítások 
tárgyában. — melyek tudomásul vétetnek. Végre Miletics Szvetozárnak a határőrvi
dékre expediált törvónyezikkek iránt a kormány válasza az interpelláló távolléte miatt 
másokra nalasztatott, Az államvaspálya adójáról szóló törvényjavaslat Tisza Kálmán 
erre vonatkozó határozati javaslatával együtt tárgyaltatott és elfogadtatott. A követ
kező szentesitett törvények : 1) a legfőbb udvartartás költségeiről, 2) a volt központi 
kormány közegei nyugdijairól, 3) a posta jövedék fedezéséről, 4) a magyar kikötők
ből kiszállított tölgyfa illeték megszüntetéséről, és 5) a pénzügyi törvényszék ideiglenes 
föntartásáról — kihirdettettek. A szab. osztrák államvaspálya adójáról szóló törvény
javaslat Tisza Kálmán indítványával együtt átalánosan és részletesen tárgyaltatván 
elfogadtatott.) 350 

162. o r s z á g o s ü lés 1870. april 6-án. (Kérvények bemutatása. Luksich Bódog az urberi 
faizási adó iránt; Berzenczey László a bukuresti reform magyar lelkész Koós Ferencz 
ügyében: Ivánka Imre a nemesek név változtatási dija iránt interpellálják a kor
mányt. — Kollár Antal a törvényhatóságok virement joga tárgyában; Körmendy 
Sándor katonai laktanyák építése iránt határozati javaslatot adnak be. — A központi 
bizottság 1) a függő adóságokról, 2) a kir. vegyes bíróságok, 3) a fölebbviteli bírósá
gok, 4) az 186S. LIV. törv. ez. és végre 5) az 1868. III. törv. ez. módosításáról szóló 
törvényjavaslatokról jelentést tesz. — A bizottság jelentése: 1) a képviselők szállás
dija emelését, és 2) a papir tizkrajezárosok és ezüst hatkrajezárosok forgalomból ki
húzását tárgyazó törvényjavaslatokról, — Az állandó igazoló bizottság jelentése foly
tán Elekes György és Petricu Gyula képviselők igazoltatnak és az osztályokba beosz
tatnak. A kormány felel Tisza Kálmán interpellatiójára az államjavak eladása tár
gyában, melyre nézve a számadási kimutatások tudomás végett kinyomatnak; továbbá 
válaszul Huszár Imre interpellatiójára a nagy-kikinda-becskereki vasút iránt, mely 
tudomásul vétetett. Törvényjavaslatok: az állam költségvetésről, továbbá az államvas
pálya adójáról harmadszor fölolvastatva, végleg elfogadtatnak. — A budapesti köz
munkálatokra tervelt kölcsön iránti törvényjavaslat átalános tárgyalása elkezdődik és 
bevégződik.) 361 

163. o r s z á g o s ü l é s 1870. ápril 7-én. (Kérvények bemutatása. A kormány következő 
törvényjavaslatokat nyújt be : a vallás szabad gyakorlatáról; a pesti egyetemről; a 
kolozsvári egyetem fölállításáról; a József műegyetem újjászervezéséről; a középtano
dákról s az ezekkel kapcsolatosan fölállitandó szakiskolákról és a kisdedóvodákról. Egy
szersmind határozati javaslatot ad be a törvényjavaslatok előleges tárgyalására bizott
ság Kiküldés iránt. Végre a közoktatási és népnevelési czélokra szükségelt pótköltsé
gek iránt törvényjavaslatot terjeszt elő. A gazdasági bizottság jelentése a ház ápril 
havi költségvetéséről. A Dunaszabályozására és budapesti közmunkákra fölveendő köl
csönről szóló törvényjavaslat részletesen tárgyaltatik ós bevégződik. 388 



A VII. kötetben előforduló íontosabb sajtóhibák. 
Lap Hasáb Sor Hiba Igazítás 

96 1 41 magyarázatait magyarázatát 
106 2 6 pizottsághoz bizottsághoz 
120 2 31 az kihagyandó 
121 2 14 és 17 XII. törv. ezikk XXII. t. czikk 
127 1 51 lefoyása lefolyása 
— 2 55 szóqan szóban 
142 1 24 nyugdíjazására nyugdíjazása 
— 2 26 sértetlenül: után teendő: mellőzte; 
143 2 48 fogatni után teendő: magukat 
145 1 47 1868-ik 1861-ik 
— 1 55 1868-ik 1865-ik 
150 2 34 jobb felől bal felől 
245 1 9 letartozkodott letartoztatott 
249 1 50 folytatást fontosságot 
—- 1 51 adni tulajdonítani 
255 2 44 14.609 ezer for. 14.609,000 for. 
255 2 45 1,60,699 ezer for. 16,069.900 for. 
267 2 utolsó kötelezettségek kötelezettség 
269 2 44 Fodróezy Károly Fodróezy Sándor 
277 I 9. és 10. levodók levonandók 
282 1 9 tartott után teendő ülés 
284 I 22 vár vár ágyúi 
381 2 48 Ödön Imre. 

Igazitások az V. kötethez. 
153. lapon 2. bekezdés 1. sorában esek helyett Ennek 

5. bekezdés 7. sorában helyzeteit helyett helyzetét. f> » 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Miletics Szvetozár régibb iuterpellatióira válasz végett a kormányt sür
geti, agyszersmiad a az újvidéki szerb gymaasiaoi íárgyábaa, Kiss János pedig a birói hatalomról szóló törvény 
életbe léptetése iráit interpellálja a koraiiayt. A haavédelrni minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása 
kezdődik és tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
VÍ'CS Kálmán, Rajner Pál. Később Andrási/ Gyula 
gr., Eötvös József báró, Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V* órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

Majláth I s tván j e g y z ő (olvassa a mártius 
9-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

Elnök : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
Mtelesitve van. 

Van szerencsém bemutatni Zemplén megye 
közönségének kórvényét, melyben az első fo
kú bíróságok és törvényszékek szervezése alkal
mára kérik, hogy az illető megyék hallgattassa
nak meg. 

Ugyancsak Zemplén megye közönsége a sza
mosvölgyi vasút fölépítését; továbbá Debreezen 
vároa föliratának értelmében az ezen város alapít
ványából kiszakított 140,000 írtnak a n.-váradi 
kath. szentszék kezelése alól visszavételét elren
deltetni kéri. 

Ezen kérvények a kórvónyi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Csanády S á n d o r : Van szerencsém a t. ház
nak bemutatni Biharmegyébe kebelezett csökmői 
polgárnak Katona Andrásnak kérvényét, úgyis 
mint a csökmői íöldesgazdák megbízottjának, 
melyben a csökmői zsellér lakosok által előbbiek 

ellen indított úrbéres per végrehajtásának felfüg
gesztését kérik. 

H o l l á n Ernő : A magyar mérnök-egyesü
let legközelebb tar to t t választmányi ülésében 
egyik jeles tagja élénk szinekkel ecsetelte azon 
károkat, melyek a hazára nézve háramolnakabbóí, 
ha még sok időre elmarad a törvényhozás intéz
kedése a hazai műrégiségek megőrzése tárgyában; 
a választmány említett ülésében elhatározta, hogy 
a t. házhoz az iránt kérvénynyel fog járulni, 
melyet nevében van szerencsém bemutatni, azon 
kéréssel, hogy azt szabályszerű elintézés végett a 
kérvónyi bizottsághoz utasítani méltóztassék. 
(Helyeslés.} 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
Miletics Szvetozár : T. ház! Múlt évi 

november és december hónapokban több inter-
pellátiót voltam bátor intézni a miniszter urakhoz, 
melyekre eddig feleletet nem kaptam és több 
határozati javaslatot is terjesztettem a fc. ház elé, 
melyek napirendre még ki nem tűzettek. Ezen 
interpellátiók közül néhányat az események job
ban megoldottak, mintsem a miniszter urak felel
hettek volna. (Derültség.) így ő fölsége initiativájá-
nak köszönhető, hogy a Boeca di Cattaro lecsil-
lapittatott , ami t én múlt évi december 9-én t e t t 
interpellátiómmal elérni kívántam; de mégis né
melyek maiglan sem vesztették el értéküket, neve
zetesen a múlt évi december 9-iki 84. országos 
ülésben az összes minisztériumhoz intézett inter-

1* 
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pellátióm az 1861-diki szerb congressus határo
zatai tekintetében, egy másik, ugyanazon napon 
a miniszterelnök úrhoz az uralkodó s az oszt
rák magyar államférfiak keleti utjának ezélja és 
jelentősége miatt, különösen pedig a kifejtett 
osztrák-török conventióról, egy harmadik a de
cember 14-iki 85-ik ülésben az összes miniszté
riumhoz a törvények kihirdetése tekintetében ós 
végre a kereskedelmi miniszter úrhoz a távira
tok letartóztatása miatt. 

Határozati javaslataim közül az egyik nov. 
2B-kén a 73-dik ülésben olvastatott föl az 1867-
diki XII. egyezkedési törvényezikknek ő fölsége 
többi tartományai részéről történt nemteljesi-
tése miatt, egy másik nov. 27-röl a 75-dik or
szágos ülésben az országgyűlésnek a keleti né
pek irányában való manifestatiojáról, egy har
madik dec.l4-kén a 85-dik országos ülésben, ezen 
országgyűlésnek tiltakozásáról a sérelmes, az 
1867-ki XII. törvényezikkel ellenkező bocca di 
cattarói eszközökről és a magyar kormánynak 
ez iránt való nem szabályszerű magaviseletéről. 

A határozati javaslatok tekintetében kérem 
az elnökséget, hogy minél előbb tűzze ki napi
rendre ; az interpellátiók tekintetében pedig föl
hívom az illető miniszter urakat, hogy felelje
nek : mert a mellőzés nem fog engem akadá
lyozni, hogy kötelességemet továbbra is megte
gyem. 

Ennek következtében bátor vagyok egy ujabb 
interpellátiót intézni a pénzügyminiszter úrhoz: a 
szerb gymnásium subventiójának sequestrálása 
tárgyában. 

Jámbor Pál jegyző (olvassa Miletics Szve
tozár interpellátiójdt a pénzügyminiszterhez): 

,,Értesülvén, hogy közoktatásügyi miniszter 
ur az országgyűlés által tavaly az újvidéki szerb-
gymnasium részére jóváhagyott subventio hátra
lékot az újvidéki adópénztárra assignálta, a szerb
egyházközséget pedig ezen pénztárhoz ezen összeg 
fölvételére utasitá és hogy az adópénztár ezen 
összeget letartóztatta, némi átviteles illeték miatt, 
melyet a pénzügyi hivatal azon háztól keres , 
melyet az elhunyt bácsi megyés püspök Athanaez-
kovics Plató az újvidéki szerb gymnásium alap
jának 40,000 frtnyi értékben azon ezélokra ado
mányozott, hogy Újvidéken a jogi akadémia meg
állapítása siettessék; 

tekintve azt, hogy ezen illetékért a pénzügy
hivatal irányában törvény szerint az elhunyt 
püspök hagyatéka épugy jótáll, mint a gymna-
siumi alap, mely iránti követeléssel pedig, mint 
arról értesülve vagyok, az adóhivatal nem is je
lentkezett ; 

tekintve azt, hogy az állam áltat a gymnásium 
számára rendelt subventionak határozott műve
lődési ezélja van, és semmi esetre sem lehet zár

lat, vagy executio tárgya adóért, annál kevésbbé 
állítólagos illetékért, mennyiben fönáll még nem
csak a hagyományozó hagyatéka, hanem az átvi
teles illeték tárgya is, a mely pedig tőrvény 
szerint első vonalban áll jót az átviteles ille
tékért ; 

tekintettel arra, hogy a letartóztatás, éa & 
subventionak más czélra való felhasználása, sót 
még kiadatásának halasztgatása is a tanári fize
tés kiadatása rendes menetét ós ennek következ
tében az oktatást is zavarba hozza, a subventio 
fő czélját meghiusítja; 

tekintettel végre arra, hogy ez által com-
pr omittáltatik az államhatalom tekintélye; mikor 
t. i. egyik minisztérium egyet rendel, a másiknak 
meg alárendelt hivatala ama rendeletet meg
hiusítja, a pénzügyminiszter úrhoz intézek követ
kező interpellátiót: 

vajon tudtával tartóztattatott-e le átviteles 
illetékért a közoktatási miniszter ur által az új
vidéki gymnásium részére rendelt subventio az 
adóhivatalnál, és ha nem, szándékozik-e ezen 
zárlatot megszüntetni, és a subventio kiadatását 
megrendelni 1 

Elnök : Pénzügyminiszter úrral közöltetni 
fog. 

Vidats János : T. ház ! Van szerencsém 
Rassy József Veszprém megyei lakos kérvényét 
a t. ház asztalára letenni, ő 1848/9-ben az or
szágnak számos szolgálatot tett s azért most egy 
kis hivatalt kér. 

Azonkívül Jurisics János, 1848/9-diki hon
véd közharezos sebesült lévén, szintén hivatalt 
kér. 

Van szerencsém még Végh Bálint, volt hon
védnek kérvényét a t. ház asztalára letenni. 0 
1848/9-ben az országnak tetemes szolgálatokat 
fett, s azért most alkalmazást kér. 

Azon kivül van szerencsém Melczer György 
szegedi lakos és. (Jschiesel József Pest-kőbányai 
lakos kérvényét a t. ház asztalára letenni, mely
ben a mellékelt nyugták szerint 1849. évben a 
magyar hadsereg részére szállított 196 és 
fél akó bor árának 2065 írt 82 krban kegyes 
megtérítéséért esedeznek. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvé
nyeket a kérvényi bizottsághoz szabályszerű tár
gyalás végett utasítani. 

Elnök: Oda fognak áttétetni. 
Kiss János: T. képviselőház ! Ugy hiszem, 

hogy a t. kormánynak tudomása van arróL 
hogy a hazában több köztörvényhatóság, köz
tők a sz. kir. városok, nevezetesen: Szathmár 
városa — letelvén a tisztviselők megbízatásának 
ideje és beállandván május havában a tisztújí
tás ideje — elhatározta kőzgyülésileg, hogy & 
tisztújítást ünnepélyesen meg fogja tartani, mi-
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után 1867. február 28-án épen a t. kormány 
által a ház asztalára letett határozati javaslata 
folytán, mely 1867. márt . 8-án tárgyaltatott , 
és melyben a második pontban hivatkozás történt 
a régi törvényekre, melyek meg nem változtat-
tattak, nevezetesen az 1723. LVI. t. ez. 2. § és 
1729. XV.t. czikkre, melyek világosan rendelik a 3 
evenkinti tisztújítást, és minthogy a tisztújítás meg
történte alkalmával, melyet már a köztörvény
hatóságok elhatároztak, és mely a törvényben 
gyökerezett jogaik alapján azok által meg is 
fog t a r t a tn i , hézag történhetik a bírói hata
lom gyakorlásában, mert a népnek ebbeli egyik 
joga elvétetvén, és a kormány kezébe adatván 
át, az 1869. IV. t. ez. által — tehát a törvény
hatóságok meg nem fogják tar thatni az e te-
kintetbeni tisztújítást, és azon tisztviselők, a kik 
eddig az adminisztrátiót teljesitik, lemondván hi
vatalaikról, az igazságszolgáltatás meg fog akad
ni. Azért a következő interpellátiót vagyok bá
tor az igazságügyminiszterhez intézni: 

„ Figyelembe véve, hogy Szatmár városa ha
tósága, támaszkodva az 1723. LVI. t. ez. 2. §. és 
1729. XV. t. czikkre, melyek a köztörvényható
ságokban a 3 evenkinti tisztújítás megtartását 
rendelik el, melyek az 1848. XVII. XXIII. XXV. 
XXVI. t. czikkek által meg nem szüntettettek 
s főkép a XXIII. t. czikk végleges szervezé
sét foglalván magában a szabad kir. városoknak — 
ünnepélyesen közgyülésileg elhatározta a tiszt
újítás megtartását f. é. május 6-ára. 

Figyelembe véve másrészről, hogy eddig az 
igazság kiszolgáltatását a köztörvényhatóságok 
saját választott tisztviselőik által gyakorolták, 
kik a tisztújítás elhatározása napján több 
tisztviselőtársaikkal szintén lemondottak, — s 
minthogy a birák választási joga az 1869. IV. 
t. czikk értelmében el lett confiskálva a néptől 
és átruházva a kormányra ; tehát a köz
törvényhatóságok azok felett nem rendelkez
hetnek : 

Mondja meg t. igazságügyi miniszter ur, 
hogy az igazság kiszolgáltatás meg ne akadjon, 
és az által zavar ne történjék : minő intéz
kedéseket tet t , avagy szándékozik tenni? 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügymi-
niszterrel. 

Következik a napirenden levő tárgynak foly
tatása, t. i. a honvédelmi minisztérium költ
ségvetésének részletes tárgyalása. 

Majláth István jegyző (olvas;) l-ső czim 
központi igazgatás. 

Bi t tó Is tván e lőadó: A pénzügyi bizott
ság véleménye a következő: 

„I. czim. Központi igazgatás. A központi 
igazgatásra, mely a minisztérium és számvevő
ség szükségletén tul a központi ruha-és fegyver

raktárnak, hadtanári karnak és az ujonczozásnak 
költségeit is magában foglalja, összesen 249,717 
frt. 95 kr. vétetik igénybe. 

A pénzügyi bizottság az összesen 116 főből 
álló személyzetet, mely négy polgári és két ka
tonai osztályra felosztva teljesíti e minisztérium 
különféle és számos teendőit, és melyből ez idő 
szerint egy tanácsos, t i tkár és fogalmazó mint 
kirendeltség (expositura) működik az erdélyi kir. 
biztos mellett, a szolgálat érdekei által eléggé 
indokoltnak találván, sőt meg levén győződve 
arról, hogy a naponkint szaporodó teendők foly
tán a segédhivataloknál és a számvevőségnél 
jövőre kilátásba helyezett csekély személyszapo-
ritásnak szüksége rövid időn be fog következni. — 
A kivánt összeget, a tiszti lóilletmények fejében 
fönebb már levonatni javasolt 639 frt. 65 kr. 
híjával, kerekszámban 249,000 írtban megadatni 
javasolja. 

Klapka György: T. ház! Én a központi 
igazgatás költségeit sokallom; sokallom pedig 
azért, mert az nem áll arányban a honvédség 
mostani szervezetével. 

Tegnap és tegnapelőtt a szónokok legna
gyobb része a haza védelméről szólván, a leg
főbb súlyt a honvédségre fektette: én azt ellenke
zőleg addig, mig egész védrendszerünk átalakít
va nem leend, nem a honvédségre, de a rendes, 
állandó hadseregre fektetem. 

A mostani honvédségnek, nézetem szerint, 
más föladata nem lehet, mint támaszul szolgál
ni a rendes hadseregnek, és az is csak szükség 
esetében. — Miért szavaztuk volna meg mi az 
annyi pénz- és véradóba kerülő és hadilábon 
800,000 főre rugó állandó közös sereget és 
az igy reánk eső 330 — 340 ezer embert? 

Távol legyen tőlem azonban az, hogy ez 
által a honvédség fontosságát kétségbe vonni, 
vagy annak csökkentését ezélul kitűzni akarjam; 
sőt nagyon is óhajtom, hogy a honvédség minél 
elébb tökéletesittessék és szaporíttassék. — De né
zetem szerint, daczára mindazon szép szónok
latnak, a melyet itt hallottam, az nem történik 
meg előbb, mig arra nem fognak ráállani, 
hogy a rendes seregnek legalább egynehány 
korosztálya a honvédségnek átadassák (Helyeslés). 
Addig, mig az nem történik, a mostani honvéd
séget ugy kell venni: a milyen, és épen azért 
inkább nagyon takarékosan kell eljárni és nem 
növelni a szegény adózó nép terheit. 

Én megvallom, nem hiszem, hogy 1848/49-
ben az akkori magyar hadügyminisztérium na
gyobb személyzettel birt volna, mint a mostani 
honvédség központi igazgatása, annak pedig 
csakugyan több teendője volt, mint a jelenlegi 
honvédelmi minisztériumnak. 

Én ezen roppant költségeket, főleg azon sze-
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rencsétlen iránynak, tendentiának tulajdonítom, 
hogy ot t is, mint mindenütt az a szerencsétlen 
bureaucraticus rendszer uralkodik (Élénk helyes
lés bal felől), a melynek gyümölcseit előbb-utóbb 
érezni fogjuk. Én sajnálkozásomat fejezem ki a 
fölött, hogy mindenütt az egész országban azt a 
szerencsétlen hivataloskodási vágyat látom, és a 
kormány a helyett, hogy ezen vágynak ellent 
állana, inkább növeli azt (Ugy van: hal felől). 

Én tehát azt ajánlanám a t. háznak, hogy 
kezdjük meg a megtakarítást i t t mindjárt az első 
pontnál, s legalább is 20—25- ezer frtot levon
ván, fordítsuk azt honvédiskolára, (Helyeslés) hol 
azt sokkal nagyobb haszonnal lehetne alkalmazni. 
(Helyeslés). Legyen szabad most egy észrevételt ten
nem azon megjegyzésre, melyet tegnapelőtt Iván
ka t. barátom tett . Ez nem tartozik ugyan egyene
sen a tárgyhoz, de, mert elmondatott, s mert 
tegnap el kellett hallgatnom, nem akarván un
ta tni a házat a sok szép tudományos beszéd köze
pette — legyen szabad erre most felelnem. 

Ivánka Imre t. barátom gúny tárgyává tet te 
egy polgári egyénnek a honvédelmi minisztérium
ban alkalmaztatását. {Ivánka Imre : Nem á l l ! 
Halljuk!) Megvallom, ezt nem vártam volna t. 
barátomtól, legkevésbbé oly embertől, ki magát 
olykor még demokratának is tartja. (Derültség. 
Helyeslés jobb felől.) Lehetetlen, hogy t. barátom 
ne tudja azt. hogy Angliában a hadügyminiszter 
mindig polgári egyén. (Ügy van!) 

Ivánka I m r e (közbe szól): Én is ezt kívá
nom.. (Helyeslés). 

Klapka G y ö r g y : Lehetetlen, hogy ne tud
ja, hogy Amerikában az utóbbi polgár-háború 
alatt egy polgári egyén, — éspedig nem roszul, 
— vezette a hadügyet, Schwájznak mindig pol
gári egyén áll hadügyei élén. (Ui/y van!) És én 
nemcsak nem roszalom, de sőt szeretném hogy 
Magyarország alkotmányos szokásaiban gyökeret 
verjen az, hogy soha más, mint polgári egyén 
ho&védelmi miniszter ne legyen. (Elénk helyeslés.) 

Sajnálom, hogy a miniszterelnök ur nincs 
itt, mert egy kis megjegyzésem lenne az ő néze
tére is, mely szerint az amerikai polgárháború
hoz képest a mi honvédelmi harczunk csak gyer
mekjáték volt. 

Talán elfeledte a t. miniszterelnök ur, hogy 
mennyi véráldozatába került az országnak ezen 
gyermekjáték. (Helyeslés bal felől) De nekem emlé
keznem kell reá, mert a véletlen ugy akar ta , 
hogy akkor hadügyminiszter is voltam,és akkor, 
midőn májusban a hadügyminiszteri tárczát ve
zettem, már akkor is 50 — 60 ezerre felment 
a Bánságban lekonczoltak száma,; és a mailett 
24 — 25 ezer osztrák foglyunk, köztök 5 — 6 száz 
tiszt volt ; és mennyire ment még azután a 
nyári hadjárat alatt 'az elesettek és más áldozatok 

száma! (Andrásy Gyula gr. miniszterelnök belép) 
Engedje a t. miniszterelnök ur megjegyeznem, 
hogy ez valóban tréfa nem volt, s az 1848-49M 
önvédelmi harcz valóban gyermekjátéknak nem 
mondható. (Helyeslés.) 

Bátor vagyok javaslatomat még egyszer a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. ház! (Halljuk!) A t. képviselő ur előadásá
nak csak a végét hallottam, de még is eleget 
a r r a , hogy fölvilágosítsam a képviselő urat a 
tekintetben, mit mondtam vala azon óriási nagy 
harczról , melyre nézve, — ha nem csalatkozom 
— magánbeszédben a t. képviselő ur ugyanazon 
nézetben volt irányomban — s nem is lehet más
ban — hogy t . i . épen az amerikai óriási harcz 
oly rendkívüli volt, mely meghaladta mindazon 
harezokat, melyek Európában eddig történtek, 
miszerint azt mondtam: hogy stratégia s concep-
tió tekintetében, ahhoz képest a mi harczunk,— 
megengedem, hogy a kitétel más is lehetett —de 
hogy csekély volt, ez kétségtelen. Ezt értettem, 
és máskép érteni nem is lehet. (Helyeslés jobb 
felől)' 

Kerkapoly Károly államtitkár : T ház! 
A központi igazgatás kiadási czimén felvett tétel 
igazolására engedje meg a t. ház kiemelnem, hogy 
a múlt év folytán, melynek pedig csak végső 
felében lehetett az ügyeknek egész erővel fölme
rülni, miután a törvény azt mondja, hogy a 
tavaly először ujonczozottakat mint átalában min
den ujonczot is október előtt behívni nem lehet, 
s igy előbb az ügyeket egész erővel megindítani 
teljes lehetetlen volt; tehát, mondom, tavaly az 
év folytán a minisztériumhoz, — mely pedig oly 
ügyekkel, melyeket a törvény nem hozzá utasíta
na, épen nem foglalkozik — 43,224 ügydarab ér
kezett. Ezen 43,224 ügydarab közül 18,356 
volt csak az, mely a honvédseregre vonatkozik, 
tehát a honvédség mértékével mérendő meg; el
lenben 24,468 tehát teljes két harmada a beér
kező ügyeknek, olyan, melyek beérkeznének, ha 
a honvédség nem léteznék is, mert a közös had
sereg agendáit tárgyazzák, melyre pedig a t. 
képv. ur is a védelem súlyát fekteti. A tőrvény 
akarta ugy, hogy a közös seregre vonatkozó 
működéseknek és teendőknek nagy része a kor
kormányzat terén föntartatott a hazai kormány
nak, így az összes kiegészítési ügyek, az ujon-
ezozás és mindaz, a mi ezekkel egybefügg: a sza
badságolás, végelbocsátás, katonai nősülés, elhe
lyezés stb. kérdései. Ha tehát a t. képviselő ur 
az 1848-ikival hasonlítja egybe mostani honvé
delmi minisztérium teendőit, azt hiszem méltán 
nagynak tekintheti az összeget, de ha méltózta
tik figyelmezni arra, hogy, a tegnap mondottak 
szerint, már 90 ezerét megközelítő honvédsereg 
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újból rendszeresítése, a minden kezdetnél fölme
rülő tömérdek teendők mellett, még a közös se
regre vonatkozó 24,868 ügy darab látandó el, nem 
hiszem, hogy megmaradna azon véleménye mel
lett, hogy ezen czimen a minisztérium költség
vetéséből 25,000 irtot törölni lehessen. 

De megvallom, csodálkoznám, ha a ház e 
nézetet magáévá tenné. Én összeállítottam a 
honvédelmi minisztérium ügydarabjainak nemcsak 
egyévi összegét, hanem a február 12-ig beérkezette
ket, mikor ugyanis hittem, hogy e tárgy körülbe
lül napirendre jön. összesen 6332 ügy db. érke
zett az első 43 nap alatt a minisztériumhoz, esik 
ebből 147 minden napra, melyet rendesen el 
kellett látni. Költségvetésünk mondja, hogy 6 
osztálylyal rendelkezik a minisztérium, nem szá
mítva azon teendőket, melyeket az erdélyi kir. 
biztosság elvégez. A hat osztályhoz érkezett 43 
napon át 6332 ügy darab. Én némileg összehason
lítottam a többi minisztériumok azon teendőit, 
melyeknek költségeit a t. képviselő ur nem so-
kalta, és a melyek már megszavaztattak. Viszo
nyítottam az ottani ügydarabokat az itteniekkel 
és az eredmény az lett, hogy ugyanazon 43 
napon át, midőn hozzánk 6332 ügy darab érke
zett ; a belügyminisztériumhoz 5486 ügy db. 
tehát 836-tal kevesebb ; a vallás és közök, mi-
nisztreriumhoz 4314, tehát 2008-al kevesebb, a 
pénzügyihez 7522, tehát csak 1190-nel több, az 
igazságügyihez 3283. tehát 3059-el kevesebb ér
kezett. Nálunk 3 miniszteri — és 5 osztálytanácsos. 
A vallásügyi minisztériumnál, hol 2080 db-al ke
vesebb az ügyszám, 2 államtitkár, 12 tanácsos. 
Nálunk egy államtitkár, 7 tanácsos. A pénz
ügyinél, ezen roppant nagy minisztériumnál, hol 
csak 1090-rel több az ügyszám, 1 államtitkár, 
6 minisztert, és 23 osztálytanácsos; nálunk egy 
államtitkár és 7 tanácsos. 

Es így megy tovább a többi minisztérium 
mokon át- Tehát a legnagyobb megnyugvással 
mondhatom, hogy egy tanácsosra sehol annyi 
űgydarab, de nem mondok sokat, ha azt mon
dom, fele annyi sem esik, mint ezen miniszté
riumnál, és igy csak ugy látható el, hogy min
den tanácsos alatt öten-hatan működnek a fo
galmazó személyzetből. Méltóztassék arról meg
győződve lenni, hogy másként az e minisztérium
hoz utasított teendőket, miknek két harmada a 
közös hadsereget illeti, ellátni teljesen lehetetlen. 

Ivánka Imre: T. ház! Nagyon csodál
kozom, hogy t. barátom Klapka szavaimat ugy 
fogta föl; mert, hogyha némi figyelemmel ki
sérte volna mindazokat, a miket épen a hon
védség föláilitása körül annak idejében vitattam, 
és -vitattam a közös hadügyminisztérium fölállí
tásáról , tudná, hogy ismételve és ismételve azt 
mondottam volt, és azt jelentem ki ma is, hogy 

addig nem fognak jól menni a hadügyi dolgok, 
míg nemcsak Magyarországban polgári kezekbe 
oem lesz letéve a hadügy; de míg a közös had
ügyminisztérium is polgári kezekbe nem jut. 
Tehát nem azt mondtam, hogy polgári kezekbe 
ne tétessék le a honvédelmi minisztérium, ha
nem azt, hogy mikor polgári kezekbe tétetik 
le, oly egyén legyen ki ért hozzá. S ez 
egészen más. (Derültség.) 

És most bátor vagyok sajnálatomat fejezni 
ki a fölött, hogy — a mint hírlik, és pedig 
biztos forrásból — épen akkor távozik el he
lyéről a honvédelmi államtitkár, mikor már be
dolgozta magát, és attól tartok, hogy megint 
oly polgári egyént vesznek oda, a ki ismét nem 
ért hozzá s rovásunkra tanuk (Közbeszólás jobb 
felől: Ivánkát kellett volna meghívnil) A közbeszó
lást elfogadva hivatkozom ismét a miniszter úrra, 
hogy én szolgálatot nem kértem soha: tehát 
magamra bizonyosan nem veszem a megjegyzést. 

Bátor vagyok megjegyzést tenni arra nézve 
is, a mit itt az 1848—49-iki hadjáratnak az 
amerikai háborúhoz mért kicsinyléséről ma is
mételve hallottunk, és e tekintetben megmon
dani nézetemet. Ha méltóztatnak az ország te
rületének és érdekeinek nagyságát egybehasonli-
tani, akkor elismerem, hogy sokkal óriásibbak 
voltak az amerikai erőködések, mint a nálunk 
történtek. De Európa mostani viszonyait te
kintve, semmi esetre sem tarthatom csak távol
ról is gyermekjátéknak az olyan háborút, a 
melynek bevégzésére két oly nagy hatalom köz
benjárása volt szükséges, mint az orosz és osz
trák ; nem fogadom el, hogy azt az erőt, melyet 
a nemzet kifejtett, — habár talán csekély szám
mal, de erélyénél fogva, — gyermekjátéknak le
hetne nevezni. 

A mi pedig az államtitkár ur azon reflexió
ját illeti, hogy a számok sokaságával akar bi
zonyítani, ez ismét bizonyíték arra, a mit Klapka 
képviselő ur mondott, hogy bureaukratikus rend
szer uralkodik a minisztériumban. (Ugy van! bal 
felölj Tudjuk azt a régi világból, hogy a szá
mok szaporítása mindig tulajdona volt a bureau-
kratiának. Csinálnak 3 sort az ügydarabra, és 
igy csinálják a számokat végtelenül, (ügy van! 
bal felől) 

Tessék bemenni akármely bureauba, hol a 
bureaukraták otthon vannak, mindenütt ezt le
het látni. 

Mindamellett, nehogy jfönakadást szenved
jen a már folyamatban levő és mindenesetre 
most már jobban menő ügy, én megszavazandó-
nak vélem az összeget. 

Nyáry Pá l : T. ház! T. barátom Klapka 
az annyira kárhozatos bureaukratikus rendszernek 
nálunk is meghonosítását érintette, s éu kezd-
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tem kétkedni, hogy ez valósággal ugy van-e 
vagy nem? de tökéletesen bebizonyitotta tisztelt 
barátom és képviselőtársam az államtitkár ur, 
azt mondván, hogy fölosztva a napok számával 
a foglalkozók számát és az ügydarabok számát, 
melyeket földolgoznak, kisül, hogy valóban a 
minisztériumnál alkalmazott egyének számát 
nem lehet kevesbíteni. Én magam is igen sokat 
foglalkoztam közigazgatási dolgokkal, és mond
hatom, foglalkoztam épen 1848-ban a legneve
zetesebb, t. i. a belügyi dolgokkal, de én már 
korán megtanultam, miként kell nemcsak mun
kálkodni , hanem munkáltatni is; és én azon 
rendszert, melyet követtem és követtettem, egy
szerű falusi Dirótól tanultam. (Halljuk!) 

Az eset igen tanulságos, méltóztassanak 
figyelni. (Halljuk!) 

Egy falusi község nagy pusztát haszonbé
relt. Ujabb árverés rendeltetvén, a község a bí
rót és egy közlakost küldött ki az árverésre. 
Természetesen demokratikus szempontból, nem a 
biró, mint tisztviselő, hanem a közlakos árvere
zett. Midőn a kikiáltott ősszeg már kétszerezve 
volt, igen kétségbeesve tekintett vissza a köz
lakos , és — németek levén — igy szólt: Herr 
Riehter! was ist zu machen, der Preis ist schon 
das doppelte ? Erre azt mondja a praktikus biró: 
Biete und arbeite doppelt! az az: Ajánld meg 
a kétszeres á r t , de aztán a lakosság is kétsze
resen dolgozzék! (Helyeslés.) 

Én igen nagy szerencsével használtam ezen 
maximát, ós ajánlom az igen t. államtitkár ur
nák, kiről tudom, hogy háromszorosan is dolgo
zik, miszerint alkalmazza ezen rendszert, hogy 
a midőn szükség van ós dolgozni kell, ne nézzék 
tisztviselői a számot és órát, hanem midőn a 
hazának szolgálatában állanak és szükség van 
rá, kétszeresen, sőt háromszorosan is dolgozza
nak, (Andrássy Gyula gr.: Történik is!) és akkor 
nem lesz szükség a bureaukratikus rendszer 
megörökítésére. 

Elnök : Klapka képviselő ur módositvá-
nyát föl fogjuk olvasni. 

Majláth István jegyző (fölolvassa ad:) „A 
honvédelmi minisztérium budgetében „Központ i 
igazgatás" czime alatt előirányzott 249,717 frtnyi 
ősszegből 25,000 frt levonatván, ezen utóbbi összeg 
honvédiskolák alapítására fordíttassák." 

E l n ö k : Ezen módositvány ellenében a 
pénzügyi bizottság jelentése áll. Mindenekelőtt erre 
kell szavaznunk, azaz: elfogadja-e a t. ház a 
pénzügyi bizottság által javasolt összeget, vagy 
nem? Azok, kik elfogadják méltóztassanak föl 
állani. (Megtörténik.) A többség tehát elfogadta, 
és Klapka György képviselő ur módositványa 
elesik. Most átmegyünk az egyes pontoza-
tokra. 

Majláth I s tván j e g y z ő (olvas: „Államtit
kár 2000 frt* Közbeszólások: El van fogadva az 
egész czim!) 

Elnök : Az első czim el levéu fogadva, át
megyünk a második czimre. 

Bi t tó I s tván e l ő a d ó : A háznak egy elvi 
megállapodása következtében itt is egy horvát 
osztály lesz alakítandó, melyre a pénzügyi bi
zottságnak 181. számú jelentése szerint 7440 
forint ezen horvát osztály fölállítására szüksé
ges, mely szinte a központi igazgatás költségé
hez lenne csatolandó. (Olvassa a pénzügyi bizott
ság 181-ik számú jelentését.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az előbb meg
állapított elvek szerint ezen osztálynak fölállítá
sára kitett 7440 forintot? (Elfogadjuk ) Tehát a 
„Központi igazgatás" czime alatt megszavazott 
öszszeg teend 256,440 frtot. 

Majláth István jegyző (olvassa a 2-ik 
czimet.: „Főparancsnokság.") 

Bittó I s tván előadó (olvassa.) „Főparancs
nokság. Erre a költségvetésben 29.461 frt 45 
kr. kívántatott, a tárgyalás alkalmával azonban 
beadatott a minisztérium részéről 7. alatt ide 
mellékelt pótelőterjesztés, melynél fogva úti áta
lány fejében még 5000 frtot kér fölvétetni. 

A pénzügyi bizottság méltányolván a be
adott előterjesztésben fölhozott indokokat, meg
szavaztatni javasolja a kért 5000 forintnyi áta
lányt, és igy annak hozzáadásával és a lóillet-
mények fejében a fönebbiek szerint levonandó 
202 frt 50 kr. törlésével e czimre kerekszám
ban 34,200 frtot hoz javaslatba." 

A melléklet igy szól: (olvassa:) 
„A honvédelmi minisztérium 1870-dik évi 

államköltségvetésének 2-ik cziménél utazási áta
lányra semmi sincs fölvéve, miután a főparancs
nok működési pótlékot kap. Azonban e pótlékot 
— mint a tapasztalás már is megmutatta — 
más tekintetek teszik szükségessé. Ennélfogva a 
minisztérium nevében tisztelettel kérem a tisz
telt pénzügyi bizottságot, méltóztassék az emlí
te t t 2-ik czimnél utazási átalányul ötezer fo
rintot pótlólag fölvenni, s annak megszavazását 
a t. képviselőháznak ajánlani.u 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság véleményét 34,200 frt megszavazására 
nézve? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Majláth Is tván j e g y z ő (olvassa a 3-ik czi
met: „Kerületi parancsnokságok,") 

Bit tó István e lőadó: A 3-dik czimben 
„ kerületi parancsnokságok"-nál a pénzügyi bizott
ság ezen összeget a leszállított lóilletmények fe
jében a fönebbiek szerint lefonandó 243 forint 
törlésével kerekszámban 130,600 forintban meg-
szavazandónak véli. 
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Ivánka I m r e : Egy kis fölvilágosítást ké
rek. I t t a lovas parancsnoknak ló átalány 150 
frt adatik, és a gyalogsági parancsnoknak 210 
í r t ; ez egy oly sajátságos arány, a mit nem 
értek, mert hogy a lovas parancsnoknak, a ki
nek rendesen több lova és igy több költsége van, 
kisebb legyen a javadalmazása mint a gyalog 
ezredesnek, ezt magamnak kimagyarázni nem 
tudom. Továbbá: azon költségek, melyek a ke
rületi parancsnok állásának fentartására mulhat-
lan szükségesek, u. m. utazási költségek, reprae-
sentatió, stb. igen csekélyre vannak szabva, vagy 
épen mellőzve. Egy kerületi parancsnoknak ha
tásköre, mint igen helyesen méltóztatott megje
gyezni, — mindegy, legyen az akár ezredes, 

§ a k á r őrnagy — majdnem a generál commandáns 
hatáskörével egyenlő. En tehát azon repraesen-
tatiónak és azon sok utazásnak a melyeket 
tenniök kell, nem tartom megfelelőnek azon ösz-
szeget, mely itt előirányoztatik, és igy szüksé
gesnek tartanám, ha bővebb tanulmányozás után 
kellő hitelt kérne a miniszter ur, e tekintélyes 
állást elfoglalók díjazására. 

Kerkapoly Károly: á l l amt i tkár : Felvilá
gosításul azt mondhatom, hogy a törvény azt 
rendeli, miszerint a honvédtisztek illetménye 
egyenlő legyen a közös hadseregbeli tisztek illet
ményével. A közös hadseregben pedig szintúgy 
áll a dolog, hogy t. i. a gyalogsági törzstisztek 
ló-tápdija magasabbra van téve, mint a lovasság
nál. Ez két okból érthető. Egyik oka az, hogy 
a lovassági tisztek jobban vannak fizetve mint- a 
gyalogságnál levő tisztek, és igy az utóbbiaknál 
ló átalányra több kell. A másik ok pedig az, 
hogy mivel a lovas törzstisztnek több lovat kell 
tartania, egyre aránylag kevesebb kiadása van, 
mint a gyalognak, azon egyszerű gazdászati elv
nél fogva, hogy több lónál a mellékes költség 
több részre oszlik föl, mig például 4 lóra elég 
már egy lámpa, egy seprű, egy lapát, addig 
ugyanennyi lámpát, seprűt kell tartani annak is, 
kinek csak egy vagy két lova van. 

Tisza K á l m á n : Az igen t. államtitkár ur 
adott fölvilágosítást, de nem az iránt, a mi iránt 
kérdeztetett. Az iránt nem is volt szükséges 
hogy fölvilágosítást adjon, mert ezen fölvilágosi-
tásban fölhozott Blóeleségare nem is vonatkoztak 
Ivánka Imre szavai, hanem vonatkoztak a „lóáta-
lányra." (Helyeslés bal felől.) Sőt nem is vonat
kozhattak Ivánka szavai a „lótápra" mert ez a 
budgetben a gyalogságnál és a lovasságnál ugyan 
azon egy összegben van előirányozva. Az állam
titkár ur továbbá azt is méltóztatott indokul 
felhozni, hogy ezen arány előfordul a rendes 
hadseregnél is, annálfogva, mert a lovassági tisz
tek különben is jobban vannak fizetve, és igy 
némileg kiegyenlítésül kapnak kevesebbet a szó-
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ban levő szükségletnél. De ezen argumentum 
sem áll, a mennyiben az előttünk fekvő költ
ségvetés szerint ugy a lovas ezredes, mint a gya
log ezredes évi fizetése egyforma. (Helyeslés.) 

E két oknál fogva a nyert fölvilágositás 
nem elégséges, amiért is kérném az államtitkár 
urat, méltóztatnék az előttünk fekvő költségve
tésben a „lóátalányra" nézve feltűnő különbség 
iránt fölvilágosítást adni. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Meg
engedem, hogy fölvilágositásom hibás volt, any-
nyiban. hogy e szó helyett „ló átalány" e szót 
„ló eleség" használtam, de „ló átalányt" akar
tam érteni, és nem ló eleséget. Erre pedig tö
kéletesen ráillik, az a mit indokolásul fölhoztam, 
hogy t. i. több lónál a lótartással összekötött 
költségek több részre föloszolván aránylag ke
vesebb kiadása van e czélra a lovas ezredesnek, 
mint a gyalogságnál levő ezredesnek, ki keve
sebb lovat t a r t ugyan, de erre is a kezelést, 
és cselédséget stb. illetőleg aránylag annyit kell 
költenie mint amannak. 

Igaz, hogy a fizetésük egyenlő, de ne ni 
egyenlők a lovak tartásával járó aránylagos ki
adásaik, amazok lovassági pótdijt is kapván. 
Ismétlem, hogy hibásan fejeztem ki magamat, 
midőn nem a ,,lóátalányról", hanem a „lóele-
ségről" szóltam, különben a dolog természeténél 
fogva csakis „lóátalányt" lehetett érteni. 

Simonyi Lajos br.: Miután a lovassági 
tiszteknek drágább lovaik vannak, mindenesetre, 
mert azok erősebb és sebesebb szolgálatot köve
telnek tőlük, nézetem szerint a lóátalánynak 
nagyobbnak kellene lenni, mint a gyalogezrede
sek lóátalánya. Vélekedésem szerint, midőn ál
lamtitkár ur a közös hadseregnél levő fizetési 
arányokra hivatkozott, ezen magyarázatának egy
szerűen az a kivonata: a delegatió ezt ugy ha
tározta, s azon változtatni nem lehet. (Tetszés 
bal felöl. Ellenmondás jobb felől.) 

Ivánka I m r e : Csak egy észrevételem var.. 
A lóátalány alatt meglehet most is a honvéde
lemnél azt értik a mit az államtitkár ur mon
dott, de a hadseregnél a lóátalány nem ezt je
lenti, hanem azt. hogy a tisztek lovai a hasz
nálat által elrontatván, a tisztek segítséget kap
nak az államtól, hogy megromlott lovaikat idő
vel másokkal pótolhassák. Ezt jelenti és nem a 
seprűket. (Derültség, helyeslés a hal oldalon.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Az is! 
(Ellenmondás a bal oldalon és fölkiáltások: Jó vol
na szakérteik által képviseltetni magát a miniszté
riumnak.) 

Győrffy G y u l a : Ha az ugy van, hogy a 
lovassági parancsnokok több lovat tartanak, 
mint a gyalogsági parancsnokok, bátor vagyok 
fölvilágvsitást kérni az iránt : miért van mégis, 

2 
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hogy a „lóeleség" a lovassági parancsnokoknál 
és gyalogsági parancsnokoknál egy és ugyanazon 
összegre, t. i. 691 frtra tétetet t , holott az csak 
természetes, hogy több ló többet eszik. (Derültség 
a bal oldalon. Zaj, szavazzunk: a job{> oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni: vajon 
a pénzügyi bizottság javaslata szerint a kerek 
számban 136,600 frtot megszavazza-e a ház? 
(Nagy zaj.) 

Győrffy G y u l a : En egy nehézségre fölvi
lágosítást kértem ; (Zaj) gondolom : mielőtt sza
vaznánk, a kormánynak kötelessége fölvilágosi-
tást adni. {Zaj.) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Bocsá
natot kérek, miután az előadó ur privative kí
vánt az imént velem valamit közölni, nem 
hallottam képviselő ur kérdését. Kérném tehát, 
kegyeskednék ismételni. 

Györffy G y u l a : A lóátalányra nézve azt 
méltóztatott mondani, hogy a különbség abban 
fekszik, hogy a lovassági parancsnokok több 
lovat tartanak, mint a gyalogsági parancsnokok. 
Én ezen állítást elfogadom; hanem akkor kér
dem : hogy van az, hogy a lóeleség rubrikája 
alat t 691 frt tétetik ki épugy a lovassági, mint 
a gyalogsági parancsnokok részére, holott több ló 
többet eszik, és ha a fönebbi különbség figyelem
be vétetik, kell hogy ez utóbbi különbség is 
figyelembe vetessék. (Helyeslés bal felől.) 

Ándrásy Gyula gr. miniszterelnök: Azt 
hiszem képviselő ur maga is megmagyarázhatja 
azt, a mire teleletet kér. Igaz. hogy t. barátom 
az államtitkár az összeget már a lótartásból in
dokolta; de van egy más indok, mely igen ter
mészetes magyarázatot nyújt arra., miért egyenlő 
azon összeg ? Es ez: egyforma az állás és egy
forma a kötelesség. (Nagy nyugtalanság bal felől.) 

Csernatony Lajos : Miért nem egyforma 
tehát a lóátalány is? Nagy zaj.) 

Kerkapoly Károly : (Zaj. Helyre. Halljuk!) 
Tisztán föltett kérdésre tisztán fogok felelni: de 
ha a kérdés nem tiszta, a felelet sem lehet az. 
A lóeleség czimén — igen természetes — nem 
lehet több pénzt fizetni, akár mennyi lovat tar t 
son is valaki, értem egy lóért, mint a mennyit 
a kiszámított mennyiség a piaczi ár szerint ki
tesz. Azt pedig meg fogja nekem engedni a 
t. képviselő ur is, hogy a lovastiszt, még ha 
nem is volna meg neki — a mint meg van egy 
rovat alatt — a lovassági pótdíj adva, mi meg
könnyíti, hogy a szolgálat után kötelezett szá
mon tul is tartson lovakat, mert a lovassági 
pótdijt épen több lótartási czimen kapja, de sa
já t érdekében is, mint lovastiszt több lovat t a r t 
a gyalogsági tisztnél. Mint mondám, tehát ő 
pótdijt is kap azon fölül; (Bal felől : Hol van az 
a költségvetésben ?) engedelmet kérek, benne van 

a költségvetésben; hamarjában ugyan nem tu
dom mely lapon, de az előadó ur talán mindjárt 
föl fogja találni. 

B i t t ó I s t v á n : Engedje meg a t. ház, hogy 
e tekintetben néhány szót mondhassak. En 
ugyan nem vagyok szakember, de már a pénz
ügyi bizottságban is kérdést intéztem eziránt és 
ott azon fölvilágosítást kaptam, hogy lovassági 
pótdíj fejében 7680 frt van előirányozva, ebben 
foglaltatik azon pótdíj is, mely az egyes parancs
nokságoknál beosztott törzstiszteknek adatik. 

A pénzügyi bizottság — és itt Simonyi 
Lajos képviselő urnák kívánok válaszolni — nem 
azon szempontból indult ki, hogy a delegatióban 
igy állapították meg, mert ez nem is szolgálha
to t t zsinórmértékül, de maga a minisztérium 
sem indult ez alapon, mert a költségvetésben 
sem praeliminált ugy, mint az a delegatio ha
tározatai folytán történhetett volna; hanem a 
pénzügyi bizottság némi előnyben akarta része
síteni a lovassági tiszteket a gyalogságiak fölött 
és mikor ezen tételt igy fogadta el, esakis ezen 
szempontból tette, nem pedig azon indokból, 
mintha e tekintetben a delegatiónak határozatai 
lettek volna az irányadók. 

Midőn pedig a bizottság a honvédség tisztjei
nek fizetéseit és illetményeit akép állapította 
meg, mint azok a közös hadseregnél megálla-
pitvák, te t te ezt azért, mert nem akartuk,hogy 
a két branche között irigység vagy visszavonás 
támasztassék az által, hogy a fizetések különbö
zők. (Helyeslés jobbról.) Ezen politikai mozzanat 
volt irányadó és nem a delegatio határozataira 
való tekintet. 

En már a bevezetésben bátor voltam arra 
utalni , hogy miután a helyzet megváltozott, 
ujabb intézkedésre van szükség, de egy szóval 
sem mondottam, hogy akár a pénzügyi bizott
ságot, akár pedig a minisztériumot a delegatió
ban hozott határozatok vezérelték volna. Ezek
ben csak arra akartam felelni, a mit Simonyi 
Lajos b. képviselő ur fölhozott, különben ismét a 
nyert fölvilágositások szerint ki kell jelentenem, 
hogy azon összeg, melyben ezen lovas-pótdij 
a nevezett törzstisztek számára megállapíttatik, 
a 4-ik ezimben foglaltatik. (Bal felől : Hol van 
ott f) A jelentés 4-ik cziménél 2-ik lapon, a hol 
a jelentés bevezetésének végén azt mondjuk, 
hogy a bizottság eltérőleg a minisztérium előter
jesztésétől; (olvassa:) „a hadseregben létező mér
vekre leszállittatni javasolja a lóilletményeket és 
azokhoz képest lóeleség és lóátalány fejében a 
költségvetés 
1 -ső cziménél, a központi igazgatásnál 63 9 ft 65 kr. 
2-ik „ a főparancsnokságnál 202 „ 50 „ 
3-ik „ aker . parancsnokságoknál 243 „— „ 
4-ik „ a csapatoknál . . . 19,347 „ 48 M 
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törlést hoz javaslatba, — viszont az igy le
szállított lóilletmények helyett a hadseregre 
nézve is megállapított évenkinti szolgálati pótdíj 
fejében a 4-ik czimnél 64 aetiv tiszt u tán 
egész évre számítva 7680 frt és 96 szabad
ságolt tiszt után egy hóra számítva 960 frtot, 
összesen 8640 frtot javasol fölvétetni." 

Ezt méltóztatott a t. ház tegnap elfogadni 
az átalános vita befejezése után és ebben fog
laltatik az a kérdéses összeg. (Helyeslés jobb 
felől.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Termé-
tetes az, a mit előadó ur is. véleményem szerint, 
elég világosan kifejtett, hogy a mi költségve
tésünkben pótdíj nem volt, mert meghagytuk a 
lovaknak azon nagyobb számát, melylyel a lovas
sági tisztek azelőtt a hadseregnél bírtak. 

A pénzügyi bizottság azonban azon tekin
tetnél fogva, a melyet épen t. előadó ur kifej
tett , javaslatba hozza a lovaknak alábbszálli-
tását, a helyett megadván azt a pótdijt, a mely 
megadatik a hadseregbeli lovassági tiszteknek; 
tehát az e ezimen ujabban fölveendő összeg kö
rülbelül 8000 frtot tesz, azon nagyobb számú 
lómennyiség helyett, a melyet a minisztérium 
javaslatba hozott. (Helyeslés jobb felől) 

P é c h y Tamás : Győrffy Gyula képvise
lő társam kérdést intézett a honvédelmi minisz
tériumhoz és fölvilágosítást kért, egy bizonyos 
ügyben, mely épeu szóban forog, melyre, fájda
lom, sem a honvédelmi miniszter ur, sem az ál
lamtitkár ur kellő fölvilágosítást adni nem tu
dott. (TJgy van! bal felől.) A kérdés ugyanis az, 
hogy a mennyiben magának az államtitkár ur
nák szavai szerint is a lovasságnál több lovuk 
van az egyes törzstiszteknek, mint a gyalog
ságnál, hogyan lehet az, hogy mégis mindket
tőnél ugyanegy pénz összeg adatik lóeleség gya
nánt, holott több ló többet eszik? Erre nem 
kaptunk fölvilágosítást. (TJgy van! bal felől.) Ez 
volt az egyszerű kérdés. (Fölkiáltások jobb felől: Erre 
felelt! Bal felől: Szavazzunk! Nagy zaj.) 

T. ház! Méltóztassék a szavazást e kérdés
ben elhalasztani addig, mig magunknak ez iránt 
bővebb tudomást szerezhetünk; most azt megsza
vazni nem lehet, mert nem vagyunk a tárgyban 
kellőleg fölvilágosítva. (Fölkiáltások jobbról: Be 
föl vagyunk világosítva: Ellenmondás balról.) 

T. képviselőház! (Nagy zaj. Elnök csönget.) 
T. képviselőtársunk Klapka György fölhozta azt, 
hogy polgár legyen a honvédelmi miniszter vagy 
hadügyminiszter, a hol ilyen van. Én helyeslem, 
de nem azért, hogy mindenütt, a hol a hon
védségi ügyeket igazgatni kell, dilettánsok mű
ködjenek, hanem helyeslem azért, mert a polgárt 
tartom mindenféle brancheban a legfőbbnek, és 
igy az, a ki mint polgár áll az ügyeknek ólén, 

mindig vigyázni tartozik s fog is arra, hogy 
semmiféle soldatesea ki ne fejlődhessék. Ebből a 
szempontból helyeslem én a polgári hadügyi mi
niszterséget, és nincs is semmi észrevételem az 
ellen, hogy a miniszter ur maga nem katona 
{Fölkiáltások: Be igen az!) de mégis óhajtanám, 
hogy mikor a házban honvédelmi ügyek tárgyal
tatnak, akkor szakértőt is rendeljen ide a t. 
miniszter ur a szükséges fölvilágositások azon
nali megadhatása végett. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház! ' {Elfogadjuk! 
Nem fogadjuk!) Azok, a kik a 130,600 frtnyi 
lóátalányra megajánlott összeget megszavazni kí
vánják ; méltóztassanak felállani (Megtörténik. Föl
kiáltás bal felől: Mire kell megszavazni ?) A ház 
elfogadja. 

Majláth Is tván j e g y z ő (olvassa a csapa
tokról szóló 4-ik czimet.) 

B i t t ó I s tván előadó {olvassa) : „Miután a 
bizottság e ezitn egy«s rovatainak és tételeinek 
tüzetes megvizsgálásából és a miniszter képvise
lője által, a költségvetéshez csatolt mellékleteken 
fölül, szóval adott kimerítő felvilágositásokból 
meggyőződött a következőkről: 

a) hogy a zászlóalji parancsnokoknál feltűnő 
ama különbséget, miszerint azok közül 20 ezre
desi, 21 alezredesi és 41 őrnagyi ranggal bír, 
eléggé indokolja az előmenetel lehetőségével adni 
szándékolt ösztön és azon körülmény, hogy csak 
ez által vált lehetővé kitűnőbb régi honvéd 
törzstiszteket degradatió nélkül alkalmazni; 

b) hogy a zászlóalji törzsek teljesen az 
1868. évi XLI-ik törvényczikk értelmében és an
nak 9-ik §-ában részletesen megállapított sze
mélyzettel szervezveztettek, az ott körül nem irt 
lovassági törzsek pedig a kerületi parancsnoksá
gok mindegyike mellé adott egy-egy lovassági 
törzstiszt személyében létesíttettek; 

c) hogy a zászlóaljak állomási helyein a 
többször idézett törvény 11-ik §-a értelmében 
a törzsek mellett fölállított állandó gyalog szá
zadok, melyeknek legénysége rendszerint 8 heten-
kint uj behivottak által váltatik föl, — létszá
munkra nézve teljesen megegyeznek a hadsereg 
gyalogságának létszámával, és igy az altisztek
kel együtt 89 fegyveres és 10 fegyvertelen fő 
bői állanak ; — a lovasságnál pedig a lószerzós 
és tar tás tetemes költségei tekintetéből, az al
tiszteket is beleértve, csak 33 főből alakít tat tak; 

d) hogy a pótlovazás rovata alatt kívánt 
összeg azon okból, mert a beszerzés utáni első 
évben a fiatal lovaknál kevesebb veszteségre 
számithatni, csak felét teszi a hadsereg költség
vetésében tapasztalok alapján felvenni szokott el
használás! százaléknak, — végre 

e) hogy a betegápolási költségek is a had
seregnél e részben fölvétetni szokott 5% alapján 
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számittattak, azt javasolja, hogy az 1-ső, 2-ik, 
3-ik , 5-ik, 6-ik és 7-ik rovatokra igénybe vett 
összegek minden levonás nélkül megadassanak, — 
ellenben a 4-ik rovatnál a föntebbiek szerint 
leszállított lóilletmény fejében 19,347 ír t 48 kr. 
levonatván,, viszont lovassági szolgálati pótdíj 
fejében 8640 forint hozzáadatván, e rovatra 
1,176,386 forint 70 krajczár és igy a 7 vovat-

ból álló egész czimre összesen 3,904,600 frt sza
vaztassák meg. 

Végül e czimre vonatkozólag még köteles
ségének tartja a bizottság megjegyezni: hogy 
miután abban az ujonczok betanítására semmi 
sincs előirányozva és ez iránt a minisztériumtól 
azon fölvilágosítást nyerte, hogy az arra szük
séges költségeket az állandó századok létszámára 
előirányzott egész évi és a szabadságolt állo
mányra kivánt huszonegynapi pénzilletékekkel 
és az azok közt engedélyezendő átruházási joggal 
véli előállithatónak, — a bizottság az ereszben kért 
átruházást annyival inkább megadatni javasolja, 
mert ugy átalános közgazdászati tekintetben, mint 
különösen magának a betanításnak érdekében kí
vánatosnak tartja, hogy a minisztérium a szorgos 
mezei munkák alatt, és az ujoncz-betanításra 
különben is alkalmatlan téli időben néhány hétre 
még az állandó századokat is szabadságolhassa 
és ezen szabadságolásoknak megfelelőleg más al
kalmas időben nagyobb létszámot tarthasson 
együtt." 

P. Szathmáry Károly : T. ház! Megvallom, 
azon jelenet után, a mely épen most történt, t. 
i. midőn mi azt nem szavaztuk meg ezen olda
lon, a mit nem ér te t tünk; ott pedig megszavaz
ták azt, a mit nem értettek, (Fölkiáltások jobb 
felől: Csak önök nem értették!) mondom, ezen 
jelenet után zavarban vagyok arra nézve, hogy 
midőn ezen IV-ik ezim egyik aleziméhez, a ruhá
zat és fölszereléshez hozzászólok, vajon fogok-e 
kimerítő választ nyerni és nem kell-e újra 
olyasmit megszavaznom, vagy meg nem szavaz
nom, a mit nem értek? (Zaj a jobb oldalon.) 

Kétségtelen dolog, t. ház! hogy az uj hon
védség az ország nagy része, mondhatnám, hogy 
az egész ország előtt népszerűtlen. Azonban az
zal, hogy az eszme népszerűsítésére a kormány 
sokat t e t t volna, nézetem szerint a kormányt 
vádolni nem lehet. Nem is említve azt, mi több 
ízben fölhozatott, hogy a honvédelmi miniszter 
ur ismeretségét oly egyének kikerülték, mint 
Klapka, Vetter és Gáspár tábornokok, (Zaj a 
jobb oldalon) nem is említve, hogy az egész föl
szerelésnél a hazai iparosok meglehetősen mel
lőzve voltak és a legkövérebb harapatok Hara-
patoknak ju to t tak , (Derültség) én egyszerűen 
csak azon dolgokra vonatkozom, melyek azt bi
zonyítják, hogy a honvédség eszméje magánál 

a honvédségnél is népszerütlenittetett. Én magam 
is honvéd voltam 1848—49-ben és pedig Er
délyben, hol a honvédség körülbelől legtöbbet 
állott ki, de mondhatom, nem hallottam az 
egész táborozás alatt oly panaszokat, a minők 
az uj honvédség részéről most emeltetnek. Le
het, hogy az én tudósításaim hiányosak, az is 
lehet, hogy valótlanok; de oly kezekből nyertem 
azokat , melyekről kénytelen vagyok hinni, 
hogy az adatok hitelesek. Többek közt hallot
tam, hogy például a Pestre beparancsolt hon
védségnek, midőn be volt rendelve, nem volt 
lakása; midőn lakása volt, nem volt tüzelő 
szere; midőn tüzelő szere volt, nem volt mit 
főznie, stb. s nem volt korházuk, orvosuk és had-
birájok. De még e szép lánczsorozatot is mellőzöm, 
s csupán egy nagy hiányra kérek fölvilágosítást. 
A honvédség, a honvédsereg ugy a mint van 
hiányos ; és nem láttam kiemelve a miniszte-

| rium részéről azokat a lépéseket, melyeket pe-
| dig kiemelhetett volna, hogy t. i. a különféle 
i csapatok tekintetében már csakugyan történt 

egy lépés, t. i. az utászát fölállításával, melyet 
én tökélötesen méltánjdok s jeléül kívánom venni 
annak, hogy a miniszter ur lassankint legalább 
a nemzet azon kívánságának eleget kíván tenni, 
hogy a honvédség minden irányban elérje azon 

• pontot, mely azt igazán honvédséggé teszi. A 
í miniszter urnák nyilatkozata legalább azon re-
I menyre jogosít föl, hogy a fölállításnak nem fog 
• akadálya lenni. De nagyon tetemes hiányt lá-
j tok itt f. ház és t. miniszter ur, a szekerészetre 
i nézve. Nem a szekerészeket értem, hanem a 
í szekerészetet. Kétségtelen és tudva levő dolog, 
\ hogy nemcsak a tüzérség igényel nagyobb men-
[ nyiségü szekerészetet, hanem a gyalogság is, és 

hogy nehezen lehet arra számítani, mit a mi
niszter ur tegnap mondott, hogy lehető háború 
esetén a rendes hadseregből lehessen szekeré
szetet kölcsönözni, mert a hadsereg bizonyára 
nem tar t több szekerészetet és beteg-ko
csit, mint a mennyi a szükségletnek megfelel: 
sőt tudjuk a közelebbi háborúk történetéből, 
hogy annyi sincs, a mennyi megfelelne a szük
ségletnek. Ennélfogva épen nagy hiánynak tar
tom azt, hogy i t t egyetlen egy székéről — mely a 
gyalogság számára lenne alkalmazandó — és 
egyetlen egy betegkocsiról sem történik emlí
tés a költségvetésben. (Helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Az előttem szóló t. képviselő ur azt 
akar ta bebizonyítani, hogy az előtt a t. ház sza
vazott oly kérdés felett, melyet nem értett (El
lenmondás bal felől) és nem értették itt sem. A t. 
képviselő ur nem akart arra szavazni, — ugy 
szólt — a mit nem értett, mi pedig szembe 
megszavaztuk azt, a mit nem értettünk. En azt 
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gondolom, hogy ezt bebizonyítani nem méltóz
tatott . 

A dolog másként áll 
A t. képviselő urak közöl többen kérdése

seket intéztek az államtitkár úrhoz, illetőleg a 
miniszterhez; felvilágositást adott a bizottság 
előadása, adott az államtitkár. A t. képviselő 
urak azonban abból indulván ki, hogy azt bizo
nyítsák be, miszerint mi a kérdésben levő tár
gyat nem értjük, azon eredményre jöttek, hogy 
— daczára az adott felvilágosításnak — nem 

I értvén azt, ezzel bebizonyították, hogy ők ma
guk nem értik. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Azt mondotta továbbá a t.képviselő ur, hogy 
a minisztérium vajmi keveset te t t ezen intézmény 
népszerűsítésére; hogy hiányzik ez, hiányzik 
amaz; midőn megvolt a fegyver, hiányzott a 
ruha, stb. stb. — tökéletesen túlemelkedve egy 
kezdő intézménynek nehézségein, melyek min
denki által méltányoltatnak, a ki ért hozzá. (De
rültség és helyeslés jobb felől.) Mi tehát, midőn 
kénytelenek vagyunk a kritikát elfogadni, azt 
kérjük : méltóztassék ezen kritikát ugy alkal
mazni, mint a mely hat, buzdít, éleszt; tudni
illik : helybenhagyni, elismerni azt, a mi jó, és 
gáncsolni azt a mi rósz; de ezt nem méltózta
tott követni (Ellenmondás bal felől), hanem azeilen-
kezőt; és az ily fegyver megtompul a kézben, nem 
buzdit, nem serkent, de nem is hat és jogot ad 
arra, hogy magunk részéről húzzunk párhuzamot. 
(Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani, hogy a miniszté
rium nem te t t semmit ezen ügy előmozdítására 
és népszerűsítésére. Húzzunk párhuzamot! 

Mióta a honvédelmi kérdés az országban 
fölmerült, mi ez oldalon szedtük a köveket és 
a téglát onnan, és ugy, a hol és a mikép azo
kat talál tuk, hogy fölépítsük az épületet. 
Igen sokan voltak, kik nem is hitték, 
hogy valaha létre jöjjön; igen sokan vol
tak, kik akkor, midőn csak az eszméről 
volt szó, kijelentették, hogy legyen az épület 
bármily kicsiny, előre biztosítják a kormányt 
elismerésökről; később pedig, midőn az építésre 
került a sor, midőn mi — mint mondám — a 
követ és a téglát hordtuk, igen sokan nem csi
náltak semmit. 

Némelyek hordtak valamit: hordtak sarat 
és azokra dobálták, kik a nem mindig kényel
mes lajtorjákon vitték föl az építkezési anyagot. 
(Hosszas élénk tetszés jobb felől) Most pedig azt 
mondják, hogy az épület, mely előttük áll, 
nekik nem tetszik. Megengedem. hogy ők, 
— a mint mondják — jobbat építtettek 
volna: — de engedjék meg ők is, ha én meg azt 
mondom, hogy ez nincs bebizoixyitva, Meg
lehet azonban, hogy csakugyan jobb hon-
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I vódséget szerveztek volna; de hogy a jelen-
i léginek létesítését igen sokan akadályozták, az 
I kétségtelen. (Nyugtalanság bal felől. Helyeslés jobb 
| felől.) Bocsánatot kérek a t. háztól, hogy szem-
| ben azon eljárással, mely ily kritikával az ellen-
| zéknek magának állását gyengíti, kénytelen vol-
j tam ezeket elmondani. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
i Ivánka I m r e : T. ház! Miután azok közé 

számítom magamat, kik hordtak téglát az épü
lethez, habár nem tartozom a többséghez, ós 
most is téglát kívánok hordani hozzá, mert va
lóban az a törekvésem, hogy minél jobb legyen 
a honvédség, de épen, mert minden előhaladás-
nak őszintén örvendek, bátor leszek egyik másik 
tárgyban elmondani kritikámat azon czélból, hogy 
jobb legyen az épület. ('Fölkiáltások jobb felől: 
Csak tessék;) így nem helyeslem például a mai 
tárgyalásnál azt, hogy az első czimeken valósá
gosan vágtatva mentünk keresztül — nem tu
dom paripán-e vagy seprűn, mint a Blocksber-
gen szokták. (Fölkiáltás jobb felől: Hát mért nem 
szólalt föl?) Mert en bloc méltóztattak megsza
vazni mindent; elnök ur en bloc tette föl a 
kérdést s így nem is szólhattam hozzá. Tehát 
mivel attól tartok, hogy majd ezen különböző 
tételeket is, melyek i t t e 2. czimben benfoglal-
vák, majd lóhalálában megszavazzák, csak egy 
pár észrevételt kívánok tenni. (Halljuk!) I t t a 
legheterogenebb dolgok vannak összefoglalva és 
nem méltóztatnak az egyes tételeket fölolvas
tatni , legalább kívánnám, hogy az egyes szaka
szok : ruházat, fölszerelés, pénzbeli illetmény, el
helyezés, élelmezés stb. főbb czimek vétessenek 
külön. De mivel mint mondám, attól tartok, 
hogy mindezen tételek egyszerre lesznek meg
szavazva, megteszem azokra nézve már most 
észrevételeimet. (Halljuk! Halljuk!) 

A többi közt nem helyeselhetem azt, hogy 
például a századoknál iskolai czélokra 12 frt. 
van csak előirányozva. Már a múlt alkalommal 

i voltam bátor figyelmeztetni arra, hogy a hon-
j védtisztek kiképzésére és egyátalában a honvéd

ség szellemi kiképzésére azon 4—6 tanáron kí
vül, a mit szintén oly gyorsan szavaztunk meg, 
hogy hozzá sem lehetett szólani, úgyszólván mi 
sem történt és ezt annál sajnosabban tapaszta
lom, mert azon intézkedés eredménye, mely az 
egy évi önkéntesekkel ezéloztatik, hogy t. i. mi
nél előbb és minél több tisztet neveljünk a hon
védség részére, a kivitelben nagy részt elenyé
szik, azon egy és igen lényeges oknál fogva,, 
mert a tiszti vizsgák németül tar tatnak és ott 

j oly emberek alkalmaztatnak, kik a magyar nyel-
J vet nem értik. Azt csak meg méltóztatnak en-
1 gedni: ha két ifjút kiállítunk, kik közül egyik 

nem tud németül, ez bizonyosan meg fog bukni, 
j míg amaz, a ki németül tud, ha különben kéve-
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sebbet ért is a dologhoz, kereszti 1 fog menni a 
vizsgán. Ennek következménye az, hogy sokkal 
kevesebben állják ki a tiszti vizsgát, mint ki-
állanák, ha azok magyarul tartatnának. (Ivánka 
Zsigmond közbeszól: Hát tanuljanak meg németül!) 

Méltóztassanak megengedni, miszerint ez al
kalommal a tisztek alkalmazásáról a tegnapi s 
tegnapelőtti lapokban közölt kinevezésekről is 
pár szót szóljak. Igen is helyeslem én azt, mit 
Klapka képviselőtársam megjegyezett, hogy a 
honvédelmi miniszter polgár legyen; de azt kö
vetelem, hogy a hadsorokban szolgáló katona 
legyen, de ne legyen csakis katona, hanem le
gyen polgár katona. És mit látok? azt, hogy 
főhadnagyok és kapitányok lesznek olyanok, kik
nek fogalmuk sincs a katonai dolgokról, és az 
olyanok, kik értenek hozzá, hadnagyok marad
nak. (Uqy van! bal felől.) Ezt kétségbe vonni 
nem lehet, ott van a névsor, tessék megnézni. 

Az altisztek megtartása az osztályoknál — 
mint tegnapelőtt is emiittettem, —igen fontos; de 
csak akkor, ha az altiszteknek, kik tovább szol
gálnak, kilátás nyittatik arra, hogy vagy valami 
fizetésben vagy ellátásban részesülnek. 

I t t van egy institutio, mely tisztán arra 
van határozva, hogy a magyar koronát őrizze s 
ezt nem találom sehol a költségvetésben: ez a 
koronaőrség. A koronaőrséghez oly altiszteket kel
lene csak alkalmazni, kik kitűnően szolgáltak a 
magyar hadosztályokban, és a kik azután juta
lomkép oda mennek. Nem helyeslem, hogy bár 
ez tisztán magyar csapat — mert hiszem nincs 
más dolga, mint a magyar szent koronát őrizni 
— mégis a bécsi hadügyminiszternek alárendelt 
testület, mert látjuk, hogy az intézkedik fölötte, 
az teszi oda a legényeket és az nevezi ki a tisz
teket. Ezzel ismét nem tudok megbarátkozni. 

A lövöldék fölállítására nézve is bátor vagyok 
egy észrevételt tenni. Igen helyesen megkezdettek 
az intézkedések s csak arra volnék bátor a t. 
minisztériumot figyelmeszetni és kérni, hogj min
den egyes községben, melyben a legkisebb hon
védosztály létezik is, lövöldék állitassanak fel, s hogy 
engedtessék meg minden polgárnak, hogy a töl
tények megfizetése mellett a czellövésben gyako
rolhassa magát, mert most, midőn a lőfegyver
nek oly nagy sőt főjelentőssége van, szükséges, 
hogy tudjunk e fegyverrel bánni, miután nem 
tudjuk: mit rejt a jövő. 

Én még abban is — mit szintén tegnap
előtt voltam bátor mondani — kételkedem, hogy a 
csapatok részére követelt összeg elégséges legyen 
arra, hogy a múlt évben beállitott és be nem 
gyakorolt honvédek s az ez évben beállitott. ujon-
czok még ez évben begyakoroltassanak. Es ezen 
kétségemben megerősít a miniszter urnák azon 
szava, miszerint a tavaszszal lesz 110,000 be

gyakorolt honvédünk. Tehát nem lesznek ez év
ben begyakorolva. Nagy hibának tartom, ha 
nem intézkedünk ugy, hogy az az idén beállitott 
ujonczok már az idén legyenek begyakorolva; 
különösen az első fölállításnál, midőn sokkal 
több ujonczot lehetett kiállítani, mint később, 
szükségesnek látnám, hogy a betanítás ne ha
laszt issék. Ha a,rra, hogy a múlt évben és az 
idén beállítottak még ez évben begyakoroltassa
nak, azért, hogy nagyobb jelenlétszám szükséges 
és így nagyobb költség kellene, szeretném, ha 
azt is most kérné a minisztérium: mert abban 
nincs semmi megtakarítás, ha a jelenleg szük
ségelt begyakorlási költségeket mellőzzük, midőn 
azokat jövőre annál bizonyosabban megadni kény
telenek leszünk. A czél az, hogy a kiállított 
honvédek minélelőbb be legyenek gyakorolva. 

Tudjuk, hogy a hadjáratok tavaszszal szok
tak kezdődni, és ezért sokkal jobban szeretném, 
ha a honvédek őszszel gyakoroltatnának be, rnint 
tavaszszal. 

Én tehát nemcsak megszavazom a budget-
ben kitett összeget, hanem kérném a t. minisz
teri urat , hogy méltóztassék azt akként módosí
tani, hogy a honvédek még ez idén begyakorol
tassanak, és az erre szükségelt többletet is szí
vesen megszavazom. (Helyeslés bal felől.) 

Ernuszt K e l e m e n : T. ház! Nem szólal
tam volna föl, ha erre Szathmáry Károly t. kép
viselő ur egy megjegyzése nem kényszeritett 
volna. Kényszerítve vagyok fölszólalni azért, 
mert azt tételezte föl rólam, hogy én megsza
vaztam oly összeget is, a mit nem értettem. 
Engedjen meg, hogy ezen állítását megezáfol-
jam. Ha méltóztattak volna azon illető urak, a 
kik a kérdéses tételt nem értik, a 28-ik oldalt, 
ott, hol a tápilletékekről van szó, megnézni, 
azon oldalon megtalálták volna, hogy minden 
kerületi parancsnok, akár gyalogsági, akár lo
vassági tiszt, 5 lovat köteles ta r tan i ; a gyalog
sági törzstisztek 42 frtot kapnak egy-eg}r ló 
után, 5-szőr 42 tesz 210 frtot a gyalogságnál; 
a lovasságnál pedig minden ló után 30 frtot. 
(Közbeszólás a bal oldalon: De miért?) Azt tessék 
majd akkor kérdeni, mikor előfordul ezen tétel. 
(FölkiáUás: Be üt is előfordul !) Ha továbbá nem 
méltóztattak volna összezavarni a kérdést, szin
tén megértették volna; de ha ugy összezavarják 
a kérdést, akkor lehetetlenség megfelelni. Én te
hát értettem ! Es i t t engedjék meg azok a kép
viselő urak, kiknek tolmácsolója Szathmáry kép
viselő ur volt, hogy felkérjem, hogy ha mi szó-
lási viszgetegből nem is töltjük el a nemzet drá
ga idejét szükségtelen feleseléssel, (Jobb felől he
lyeslés.) ne méltóztassanak azt állítani, hogy mi 
átalánosságban megszavazunk olyat is, a mit 
nem tudunk: mert ez ellen én részemről hatá-
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rozottan tiltakozom. (Jobb felől helyeslés. Bal felől 
ellenmondás) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Én legel-
sőbben reflectálni kivánok azokra, a miket Iván-
ke t. barátom elmondott. 0 némely hiányokról 
szólt, esnem kétlem, sőt meg vagyok róla győződve, 
hogy neki igazsága volt, midőn némely kívánal
makat felezett ki a honvédséget illetőleg. (Jobb 
felől ellenmondás.) Azonban egy kívánatban — s 
ezt jegyzem meg legelőször is — nem értek egyet 
vele, és ez az egy kívánat az, hogy ne halad
junk oly gyorsan át ezen budgeten, hanem ve
gyük elő az egyes tételeket, hogy meg lehessen 
tenni az észrevételeket, megkérni a fölvilágosi-
tásokat. Ez nagyon természetszerű kívánság vol
na és a mai tapasztalatok előtt egyet értettem 
volna vele; de azok után, a miket ma tapasz
taltam, épen azért, mivel azt, hogy honvédség 
legyen, akarom, nem óhajthatom a részletes tár
gyalást: mert semmi sem ár that a honvéd-ég 
eszméjének és tekintélyének inkább, mint látsza
ta annak, mennyire nem képesek föl világosit á-
sokat adni azok, a kik azt vezetik. {Jobb fe
lől zajos ellerm-ondás. Bal felől élénk helyeslés.) Én 
tehát : mert a honvédség f'őnállását és pedig mi
nél tökéletesebb fönállását óhajtom: mert óhaj
tom : hogy annak tekintélye ne romboltassák le 
se kün, se itthon, kész vagyok ez összegeket 
megszavazni ugy, a mint azok kívántatnak in
kább, semhogy azok részletes vitatása által 
gyengeségünknek ujabb meg ujabb jelét adjuk. 
(Bal felől élénk helyeslés. Jobb felől ellenmondás.) 

Megjegyezte közvetlenül előttem szólott kép
viselő ur, hogy ha mi a 28-ik lapot megnéztük 
volna és ha több kérdést nem zavarunk össze, 
megérthettük volna a dolgot. ED részemről meg
néztem a 28-ik lapot; de mindenesetre, ha nem 
néztem volna is meg, és ha senki sem nézte vol
na is meg ez oldalról, sokkal feltűnőbbnek kell 
lenni annak, hogy a miniszteri államtitkár ur 
nem tudta megmondani, hogy hányadik lapon 
vannak azok, mint volna az, ha mi nem tudjuk. 
(Bal felől helyeslés.) De különben is kérdezem, 
hogy ki zavarta össze a dolgot ? Ivánka Imre 
képviselő ur kérdést te t t a lóátalány iránt, az 
államtitkár ur felelt a ló-eleségről; — utóbb a 
kérdés újra föltétetvén, államtitkár ur indokolta 
azt, hogy a lovasság átalánya jóval kevesebb 
lehet a gyalogság lóátalányánál azzal, hogy a 
lovassági tiszteknek több lovuk levén, bizonyos 
költségek azok közt megoszolnak; midőn erre azt 
kérdezzük, hogyan esik tehát, ha több lovat tar
tanak, hogy mindegyiknek 691 frt. adatik? azt 
mondta: ez ugy esik, hogy egy lónak ugyacany-
nyi eleséget lehet csak adni, s miután mindegyik-
egy lovat ta r t , mindegyiknek csak egy lótartást 
lehet utalványozni, ós íme: most a költségvetés 

28-ik lapjáról az őt pártoló képviselő ur azt ol
vassa le, hogy nem egy, hanem őt lovat kell 
mindegyiknek tartania. 

Először tehát ő nem tudta, hogy minde
gyiknek nem egy, hanem öt lovat kell tartania; 
másodszor pedig előbbi nyilatkozatában indo
kolta a több lótartással a költségek leszállítá
sát, midőn később maga azt mondta: azért egy
forma a lóátalány, mert mindegyiknek egy lovat 
kell tartania. 

Engedelmet kérek tehát, ha i t t zavar van, 
és ha valaki zavart csinált, azt nem a kérdező, 
hanem a felelő csinálta. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Különben megjegyezve még azt, hogy ón 
nem tudom, Ernuszt képviselő ur kinek tolmá
csa volt, de Szathmáry képviselő társam épugy, 
mint magam is, csak saját nézeteinket tolmá
csoljuk, és saját nézeteink gyanánt kívánjuk 
csak az általunk mondottakat tekintetni. 

Áttérek egy pár rövid szóval arra, mit mi
niszterelnök ur mondott. (Halljuk !) 

0 azt kivánja tőlünk, hogy ismerjük el 
azt, a mi jó, és gáncsoljuk azt, a mi rósz. 

En legalább részemről, és azok, kik előttem 
szóltak, nem kívántunk egyebet tenni, és nem 
is tettünk egyebet. Én minden alkalommal, va
lahányszor e tárgyban nyilvánosan szólnom le
hetett, elismertem a honvédségnek jelen alakjá
ban is fontosságát; kifejeztem elismerésemet a 
fölött, hogy a honvédség száma, a miniszterel
nök ur nyilatkozata szerint, ma már mégis te
kintélyes összegre szaporodott; elismertem tehát 
azt, a mi örvendetes és a mi jó. De ha a- felett 
hogy magában a kezelésben valami gáncsolan
dó-e, vagy nem ? eltérés van közöttünk, ez igen 
természetes; az is igen természetes, hogy mi 
gáncsolunk néha olyat is, mit ő gáncsolandónak 
nem t a r t : mert ha olyannak tartaná, bizonyára 
nem rendelkeznék a szerint. És i t t én csak az 
ellen vagyok bátor tiltakozni, bogy mindig, min
den alkalommal, midőn mi a honvédség körül 
te t t egyes rendelkezések helytelenségéről szólunk, 
ugy méltóztatnak a dolgot fordítani, mintha mi 
a honvédség ellen szólanánk; ezt pedig, mint a 
mely 3 év óta követett eljárásunkkal, — leg
alább azokéval, kiknek sorába magamat szá
mítom — homlokegyenest ellenkezik, részemről 
határozottan visszautasítom. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Azt mondja miniszterelnök ur, hogy a bal 
oldal előbb nem hitt, azután biztosított, hogy 
ha lesz honvédség, elismerendi az eredményt; és 
most még sem hisz. (Andrásy Gyula gróf: So
kan a baloldalon.) Ránk méltóztatott mutatni és 
azt mondani: a jobb oldal hordta a téglát, a bal 
oldal nem te t t semmit, de mégis némelyek 
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hordtak sarat, (Ugy van! jobb felől.) és megdo-
bálák vele azokat, kik a téglákat hordták. 
(FölUáltások jobb felől: Ugy van!) 

Én részemről tettem kifogást, teszek ma is 
az ellen, hogy a tégla lassan hordatik, teszek 
az ellen is, hogy igen sok rósz tégla is horda
to t t : de az ellen, hogy miért hordtak téglát az 
épülethez, soha nem tettem és nem is fogok 
tenni semmiféle kifogást. Már pedig azt senki 
sem mondhatja, hogy, ha valaki azt kivánja, 
miszerint valamely épület gyorsabban épüljön 
és jobban épüljön, annak építését megakadályoz
ni akarja. (Halljuk:) 

Az, hogy a honvédség szervezése körül nem 
mi működtünk, gondolom, vádul ellenünk föl 
nem hozható: mert természet szerint működnie 
kellett annak, kire a törvény végrehajtása hely
zeténél fogva bizva volt. 

A mi pedig a sárhordást és sárral dobá-
lást illeti, erre nem tudok másként felelni, mint 
azzal, hogy nyilvánítom, miszeriut sarat az in
tézményhez csakis azok hordanak és hordhat
nak, kik jogosítva levén annak szervezéséhez, 
azt netalán roszul szervezik, és más részről, 
hogy ily alaptalan vádat, mintha mi (Andrásy 
Gyula gr: ad nem mondtam!) — reánk méltóz
ta to t t mutatni — (Zaj jobb felől. Bal felől: Hall
juk :) mintha mi sárral dobáltuk volna azokat, 
kik az épülethez a téglát hordták, oly gyanúsí
tásul veszem, mely visszaesik annak fejére, ki
től származott. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Én tiltakozom az ellen, mintha a t. képviselő 
urnák joga volna azt, a mit én mondottam, 
akár magára, akár a t. baloldalra venni. I t t 
vannak szavaim, melyeket mondottam : „némelyek 
hordtak sarat is*, kik azok a némelyek, azt ve
gyék magukra azok,akik csakugyan hordtak sa
rat . (Bal felől: Kik ások?) Hogy történt ilyen 
sár-hordás, azt tudja az egész ország, tudja az 
egész ház, ós tovább bizonyítani nem tartom 
szükségesnek. A mi a t. képviselő urnák máso
dik nézetét illeti, t. i. azt, hogy inkább óhajtja, 
hogy ne tárgyaltassék ezen honvédelmi költség
vetés, hanem ugyszólva ugorjunk át azon, mert 
azt gondolja, hogy semmi sem árt inkább ezen 
ügynek, mint ha kiderülne, hogy azok, a kik 
kezelik ezen ügyet, nem értenek hozzá. 

A mi, mondom, ezen nézetét illeti: elfoga
dom, de más indoknál fogva. Elfogadom először 
azért, mert a miniszterre nézve mindig csak kel
lemes, ha budgetje gyorsan megy keresztül, és 
másodszor elfogadom azért, mert ha az ország
nak időt és pénzt nyerünk, oly valamit teszünk, 
a mire már régen kellett volna figyelmet for
dítanunk. (Élénk helyeslés jobb felől.) Nem fogad
hatom el az ő szempontjából, de kívánnám, és 

bátor is vagyok ajánlani az én szempon
tomból. 

Az élet, a tagadhatatlan számok bizonyít
ják, — hogy a honvédelmi ügyben egy év 
óta igen sok történt, ámbár a t . képviselő urak 
mindig azt modják, hogy semmi sem történt. 
Am döntsön e fölött az ország és a ház. (Zaj 
bal felől: Majd fog dönteni!) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Részem
ről is kötelességemnek érzem némelyeket megje
gyezni. (Halljuk!) A t. képviselő ur azt monda 
(Halljuk !) elfogadja inkább,hogy en bloc szavaztas 
sék meg ezen költségelőirányzat, nehogy a mi tehet-
lenségűnk és hozzá nem értésünknek fényes bizo
nyítékát adjuk. Szemrehányást csinált személyem
re vonatkozólag abból, hogy én magam sem tud
tam jól megmondani, hogy valamely fölvilágosi-
tás, a melyet keresnek, a költségelőirányzat me
lyik lapján van. Elismerem ebeli gyengeségemet, 
hogy a lapok számára rámutatni nem birok, és 
azt a mesterséget nem értem, melyet egyszer itt 
valaki mutatott , t . i, megmondotta, hogy egy 
bizonyos tétel egy vastag könyvnek, melyik szá
mában és hányadik lapján van. 

Ha a t. képviselő ur azt hiszi, hogy a pu-
blicum már ebből meggyőződik a mi hozzá nem 
értésünkről, hogy már ez által constatálhatja ebe
li tehetetlenségünket, sajnálom, hanem elfogadom. 

Előttem szólott t. képviselőtársam Ernuszt 
Kelemen ezen megjegyzésre nézve azt válaszolá, 
hogy a fölvilágosítást megtalálhatták volna a 
28. lapon, mert ott az van mondva, hogy gya
logsági törzstisztek kapnak lóátalány fejében 42 
frtot, mint a lovassági tisztek 30 frtot. (Fölkiál
tás: De miért!) Azt méltóztatott akkor is kér
dezni, hogy: miért? En sajnálom, ha a kérdést 
ismételve hallom, mert én a „miértre" már előbb 
feleltem. (Fölkiáltás : Hogyan!) 

Megmondom azt is, hogy „hogyan", csak 
menjünk csendesen egymás után, hogy megért
sük egymást. 

Azt mondtam, hogy azért, mert a törvény
ben az áll, hogy a honvédtisztek illetményei 
ugyanazok, a melyek a seregbeli tisztek illet
ményei. Bocsánatot kérek, nem áll az, hogy 
ezen illetékeknek azért, mert a delegáeziók meg
szavazták, kell akkoráknak lenni, hanem ezek
nek a törvény rendelete szerint egyenlőknek 
kell lenni a rendes hadseregbeli tisztek illetmé
nyeivel : (Derültség bal felől) már pedig a tör
vény jól tudja, miért kivánja az egyforma
ságot. 

Ha én egy szóval sem mondottam volna 
többet, csak annyit, hogy ez azért történik, hogy 
elég legyen téve azon törvénynek, amely azt 
parancsolja, hogy i t t is annyi legyen, mint a 
mennyi ott van, a t . képviselő ur, ha meg akar-
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ja tartani a törvényt, kénytelen lett volna ezzel 
megelégedni. 

Ivánka I m r e : Simonyi megmondta. 
Kerkapoly Káro ly á l l amt i tkár : Enge

delmet kérek, az lehet, hogy Simonyi meg
mondta, hanem arra azután megmondta magáét 
az előadó ur, elmondván, hogy a minisztérium 
ezen illetékek tekintetében magát a delegatio 
határozatához kötve nem érezte annyira, hogy a 
költségelőirányzatot nem azon összegekkel hozta 
be a házba, melyeket a delegatiók a közös had
seregre nézve bizonyosan jól átgondolt okokból 
megállapítottak. Fényesebb bizonyítékát nem ad-
hatá annak, hogy azt a törvényt, mely rendeli, 
hogy a honvédség illetékei egyenlők legyenek a 
közös seregbeliekkel, nem ugy érti. hogy mind
örökre a delegatók után kelljen menni; hanem 
érti ugy, hogy azon rendelet a törvény hozata
lakor fönállt illetékekre szólt. A törvény elfo
gadta a sereg akkori illetékeit, hanem időközben 
azok megváltoztak. Az ő dolga újra nyilatkozni. 
Most nyilatkozott s pedig eltérőleg a miniszteri 
előirányzattól. Debreezen városa képviselőjének, 
azon kijelentésére, hogy ő, épen mert barátja a 
honvédségnek, készebb részletekbe menés nélkül 
megszavazni az egész előirányzatot, semhogy al
kalmat adjon a részletezés által arra. hogy ki
tűnjék mennyire képtelen a minisztérium meg
adni a kívánt fölvilágosítást: kénytelen vagyok 
ismételni, mit már is mondottam, hogy t. i. 
tisztán főitett kérdésekre bírunk tiwzta választ 
adni. de csakis olyanokra. 

Én azt állítom, hogy a kivánt fölvilágosítást 
igenis megadtam, és pedig az által, hogy hivat
koztam azon törvényre, mely rendeli, hogy a 
honvédségnél ugyanazok legyenek az illetékek, 
melyek a közös hadseregnél, a melynél pedig 
ugyanolyanok azok, mint köbségvetésünkben. 
Ezt mondani tulajdonképen elég is lett volna. 
Én többet kívántam tenni. Annak indokolását 
is adni kívántam, miért olyanok a kérdéses té
telek a közös hadseregben? Megvallom, hogy 
megbántam ezt: mert a belső rationalitás kimu
tatása a dolognak jogi oldalára nem tartozik, s 
igy el is hagyhattam volna; s mert jószándéku 
törekvésem nem részesült túlfólről abban a fo
gadtatásban, melyet mint olyan, mint m nden jó 
szándékú törekvés megérdemelt volna. Meglehet, 
hogy előadásom közben a nyelvem megtévedt, 
és meglehet, hogy „lótápot* találtam mondani 
„lóátalány" helyett és ez zavart okozhatott. 
Ebben igazat kell adnom Debreezen város t. 
képviselőjének, miután nem merek jótállani az 
ellenkezőről; nem merem állitani,hogy nem mond
tam lótápot lóátalány helyett. De ha csakugyan 
azt mondtam, csakis nyelvem tévedvén, akkor 
visszaveszem azt, s azt gondolom, hogy az egész 
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nem nagy bizonyítvány arra, hogy nem értjük a 
dolgot. A te t t kérdésre különben csakugyan 
megfelel a 28. lap, a hol csak a kerületi parancs
nokokról van kimondva az, hogy tekintet nélkül 
rendfokozatukra és fegyvernemökre öt lóilletókök 
van; de mindjárt utána áll, hogy gyalogsági ez
redesek és alezredesek három, az őrnagyok pedig 
két lóilletéket s lótápot is kapnak, mig a lovas
ságnál az ezredesek és alezredesek ötöt, az őr
nagyok meg négyet , tehát mindig kettővel 
többet. 

Ennélfogva tökéletesen áll az, a mit mon
dottam, hogy a költségek több ló közt oszolván 
meg, egy-egy d arabnál alacsonyabbra vehettük. 
Tökéletesen áll; s én is tudom, hogy a lóáta-
lánynak jelentékeny tétele a lóban fekvő töké
nek idő folytán való megfogyása által képezte
tik ; de kérdem: ha egy tiszt öt lovat használ, 
jobban fogja-e azt kímélhetni, mintha csak há
romra van szorítva? következtetőleg alacso
nyabbra vehető-e az azokban fekvő tőke megtá-
rnadtatása? Azt felelem: igenis. A dologban nincs 
semmi boszorkányság. De ismétlem, a mit mon
dók, hogy, ha tisztán föltett kérdést kapunk, 
akkor képesek leszünk tiszta feleletet adni; de 
ha a kérdés nem lesz olyan, akkor a felelet is 
csak olyan lesz, a milyen a kérdés. Ez az, a 
mit ezen már superált tárgyra nézve mondani 
kötelességemnek tar tot tam. 

Most áttérek másra. Debreezen városa érde
mes képviselője már tegnap is mondotta és ma 
ismételte, hogy elégedetlen volt azzal hogy a 
honvédelmi törvény végrehajtása és az egész in
tézmény igen lassan indult meg : miután azon 
néhány kinevezett tiszt, meg azon neháy rósz 
montourba kényszeritett kiszolgált katona hon
védségnek nem volt nevezhető. En a reerimina-
tióknak embere nem levén, tegnapi előadását 
hallgatással mellőztem; noha a legnagyobb igaz
ságtalanság foglaltatott benne, mit csak ember 
tehet. A képviselő ur épen ugy tudja, mint én, 
hogy a törvény azt rendeli, hogy az ujonezokat 
— s tavaly ujonezoztunk legelőször — október 
hava előtt behívni nem szabad; és mégis szem
rehányást csínált abból, hogy a törvény végre
hajtása s a honvédség meg nem indult addig, 
a mig az ujonezoknak behivhatását törvény tiltá. 
(FölhiáUások jobb felől: Igazi Helyeslés":) Mi sokat 
gondolkoztunk, sokat töprenkedtünk, alig van 
kérdés, a mely fölött többet tusakodtunk volna, 
mint a fölött: megpróbáljunk-e átalában valamit 
tenni, mielőtt a törvény hatalmánál és erejénél 
fogva rendelkezésünkre áll az anyag, melylyel 
dolgozhatunk % Részemről őszintén megvallom, 
eleitől fogva azon nézetben voltam, hogy „ne", 
és pedig egyenesen azért, mert féltem attól, 
hogy bekövetkezik az, a mi be is következett. 

'i 
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Ugyanis előre láttam, hogy ha előbb akarunk 
valamit csinálni, akkor csak önkénytesekre lehet 
reflectálunk és toborzáshoz kell majd folyamod
nunk. A kérdés másként döntetett el. Én egy 
pillanatig sem éltem azon csalódásban, hogy be 
ne következzék az, a mi be is következett. A 
fiatalság, mely katona-kötelezettségén még túl 
nem volt, hozzánk még nem jöhetett : mert a 
törvény értelmében mindenekelőtt a közös had
sereg szükséglete elégítendő ki, s így a ki kato
naköteles, annak mindenekelőtt oda kelj állíttat
nia. Az ilyen tehát nem jöhetett . A ki pedig 
túl volt már a hadkötelezettségen, arról nem 
hittem, hogy valami nagy örömmel tódulna a 
zászló alá, azon főnállott irány mellett, melyet 
én tisztán csak a viszonyoknak tulaj donitok--
érette nem vádolok senkit,—azon irány mellett, 
mely országszerte idegenkedést mutatot t a kato
nai szolgálat iránt, melytől a múlt időkben na
gyon el is szoktunk. 

Nagy jó akarat, minden oldalról öszhangzó 
működés kellett volna arra, hogy megkapjuk azon 
ezer s néhány embert, kikre minden esetre szük
ségünk lett volna az itteni főtanosztályhoz és 
hogy legyőzessenek azon nehézségek, melyek min
den alakítással együtt járnak. Erre én számitui 
nem mertem. Es lett is baj elég, ebben igaza 
van Szathmáry képviselő urnák! de mutatkozott 
az a hétszáz embernél is, nem a 48 ezernél. 
Köszönet azért az azon 700 emberrel megtett kí
sérletnek. 

Es midőn sok aggódás xitán a kormány arra 
határozta magát, hogy megkísérti dolgát az ön-
kénytesekkel, mit tapasztaltunk volt? Hivatko
zom az ellenzéki journalistiea akkori magatar
tására, hivatkozom, hogy mennyi sárt dobált 
annak egy része azokra, kik a téglát hordák. 

A miniszterelnök ur csak átalánosságban 
beszélt, én szolgálok specialitásokkal. Hivatkozom 
azon panaszokra, melyeket orgánumaink hozzánk 
intézve beküldtek a miat t , hogy a jonrnalisti-
kában kifejlett agitatiók következtében odakün, 
a cselekvés terén hasonlók történtek ; ha ennek 
folytán azon honvédségnek érdekében, melyet meg 
vagyok győződve, a tisztelt képviselő urak ép-
oly melegen ölelnek föl, mint mi, nem kaptuk 
össze azon ezer s nehánjr embert: kérdem, ki az 
oka? Ha ma nekünk szemrehányást csinálnak a 
t. képviselő urak abból, hogy október előtt las
san ment a dolog, s ha nem mindnyájan is, de 
egy részben legalább oly állást foglaltak el, mi
nőről szólottam, akkor aligha van igazuk. Ok
tóber után pedig rögtön elvesztették a képviselő 
urak az alkalmat, hogy szemrehányásokat tehes
senek ez ügy lassú fejlődése miatt. 

A rendszeresített bókeállomány mellett múlt 
évben, októbertől újévig, be kellett volna tanít

tatni nyolcz-kilencz ezer embernek és beszámítva 
lett több tizenegy ezernél ; tehát több a joggal 
várhatot t mennyiségnél. 

Hadd szolgáljon ez nekem alkalmul arra, 
hogy átmenjek némely állításokra, melyeket 
Ivánka képviselő ur mondott. 0 három dolgot 
neheztelt főleg. Első az, hogy a századoknál 
nagyon kis összeg van föl véve az iskolázásra. 
Tanerők a tiszti kárból kerülnek, tantermek az 
elszállásolás rovata alatt biztosittatnak és így 
az a csekély pénz, a mi azokra még kell, egykis 
rajzónra, egykis papirosra, egykis krétára, s 
a többire van szánva. Ha ezekre nem száz s 
ezer forintokat vettünk előirányzatba, azért szemre
hányásokat nem érdemiünk. Az általa emiitett pon
tok másodika: a lövöldék kérdése. Szerinte min
den községben lövöldéket kellene létesíteni. Ez 
kissé sok lenne, miután hiszem az istent, hogy 
maholnap nem lesz község, melyben honvéd ne 
lenne a lakosok egyike, másika. (Ivánka közbeszól: 
Csak az állomási helyeket értettem.) Ekkor megelőz
tem a t. képviselő ur kivánságát, miután épen 
én kezdeményeztem a minisztériumnál, hogy a 
katonai lövöldékbe hivassanak meg a polgárok, 
én initiáltam azon eszmét, hogy a polgároknak 
alkalmuk legyen magákat a lövészetben gyako
rolni, én initiáltam azt, hogy felajánltassék azok
nak ellőállitási áron a lőszer és ingyen a szük
séges fegyverek. 

Örömmel mondhatom, hogy te t t ajánlatunk 
elismeréssel fogadtatott szerte e hazában, és 
okunk van reményleni, hogy ilyképen azok is 
megbarátkoznak majd a fegyverrel, kik kivül ma
radnak majd a honvédség keretén. 

Az általa neheztelt pontok harmadika az, 
hogy nincs elég nagy Összeg előirányozva azon 
czélra, hogy folyó év folytán ugy a tavaly, mint a 
f. évben állított ujonczok kitaníthatok legyenek. 
Ez megtörténhetik, és akkor majd póthitelt bá
torkodunk kérni ; az előirányzatban azonban nem 
véltünk mást felveendőnek, mint azt, a mi föltét
lenül és bizonynyal szükséges. Egyébiránt e te
kintetben két lehetőség van: egyik az, hogy a 
törvény által fentartatni rendelt álló századok 
mellett hívjuk be és oktassuk be az ujonczokat, 
másik meg az, hogy legnagyobb részben az ujon-
czokból alkossuk azokat. En ugy fmancziális, 
mint közgazdászati szempontból is az utolsó mel
lett vagyok, s azt mondom: ha törvény szerint 
nekünk minden zászlóalji állomás székhelyén együtt 
kell tartani egy álló századot, legyen annak le
génysége minden 8 hétben, vagy legalább annyi
szor cserélve, a hányszor a betanítás érdeke kö
veteli. Már ha az idei ujonczozás által behozandó 
legénység még ez évben mind betanittatik, akkor 
a jövő esztendőben, — miután a jövő esztendei 
ujonczokat a törvény értelmében október előtt nem 
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lehet beállítani,—októberig ingyen fognak, miután 
már betanit tat tak, tar ta tn i az álló századokban. 
Én elismerem, hogy a hosszasabb ott tartásnak 
megvannak a maga előnyei, és épen azért az al
tiszteken ki ml, a kiknek száma pedig — mint a 
t. képviselő ur katonai szakképzettségénél fogva 
nálam bizonynyal jobban fogja tudni — igen je
lentékeny; az egész létszámnak szinte 20 percentje, 
mondom az altiszteken ki\rül századonkint még 12 
önként vállalkozó legény tartat ik még együtt hosz-
szabb időn át. nem hogy oktattassék, hanem 
hogy az oktatásban az altiszteknek folytonosan 
segítségére lehessen. S legyen megnyugtatva a t. 
képviselő ur, és engedje elenyésztetni aggályait, 
hogy habár azon törvényjavaslat, mely a hosz-
szasan szolgált altisztek ellátásáról szól, még ed
dig beterjesztve nincs, és ha ennélfogva tör
vény erejére nem emelkedett, mégis találkoztak s 
hiszem, hogy ezentúl is folyton találkozni fognak, 
a kik önként maradnak zászlóaljuknál, mint ok
tatók segítségül az altisztek mellé. Találkoznak, 
számítás nélkül a rajok azon törvény folytán 
váró jutalomra. Hiszem azt, azon szellemre te
kintve, mely a honvédség összes tisztikarát a fő
parancsnokságtól kezdve az utolsó hadnagyig lel
kesíti, azon humánus bánásmódra, ügyszeretetre 
tekintve, melyet náluk megnyugtatással és öröm
mel ismertem fel. Azt hiszem, aligha jövünk 
abba a helyzetbe, hogy a törvény hatalmát kell
jen igénybe vennünk a tovább ott tartásra. 

Mindezek folytán én azt gondolom, a most 
állitandókból be kell tanít tatni ez év folytán any-
nyit, a mennyi az őszi hónapokban lefolyó egy 
turnusnak megfelel. Ez lesz körülbeiől egy har
mada azoknak, kik jelenleg épen soroztatnak, a 
másik 2/a-ra legalkalmasabb idő a jövő tavasz, és 
ha a miniszterelnök ur tavaszról beszélt, azt 
ezen értelemben tet te . Kettő közül lehet és kell 
választanunk. Ha őszszel akarjuk betanittatní az 
ez évben állított összes legénységet, akkor a ta
vaszi hónapokban az állam hiába fogja fizetni 
az állandó századok legénységét, mit én részem
ről nem helyeselhetnék, nem pedig két okból: 
az egyik, — mint mondám — fínancziális és 
nemzetgazdászati, mit szem elől téveszteni soha 
sem szabad; a másik szempont, melyből kiindulva 
a mondott eljárást nem helyeselhetném, a hon
védség iránti tekintet. Ha a t. képviselő ur, a 
mint mondta, a. honvédség ügyét lelkén viseli, 
akkor semmitől se óvakodjék inkább, mint attól, 
mi az intézmény megdrágítására vezethetne. Ha 
egyszer oda jutunk, hogy a nagy közönség azt 
lesz kénytelen mondani magának, hogy ez a hon
védség, mely csak 8 heti betanítással jár, épen 
azért alkalmasint valamivel kevesebbet ér a kö
zös hadseregnél, de legalább valamivel drágább: 
akkor vége a népszerűségnek. De ha a közönség 

I azt látja, hogy az a 8 hét alatti begyakorlás 
| daczára is alig ér kevesebbet, mint a rendes se-
j reg, s a mellett félannyiba kerül: akkor bizo

nyosan meglesz a népszerűsége. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) '' • 

Hogy arra, mi e tekintetben tegnap mon-
! da to t t , i t t mit sem válaszoltam, azt két okból tet-
1 tem : először, mert—mint bátor voltam már előbb 
| is megjegyezni, — a recriminatióknak, mint ter-
I méketieneknek, nem vagyok barátja; másodszor. 
i mert azon meggyőződésben vagyok, hogy a té-
i nyék hangosabban szólnak, mint akármilyen ér-
\ velés 

A toborzás körüli eljárást minden kifogáson 
I fölül állónak mondani nincs eszemben; a mit 
j sok ember tesz, azt sokféleképen teszi,— azt zsi-
I noron vezetni nem lehet. Egyik igy vélekedik, a 
j másik meg amúgy; ez oly dolog, a melyet épen 
I mert csak decentralisatio mellett végezhető, — 
j mint mondám — zsinóron vezetni nem lehet. 
| Nem a dolgot magát, hanem egyik másik meg-
i bizott eljárása módját tolván előtérbe, a bal-
j oldali journalistica elég kedvezőtlen állást foglal 
I el szemben a kezdeményezéssel. — És mégis az 
! igy toborzott tanosztály legelső fellépésnél már 

elismerést volt kénytelen nyilvánítani: mert han
gosan beszélnek a tények, kedvező auspieium 
volt, és én meg vagyok győződve, hogy ha nép
szerűtlen volt. ha itt-ott még ma is népszerűt
len ez intézmény : — (Felkiáltások bal felől: De 
nem az!) népszerűtlen lesz csak addig, míg a té
nyek még hangosabban fognak szólni, és míg 

] azon 700 ember helyett, kik a múlt nyáron viv-
I ták ki részére az elismerést, vagy 70,000 főg

ázért küzdeni. 
Ha majd a jövő szeptember havában, vagy 

70,000 ember teljesen fölszerelve és fölfegyve
rezve gyakorlatokat tar t . a mit remélem isten
től, hogy tartand. akkor népszerű leszen az, 
akár mit beszéljünk, akár csináljunk recrimina-
tiókat, akár nem. Mondom, akkor amaz intéz
mény e hazában okvetlenül és bizonynyal nép
szerű lesz. (Helyeslés jobb felől. Felkiáltások bal 
felől: Most is az!) Igen, most is az, s mégis 
annyira ment az agitatió, nem tudom, mily in-
tentiókkal, hogy a sorozás alkalmával az ország 
nem egy vidékéről jöttek a hivatalos jelentések, 
hogy a nép azzal ámittatott, miszerint csak egy
szer besorozhassanak valakit azon honvédséghez, 
nem látja az többé hazája földjét, elviszik azt 
cserébe azon muszkákért, kik i t t a szabadság
harcában elhullottak. (Mozgás.) Nem egy, de 
több részről hallottuk ezen panaszokat, és meg 
vagyok győződve, hogy a túlsó oldalon ülő kép-
viselők közül is nem egy hallott ilyeseket, (Föl-
kiáltások bal felől: Nem hallottuk!) Ismétlem, hi
szem, hogy a képviselők közül nem egy hallott 

3* 
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a maga vidékén i lyeket; legalább én azon hely
zetben vagyok, hogy nem egytől hallottam ezt 
referáltatni. (Nevetés jobb felől.) 

Ennek ellenében mit tet tem én? egyetlen 
egy vizsgálatot sem véltem elrendelendőnek, sőt 
inkább arra törekedtem mindenek fölött, hogy 
mielőtt a második sorozás megkezdődik, az első 
turnus már kiszolgált és haza ment legyen, hir
detvén apjának testvéreinek, rokonainak és is
merőseinek, hogy ime kiszolgáltam, és önpéldá-
jokkal bizonyítván, hogy a kik most kerülnek a 
sorozás alá, azok is épigy haza jőnek. Á dolog 
megtette a maga hatását. A jelen év eredmé
nye minden előirányzaton túl kedvező, és hiszem, 
hogy évről évre, napról napra kedvezőbb leend. 
Különben is nincs semmi ékesszólás, mi a nép 
nagy tömege előtt oly hatással birjon, mint bir 
az, a mit lát. s én meg vagyok győződve, hogy e 
tekintetben lesz a mit láthasson : azért bántam 
tegnap oly szűken a szóval. {Derültrég jolb felől.) 

Méltóztattak mondani, hogy sok nyomorú
ság, sok calamitás, sok baj merült föl kezdet
ben. Igaz. De azért , hogy nekünk mindezzel 
meg kellett küzdenünk, a t . képviselő uraknak 
tán inkább részvétére apellálhatnánk, a helyett, 
hogy szemrehányásokat kelljen tűrnünk. 

Szathmáry képviselő ur azt áll i tá, hogy a 
szerelvények biztosításánál figyelmen kivül ha
gyatott a hazai ipar, s fölhívott engem, világo-
sitnám föl, hogy miként történt ez 1 Megfelelek 
a legszívesebben. Én részemről a nyilvános ver
seny útját tar tom egyedül követendőnek, a hol 
csak lehet, és a mikor csak lehet. Ennek foly
tán, annak idejében tétettem közzé a fölhíváso
kat ; az elsőt már a múlt évi „Közlöny'' 40. szá
mában, tehát már íebruáriusban. Beérkezett an
nak folytán ugyan sok ajánlat; de a nagyon 
sok ajánlat között olyan, a minek elfogadásával 
szükségletünknek csak nagy része is biztosítva 
lett volna, olyan nem volt több, mint 7— 8., a 
többiek csekélyebb mennyiseget ajánlottak föl, a 
melyeket magukban elfogadni nem lehetett, mi
után együttes elfogadásukkal se lett volna a 
szükséglet fedezve. Ezen 7—8 vállalkozó aján
latának táblázatos kivonatát elkészítve elhoztam. 
Az ajánlatok benyújtásakor legolcsóbb ajánlat 
volt Harapaté. Hogy pedig az volt a legolcsóbb 
ajánlat, arról a többiek tehettek volna, tevén 
azénál olcsóbb ajánlatot, s nem én. (Derültség a 
jobb oldalon.) Tény az, hogy ha ezen legolcsóbb 
ajánlatot, én nem tudom mi okból, mellőztük 
volna, és ha ezt mellőzve, elfogadtuk volna azt, 
mi az ár jutányossága tekintetében hozzá leg
közelebb állott, csupán azon 1.700.000 frtnyi 
szállítmánynál, mit a Harapat-féle eonsortium 
kapott, 237,605 ír t tal többet fizetett volna az 
állam kincstára, mint a mennyit fizet most. Én 

részemről azért , hogy az illetőt Harapatnak 
hívják, és igy neve közel áll a „harapás* szóhoz, 
ezen 237,605 frtot az adózó népre rohatónák 
nem tartom. 

De kérem, mit is nyertünk volna, ha e te
her többletet is rá róttuk volna népünkre? Azt, 
hogy a bécsi lakos Harapat ós a pozsonyi lakos 
és ottani iparos Mandl helyett lettek volna szál
lítóink Löw és Small brünni iparosok. (Derültség 
a jobb oldalon.) Ha ezek sem tetszettek volna, mi
vel hogy morvák, hát akkor még tovább kellett 
volna menni, és még drágább árakat elfogadni, 
akkor megérkeztünk volna Offermann s még más 
három iparoshoz, a kik más helyre: Csehországba 
valók, és még azon jó tulajdonságuk is van, 
hogy ámbár mindenik ajánlat más kézzel volt 
irva. és másként is hangzott, mégis az egyes 
czikkek áttételei ugyan egy kézzel voltak beje
gyezve, és ugyanazon összegre szólottak, nyilvá
nos jeléül, hogy az illető urak összebeszéltek 
volt, és egy árakat csináltak, s oly solidaritás-
ban állottak, hogy ha egy kapta volna is meg 
a szállítmányt, mindenesetre mind a négy kapta 
volna azt. 

Es hova jutottunk volna még akkor is, ha, 
mint mondám, ismét valamivel magasb árak 
mellett ez ajánlatokat fogadtuk volna el ? Oda, 
hogy a szállítást Offermann, s a mondottak sze
rint vele bizonyára solidaritásban álló urak kap
ták volna meg, s általuk azon eonsortium, mely 
már ugy is megkapta a közös hadseregét: a 
Skene-féle, a melynek Offermann egyik társa. 
Hogy ezeknek kedveért csupán egy 1.700,000 
forintnyi részletnél miért fizettünk volna 300,000 
írttal többet? azt valóban nem látom át. 

Es csak ha ezen is túl megyünk, érkeztünk 
volna egy pesti eonsortium ajánlatához, mely 
még magasb árakat követelt. 

Ezek a hivatalos adatok és a képviselő 
uraknak az eredetiekkel is szolgálhatok minden 
pillanatban. Azért voltak pedig oly magasak az 
utóbbi eonsortium által kívánt árak, mert, mint 
utólagosan megtudtam, részben legalább oly 
posztóg37árakkal szerződtek az anyag biztosítása 
czéljából, melyek a maguk részéről szintén concur-
ráltak, s azért szabtak nekik oly árakat, melyek 
valamivel magasabbak azoknál, melyekért egye
nesen nekünk kész árúkat ajánlottak volt. Ha
zai iparosainknak véghetetlen nehéz concurrálni, 
midőn ' még külföldi gyárosok állnak hátuk 
mögött. 

Ezeken kivül volt még egy másik ajánlat: 
a fővárosi szabóké, de kiknek még drágább ipa
rosok voltak hátuk mögött, kik annálfogva még 
drágább ajánlatot tettek. 

A zay-ugróczi gyár, mely hazánkban ily 
katonai szükségletekre szánt kelméket gyárt, 
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részletes ajánlatot te t t , és olyan megbízatást 
kapott is, nyert is. A tény igy áll, a mint el
mondtam. Igaz, hogy a megkötött szerződós 
nem azon időtartamra köttetett, mint a melyre 
a hivatalos lapban közölt hirdetmény szólott 
volt. És ez az , a mi legtöbb joggal tűnhetet t 
föl. Az ajánlatok bekivántattak a folyó év szük
ségleteinek fedezése ezéljából, a szerződés pedig, 
megköttetett több évre. Miért? Mert az általam 
épen tolmácsolt szomorú tapasztalás azt mu
tat ta , hogy hazai iparosainknak háta mögött 
külföldi gyárosok állnak, és azért oly árakat 
voltak kéuytelenek szabni, a minőket irányuk
ban azok szabtak, a mi azon meggyőződésre ve
zetett bennünket, hogy ilyetónképen a hazai 
ipar versenyképes nem lesz. Nem levén ekképen 
a hazában gyáraink, melyeket gyámolítani le
hetne, mindenekelőtt azon kellé lennünk, hogy 
ilyeneket teremthessünk. Erre pedig egy év nem 
elegendő, s tekintetbe véve a körülményeket, 
szükségesnek lát tuk több évről beszélni, 

Erről mindazok, a kik jelentékeny ajánlato
kat tettek, értesíttettek. meghivattak a tárgya
lásokra s kevésbe múlt. hogy az egyesség nem 
Löw és Small-lal köttetett . A legutolsó pillanat
ban vet t más fordulatot a dolog, a legnagyobb 
sajnálotomra, mert egy tekintélyes pesti iparossal. 
kinek neve kielégítő garantiát nyújtott, és a 
szerződésnek vele megkötése nekem nagy lelki 
megnyugvást szerzett volna, Az alku minden 
egyes czikkre nézve meg is tör tént : megegyez
tünk mi legyen egy sapkának, egy köpenynek stb. 
ára; de az árakat detailiirozni kellett oly formán, 
hogy például a köpeny árából ennyi esik a posz
tóra, ennyi a bélésre, ennyi a zsinórra, ennyi a 
szabásra és ennyi a varrásra. Azért kívántuk 
pedig ezt, hogy ezen czikkek készítésére nézve 
jövőre a kormánynak szabad keze legyen, hogy 
ha t. i. csak nyers anyagot akar, s a zászlóaljak
nál akarja azt megvarratni, azt is megtehesse ; de 
tehesse azt is, hogy kész czikkeket kapjon épen 
ugy, mint most. Arra törekedtünk, hogy nagyobb 
latitude-öt szerezzünk. Ez irányban természetesen 
nagy fontosságú dolog volt: nem adni az anya
gért oly nagy árakat, hogy az elkészítés árát 
is absorbeálja az addig, mig az anyagot elké
szítve kívánjuk, ez nem tesz különbséget; de mi
helyt külön kívánjuk a nyers anyagot s külön 
számitjük az elkészítés diját, azonnal nagy fon
tosságú dolog az, hogy az elkészítésre megma
radjon azon összeg, a mi arra kell. Ebben nem 
tudtunk megegyezni. A posztó rőféért átlagban 
10—12 krral többet követeltek s igy az utolsó 
pillanatban alkunk meghiúsult. 

Legyen meggyőződve t. képviselő ur, hogy 
a honi ipar érdekeit szem előtt tartani elejétől 
fogva kötelességemnek és hivatásomnak ismer

tem, és kötelességének ismerte az összes minisz
térium is. Azon kimutatásokból, melyeket kész 
vagyok minden pillanatban előmutatni, meg fog 
győződni a t. képviselő ur, hogy igen jelenté
keny mennyiség az, mit—a dolog minden újdon
sága mellett is — hazai iparosok kaptak, pedig 
ezek épugy, mint mi, készületlenek voltak e 
dologra, újság volt a dolog az egész ország előtt 
s ők sem léphettek föl ugy, mint ezt majd utóbb 
tehetni fogják. 

A mondottak folytán föltétlen órvénynyel 5 
évre kötött szerződésnek eredménye az, hogy az 
illetők kötelezve vannak hazánkban egy posztó
gyár fölállitására, mely ötven lóerővel dolgoz
zék. Ugyancsak ők kapván a fehérnemű két har
madának szállítását is, kötelességükké tétetett, 
hogy itt ben az országban biztosítsák az ahhoz 
szükséges anyag elkészítését is. 

Ezen kötelezettségüknek már eleget is tet
tek. A másiknak, t. i. a posztógyár fölállításá
nak még nem, de ez 160,000 ír t tal van bizto
sítva, mely összeg pénztárunkban fekszik és igy 
egy a kettő közöl : gyárunk, vagy 160,000 fo
rintunk mindenesetre lesz. 

A fegyvergyárra vonatkozólag sem feleltem 
tegnap azokra, miket Ivánka képviselő ur mon
dott, ismétlem: nem szívesen, csak kfhryszeritve 
teszem, hogy arra most felelek. 

A t. képviselő ur elmondotta tegnap, hogy 
mit mondott ő annak idejében, — midőn t. i, a 
fölszereiési osztályban a honvédelmi minisztéri
umhoz hivatott meg, nem tudom, — melyik ezre
desnek. 

Elmondá akkor azon véleményét, hogy a 
fegyverek itthon előállítása ezéljából te t t intéz
kedései mind nem érnek semmit, miután előbb, 
semmint azon fegyverek elkészülhetnének, már 
le lesz a forradalom verve. Ezt elmondá, hanem 
azt, hogy hát mi ért volna szerinte valamit 1 
tegnap nem mondta el. Arra, a mit elmondott, 
mellesleg megjegyzem, hogy az ezredesnek adott 
válasz szerint nem nagy hite lehetett az ügy 
sikerében; (Igaz! jobbról) de ez mellékes: fődolog 
most az. hogy ha nem akar még előbb gyárt 
állíttatni azért, hogy onnan kaphasson fegyvert, 
alkalmasint azon nézetben van, hogy venni kell azt 
onnan, honnan hamarább lehetséges kapni. (Ivánka 
Imre közbeszól: Bizonyosan!) 

Én mindkét nézetben vagyok, és mert, mind 
két nézetben vagyok, épen azért, megnyugvás
sal mondhatom, hogy nekünk 60 ezer szuronyos 
fegyverünk már van. (Tetszés) pedig azon fajtá
ból, melyet gondos tanulmányozás és tanulmá-
nyoztatás után legjobbnak találtunk; abból, mely 
a közös hadseregnél csak vadászcsapatoknak, 
mint speciális fegyvernem áll használatára, t. i. 
a Werndl-féléből, mig a közös hadseregben a 
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gyalogság a Wánzl-félével van ellátva. (Éljenzés.) 
Es miként jutottunk e fegyvermennyiséghez? 
Ugy, hogy a közös hadseregi gyalogságot a 
régibb fajú Wánzl-f'éle fegyverekkel látván el a 
közös hadügyminiszter u r ; 250000 drb Werndl 
puska,— melyeknek költségét a delegatiók meg
szavazták és a melyek annak alapján meg let
tek rendelve és a melyeknek szállítása f. é. má
jusra be is lesz végezve, — a vadászok számára 
szükségelt 30—40 ezer dbon tul elrakva lett 
volna az arseualban. Ezt tudva, azt mondtuk a 
hadügyminiszternek : uram, a helyett hogy a 
fegyverek az arsenalbau legyenek, jobb lesz, ha 
azokat ahonvédek kezeibe adjuk. Es az azt fe
lelte : oizony van valami benne ós az utánszer-
zési árakon íölajánlá készletéből a kívánt meny-
nyiséget. Nekünk kellett 72,000 db. és a had
ügyminiszter ezt át is engedte, azt mondván : 
kívánok érte annyi pénzt, a mennyin meg le
het szerezni hasonmennyiségü fegyvert. Mi ter
mészetesen azt kérdeztük : De hát mennyi lesz 
az a sommá ? Ezt a kérdést kénytelenek voltunk 
tenni, miután a hadügyminiszter által először 
megrendelt 100, vagy 110 ezer db 3 forinttal 
olcsóbb volt, mint a másodszor megrendelt meny-
nyiség. Melyik volt a nagyobb mennyiség ? Az 
első megrendelós-e, avagy a második, azért nem 
állok jót ; elég az hozzá, — hogy a második 
megrendelés volt drágább — hogy tehát az árak 
fokozódtak, nem pedig alább szálltak. 

Kérdésünkre azon feleletet vévén, hogy 
az árakat majd megtudja a gyárostól: én az 
én nem szakértő eszemmel azt gondoltam, hogy 
attól én is megtudhatom. Tehát hogy mennyi 
lesz ezen összeg % megkérdeztük, és ő azt felelte: 
majd megfogják mondani a gyárak; megkérdez
zük tőlük. — Az ón járatlan, tapasztalatlan sza
kértelem hiányában siníődő eszem nekem azt 
mondta: hogy hisz magam is megkérdezhetem. 
Kocsira ültünk tehát és elmentünk Stájerba és 
kialkudtuk a fegyvereket, darabját 3 fttal olcsób
ban a hadügyér által második megrendelésénél 
megajánlott árnál. Ez tesz 216,000 ttot. Ezen 
árakon megköttöttük a szerződést, a hadügymi
niszter pedig azt mondta, az nekem tökéletesen 
mindegy, ha 2 kron kapták is az urak, csak 
adják ide a szerződést, én átadom a fegyvert. S 
e fegyverekből 60,000 darab eddig át van 
véve; a legnagyobb része szét van már osztva 
szerte az országban a zászlóaljaknál. — Nóta 
bene: ezek azon fegyverek, a melyekről annak 
idejében azt mondták, hogy a közös hadügymi
niszter viszatartja Bécsben. (Élénk derültség, tetszés ) 
Én tökéletesen egy véleményben voltam a t. 
képviselő úrral abban, hogy a fődolog nem a 
a gyár hanem a fegyver, még pedig minélelőbb. 
— Ez hala Istennek; meg van. És a t. képvi-

i selő engedelmével azon véleményen is vagyok, 
| hogy ezután jó lenne a gyár is. Azt gondoltam, 
! hogy miután azon gyárnak, mely a fegyvereket 
I szolgáltatja, nagy érdeke van abban, hogy akkor, 
| midőn beszolgáltatta a közös hadügyminiszter 
] által megrendelt 250,000 darabot, ne kelljen azt 
I mondania az ott dolgozott 4 — 5000 munkásnak, 
I -Adieu! nincs dolgotok, menjetek a szélrózsa 
| 4 irányában szerte: és hogy a gépeknek, melyek 
! mint a tapasztalat mutat ta , több milliót érnek, 
| ne kelljen azt mondania, most hát tessék 4—5 
j évig nyugodni, és rozsdásodni, mondom ugy vél-
! tem, hogy azon gyárnak nagy érdekében van, 
í hogy tovább is dolgozhassák, s azért azt gon-
j doltam: hátha a 3 frt. leengedésnél még több 
j előnyt is lehetne elérni? a gyárosnak azt mond

tam : az urnák sem lehet érdeke abban, ha egy 
szerencsétlen véletlen el találja vágni a biroda
lomnak nem épen központján fekvő Steyert, 

! hogy akkor azután még ha akarunk, sem vehes-
i sünk öntől fegyvert, sem mi, se pedig a közös 

hadügyminiszter, hanem érdekében volna, egy 
! másik telepit,vényről gondoskodnia, hogy mikor 

nem tud dolgozni ott, dolgozhasson itt, s mikor 
nem tud dolgozni i t t , dolgozhasson ott. — Eb
ben — ugy mond — van valami, s miután én 
különben nem rendeltem volna meg nála a fegy
vereket, azt kötvén a megrendeléshez, hogy a 
gyárt is biztosítsa, reá állt erre is. 

Megkötöttük a szerződést s a fegyvergyár-
I társulat, mely Werndltöl a gyárt később meg-

vásárlá, hozzá a telket már is megszerezte, az 
anyagot összehordatta és a munkát tett leg meg
kezdette ; azontúl, hogy anyagilag is biztosítva 
van, azon kötelezettségnek betartása, mely sze
rint hetenkint 1000 db. kiállítására képes gyárt 
tartozik itt fölállítani, naponkint 16 órát dol
gozván, (Ivánka közbeszól: Az kevés!) ha éjjel 
nappal és így 24 órát dolgozik, hetenkint 11/s 
ezerét. És ez az országnak egyetlen egy kraj-
czárjába, egy órai idejébe sem kerül. (Zajos él
jenzés. Nagy tetszés.) 

A fegyvergyártársulatról szólván, miután 
időközben a gyár eladatott minden azzal egybe
kötve volt teherrel és elönynyel együtt — s így 
természetesen a mi szerződésünkkel is, ebben előny 
volt a megrendelés, hátrány volt a gyár álli
tásnak kötelezettsége. Felhívhatnám a pénzügy-

I. minisztert, mondja meg : mi kéréssel járult hozzá 
| a társulat, miután nálunk nem véltek sikerrel 
I zörgethetni? A pénzügyminiszternek—azt hitték — 
| az ország fmancziái állanak mindenek fölött 
I szeme előtt, azt hitték, hogy első és legfőbb te-
! kintet előtte az, hogy minél kevesebbet kelljen 
| kiadnia; azért fordultak bizonynyal ő hozzá; 

azonban csalódtak: mert a magyar pénzügymi-
i niszter urnái van a mondottaknál is fontosabb 
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tekintet. Azzal a kéréssel járultak hozzá, hogy 
ne köteleztessenek a gyár felállítására, inkább még 
leengednek a fegyver árából, hogy ne csak 3 frttal 
legyen az darabonkint olcsóbb, hanem még töb
bel. A kérést mi sem hallottuk meg, ő sem 
hallotta meg, és a gyár épül. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Ismétlem, a nevetségesnek azon vádja után 
nem akartam ezeket elmondani; hanem arról le
vén szó: miként jártunk el a felszerelés körül, 
most már kötelezve éreztem magam, hogy el
mondjam az elmondottakat. 

A végeredmény tehát az, hogy biztosítva 
van egy katonai szükségletekre 50 lóereiű gőz
géppel dolgozó posztógyár, 160,000 ír t le van 
ennek biztosítására az állampénztárba téve; van 
biztosítva egy vászon-gyár és ez már positiv, és ez 
már meg van, mert a kézsmárki sínylődő fonoda 
800 részvényének 200 frtnyi kibocsátási árra el
helyezése által uj életre emeltetett és kiegészít
tetvén, e gyár biztosítására nézve törtónt, 
hogy a vászonnemüek szolgáltatására szerző
dött Harapat és Mandel kötelezve volt: vagy ve
lük szerződni, vagy önállóan megfelelő mérvű 
gyárt alapítani: ez a második gyár. Harma
dik, a talán nem épen drága fegyver-gyár és 
ha Isten segit meglesz a 4-ik is: a töltény-gyár. 
(Élénk hosszas éljenzés és zajos tetszésnyilatkoza
tok jobb felől.) 

É d e r I s t v á n : T. ház! (Hosszas zaj és nyug
talanság.) 

E l n ö k : Ha a t . ház nem lesz csendben, 
kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni. (Folyto
nos nyugtalanság, zaj.) 

Éder I s t v á n : T. ház! (A zaj miatt többet 
nem hallani.) 

E l n ö k : Az ülést 5 perezre felfüggesztem. 
(Megtörténik.) 

5 pereznyi szünet után.. 
Éder I s t v á n : T. ház! (Nagy zaj.) Mint-

egyike azoknak, kik a honvédség intézményéhez 
kegyelettel ragaszkodnak, nem mulaszthatom el 
felderíteni azon visszaélést, mely gátul szolgál a 
honvéd csapatoknak kiegészítésére. 

Az igen t. miniszter ur, és a t. képviselő 
urak közül többen, kik foglalkoztak az ujonezo-
zási kimutatásokkal a sorozási lajstromokat ősz-
szehasonlitva, láthatták azon lényeges különb
séget, mely egyik és másik sorozási hely laj
stroma közt létezik a népszámra nézve. Csak 
egy példát hozok föl rá! Csongrád megyének, 
mely területére nézve kisebb Borsod megyénél, 
legkisebb járása több honvédet adott a múlt évi 
ujonczozás alkalmával, mint az egész Borsod. Ha 
ez felületesség, ha ez hanyagság lenne, — nem 
akarom szivem szerinti nevét ez eljárásnak meg
nevezni, de ez olyan visszaélés, mely lehangolo-
lag hat a honvédkötelezettekre. Felhívom tehát 

a miniszter u ra t : méltóztassék e tekintetben 
erélyesen föllépni. Ajánlom neki, hogy kövesse 
a pénzügyminiszter példáját, ki ernyedetlen buz
gósággal és szigorral jár el a pénzadó beszedé
sénél. A véradó beszedésénél járjon el hasonló 
buzgósággal a honvédelmi miniszter ur is. 

Csernatony Lajos: Én nagyon örvendek, 
hogy a t. államtitkár ur nincs egy véleményen 
a t. kormányelnök úrral, a mennyiben a kor-
mányelnök ur kijelentette megnyugvását azon 
ajánlatban, hogy menjünk át nagyon röviden a 
budgeten, mert az neki először nagyon kényel
mes, másodszor azért, mert időt és pénzt gaz
dálkodunk meg általa. Az idő ós pénz meggaz-
dálkodása élénk helyesléssel fogadtatott a jobb 
oldalról, melyről nagyon jól tudjuk, mennyire 
szivén hordja az idő és pénz meggazdálkodását. 
Ha egy parlamentben mindig ilyen érvek dönte
nének, akkor nincsen szükség parlamentre, és 
sokkal jobb az absolutismus, mert az nem vesz
teget időt, igaz hogy pénzt veszteget, de nem a 
magáét. (Közbeszólások:) Ivánka Zsigmond ur be
széljen azután, ha én elvégeztem: kérem a t. el
nök urat. méltóztassék Ivánka képviselő urat 
rendreutasítani. 

Zeyk K á r o l y : Utasítsa őt rendre ! 
Csernátony Lajos: Sem Ivánka képviselő 

urnák, sem Zeyk államtitkár urnák nincsen joga 
| a szónokot félbeszakítani. (FölMáltások: Rendre!) 

E l n ö k : Kérem a képviselő ura t : észrevé-
j teleket tenni csak az elnöknek van joga. 

Csernatony Lajos: A legnagyobb tisztelet
tel hajlom meg az elnök ur nyilatkozata előtt, 
csak arra feleltem, mit Zeyk államtitkár ur mon
dott, ki azt követelte, hogy utasíttassam rendre 
én. Kérem egész tisztelettel az elnök u ra t : mél
tóztassék őket rendre utasítani. Én jogommal 
élek, mikor beszélek, Zeyk képviselő ur nem él 
jogával, midőn félbeszakít. 

E l n ö k : Ne tessék félbeszakítani a szóno
kot, s a képviselő urat kérem, hogy folytassa 
beszédét. 

Csernatony Lajos : Visszatérve előbbi nyi
latkozatomra, mondom, annak igen örvendek, 
hogy az államtitkár ur nem követte a minisz
terelnök urnák azon — komolyan vagy tréfásan 

j — mondott nyilatkozatát, melynek taglalásá-
I ba nem bocsátkozom; de azt hiszem, a miniszter-
I elnök ur a maga játszi modorában mondta azt, 
I hogy igen szívesen fogadná el ezen ajánlatot. 
I Hanem akár játszi, akár nem játszi modorban 

mondotta legyen ezen nyilatkozatát, én örven
detesnek tartom, hogy az államtitkár ur nem 
vette azt komolyan, s felelt ugy, amint kell, 
hogy feleljen a kormány minden tagja egy par
lament előtt. 

Hogy kielégitőleg felelt-e vagy nem? ez az-
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tán más kérdés. En nem szólok ahhoz, mert nem 
értek azon részletekhez, melyeket az államtitkár 
ur előadott; azután pedig, hogy valaki arra rög
tön feleljen, a mit az államtitkár ur itt mon
dott, szükséges lenne, hogy hasonló volubilitás-
sal biró képviselő üljön itt ezen oldalon, (Igaz! 
jobb felől.) Az igaz, hogy arra, a mit a t . ál
lamtitkár ur mondott, hogy megértessék, min
dig jó hosszú idő kell hogy elteljék, mint a né
met élez élvezetére, melyről azt mondta nem 
tudom kicsoda, hogy mindig holnap nevet rá. 

Hanem van egy megjegyzése az államtitkár . 
urnák és a miniszterelnök urnák, melyre bátor 
vagyok egy pár észrevételt tenni. ííem beszél
vén másokról, egyenesen egyéni érzelmemet feje
zem ki: hogy én részemről mindig meg voltam 
győződve arról, hogy, ha van egy intézmény, 
melyet a kormánynak szivén kell hordoznia és 
meg voltam győződve, hogy nemcsak kell, ha
nem szivén is hordozza, a mit előmozditaoi 
akar, és melyhez némileg dicsősége is van köt
ve : az a honvédelmi intézmény. Mert erre nézve 
— ha azt létesiti — csakugyan elmondhatja, 
hogy teremtett valamit. Következőleg igen ter
mészetesnek tartottam, hogy arra nézve a leg
nagyobb buzgóságot fejtse k i ; és részemről min
dig kész voltam a buzgóságnak jeleit elismerni, 
méltányolni és magasztalni. (Nyugtalanság jobb 
felől.) 

Bizonyosan azok, a kik kételkedő megjegy
zéseket tesznek arra, semmi esetre sem tudják, 
hogy miért kétkedtek. Az államtitkár ur egye
nesen vádolta a sajtót, hogy népszerütlenitette a 
honvédséget. Bocsánatot kérek: én nekem ma
gamnak, mint a sajtó egyik emberének e házon 
kivül. (Szünet. Fölkiáltások jobb felől: Halljuk te
hát.) Ne féljenek, én bizonyosan megmondom a 
véleményemet, ugy mint azon urak, kik annyira 
fönakadnak, ha valaki egy pillanatig hallgat, hogy 
gondolatait összeszedje, és én bizonyosan képes 
is vagyok legalább annyira mint ők elmondani 
véleményemet. (Derültség! Zaj! Halljuk!) En, 
mint a sajtónak egyik embere a házon kivül, 
azon — mondhatom — fájdalmas helyzetbe jöt
tem egyszer, hogy legjobb barátommal voltam 
polémiában, sőt meg is támadtat tam általa ép 
azért — nem azért, hogy a honvédséget pártoltam 
volna, mert akkor még nem volt honvédség, ha
nem azon nyilatkozatomért, hogy én — nem 
bánom akár minek nevezzék, ha magyar zsan-
dárságnak nevezik is, még akkor is acceptálom 
és fogom támogatni, a mennyire ez gyenge fól
iámtól kitelik, azon magyar fegyveres erőt; de 
azon egyetleu egy föltétel a l a t t : hogy azzal ne 
parancsoljon más, mint a magyar miniszter (He
lyeslés.) 

Ezt mondottam és azért egy igen jó — fáj

dalom ! többé nem létező barátommal kellett po
lemizálnom. És ezen barátom Böszörményi László 
volt, a ki nem a honvédséget, melynek ő maga 
hajdan nagy disze volt, támadta meg, hnnem 
nem helyeselte, hogy ón részemről ily név alatt 
is, — mert ugy látszik a szegénynek csak e név 
ellen volt kifogása, —pártolni tudom ezen intéz
ményt. Ily nevet egyébként magam sem akar
tam ; csak azt akartam jelezni, hogy mindegy, 
akár hogyan nevezik, csak legyen fegyveres ere
je az országnak, melylyel ne rendelkezzék más, 
mint a magyar miniszter. Es ez — mondom — 
a honvédség szervezése előtt történt, és nem 
saját lapomban, hanem egy barátoméban, Jókai 
lapjában, melynek akkor dolgozó társa voltam. 
Később, midőn a honvédség szerveztetni kezde
tett , már saját lapomban is szólhattam hozzá, 
és hogyan szólottam? Ugy szólottam talán ré
szemről s azon barátaim részéről, kik velem vannak e 
részben, mintha a honvédséget nem akarnók min
den utón és alkalommal népszerűvé tenni, hogy 
ha az már magában is nem volna népszerű esz
me ? Hiszen azon különös dolog történt velem, 
kinek lapja és egyénisége nem nagyon kedvelt 
némely körökben, hogy még a ,,Buda-Pesti köz-
löny" is megdicsérte a honvédséggel szemben el
követett eljárásomat. Bár az ily bizonyitvány-
nyai nem igen szoktam dicsekedni másfelé, de 
ily vád ellenében megbocsássanak, ha fölhozom. 
Midőn valaki vádat emel a sajtó ellen az or
szágházban, miután itt mindkét oldalon vannak 
a sajtónak képviselői, — nem országos képvise
lők, de a sajtónak képviselői habár a jobb 
oldaliak közöl, megvallom, nem tudom, hogy or
szágos képviselők lennének, mert a jobboldali 
sajtónak képviselőit a kormány, ugy látszott, 
nem nagyon igyekezett megválasztatni, mig a 
baloldaliakat magának az országnak közvélemé
nye karolta föl, — mondom — midőn e helyen 
a sajtó ellen vád emeltetik, akiior meg kell ne
veznie azt, ki a honvédelem ellen agitált, hogy 
másoknak ne váljék aztán fájdalmas kötelessé-
gökké azt mondani, hogy ez nem áll ugy. Le
het, hogy voltak, kik agitáltak, hanem a vád 
igy átalánosságban nem áll. Ellenkezőleg a sajtó 
nagyon sokat te t t ellenhatolására bizonyos dol
goknak, melyek igenis a honvédelem népszerütlenitó-
sére hatottak. így hatottak a honvédelem nép-
szerütlenitésére a kezdetbeni lépések, mikor itt 
Pesten láttuk az utezán: mintha Falstaffuak 
rongyos regimentje lett volna a toborzó csapat, 
meiy a legutolsó korcsmákban állította föl a 
nemzeti zászlót. Hiszen ezek oly nevetségességek 
voltak, miket vagy elhallgattunk, vagy figyel
meztettük a kormányt komolyan, hogy ne tegye 
népszerűtlenné az eszmét ily eljárás által. Ez 
egyik. Másik, a mi népszerütlenitette más szem-
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pontból és népszerütleniteni fogja az országnak 
egy része előtt a honvédséget egy sokkal ko
molyabb dolog, és ezúttal megmondom, hogy 
mi? Népszerütlenitette és népszerütleniteni fogja, 
hogyha a kormány a részben nem ad tónust 
ma^a, a mint jogában, módjában és kötelességé
ben á l l : ezen honvédseregnek szellemét olyanná 
tenni, hogy ne ríjon ki belőle minden felé, a 
hol találkozik az ember, az utezán, gőzhajón, 
vasúton és mindenütt, nem a magyar szellem. 
hanem a német szellem. (Bal felől: Igaz ') Azt pe
dig a kormány igen könnyen megteheti, az nagyon 
kevésbe kerül: mert ha a miniszterelnök ur és a 
többi miniszterek s átalában a hatóságnak fő 
emberei, a kormánynak fő emberei nemcsak 
hogy nem kerülik a magyar zamatot megadni 
ezen honvédségnek, hanem egyenesen éreztetik 
azokkal, kik a német szellemet aka/rják behozni 
a honvédségbe, hogy az nincs inyökre: akkor ne 
féljünk , mert a honvédszervezet népszerű lesz, 
akárki, akármit beszéljen ellene. 

Végre még csak egy megjegyzést leszek bá
tor tenni, és azt egyenesen a miniszterelnök ur
nák kifejezéseire. Sokan a ház azon oldalán, 
melyen szerenesés vagyok ülni, és jelenleg állani, 
megbotránkoznak a miniszterelnök urnák némely 
időnkinti kifejezésein. Én megvallom, hogy kissé 
furcsán hangzik, az igaz, ha Magyarország mi
niszterelnökét beszélni halljuk, rágódásról; hogyha 
Magyarország 1848—49-iki harczait, ha mindjárt 
esak hasonlatilag is — én nem is tulajdonitok 
annak semmi rósz értelmet — gyermekjáték 
gyanánt emliti, ós ma ismét „sárról" beszélni 
halljuk. Ez kissé furcsán hangzik, az igaz, és 
talán egészen a parlamenti kifejezések szótárába 
nem is sorozható, hanem mondom, én részemről 
nem botránkozom meg az efféléken, s megval
lom egész őszinteséggel, hogy én sokkal inkább 
szeretem azt, mikor a miniszterelnök ur kitör, 
mert ezek a kitörések a valódi érzelem kifejezé
sei, ha haragszik vagy boszankodik, vagy restéi 
valamit, de ez érzelem és az érzelem a szívből 
jön. és azt én mindig szeretem, mert a genius 
eredménye. Ha Andrásy gr. nem találja mind
járt azt a kifejezést, melyet Magyarország mi
niszterelnökének használnia kellene, az megint 
más kérdéshez tartozik ; hanem azzal állani elő* 
mikor nem tud valamely fölhozott érvre ellen
érvet találni, hogy szemben az Ő ellenei — nem 
ellenségei, hanem ellenei — egyenesen hazafiat-
lanságot követnek el, egyenesen gonosz indulat
ból teszik megjegyzéseiket, sarat dobálnak rá ; 
nagyon szegény eljárás —mindamellett , hogy a 
mim mondám, sokat meg lehet engedni a ge
nius érzelem fölbuzogásának—azt mondani, mikor 
nn kritizálunk valamit a honvédelmi költségve
tésben, hogy sarat dobálunk. (Jobb oldalon ellem-
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mondás. Fölkiáltások: Nem arra vonatkozott.) De 
átalánosságban épen erre vonatkozik, mert a t. 
kormányelnök ur nem mondott semmit, nem fe
lelt semmire, ezt hagyta az igen t. államtitkár 
úrra, kiről a legnagyobb őszinteséggel és kész
séggel elismerem, hogy statusférfiui módon felelt 
igen sokra és igen érdekes beszédet tar to t t a 
házban, de az igen t. miniszterelnök ur nem felelt 
semmire, hanem csak kitört. (Bal felől: Ugy 
van!) Ha kitörése jogos, ha kitörése méltányos, 
az iránt soha senkinek sem lesz ellenvetése; de 
azt tagadom, hogy azon kitörés jogos és mél
tányos lett volna. E háznak ezen oldala époly 
hazafiúi, és soha sem szoktam több hazafiságot 
föltenni ez oldalról és saját magamról, mint a 
másik oldalról. Én mindkét részről elismerem, 
mindkét részről fölteszem, mint tudom magam
ról, és fölteszem másról, hogy a hazának szere
tete által sugaltatik, a hazának javára törek
szik. Ha ezt fölteszszük egymásról, akkor én ré
szemről nem tartom följogosítottnak a miniszter
elnök urat arra, hogy mikor az ő minisztériu
mának tényei megtámadtatnak, költségvetésének 
egyik-másik tétele helytelennek állíttatik, egyik
másik tétel iránt kérdés intéztetik hozzá: azzal 
feleljen, hogy mi megtámadjuk a honvédséget 
és azt népszerűtlenné akarjuk tenni, hogy mi 
sohasem voltunk a mellett, hogy akkor, midőn 
megindult, nem hittük hogy meg fog állhatni, 
mikor pedig láttuk hogy az fönáll, mindenféle 
kifogást teszünk ellene. 

A parlamentnek íöladata: hogy min
den tételre nézve, mely iránt aggodalma van, 
kérjen fölvilágosítást; a kormánynak pedig köte
lessége, hogy minden nyilvánuló aggodalomra 
fölvilágosítást adjon. Ha az államtitkár ur be
szédét, melyet most tartott , akkor mondta volna 
el, mikor Györffy Gyula képviselő kérdést inté
zett hozzá, ez az egész vita elmaradt volna és 
valószínűleg a t. miniszterelnök urnák boutade-
ja is elmaradt volna; hanem akkor kellett volna 
felelni, mikor aggodalom nyilvánult de nem ugy 
felelni, a mint a miniszterelnök ur felelt. Ösz-
szefoglalva érzelmeim nyilatkozatát, én azt 
mondom, hogy tagadom annak igazságát, a mit 
az államtitkár ur a sajtóra nézve mondott; a 
kormányelnök urnák pedig tagadom igazságát 
arra nézve, a mint ő érzelemnyilatkozatának 
kifejezést adott. 

Kerkapoly Károly államtitkár: Az 
előttem szólott képviselő ur egyetlen egy nyi
latkozatára kívánok esak felelni; mert a miket 
a kormányelnök irányában a t. képviselő ur 
fölhozott, azokra nézve természetesen nem raj
tam fekszik a felelet terhe. Én a magam részé
ről nem hiszek tévedni, ha azt állítom, hogy én 
a balodali sajtónak csak egy részéről szóltam, 
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és ha szó szerint nem igy tettem volna az ál
lítást, kijelentem, hogy igy akartam értetni sza
vaimat. 

Hogy pedig e tekintetben igazam volt, ezt 
a képviselő urnák mostani előadása is igazolja, 
mert hiszen e kérdés fölött maga is kénytelen 
volt ellenkezésbe jönni egyik társával. Egyébként 
ismétlem, hogy én a sajtónak csak egy részéről 
szóltam, és örülök, hogy nem kell, hogy nem lehet az 
egészről igy szólnom és örülni fogok, ha az alka
lomtól meg leszek fosztva, hogy valaha a sajtó
nak habár csak egy részéről is igy szóljak; de 
akkor a sajt :i vezetői, —- mindig csak az ille
tőket értve, — óvakodjanak oly kifejezésektől, 
melyek nem is a kormányt támadják meg, ha
nem magát az ügyet. Az még hagyján, ha pél
dául mondatik, hogy a minisztérium arra töre
kedik, „hogy a honvédség neve csúffá tétessék," 
ez nem a honvédséget, hanem a minisztériumot 
afficiálja, ez pedig megszokta az ilyeneket; leg
jobb megg}Tőződése az ellenkezőt mondja neki, 
ha a lapok mondják, nem tehet róla. De midőn 
oly czikkek jelennek meg, minő például az volt, 
midőn azon hir keringett, hogy a vörös 
nadrág kékkel, a kék zubbony barnával cserél
tessék föl, szóval, hogy a 48-iki szinek újra 
használtassanak, nem tudom melyik lap azt 
irta: „A hir mint értesültünk alaptalan, örülünk 
rajta, föl is tettük, meg is vártuk, hogy azon 
dicső emlékű szineket nem fogják megfertőztet
ni azzal, hogy a mostani honvédséget bujtassák 
belé." (Mozgás.) Ez t. ház a honvédség intéz
ményére esik vissza. Ez a nem gondolkodó rész
nél nem a minisztériumot, melyet, hogy haza
fias dolog-e népszerütiténi ? vitatni nem kí
vánom, — de az intézményt népszerütleniti, azt 
pedig már merem állítani, hogy nem haza
fiúság. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Klapka György: T. ház! (Halljuk!) Azon 
fölvilágositások után, melyeket hallottunk, szán
dékom volt elállni a szótól, de homályban ma
radt egy pont, melyre nézve egy kis fölvilágo
sítást kell kórnem a honvédelmi miniszter úr
tól. Itt szó van arról, hogy az állandó száza
doknál ötezer nem tudom hány honvéd állan
dóan századaikban besorozva marad. A honvéd
ségről szóló törvényczikk 11-ik §-a megadja 
ugyan a fölhatalmazást, hogy: „A honvédség 
kiképezése s a belrend és biztosság föntartása 
végett, béke idején minden honvéd-zászlóalj ré
széről, törzsének állomása helyén egy század és 
minden 4 huszár századból alakult egy-egy szá 
zad állittathatik föl." 

De éu csak azt szeretném tudni, hogy ezen 
századok állandóan fognak-e föntartatni, vagy 
csak a honvédség szervezésének első szakában : 
mert ha állandóan fognak föntartatni, akkor attól 

tartok, hogy ezen rendelkezés ellentétbe jöhetne 
ugyanezen törvényezikk 13. és 14-ik §§-ival. A 
13-ik §- azt mondja, hogy a honvédségbe soro
zott ujonczok a 8 hetet meg nem haladható 
taníttatásuk után szabadságra bocsátatnak, a 
14-ik §. pedig, hol a honvéd gyalogság éven-
kiuti fegyvergyakorlatáról van szó, azt mondja, 
hogy azok, kik kiképeztettek évenkint csak 2 
hétre hivatnak be. 

De miután minden zászlóalj részéről egy 
állandó század állíttatik föl, arra nézve szeret
nék kis fölvilágosítást kapni a honvédelmi mi
niszter úrtól: honnan veszik azon 100 honvédet? 
mert az én számitásom.... 

Kerkapoly Károly államtitkár: Tiszt, 
képviselőház! Azokra, a melyek elmandatták, 
ugy hiszem az eddigi nyilatkozataimban már 
megfeleltem. 

Nevezetesen azt mondottam Ivánka Imre 
képviselő urnák, hogy azért nem tartom már 
ez évben, tehát az ujonczozás évében betanitan-
dónak az összes ujonczilletéket, mivel ez eset
ben a jövő év folytán ugy is együtt kel
lene tartani az álló századokat a nélkül, hogy 
együtt tartásukat az oktatás czéljával moti
válni birnók. 

Már most visszatérek azon kérdésre, hogy 
állandók legyenek-e a századok, vagy nem? A 
törvény értelme szerint állandónak kell lenni a 
század keretének. Más kérdés az, hogy a legény
ség időnkint szabadságolandó-e ? Véleményem 
szerint igen is szabadságolandó azon mérvben, 
hogy ne történjék ez a betanítás rovására. Az 
eddig követett rendszer szerint behivatik a le
génység októberben az első turnusra, az egész 
létszám tesz a 25-ik tábla szerint 9102-őt; igy 
tehát körülbelül az összes létszámnak egy har
mada hivatik be. Januártól kezdve a sorozás áll 
be ós akkor különben is tél levén, az időtől 
függ, lehet-e valamit tenni, vagy uem? Ezt az 
időt tehát, t. i. deczembertől márcziusig, véle
ményem szerint, szabadságolásra használhatjuk 
ugy, hogy ekkor csak a keret legyen együtt. 
Ez különben nincs hasztalanul együtt, mert 
ekkor az altisztek oktatása történik, ugy hogy 
tavaszszal az így kiképzett erők a másik két 
harmad betanítását eszközlik. Nálunk véghetle-
nül fontos tekintet ez, miután nálunk a béke
állomány úgyis csak egy tizedét képezi a hadi
létszámnak ; kell tehát, ha nem is kinevezve, de 
legalább alkalmasaknak lenni az illetőknek, hogy 
coneentratio, gyakorlatok, manőverek alkalmával 
az egész tömeg keretbe legyen foglalható. 

Márczius 15-kétől június elejéig két izben 
ismét 8000 ember hivatik be, a mi körül belől a 
sorozás eredménye. Ezek már júliustól kezdve 
ismét szabadságoltatnak, és ismét az altisztek 
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tanítása eszközöltetik. Szeptemberbe D ismét a 
gyakorlatok kezdődnek, a midőn az egész lét
szám behivatik, igy tehát az egész évben el 
vannak foglalva télen: sorozás altiszti iskola, 
nyáron szabadságolásban és ismét altiszti iskola. 
Különben ha állandóan is együtt tartatnának, 
akkor sem lenne ez ellentétben a 13-ik §-sal, 
mely azt mondja : „honvédségbe sorozott ujon-
czok az álló századoknál gyakoroltatnak s 8 
hetet meg nem haladható betaníttatásuk után a 
szükséghez képest vagy a törzsek és századok 
legénységének fölváltására fordíttatnak , vagy 
szabadságra bocsáttatnak." 

A törvény tehát megengedi, hogy 8 hétnél 
tovább ben lehessen tartani az ujonezokat; de 
nem a tanítás ezéljából, hanem a tanitásközbeni 
segédkedés ezéljából, mint már többé-kevésbé 
beavatottakat. Itt nem az van mondva, bogy az 
ujonezok a tanítás után rögtön hazabocsáttassa
nak; hanem: vagy szabadságra bocsáttassanak, 
vagy a törzsek és századok legénységének föl
váltására fordíttassanak. A kormánynak tehát 
meg van az a joga, hogy a betanított honvéd-
ujonezokat a szükséghez képest a századok le
génységének fölváltására fordíthassa. 

Erre vonatkozólag jegyzem meg Ivánka kép
viselőtársam ellenében, hogy különben ennek a 
szakasznak kellene hasznát vennünk, hogy azt 
állandó századok együtt tartassanak s fölváltva 
bentartani a legénységet, nem motiválhatva az 
az oktatás ezéljából, míg az ón általam helye
selt módszer mellett ez motiváltan történik. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Jókai Mór : T. képviselőház! Ismételve 
bocsánatot kell kérnem, hogy huzom-halasztom 
egy megelőzött tárgygyal a tanácskozást, de 
még mindig benne vagyok azzal a bizonyos sár
ral dobálással való affaireben. 

Már akkor följegyeztettem magamat szó
lásra ez iránt, mikor a t. miniszterelnök ur csak 
átalánostágban mondta, hogy vannak emberek, 
a kik a honvédség létrehozóit sárral dobálják. 

Előbb, midőn t. képviselőtársam az állam
titkár apostrophálta egyenesen az ellenzéki saj
tót, ismételve kértem följegyeztetésemet, de egy 
különös fátum miatt nem szoríttattam föl. 

Most egyenesen ki vagyok szorítva a kö
zépre, minekutána a t. államtitkár ur magából 
abból a lapból idézte az úgynevezett sárral
dobáló és hazaíiutlansági tényt. (Ugy van ! bal 
felől. Nem igaz! jobb felől.) De igen tetszett 
mondani, hogy hazafiutlanság. 

Andrasy Gyula gr. miniszterelnök: A 
mai „Hon"ban is az áll, hogy: „meddig akarja 
a kormány csúffá tenni a honvédséget." 

Jókai Mór : Kénytelen vagyok, miután én 
vagyok azon lapnak szerkesztője és tulajdonosa, 

legelőször is a legnagyobb higgadtsággal meg
jegyezni, hogy én igen-igen sajnosnak találom 
azt a nézetet túlsó oldali barátaink és különö
sen a kormány részéről, hogy ők az ellenzéki 
sajtót és az ellenzéki sajtónak megjegyzéseit, 
néha erősebb bírálásait ugy tekintik , mint 
ellenségeskedést maguk iránt. (Ugy van jobb fe
lől Zaj.) Erre tényeket is tudok fölhozni, a 
melyek igazolják állításomat. 

Ugy látszik, igen t. képviselőtársam Ker
kapoly Károly ur, midőn egyes passusokat idéz 
lapomból, azt hiszi, hogy a mostani strike al
kalmával a szerkesztő nem csak corrigálja lap
ját, hanem ki is szedi és felelős annak minden 
soráért, a mit bátor vagyok kétségbe hozni; 
felelős csak a szellemért és annak következ
ményeért. 

Megtörténhetik akár hányszor, hogy valaki 
méltatlan megtámadásokkal sujtathatik egy oly 
lapban a mely az én felelősségem alatt jelenik 
meg; de az nem történt meg soha, hogy azelőtt 
a helyreigazítás és a kívánható legnagyobb elég
tétel részemről valaha el lett volna zárva, 

Akár minő nemét kívánta az elégtételnek a 
megsértett, ha kívánta a helyreigazítást, minden
kor kész voltam azt megtenni. (Zaj.) 

Azt nem kívánja tőlem sem a kormány, 
sem pártja, hogy az ő barátságuk kedveért, vagy 
azért, hogy mint egyes emberek jó barátok marad
hassunk, hallgassak és hallgattassak el lapomban 
oly dolgokat, a melyekről mindenütt sokat beszél
nek. Hiszen, ha nem igazak azok, a melyeket 
lapomban fölemiitettek, még az nap este a me
lyen a sértés megtörtént, vagy másnap helyre 
lehet azt igazítani. A sajtó kötelességét teljesiti, 
mikor birál, köteleségét teljesiti, mikor azon 
különféle híreket, a melyek mindenfelé cireulál-
nak, előhozza, hogy azok megezáfoltassanak. 

A t. államtitkár ur sok oly dolgot mondott 
el, a melyekre, mint tényekre, kénytelenek va
gyunk azt mondani magunk részéről is, hogy 
ezek helyesek vagy épen vívmányok, hogy olya
nok, miket mi magunk is sürgettünk: de miért 
nem mondatnak el ezek hamarább? (Ugy van! bal 
felől. Derültség jobb felől.) 

Én is, mint Csernatony — elkülönözve at
tól, miféle népszerűtlen sallangok ragadtak a 
honvédséghez, — mindig azt mondtam: nem tesz 
semmit, ha sárga-fekete bojt lóg is a honvéd 
kardján, utóvégre is kard az, ragadjuk meg és 
kössük oldalunkra, mert szükségünk van rá. Mun
katársaim között többen önkéntesek, de mind
amellett soha semmi olyanfélét lapjainkban nem 
olvashatni, még csak egyetlen egy sorban is, mint 
a mi itten fölhozatott, azon állítással, hogy az 
az ellenzék részéről a honvédség ellen fővádként 
használtatott volna: soha például azt, hogy ne 
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álljanak be a honvédségbe, mert el fogják vinni 
őket muszka katonának. (Fölkiáltás jobbról: Ezt 
nem mondotta senki.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Én csak 
agitatióról szóltam, és ezt méltán tehettem. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Jókai M ó r : Ha valaki ezt, vagy valami 
ilyesmit talál valamely lapomban, én kész va
gyok szőrkötéllel, mezítláb oda vándorolni a 
honvédelmi minisztériumhoz (Berültség) és bocsá
natot kérni. De nem láttam ilyesmit más ellen
zéki lapokban sem. Tényeket hozok elő. Mikor 
a legelső honvédek megjelentek az utczákon, 
meg kell vallanom, szégyeltük magunkat. Tudni 
fogja t. képviselőtársam, ki azóta a posztóban 
sok stúdiumot tett , hogy az a posztó az úgyne
vezett mungóból készült, olyan mindenféle szö
vet és posztó hulladékból és egyéb összekallott 
posztóból készült a ruha, mely ezen oknál fogva 
nem tűri meg a napvilágot s a krapp píros szine 
mindjárt elhagyja, mihelyt napvilág éri. Hogy 
ez igy volt eleinte, ez tagadhatatlan. Hogy pe
dig most nincs igy, azért ne méltóztassék az 
ellenzéki sajtót vádolni, mert hiszen ez figyel
meztetése által csak jó szolgálatot te t t a kor
mánynak. (Derültség és ellenmondás jobb felől.) 

Maga a honvédelmi miniszter ur tán emlé
kezni fog, ha oly csekély emberke beszédére 
vissza szokott emlékezni, (Gróf Andrásy: Ké
rem !) hogy egy időben szó volt köztünk a, hon
védek czélszerütlen lövegéről, mely ütközetben 
nem ér semmit, mert nem fogja fel a vágást : 
akkor maga is azt monda, jó lenne ha csákójuk 
volna; de magasabb körökben nagyon bele sze
rettek a kucsmába. „Hátha az ellenzéki lapok 
sürgetni fogják?" kérdem én. „Akkor lehető lesz 
a változtatás" feleié a miniszter ur. (Andrásy 
Gyula gr. közbeszól: Igaz!) És meg is törtónt, ne 
méltóztassék tehát az ellenzéki sajtó fölszólaíását 
haszontalanságnak tartani . (Berültség a jobb ol
dalon. Közbeszólás bal felől: Mi nevetni való van 
ezen?) Tessék meggyőződni a t. kormánynak ar
ról, hogy az ellenzéknek sürgetésében, néha tü
relmetlenségében egyik legerősebb támaszát ta
lálja a kormány a másik oldalról jövő sürgetések 
és taszigálások ellen. (Helyeslés bal felől.) 

Egyébiránt bátor vagyok arra kérni a mi
niszter urat, javítsa meg nézetét az ellenzéki 
sajtó irányában, azon nézetét, mintha sár volna 
az, a mivel hajigálódzik: sár csak a tényekben 
lehet, a tényeket pedig nem mi állítjuk elő. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Legyen meggyőződve, 
hogy nem a mi szemrehányásainkról ragad a sár 
az ő kezére, (Fölkiáltás jobbról: Nem ragadt oda 
sár!) hanem inkább azok szájáról, kik kezei csó-
kolására járulnak. (Helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! (Fölkiáltás jobb felől: Kár felelni!) Saját 
pártunkból hallom: hogy kár felelni! Ez jellemző 
dolog, mert itten igazán áll, hogy az ország ide
jét vesztegetjük. De ott van azon másik alter
natíva, hogyha nem felelünk, akkor azt mond
ják : hogy felelni nem tudunk. Ennek következ
tében kénytelenek vagyunk felelni, daczára az 
idővesztegetésnek. 

Az előttem szólott t. képviselő ós — mint 
hallottam — az előtt egy másik képviselő azt 
mondotta, hogy a kormány, illetőleg én, igen 
érzékenyen veszszük, és pedig egyikünk érzéke
nyen veszi azt, a mit a sajtó utján mondanak, 
a másik azt, a mi itten mondatik, ós hogy én 
ezekre kitörésekkel szoktam felelni, s hogy jó 
lesz ha e szokásomat leteszem. Tegnapelőtt, ha 
jól emlékszem, egy t. képviselő Simonyi Ernő ur 
azt a szemrehányást te t te nekem, hogy igen 
könnyen veszem az ellenzék ellenvetéseit, midőn 
azt mondám, hogy megszoktuk már az erősebb 
kritikát, s ezt ugy veszszük, mint a szentelt 
vizet. Akkor tehát az nem tetszett, hogy „köny-
nyen* veszszük, most az nem tetszik hogy „ér
zékenyen" veszszük. (Berültség.) Ugyan méltóz
tassanak megmondani : hogyan vegyük hát ? 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) mert megvallom, az 
arany közép u ta t igen nehéz eltalálni. 

Nem tudom mikor volt, egyszer az angolok 
a francziáhkal verekedtek, ha jól emlékszem, a 
crecyi vagy a fontaineouoi ütközetben. A fran-
cziák az angolokat fölszólították, hogy lőjenek 
először. Az egész világ elismerte, hogy ez igen 
lovagias tény volt. Mi mindennap ezen helyzet
ben vagyunk. Mi mindennap kiálljuk az első lö
véseket, de azt az angolok sem követelték a 
francziáktól, hogy ők vissza ne lőjenek, s önök 
is engedjék meg, hogy a lövés után mi is vissza 
lőjünk. (Berültség és tetszés johb felől.) Máskép 
igazán ugy fogna kinézni a dolog, hogy nem mi 
vagyunk az érzékenyek, hanem a t. urak. (De
rültség.) 

Mi a t . képviselő urnák a sajtóra vonat
kozó azon állítását illeti, hogy bizonyos dolgokat 
miért nem czáfólunk meg, erre azt válaszolom: 
csak azért, mert fisikailag is lehetetlen. Annyi 
folytonos válogatás nélküli vád emeltetik, hogy 
azon sajtó osztály, melyet megszavazni méltóz
ta t tak, még ha nekem időm volna is vele érint
keznem, a mint nincs, még tízszerte nagyobb 
erővei sem volna képes, mindazon vádakra vá
laszolni. Valahányszor én lelkem legjobb meg
győződése szerint azt gondolom, hogy a hazának 
és az ügynek használtam, akkor azt olvasom a 
lapokban, hogy az országnak valamely jogát el
árultam, feladtam. Mindannyiszor válaszoljak? 
így van ez a nagy és igy a kis dolgokkal. Ha 
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Pesten vagyok azt olvasom, hogy Bécsben va
gyok, ha Bécsben, azt olvasom, hogy Pesten 
(Derültség.) Átalános működésünkről azt olvastuk, 
hogy elárultuk az alkotmányt. A ki mindennap 
kénytelen azt hallgatni, hogy elárulta az alkot
mányt, az utóvégre érzéketlen lesz kisebb vádak 
iránt. (Helyeslés jobb felől.) Ez egyszerűen az ok, 
és nem egyéb, ha nem válaszolunk. 

Azt is méltóztatott mondani, hogy miért 
nem válaszoltunk hamarább. A „Hon" mai reg
geli számában van az mondva, hogy „meddig 
fogjuk még csuífá tenni a honvédséget," ugyan 
mikor kellett volna arra hamarább válaszolnunk? 
(Nagy derültség, éljenzés és taps jobb felől.) 

Két éve, hogy működünk e téren, mindenki 
láttára, felelősségünk teljes érzetével: ha ez nem 
válasz az ily vádakra, ugy más választ találni 
nem vagyok képes. (Élénk helyeslés és éljenzés jobb 
felől) 

Várady Gábor: Meg fogja engedni a t . 
miniszterelnök ur, hogy a megkezdett lövöldözést 
folytassam. (Halljuk!) Azok után, a mik elmon
dattak, nagyon rövid lehetek. A t. államtitkár 
ur azt mondotta, hogy ha tiszta lett volna a 
kérdés, tiszta leeudett volna a felelet is. Elte
kintve a t tó l : a kérdés volt-e tiszta, vagy az arra 
adott felelet? csak azt jegyzem meg : hogy a kor
mánynak kötelessége, főleg a költségvetés tárgya
lása alkalmával fölvilágosítást adni a költségve
tésre vonatkozó minden tárgyra, ha ez iránt 
meg nem kérdeztetik is. E czélra köteles volna 
egy részletes indokolást, jelentést mellékelni költ 
ségvetéséhez. Én tegnap tettem ez iránt észre
vételt, és vártam, hogy ez iránt az igen t. ál
lamtitkár ur mikép fogja magát, illetőleg a kor
mányt igazolni. Az ily indokolásnak igen sok 
előnye először is az, hogy verba volánt, seripta 
manent. Azután nem is lehetséges ugy a tárgya
lás folyama alat t minden kérdést tüzetesen meg
vitatni, ha a kormánynak nincsen indokolt jelen
tése a ház előtt. Az igen t. államtitkár ur szép, 
érdekes, tanulságos beszédet ta r to t t ma, beszélt 
tegnap, és többek közt — hogy többet ne em
lítsek — például egy lényeges ellenvetésemre és 
kérdésemre mostanáig sem felelt. Egész önmeg
tagadással vártam eddigi a feleletet, mert én 
legalább nem hallottam, hogy felelt volna állam
titkár ur azon ellenvetésre, mely kétségtelenül 
komoly volt, mert a törvény megtartásáról van 
szó, t. i. arról, hogy a kerületi hat parancsnok-
iránti rendeleténél az 1868. XLI. t. ez. 7. §-át 
miért nem tar to t ta meg, és miért nem használta 
azon elnevezéseket a költségvetésben, miért nem 
tartotta meg azon kerületeket, melyeket a tör
vény kijelölt? Ha indokolt jelentés lett volna a 
ház előtt, akkor az igen t. államtitkár ur bát
ran adós maradhatott volna a felelettel i t t a 

házban, azt mondhatta volna: megírtam, tessék 
elolvasni. Nem követte a többi miniszter pél
dáját, sem az igen t. miniszterelnök ur és má
sodik sorban a t. államtitkár ur, például a ke
reskedelmi, a cultusminiszter példáját, valamint 
a közlekedési miniszterét sem, a kik költségve
téseikhez indokolást mellékeltek, vagy—minthogy 
honvédelmi költségvetésről van szó—nem követte 
például a közös badügy minisztérium példáját 
sem, mely költségvetéséhez terjedelmes indokolást 
csatolt; ott el vannak mondva a természetbeni 
élelmezésekre, az alapok kimutatására, az illet
ményekre, a fizetések szabályozására a főtisztek 
fizetésére, a katonai hivatalnokok fizetéseire, az 
átalány érték szabályozására, oktatási ezélokra, 
központi vezetés, hatóságok, közigazgatási ága
zatokra stb. vonatkozó indokolások. Azért so
rolom elő mindezeket, mert mindezen tárgyak 
belevágnak egyszersmind a honvédelmi miniszté
rium költségvetésébe is. 

Mindezen tételre pedig elmondta indokolását 
a közös hadügyminisztérium. 

Es ha ezt tette a közös hadügyminisztérium 
akkor, midőn a delegatiók már 3 év óta foly
t a t t ák működésöket : mennyivel inkább köteles
ségében állt volna a honvédelmi minisztériumnak 
most, midőn a honvédség szervezését illető költ
ségvetés először fekszik a ház előtt! Igaz t. ház, 
hogy ezen esetben az államtitkár ur nem tar that ta 
volna itt e házban tegnap, és különösen ma, ér
dekes, és részemről is elismerem, tanulságos, és 
sok tekintetben kielégítő beszédét; de ezen vesz
teség nézetem szerint kellően lett volna pótolva az 
által,hogy mi a költségvetést tüzetesen és minden 
irányban, vagy legalább igen sok irányban meg
nyugtató módon tárgyalhattuk volna. Ez volt 
észrevételem. (Helyeslés bal felől.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: T. 
ház! Mindkét képviselő urnák adós vagyok vá
laszszák Jókai barátom azt mondotta, (Zaj. 
Halljuk!) hogy azt csak mégis elismerem, hogy 
azoknak az itt legelőször mutatkozott honvédek
nek öltönyei mungóból voltak készítve, a mi 
pedig ilyen meg olyan rósz. Ezt nem ismerem 
el; hallottam, de el nem ismertem. Az igaz: én 
annyira szakértő nem vagyok, hogy magam vizs
gálata alapján arra meg merjek esküdni, hogy 
nem az volt; de azt tudom: először, hogy a szer
ződés tiltotta, hogy abból legyen; tudom má
sodszor, hogy a minta, mely elő volt adva, és 
melyhez alkalmazni kellett az öltönyöket, nem 
abból volt; tudom harmadszor, hogy az átvétel
hez az átvevő bizottság tagjait a kereskedelmi 
minisztériumnak részünkről hozzá intézett kérés 
folytán te t t intézkedésére az itteni iparkamra 
ajánlotta és hogy az átvétel azok által tőrtént. 
Ha ennek daczára az öltönyök mégis azon anyag-
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ból készültek, és az ily öltönyöket mégis átvette a 
bizottság, akkor isten és világ előtt sem engem, 
sem a minisztériumot a felelősség nem terheli. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) Ha a t . képviselő ur 
annak ellenére, hogy a szerződésben expressa 
voce meg volt tiltva, annak daczára, hogy uta-
gitasuk volt a vizsgálóknak adva, hogy nem fo
gadható el ilyen mungöbol készült öltöny, tudja 
és bebizonyítja, hogy mégis mungóból készültek 
az öltönyök, nem csak nekem tesz szolgálatot, 
hanem az országos kincstárnak is, mert a szer
ződésben az én kötelességem volt gondoskodni 
arról is, hogy büntetlenül ne történhessék ilyes
mi és jót állok érte, hogy, ha^ megtörtént, nem 
fogna büntetlenül maradni. Én tehát tagadom, 
s ha a képviselő ur állítja, fölhívom a bizonyí
tásra, és jót állok annak következményeiért az 
országos kincstár érdekében. (Helyeslés jobb felől.) 
Ezt Jókai képviselő urnák. 

Várady t. képviselő ur már tegnap szemre
hányást te t t a miatt, hogy a kerületek elneve
zése nem történt a régi kerületek szerint, sőt 
alakítása sem. Meg kell ismernem: a kerületek 
nem azok, melyeket az ország korábban ismert, 
ugyanannyi, de nem változatlanul ugyanazok. 
De nem hiszem, hogy akár a képviselő ur, akár 
pedig bárki e házban azért minket hibáztathat
na ; ha mégis megtörténnék, kénytelen lennék a 
dunamelléki kerületek földképét fölmutatni és ha 
volna valaki, ki hibáztatna és azt kívánná, hogy 
egy parancsnokság részére azon kerületeket, a 
régi kerületeket foglaltuk légyen el, akkor elis
merem, hogy hiba; de katonai szempontból ugy 
alakítani meg a kerületeket, mint megalkottat
tak hajdan a királyi táblákat illetőleg, mert tud
tomra más fontosságuk és súlyuk azoknak az 
országban nincs, azt nem tudnám érteni. (Étetik 
derültség.) De jó, legyen, hogy a minisztérium az 
ügy érdekében a maga felelősségére tet te e vál
toztatást ; ezért kérjük is a jóváhagyást, vagy 
kérjük az ellenzést. (FölMáltás bal felől: Nem tör
tént lejelentés!) Engedelmet kérek, a bej'elentés 
megtörtént épen az által, hogy a másként te t t 
fölosztást a budgetben kitüntettük az által, hogy 
az uj kerületeket nem kereszteltük azon névvel, 
melyet az előbbiek birtak: „tiszántúli-* „tiszán
inneni vei" az által, hogy a budgetbe az uj el
nevezéseket kötelességszerüleg megtettük, a beje
lentés tényleg megtörtént. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) Hogy miért alakítottuk másképen a kerü
leteket, annak is megmondtam az oká t ; annak 
pedig, hogy miért nem neveztük a régi néven 
a kerületeket, oka egyszerűen az, mert nem 
akartuk, ily utón meg nem felelő neveket hasz
nálva, félrevezetni a t. házat, hanem olyanokat 
használtunk, melyekből a t. ház megértse a vál
tozást. 

Mi a motivátiót illeti, azt nem a törvény, 
de az ügy természetére állapítva tette, és azt 
gondolom, hogy kivánatának eleget is tet tünk. 
Nevezetesen az előirányzatban a 21 . lap után 
van egy külön tiszta üres lap ezen fölirattal: 
„Táblázatok a különféle illetékekről, melyek a 
költségvetés készítésénél alapul szolgáltak." Kö
vessük a kimutatásokat. A kerületekben ennyi 
meg ennyi hús zsoldot a gyalogságnál és ennyi a 
lovasságnál, és igy minden rovat motiválása egy-
egy budgettételnek. A mi tehát hiányzik, csak 
a „miután" szó, de ezt talán nem kell megmon
dani. (Derültség jobb felől.) Második kimutatás a 
honvédzászlóaljak törzsállomásairól a lakbér osz
tályokba való sorozással. Hogy hány honvéd
zászlóalj legyen, azt a törvény is megmondja ; 
azt is megmondja, hogy mennyi illetéket sza
bad nekünk venni; annyit mennyi a közös 
hadseregnél van megállapítva: ámde ott az 
egyes helyek szerint különfélék a lakbér-osz
tályok; azt tehát, hogy az egyes helyek, me
lyik osztályba tartoznak, ki kellett muta tn i : i t t 
van ! mert kölönben mindenütt annyit találtunk 
volna kérni, mint Pesten és ez hiba lett volna; 
de itt ki van irva, hogy hol, mennyi jár. Ki 
kellett tenni, hogy hányan tartoznak az első 
osztályba és hány van a másikban és kiszámí
tani a szerint a lakbérilletéket. Ez mind igy 
tör tént! Menjünk tovább, a honvédtiszti illetékek 
i t t vannak. I t t van, hogy mennyi fizetése van 
a tábornoknak, mennyi fizetésök van más tisztek 
nek és minden egyes tétel ezen alapul. Ha mind 
e mellet még kell valami, ott van a végén a 
magyaráza ta költségvetési tételek számításához, 
a mit épen mert ez évben tárgyalta legelőször 
a t. ház a honvédelmi költségvetést, szükséges
nek véltem. Jövőre már ezt is tökéletesen fölös
legesnek fognám tartani. Első sorban a magya
rázatot szükségesnek tar tot tam épen ugy, mint 
a többi minisztérium ; az indokolást, mert ez 
ugyanaz, csakhogy a forma más. Ámde minden 
minisztérium belátása szerint választja a formát 
melyben a maga indokait elmondja; mi e for
mát választottuk. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Jóka i Mór : Személyes kérdésben va
gyok bátor fölszólalni. Reményiem, hogy nagyon 
személyes kérdésnek fogja találni a t. ház is 
azt, ha egyik képviselő azt mondja a másiknak, 
hogy nem mondott igazat. 

Már pedig Kerkapoly képviselőtársam mondta 
azt, hogy én nem mondtam igazat, midőn azt 
mondtam, hogy a mungó csakugyan mungó volt 
és fölhívott, bizonyítsam be ebbeli mondásomat, 
mert ellenkező esetre azt kell mondania, hogy 
nem mondtam igazat. En holnapig ki fogom 
kerestetni azon számát, egy volt miniszteriális, 
nagyon liberális és nagyon kedvelt, a kereske-
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delemhez és iparhoz nagyon értő lapnak a „Pes-
ter Lloyd^-nak, melyben az volt irva : „miért 
volt mungó, honnan volt mungó és hogyan 
mungóztatott be a mungó" stb. (Nagy zaj. Ker-
kápolyi közbeszól: Ahhoz fogom intézni a fölhívást!) 
Ezt sehol megczáfolva a minisztérium által nem 
láttam. Bátor vagyok azt a kérdést tenni : váj
jon ugyanazon tény fölemlitése sárdobálás-e a 
mi lapjaink részéről, mig a kormánypárti lapok 
részéről bonbons dobálás ? (Nagy zaj. A képviselők 
oszolnak. Fölkiáltások: Szavazzunk') 

E l n ö k : Még csak két szónok van hátra; 
kérem a képviselő urakat, foglalják el helyeiket; 
az ily fontos tárgyban egy pár perezezel tovább 
is tar that az ülés. 

Milet ics Szvetozár: T. ház ! Nem magyar 
ajkú nemzetiségi elvtársaim határozata követ
keztében tartózkodtam az átalános vitában részt 
venni, de kénytelen vagyok a 4-ik czimnél a t. 
honvédelmi miniszter figyelmét egy körülményre 
fordítani. (Halljuk!) A honvédelmi csapatokban 
van 20 ezredes, 21 alezredes. 41 őrnagy, 82 
százados, a lovassági századokat ide nem szá-
mitva; ezek közt a szerb nemzetiség közül, tu
domásom szerint, esak egy őrnagy és egy vagy 
két főhadnagy és hadnagy van. Ez valódi sati-
rája a törvényesített polgári egyenjogúságnak, 
miután azt nem lehet mondani, hogy a szerbek 
a hadügyben járatlanok lennének, sőt az osztrák 
seregben van több szerb nemzetiségi tábornok, 
több ezredes és sok más törzstiszt. Már az is 
szomorú tény, hogy a honvédelmi, a pénzügyi, 
kereskedelmi, közlekedési, söt még az igazságnak 
szolgáló igazságügyiminiszteriumnál, — egy vagy 
két officialist kivéve — daczára az 1791. 1868 
-iki törvényeknek — egy szerb sincs alkalmazva. 
Hogy a csapatokban a szerb nemzetiségű tisztek 
száma oly kevés, valóban megmagyarázhatatlan, 
hacsak azért nem történik ez, mert a szerbek 
nemcsak hogy többségökben nem jobboldaliak, 
hanem nem is magyar ajkúak. [Ellenmondás.) Én 
tehát a miniszter ur figyelmét e tárgyra kívá
nom fölhívni: ne mondhassa senki, hogy az or
szágos budget a magyar aristocratia uj doniain-
jét és egyátalán a magyar nemzetiség monopó
liumát képezi. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! A t. képviselő ur azt mondotta, hogy 
végig nézvén a kinevezéseket, azokban szerb nem
zetiségű tiszteket, nem talált. 

En ezen kérdésre nem levén elkészülve, ter
mészetesen nem tudom, hány szerb van a kine
vezettek közt; de azt igenis tudom, hogy van
nak többen. Az továbbá a kérdés: kiket ért a 
t. képviselő ur szerbek alat t ? Hacsak nem azo
kat, kik saját pártjához tar toznak; nem tudom, 
azokból vannak-e ott, vagy nem? de arról jót 

állok, hogy szerbek igen is vannak, és kereken 
visszautasítom azon állítást, hogy Magyarország
ban a kormánytól kezdve, és keresztül e házon 
a nemzetnek utolsó tagjáig, csak egy is volna, 
ki egy magyarországi szerbet azért, mert szerb, 
akár egyik, akár másik hivatalból visszaszoritand. 
(Átalános helyeslés.) 

Legnagyobb örömmel ós legnagyobb biza
lommal fogjuk fogadni azokat, kik jelentkeznek 
ós képességüket bebizonyítják. Sajnos, igen ke
vesen jelentkeztek eddig, de ha fognak jelent
kezni, a legszívesebben fogjuk fogadni. (Átalános 
helyeslés.) 

Azt monda továbbá képviselő ur, hogy az 
osztrák seregben több tábornok van, ki a szerb nem
zetiséghez tartozik. Ezt megengedem, de azt meg 
fogja engedni képviselő ur is, hogy azok nem 
azért tábornokok, mert szerbek, hanem azért, 
mert szolgáltak és a tábornoki állásig fölvitték." 
Legyen meggyőződve: mi is hiszszük azt, hogy 
azon bátor, derék, férfias és hazafias nemzetiség
ből, melyet szerbnek neveznek, fognak táborno
kok is válni, mint voltak már előbb is igen hí
res tábornokok. {Helyeslés. Fölkiáltások: Damja
nich! Miletics: az nem szerb!) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Nem akartam e 
kérdéshez szólni, (Zaj. Halljuk!) nem lehet azon
ban, hogy Kerkápolyi Károly képviselőtársamat 
a függetlenség terén ne üdvözöljem ; azon nagy 
mérvű függetlenség terén, melyet nemcsak any-
nyira vitt, hogy a főként keze alatt álló mi
nisztérium eljárását a többi hazai minisztérium 
eljárásától függetlenül és egészen máskép 
intézte, de annyira vitte azt, hogy a magyar 
honvédelmi minisztérium nagybátyjának, a közös 
hadügyminisztériumnak e tekintetbeni eljárásá
val is ellenkező eljárást követ. (Derültség.) 

Mindezen üdvözletem mellett nem tagadha
tom azon hitemet, hogy ha talán együtt éltek 
volna Gőthével, Göthének a t. államtitkár ur 
j u t t a t t a volna eszébe azon mondást: „Mit Wörteru 
lást sich trefflich streiten, auf Wörter ein System 
bereiten." Mert üres szónál többnek nem te
kinthetem mindazt, mit Várady Gábor barátom 
ellenében a törvény meg nem tartására nézve 
mondott. 

Várady Gábor nem azért támadta meg, 
hogy talán a tőrvénynél czélszerübben osztották 
be a honvédkerűleteket, hanem megtámadta fő
kép azt, hogy ha a törvény ellenében máskép 
osztattak be, miért nem változtattatott meg azon 
törvény, mely a czélnak meg nem felel, elég ko
rán arra, hogy az országgyűlés elébe ne csak 
czólszerü, de törvényes fölosztás terjesztethessék? 
megtámadta azt, hogy mig a törvény fönáll, a 
miniszternek, államtitkárnak, vagy bárkinek e 
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hazában joga volna egy hajszálnyira is eltérni a 
törvénytől. 

Abban, mit az államtitkár ur állított, hogy 
ez nem történt titokban, sőt bejelentetett a ház
nak az által, hogy a kerületeknek más név is 
adatott a budgetben, mint a törvényben meg 
van határozva: nincs semmi erő. Az, hogy vala
mit igy tacite akarnak becsúsztatni a házba, 
valóban sem a ház, sem a törvényes alap axió
ma irányában, „hogy tőrvényt e hazában csak a 
koronás magyar király s az országgyűlés vál
toz ta tha tnak" nem árul el semmi tiszteletet, s 
midőn berekeszteném szavaimat, határozottan 
tiltakozom mint képviselő az ellen: hogy valaha 
törvényeink ily módon az államtitkári személy
nek jobbra vagy balra fordulása szerint mellőz
tessenek, sőt megváltoztattassanak. 

Deáky Lajos : A 4. czim alatt előforduló 
csapatok költségvetésének tárgyalása közben bá
tor vagyok a honvédelmi minisztériumhoz egy kér
dést intézni s az iránt felvilágosítást kérni. A 
minisztérium a különféle illetékekről, melyek a 
költségvetés számításánál alapul szolgáltak, táb
lázatokat s kimutatásokat készített s terjesztett 
elő. Ezen kimutatások egyikében, mely a honvéd-
zászlóalji törzs-állomásokról s azoknak lakbér 
osztályokba való sorozásukról szól, azt találom, 
mintha a 45. zászlóalj állomási helye Szilágy-Som
lyó lenne, melynek lakbérosztályzata VII. sz. a. 
áll.— Én ugy tudom, hogy ezen zászlóalj helyé
ül Zilah jelöltetett ki, amennyiben a zászlóalj ott 
is állítatott fel és helyeztetett el. I t t Szilágy-Som
lyó alkalmasint tévedésből vagy nyomtatásihibá
ból csúszott be és lakbértáblázata helytelenül figu
rái. Kérem azért a t . minisztériumot, méltóztas
sék ezt a valóság szerint kiigazítani, mert ha az 
állomáshely csakugyan Szilágy-Somlyó volna, ak
kor a t . ház nem szavazhatná meg az ezen hibás té
telen alapuló költséget, mivel ott tényleg honvéd-
állomás nines. (Ugy van l a szélső bal oldalon.) 

Kerkapoly K á r o l y : A kívánt felvilágosí
tást igen könnyen megadhatom. Eredetileg Szi
lágy-Somlyó volt ugyan kilátásba véve, de később 
még is tettleg Zilah lett a zászlóalj állomási 
helyéül elfogadva, mert az ország financziális ér

dekében nem lehetett figyelmet nem fordítani arra, 
hogy a tűrhetően situalt kerületbeli községek kö
zül melyikben kínálkozik a legkönnyebb elhelye
zés ugy a gyakorlat szempontjából, mint a kincs
tár érdekeire való tetintettel. Minthogy pedig 
Zilah városa e részben jelentékeny ajánlatokat 
tet t , mi, hogy megmutassuk, hogy saját eszménk
be nem vagyunk annyira szerelmesek, hogy ahoz 
minden áron ragaszkodnánk, kötelességünknek is
mertük ehhez képest teljesen megváltoztatni el
ső tervünket és Ziláhra te t tük az állomási helyt 
Azonban ismét kénytelen vagyok megmondani ez 
alkalommal, és talán practicus haszna is lesz en
nek, hogy, ha az igéret beváltása eddig meg nem 
történt, és ha ez meg uem történik, akkor kóny-

j telének leszünk visszamenni az előbbi állomáshely
re, és ennek oly okai lesznek, a melyeket i t t or
szág és világ előtt bátran el fogok mondhatni. 

Az igéret szép szó, ha megtartják igen j ó ; 
akkor mi is maradunk: ha nem, akkor nem. 

Deáky Lajos : T. ház ! (Nagy zaj. Elnök 
csenget) Miután arról van szó, mintha Zilah vá
rosa nem tette volna meg azt a mit igért, kény
telen vagyok ez ellen felszólalni, mert Zilah va
rosa olyan épületet ajánlott fel ingyen a honvé
deknek, melyben most is laknak, hogy azt s kész
séges eljárásukat lehetetlen volt a kormány
nak méltánylattal el nem ismerni. 

Kerkapoly Károly államtitkár: Méltóz-
i tassék magán utón fölvilágosítást kérni és én 

kész vagyok a részletes fölvilágosítást is megad -
| ni, addig is az ügy érdekében óhajtom, hogy mind-
| azon ígéretek teljesüljenek, s akkor a jövő évi 
[ budgetben mindenesetre Zilah fog mint állomási 
i hely előfordulni, egyébként azonban nem. 

E l n ö k : Következik a szavazás. 
j Méltóztassanak azok, kik a pénzügyi bizott-
i ság által ajánlott összeget 3,915,304 frt 83 kr-

ban megajánlják felállani. (Mtgtörténik.) 
A ház a nevezett összeget megszavazza. 
Holnap 10 órakor az 5-dik czikk a nyug

dijakról következik. 

Az ülés végződik d. u. 2 \ órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Szaplonczay József interpellálja a kormáayt a felekezeti iskolák kö
zössé változtatása tárgyában. A honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Mikó Imre gr.; később Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a mnlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 10-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. Az elnöki etőterjeszté st 
jegyző ur fogja fölolvasni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : Pest szabad 
királyi városa a minisztérium törvényellenes ren
deletei ellenében a város jogai érvényben íön-
tartását kéri. 

Szabolcs megye közönsége a magyarországi 
jegybank létesítését és a hitelügy önállósítását 
czélzó, s a pesti népgyűlés által múlt évben be
adott kérvényt pártoltatni, és az ezen ügyre vonat
kozó jelen fölterjesztésében fölsorolt észrevétele
ket figyelembe vétetni kéri. 

Nagybánya szabad királyi bányaváros kö
zönsége már múlt évben 1856. k. sz. a. intézett 
kérvénye kapcsán a Nagybánya városában fölállít -
tatni kért törvényszék befogadására alkalmas 
helyiségeket készséggel fölajánlja. 

Sopron megye közönsége, Buda szabad ki
rályi város fölterjesztését, Fiume város és kerü
letének Magyarországhoz visszacsatolása iránt, 

KÉPV. H. NAPLÓ 18^4 vn. 

pártoltatni s azt minél előbb foganatosittatn 
kéri. 

Sopron megye közönsége az 1868-ki LVI-ik 
törvényczikk kedvezményeit a többi szabad ki
rályi és a népesebb mezővárosokra is kiterjesz
tetni kéri. 

Pest város közönsége a helyben létező ide
gen czégü vállalatokat, pénzintézeteket stb. 
községi pótlékkal megadóztatni kéri. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatnak. 

S z i r m a y Ö d ö n : T. ház! Zemplén me
gye részéről van szerencsém egy folyamodványt 
benyújtani, melyben fölkéri t. házat, hogy a 
herczeg Eszterházy képtár megvételére állam
költségből segédkezet méltóztassék nyújtani. 
Kérem a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

Ludvigh J á n o s : Tisztelt képviselőház! 
Lubló egyike a 16 szepesi városoknak, mely ne
gyedfél századon át, akkor t. L, mikor a sze
pesi városok még Lengyelország kormánya alatt 
állottak, kapitány vagyis Sztaroszta székhelye 
volt, emberemlékezet óta saját törvényhatóság
gal birt, és most is az illető választó-kerület
nek szókhelye. Kéri tehát magát ezutánra is 
legalább a bírósági szék birtokában meghagyatni. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! Igen 
örvendek, hogy szerencsém van tisztelhetni a ház
ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, 
mert épen hozzá akarok egy kérdést intézni. 

5 
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Az 1868. évi XXXVin-ik törvényezikk 26. 
§-a nyilván megmondja azon módozatot s utat, 
mely szerint, ha valamely községben saját ere
jéből föntartatott felekezeti iskola van, azt to
vábbra azonban föntartani jónak nem látja, ha
nem czélirányosabbnak tarja azt saját érdekében 
is, közös iskolává átváltoztatni, mi módon vál
toztatható az át? Mármaros megye Petrova köz
ségében, hol tisztán görög-katholikus románok 
s izraeliták laknak, s hol eddig egyedül a köz
ség erejéből főnállott felekezeti iskola volt, mos
tan e község az izraelitákkal közösen megegyezve, 
jegyzőkönyvet vett föl, melynél fogva a feleke
zeti iskolát saját akaratából közös iskolává vál
toztatta át. Ezen jegj-zőkönyvet beadta az illető 
tanfelügyelő urnák; ez a folyó évi február 15-én 
tartott megyei iskolatanácsnak ezt bejelentette; 
hanem, fájdalom, akkor a tanfelügyelő ur egy
úttal fölolvastatott azon iskolatanácsban egy 
körrendeletet, melyet az igen t. vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ur, mint látszik, egy elő
terjesztett kérdés folytán, azon esetre, ha vala
mely község, mely eddig önállóan vagyonából s 
jövedelméből egyházi segély nélkül tartotta fön 
az eddigi rendszer szerint hitfelekezeti iskoláját, 
azt községinek kívánja nyilatkoztatni, szükséges 
stb. — határozott utasításul adatott arra nézve, 
miként járjanak el a tanfelügyelő urak ily ese
tekben. 

Es miután én ezen rendeletet, melynek vége 
igy hangzik: „Egy hitfelekezeti iskolának közössé 
leendő átváltoztatása, eddigelé bármily alapból 
tartatott is fön, csak az illető egyházi hatóság 
beleegyezésével eszközölhető, és ily esetekben min
denek előtt és mindenkor az illető egyházi ha
tóság fölhívandó, ezen eljárási módozat ugy a 
képviselő testületekkel biró, mint az azt nélkü
löző községekben egyaránt megtartandó/ Ez azon 
rendelet, melyet a már fönebb emiitett népne
velési törvényben foglalt §-sal ellentétben látok. 

Ugyanis azon §. szabad kezet enged a köz
ségeknek, és nem föltételezi azt, hogy az ily 
felekezeti iskolának átváltoztatására nézve bár
mily engedély vagy illetőleg hatósági helyben
hagyás szükségeltessék; annálfogva teljes tisz
telettel bátor vagyok azon kérdést intézni a t. 
vallás- és közoktatási miniszter úrhoz, kérvén, 
hogy erre nekem a fölvilágositást megadni mél
tóztassék. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József interpeüátióját.J 

„ Szíveskedjék fölvilágosítani a vallás- és köz
oktatási miniszter ur, hogy melyik törvényre 
alapította azon körrendeletét, melyet múlt 1869 
évi október 10-én 17663. sz. alatt saját aláírása 
alatt a tanfelügyelőkhez kibocsátott, s mely 
szerint ezek utasíttatnak, hogy : „egy hit felekezeti 

iskolának közössé leendő átváltoztatása, eddigelé bár
miit/ alapból tartatott fen, csak az illető egyházi ha
tóság beleegyezésével eszközölhető, és igy ily esetékben 
mindenkor, mindenekelőtt, az illető egyházi hatóság 
felhívandó." 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
M á t t y u s A r i s z t i d : T ház! Egy kérést 

vagyok bátor előterjeszteni azon kérvény tár
gyában, melyet Pest városa nyújtott be a t. 
házhoz a tűzifa után eddig szedett vámnak tör
vényhozás utjáni megengedése iránt. 

Pest városa ezen kérvényt azért terjesztette 
az országgyűléshez, mert a belügyminiszter meg
szüntette ezen vámszedést, és tagadta Pest vá
rosának azon jogát, hogy jövedelmi adót kivet
hessen. Pest városa az alkotmányos kormány és 
a parlamentáris formák iránti tiszteletből végre
hajtotta a belügyminiszternek határozatát, és 
fölfüggesztette a vámszedést. 

En azt hiszem, hogy miután itt oly jöve
delmi forrásról van szó, melyet Pest városa 
költségvetése közé a f. évre is fölvett, és mely 
nagy összeget képvisel, s melynek megtagadása 
Pest városának tetemes kárt okozna, méltányos 
volna, ha a kérvényi bizottság utasíttatnék, hogy 
ezen kérvényt soron kívül tárgyalja, és jelenté
sét mielőbb a t. ház elé terjeszsze. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság tehát uta-
sittatik: hogy Pest városának e kérvényét soron 
kívül mielőbb tárgyalja. 

Következik a napirenden levő tárgy. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a hon

védelmi minisztérium 5-dik czimét:) „Nyugdijak 
4000 frt." 

Bittó István e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság véleménye következő : 

„ö-ik czim. Nyugdijak." E czim alatt összesen 
4000 frt kívántatik. 

A bizottság ez összeget, mely katonai nyug
díjazottak nem létében inkább csak az előfordul
ható szükség tekintetéből előirányoztatott, rneg-
ajánlandónak véli." 

A nyugdijak részletes kimutatásában, mely 
e könyvben foglaltatik, két nyugdíjazott tisztvi
selő van fölvéve; ezek közül azonban, mint idő
közben értesültem, egyik már kiesett és igy már 
csak egy van, kinek részére még 643 frt nyug
díj fizetendő. A többi csak tekintettel a jövőre 
van fölvéve. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen 4000 
frtnyi tételt? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ezen tételhez utasíttatott egy határozati 
javaslat, mely föl fog olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa 
az Ivánka Imre és társai által az 1848—-49-ki honvéd 
rokkantak, özvegyek és árvák nyugdíjazása iránt be
adott határozati javaslatot.) 
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D o m a h i d y F e r e n c z : T. képviselőház ! 
Nekem jutván a szerencse, a jelen határozati ja
vaslat mellett elsőnek* szólhatni, helyzetem mégis 
nagyon kivételes, mert az átalános vita alkal
mával—bár ezen határozati javaslat tárgyalása 
kezdetét most veszi,— a mellette szóló érveknek 
nagy része kimerittetett. Mert ugyanis azok után, 
a melyek t. barátaim Várady Gábor, Clementis 
Gábor és Ivánka Imre és többek által elmon
dattak, nekem támogatására nagyon kevés érv 
maradt, ismétlésekbe pedig esni nem akarván, 
az érvelésnek politikai oldalát mellőzni kivánom. 
Mellőzni kivánom továbbá az érvelésnek azon 
nemét is, mely csak a legkisebb mérvben 
is provocativ színezetben tűnhetnék föl : mert 
én ezen ügynek, fontosságához képest a túlsó 
oldalról is inkább barátokat akarok meg
nyerni, mintsem elleneseit még jobban elide
geníteni. 

Legyen szabad tehát nekem leginkább csak 
a szívhez szólanom. 

Hiszen a szerencsétlenek és nyomorral küz
dök iránti segély és gondoskodás ha politikai 
okok által támogattatik is, mint — nézetem 
szerint — a jelen esetben, inkább a sziv ügye; 
és vannak esetek, még, a hol a számító ész egé
szen mást tanácsolna is, hol a természet legré
gibb és legszigorúbb törvényei a kegyeletre, se
gélyre inkább fogékonyab szivsugallat követését 
hogyják helyben és erősitik meg. 

Tekintsék tehát azok, kiknek netán nézeteik 
egy vagy más politikai oknál fogva eltérők len
nének, a jelen határozati javaslatot is ilyennek 
és kérjenek tanácsot egyedül sziveiktől, melyhez 
mi határozati javaslatunk által szólani kíván
tunk. Hiszem, t. ház, jelen határozati javaslat 
nem foglalkozik a politikával, mi abban nem 
kérünk rangot, a törvény által elismertetést; 
kérjük egyedül a munkaképtelen nyomorékoknak, 
elhaltak özvegyeinek s azok kiskorú árvainak 
segélyezését, s ez által a nemzet tett ígéretének 
beváltását. 

Az elismerést, mint Várady Gábor t. bará
tom beszédében igen szépen kifejtette, megadta 
a történelem, megadta azon emlékoszlop, melyet 
a hálás elismerés emelt a népek millióinak szi
veiben, én csak azt teszem hozzá, hogy ezen em
lékoszlop sokkal becsesebb és tartósabb, mint az 
idő viszontagságainak kitett bármely órczszobor; 
mert mig ezt egy földrengés, egy vihar le-
döntheti, darabokra zúzhatja: addig amazt a ke
gyelet és hálás emlékezet mélyebben véste be az 
utókor szivébe, mint a művész vésője az oszlop 
oldalába vagy talapzatára, és mert — legyen 
szabad nekem az igen t. cultusminiszter urnák 
egyik alkalmi beszédében mondott igen szép 
szavait idéznem — „azon emlékoszlop a legtartó

sabb és daczol az idők viszontagságaival legto
vább, melyet életében kiki nagy tettekkel 
emelt magának." Már pedig t. ház, ha az 
184r8l9-ki honvédek múltjára a történelem táv
csövén visszatekintünk, az emlékezet fáklya
világa fényt árasztván a küzdtérekre, hol csa
táikat vívták, nagy tettek sora tűnik föl előt
tünk, fény- és dicsőségkoszoruzottan, és multjo-
kat még a két nagy hatalom egyesülése által 
előidézett romjai között is fenséges emlékekkel 
látjuk elborítva. De ha a történelem távcsövét 
leteszszük ós az emlékezet fáklyavilágát kiolt
juk, a távolba visszanéző szem előtt mindig sű
rűbb köd keletkezik, s homályba borul a múlt, 
s előttünk fekszik a jelen, hol a múlt hőseinek 
egy része, kik mint délczeg fiatalok viták csa
táikat, s ontották verőket imádott hazájukért, 
most mint nyomorék, béna, munkaképtelen ag
gok kétségbeesések között küzdenek az életnek 
rajok nézve szenvedésekkel teljes kintengerén. 
S vajmi sok azoknak száma, kiknek életereje 
ezen küzdés közben megtörvén, már eddig alá
merültek, kikről többé gondoskodnunk nem kel
letik. — A kik pedig a küzdelmet még folytat
ják, azon remény, sőt mondhatnám, hit lelke
síti s teszi képessé a további küzdelemre, hogy 
nem feltételezhetik azt, hogy azon nemzet, mely
nek szolgálatában lettek munkaképtelenekké, 
legalább agg napjaikról ne gondoskodnék, s az
által ne gondoskodnék családjukról, melyet a kö
zös szenvedés csatolván hozzájok, annyival két
szeresebben szeretnek. — A csatamezőn elvér
zettek utolsó sóhaja volt: Éljen a haza! s át
szellemülten és nyugodtan haltak meg, még azok 
is, kiknek halálát szeretett családtagok kö-
nyezték : mert biztosítva voltak a felől a 
nemzet ígérete által, hogy özvegyeikről és ár
váikról gondoskodva lesz. 

Az élők a győzelem kivívásáért kíméletlenül 
ontották verőket, s a diadal megnyerése után 
netán golyózűzta kezeiket s lábaikat kinok közt 
bár, de gond nélkül tartották az orvosok mű
téte alá, tudatában annak, hogy felgyógyulásuk 
esetére, habár csonkák és bénák maradnak is, 
de agg napjaikról gondoskodva lesz. És mégis 
mily fájdalmasan kellé csalódniok! — pedig t. 
ház, a csalódás az emberi kebelnek egyik legkí
nosabb érzelme, s az annyival fokozottabb, minél 
nagyobb kegyelettel viseltetünk azok iránt, kik 
a csalódást eszközölték. És hol lehet ezen lépcső-
zetnek magasabb foka, mint, ha e csalódás egy 
nemzet irányában történik ! 

Szabad legyen egy szomorú példát felhoznom. 
Volt egy ismerősöm, kinek barátságával is di
csekedtem, egy bátor vitéz katona, ki mint hu
szár főhadnagy, egy kémczirkálás alkalmával 
kisded csapatával a nagy köd miatt nagyon 

5* 
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előre hatolván, az ellenség túlnyomó száma ál
tal körülvétetett. Kisded csapata az ő buzdí
tására magát meg nem adva, a leghősiesebb 
küzdelem közt az ellenség sorain keresztülvá
gott, — de ő maga, fájdalom, heted magával a 
küzdelemnek áldozata lett! három golyótól ta
lálva s összevagdalva a csata színhelyén ma
radt. Később sebeiből felgyógyult, de nyomorék 
maradt, s jobb keze reá nézve örökre használ-
hatlanná vált. Mint ilyen az ellenség által is 
szabadon bocsátatott, kormányunk által pedig, 
mint alszázados nyugdíjazva lőn. De nem sokáig 
élvezhette nyugdiját, mert a világosi katastrófa 
után, újra magára lőn utalva további fentartá-
sának szükségleteiről gondoskodni. 0 ezt meg is 
tette. Megtanult bal kézzel írni, s egy ügyvéd 
irodájában előbb 15, később 20 forint havi dijért 
dolgozott: nyugodtan tűrve balsorsa üldözését s 
főnökének szeszélyeit. Hosszas éveken keresztül 
tűrt és szenvedett, mert remélt és hitt a haza 
sorsa jobbra fordulásában. És midőn ez végre be
következett, s a haza sorsáról saját fiai intéz
kedtek, ez alkalommal terjesztetett elő t. bará
tom Tissza Kálmán által egy a jelenhez rokon 
tartalmú indítvány, mely a képviselőház által vissza-
utasittatott, s midőn ő ezt a lapokból olvasta, meg
rendült keblében a hit, elhagyta a remény és 
más nap reggel szobájában golyó által szétzú
zott agygyal találtatott. Neve volt Somogyi 
Kálmán. 

Több másnemű példával és részletekkel is 
szolgálhatnék a t. háznak, melyekkel keblöknek 
könyörület-hurjai rezgésbe hozhatók lennének; de 
nem ezéloni türelmöket részletekkel igénybe 
venni. Szabad legyen még átalánosan néhány 
szót szólanom. 

Azt hiszem, t. ház, mindnyájoknak arczát 
szégyenpír futja el, midőn csaknem minden 
nap, egy-egy szerencsétlen honvéd kopogtat be 
hozzájok, kiknek annyira meg kell magukat 
alázniok, hogy saját és családjok élete fentar-
tásaért a koldusszerepet kénytelenek magukra 
venni. Tegyék ilyenkor önök kezöket szívökre, 
gondolják meg micsoda kínokat kell annak ilyen
kor kiállani, kinek kardján arany bojt csüngött 
egykor, s most koldulni kénytelen, kivált olyan
kor, ha részvétlen kebelre találván, durván visz-
szautasittatik; pedig — bár vannak nem tagadom 
ellenkező példák is — gyakran megtörténik, 
hogy ily egyének keblében sokkal nemesebb s 
érzőbb sziv dobog, mint a kik által visszauta-
sittatnak. Mily fájdalmat kell ilyenkor azoknak 
kiállani, öntudatával bírván annak, hogy minden 
bűnök, mely miatt a sors által üldöztetnek, nem 
egyéb, mint az, hogy hazájokat jobban szeret
ték mint saját énjüket, s azon korban, midőn 
jövőjüket biztosíthatták volna, nem gondoltak 

egyébre, csak hazájokra, és annak szabaddá té
telére. 

De, tisztelt ház, midőn ily szerencsétlen 
egyéneket látunk, megaláztatásukat, fajdalmai
kat átérezzük velők mi is, kik bajtársaik vol
tunk, bárha a sors kedvezménye által meg 
vagyunk is kímélve anyagi nyomoraiktól; átérez
zük : mert ugyanegy ügyért harczoltunk velők: a 
hazáért és szabadságért, koronás királyunk s ha
zánk törvényes kormánya fölszólítása következté
ben együtt ragadtunk fegyvert, s azon fegyvert me
lyet kezünkbe vettünk, használtuk bárki ellen, ki a 
haza ellensége gyanánt tűnt föl előttünk, s nem 
kérdeztük, kik azok? Es ha kényszerítve vol
tunk saját királyunk csapatai ellen is harezolni, 
(Jobb felöl fölkiáltások: császár!) oka nem az volt, 
hogy királyunkhoz hűtlenek lettünk volna, ha
nem az, mert hazánk iránt voltunk hivek, 8 
mert kebleinkben — mint jelenleg is min
den alkotmányos érzelmű polgárnál lenni kell, — 
az első helyet foglalta el a haza és csak a másodi
kat a király. {Jobb felől fölkiáltások: császár.) 

Szabad legyen még néhány szót szólanom. 
(Halljuk!) Nagyon kérem a t. házat: ne tegyék 
ezen ügyet pártkérdéssé, ne tulajdonítsanak neki 
politikai színezetet, tekintsék egyedül kötelességi 
és emberiségi szempontból. Gondolják meg azt, 
hogy a biblia szavai is azt mondják, hogy a ki 
a szenvedőnek szemeiből egy-egy könyet letö
röl, mindannyiszor egy-egy fokán hágott föl a 
mennybe vezető lépcsőzetnek; gondolják meg, 
hogy ezen határozat elfogadásával hány ezer 
könyet törölnek le a szenvedők szemeiről; gon
dolják meg továbbá azt, hogy ezen kötelesség 
elvállalása vajmi kevés ideig fogja önök vállait 
nyomni: mert a mint t. barátom Tisza Kálmán 
beszédében megjegyzé, naponkint fogy azoknak 
száma, kik segélyezésünket igénybe veszik és az 
sem tarthat már sokáig. Tegyék tehát önök le
hetővé , hogy azon kevés idő, mely nekik még 
ki van szabva, hogy ezen segélyt élvezhetik, 
rajok nézve elviselhető és szenvedés nélküli le
gyen ; tegyék lehetővé továbbá azt, hogy midőn 
végórájokat elközeledni érzik, mielőtt szemeket 
behunyják, utolsó fohászuk ima és áldás legyen, 
és ne legyenek kényszerülve, hogy midőn az 
éhségtől kiaszott ajkaik a honért imát rebegnek, 
ezen ima mellé, — bár önkívületien állapotuk
ban — még átok is vegyüljön, átok azok irá
nyában, kik szükkeblüségöknél fogva lehetlenné 
tették azt, hogy a nemzet irányukban köteles
ségét teljesítse, sőt a mi annál több, adott igé
retét beváltsa, mig ellenben a haza ellenségei 
közül igen sokat, sőt számos hazaárulót — kik
nek bűneit pedig még az egek sem szokták 
megbocsátani soha — dús nyugdijakban és pa-
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zar jutalomban részesittettek, (Élénk helyeslés 
bd felől.) 

Ajánlom a határozati javaslatot a tisztelt 
ház figyelmébe s elfogadás végett. (Helyeslés bal 
felől.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! (Halljuk!) 
Az 1867-ik év június 21-én a képviselőházban 
Tisza Kálmán képviselőnek a honvédek, azok 
özvegyeinek és árváinak érdekében tett indítvá
nyát meglehetős vita után fontos okokból el 
nem fogadtam. 

Az ügy Ivánka Imre és több képviselőnek 
beadott határozati javaslata következtében a 
képviselőháznak ma ismét — megengedem: nem 
többé oly átalánosságban — tanácskozási tár
gyát képezi. 

Nincs szándékomban, t. ház, azon nézetet, 
melyet folyó év február hó 11-én a túlsó oldal 
egy igen t. képviselőjétől hallottam, hogy t. i. 
roszalás fejezhető ki oly ügyetlenség vagy vigyá
zatlanság fölött, mely által a képviselőháznak 
egy már a múlt évben történt megállapodásától 
eltérőleg a vitára alkalmat szolgáltatott indít
vány ismét a ház elé hozatik; nincs szándékom
ban, ismétlem, ezen magában véve tagadhatla-
nul helyes nézetet a jelen határozati javaslatra 
alkalmazni; nincs szándékomban különösen azért, 
hogy annál inkább hangsúlyozhassam azon ugyan
azon ülésben, ugyanazon képviselőtől hallott 
más nézetet, hogy t. i. vannak tárgyak, melye
ket elintézni jogi szempontból is lehetne ugyan, 
de melyekre nézve a józan politika kívánja, 
hogy ez ne történjék. (Helyeslés jobb felől.) 

Mit kivan e határozati javaslat? 1870-re 
kivan póthitelre irányzott javaslatot arra, hogy 
az 1848—49-ik évi rokkant és keresetképtelen 
honvédeknek és azok özvegyeinek nyugdíjazta
tása történjék; 187l-re kíván már törvényja
vaslatot ugyanazon czélból. 

T. ház! Én nem keresem, ha sok-e vagy 
kevés azok száma, kik a beadott határozati ja
vaslat következtében nyugdíjra igényt tarthat
nának, valamint nem keresem: igazságos-e, — 
ha már, törvényhozási intézkedésekhez fo
lyamodunk — a lehető kártalanítást csakis ily 
szűk keretre szoritani és az 1848 — 49-iki évek 
többi és sokkal számosabb nyomorultját elfe
lejteni; nem vizsgálom: megengedik-e pénzügyi 
viszonyaink, hogy az ezen határozati javaslat 
elfogadása által támasztandó igényeket kielégít
sük? mert én részemről azon kifogást, hogy 
szorult anyagi helyzetünk a népnek ujabb meg-
terheltetését absolute megtiltja, még azon esetre 
is, — (Zaj bal felől. Halljuk! jobb felől) mondám, én 
azon kifogást, hogy szorult pénzügyi helyzetünk 
a népnek ujabb megterheltetését absolute meg
tiltja, még azon esetre is,—ha ezen megterheltetés 

szükségét átlátjuk, magamtól mint hamisat el
vetem. 

Nem tekintem az ügynek jogi oldalát sem: 
mert a törvényhozás fönsége jogossá teheti a 
jövőre nézve azt, mi a múltban nem volt az és 
ellenkezőleg; következőleg nem fürkészem, vajon 
kötelez-e minket az 1848-iki országgyűlésnek 
sokszor emiitett határozata vagy sem? Mert 
tudom, hogy az országgyűlési határozatok a föl
merülő szükségek kifejezései szoktak lenni, és 
tudom, a mit különben a túlsó oldalnak egy t. 
képviselőjétől is hallottam, de ha nem hallot
tam volna is, tagadhatlanul igaz, hogy egy be
végzett országgyűlésről a másikra kötelező erő
vel mi egyéb sem marad fön, mint a szentesi
tett törvény. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ennek következtében én mindazon hivatko
zást mely a nemzeti becsületre és mindazon szégyen 
vagy szenyfoltra történt, különben, megengedem, 
nagyon hatásos emlékeztetést, én részemről időn-
kivülinek és egészen fölöslegesnek találom: mert, 
ha elfogadjuk azon határozati javaslatot, még 
azon országgyűlési határozatoknak eleget nem 
tettünk. (Fölkiáltás a bal oldalon: Nem bizony!) 
Figyelmeztetem a házat az 1849-iki január hó 
13-án tartott ülésre, a hol határozatilag ki
mondatott , hogy az állam részére történt bár
minemű kiszolgáltatott érték törvényes kamattal 
együtt meg fog téríttetni, s ezen ígéret a nem
zeti becsület védpaizsa alá helyeztetik. (Zaj bal 
felől Halljuk! jobb felől.) 

T. ház! előttem, e kérdéssel szemközt, egye
dül irányadó azon politika, mely a mai Magyar
országot létrehozta, mely a kibékülésnek min
den irányban — föl és le, és itt len minden ár
nyalatra kiterjedő szigorú következéseit vonja 
maga után. Azon politika, melynek fontosságát 
Tisza Kálmán képviselő ur is elismerte, azon 
általam már idézett szavaival, hogy t. i. van
nak tárgyak, melyeket elintézni a jog szem
pontiából is lehetne ugyan, de melyekre nézve 
a józan politika kívánja, hogy az ne történjék. 

Megengedi nekem Tisza Kálmán t. képviselő 
ur, hogy szavaira többször visszatérek. Ugyanő, 
ugyanazon ülésben mondta, szintoly szépen mint 
igazán, hogy mi, a nemzetiségekkel szemközt 
nem is követelünk előjogot, hanem követeljük, 
hogy senki se támadja meg azt, a mi arra, 
hogy az állam fönállhasson, szükséges. Igen, mi 
csakis ennyit, de ennyit elengedhetlenül köve
telünk. Ámde egy oly különböző nyelvű és leg-
becsesb érdekeire nézve ellentétes fölfogással biró 
népek hazájában, mint a mienk, az állami lét 
biztosítására, a mellett, hogy a szükséges, hogy 
az azt alkotó nemzetiségek érdekei, viszonyai, 
hagyományai a lehetőségig összesimittassanak, a 
mely nagy fontosságú czélnak eléréséhez, nem 
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hiszem, hogy a beadott határozati javaslat el
fogadásával közelebb jutnánk—még akkor sem, ha 
sikerülne nekünk, mint azt Ivánka Imre t. kép
viselő ur tervezte, az 1848 — 49-ki rendes és 
nem rendes honvédek közti igen finom megkü
lönböztetést létrehozni— mindaddig, inig Várady 
Gábor t. képviselő ur, ki, ugy látszik, ellenkező 
véleményben van, a tapasztalat segítségével be 
nem bizonyítja, hogy; mert az 1848 — 49-ki 
honvédek soraiban a különböző nyelvű hazafiak 
egyelenlő hősiességgel harezoltak: az ország min
den nemzetisége egyenlő tisztelettel és kegye
lettel viseltetik, és emlékezik azokra, és különö
sen azon honvédek között épen azokra, kik az 
ő saját fájukhoz tartoznak. 

A mellett tehát, hogy az állami lét bizto
sítására szükséges, hogy minden országban a 
nemzetiségek érdekei, viszonyai és hagyományai 
a lehetőségig számba vétessenek, a tényleg—fájda
lom — létező viszonyok és hagyományok közt a 
koronának is van és kell hogy legyen, épen te
kintettel azon legfontossabb és legkényesebb ter
mészetű érdekekre, melyeket képvisel, bizonyos 
gyöngéd zománeza,melyet gyöngédtelenül érinteni 
bizonyára épen azon nemzetnek, mely az ország 
politikai létének nevet adott, érdekében nem le
het és egyátalában nem szabad. (Jobb felől he
lyeslés !) 

T. ház! Sajnálnám, ha e szavaimat — szem
közt Várady Gábor úrral, ki állította, hogy az 
1848-ki harcz nem a nemzetiségek harcza volt, 
és hogy az 1848/9-ki honvédeknek törvényho
zási utón leendő segélyezése csak azon esetben 
sértené a nemzetiségeket, ha azon nemzetisége
ket maguk az 1848-ki törvények sértették vol
na. — Sajnálnám, ismétlem, ha szavaima/b ezen 
állitások ellenében hosszasabban kellene bizo
nyítgatnom. 

Ki állítja, hogy az 1848/9-ki harcz csak
is a nemzetiségek harcza volt? (Bal felől fölki
áltások: Nem igaz!) Epén azt mondom: ki állít
ja azt? (Bal felől ellenmondás. Zaj. Halljuk!) Ki 
állítja, ismétlem, hogy az 1848-ki harczok csakis 
a nemzetiségek harezai voltak? De állithatja-e 
a t. képviselő ur, hogy az 1848-ki törvények 
mindegyikében a nemzetiségek megnyugodtak 
volna ? (Bal felől több hang: Nevetség!) Hivatkoz
zam-e egyenkint azon czikkekre, a melyek által 
ők magukat — heiyesen, vagy nem helyesen, 
az nem ide tartozik, — de tényleg sértve ta
lálták? (Jobb felől helyeslés.) Nem teszem: mert 
ha vannak, a kiknek emlékezetéből az alig mul
tak történetei valamikép kimehettek, e képvise
lőháznak legközelebbi vitái, bizonyos árnyalatú 
képviselőknek 1867-től kezdve csak a legköze
lebbi időig is beadott egyes határozati javasla
taik, indítványaik, a szerb és román napisajtó, 

—fájdalom—nagyon is visszaemlékeztethetik azok
ra. (Jobb felől helyeslés.) 

Az egyben azonban tökéletesen egyetértek 
Várady Gábor képviselő úrral, hogy a logica sza
bályai kérlelhetlenek, és azért legkevésbé sem 
lepne meg engem, ha ugyanazon árnyalatú kép
viselők, kiknek emiitett határozati javaslataik, 
indítványaik ellenében azon t. oldalnak legtisztel
tebb szónokai léptek elsők sorompóba a harezra, a 
a belüyminisztert, — a mi helyzetünkre igen kü
lönös fényt áraszt—azért, mert a költségvetésben 
a magyar nemzeti színházi segélyt, mint magyar 
nemzeti színházi segélyt hozta be, ügyetlenség
gel vádolva : ismétlem, nem lepne meg engem 
legkevesbbé sem, ha a most beadott határozati 
javaslatot azon árnyalatú képviselők pártolnák 
legelőször, a kiknek említett indítványai ellen 
ugyanazon oldal harezol; mert a logika szabályai 
kérlelhetlenek, és tagadhatlan az, hogy ha va
laki a czélt akarja, akarnia kell az eszközöket 
is. (Helyeslés jobb felől. Bal felől föíkiáltások : Ez 
gyanúsítás!) 

Azon okok közül, t. ház, melyekkel 1867-
ben a beadott határozati javaslat támogatta-
tott, a leglényegesebbeknek látszók megszűntek 
létezni. Azóta az 1848/9-ki honvédség nem
csak, mint Várady t. képviselőtársunk mon
dotta, a képviselőház jegyzőkönyvében, hanem 
erkölcsi elégtételt nyert törvénykönyvünkben 
is: az 1868. XLI. t. ez. 16. szakaszában; azon 
cs. kir. tisztek pedig, a kik 1848/9-ben a hon
védséghez átléptek, és azért—hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam szavait idézzem ismét — és azért, 
mert mint bű hazafiak küzdöttek s vérzettek, 
megfosztattak öreg napjaik egyetlen biztosité
kától, a nyugdíjtól, ennek élvezetébe ismét 
visszahelyeztettek. De ha nem csalódom, nem is 
ezekről szól többé a határozati javaslat, hanem 
mintegy azt látszik mondani: itt vannak az 
1848/9-diki honvédek özvegyei, nyomorultjai: 
türhető-e az, hogy az ország nyomorban hagyja 
azokat, kik érte mindenöket a csatatéren hagy
ták? És mi azt mondjuk önöknek e kérdésre, 
hogy ez nem tűrhető! (Helyeslés.) és midőn így 
az óhajtás és szellemben — mint Várady t. kép
viselő ur is föltette rólunk — egyek vagyunk, 
csakis a mód fölött térnek el nézeteink, mely-
lyel a segélyt létesíteni akarjuk. 

Önök törvényt kivannak. Azok után, miket 
erre vonatkozólag Podmaniczky képviselő ur el
mondott, csak azt kérdem önöktől, hogy számba
vették-e mindazon súlyos következéseket, melye
ket ily törvény alkotása előidézhetne? törvényt 
kívánnak, mely mindenkit kötelezzen; kötelezze 
ugyanazon vidékek, ugyanazon községek s megyék 
mindazon lakóit, kik 1848/9-ben egymással, 
miért miért nem? ismét nem ide tartozik, véres 
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harczban állottak; kötelezne minden kivétel nél
kül, minden szomorú emlék felszakitásával min
denkit, hogy az egyik fél nyomorultjai részére 
adózzék, melylyel véres harczban állott; e kény
szerűség pedig, a soha nem nyugvó izgatás hoz
zájárulásával azt eredményezhetné, hogy mi — 
mig sikerülne polgártársaink közül néhány szá
zat vagy ezret anyagi tekintetben némikép meg
nyugtatni, — erkölcsi visszahatás idéznénk elő 
százezreknél. (Mozgás bal felől, s fölkiáttások: Ez 
az izgatás! Élénk helyeslés jobb felől.) 

Vehetik-e önök rósz néven nekünk, ha mi 
ettől félünk; nekünk, kik az országnak épen oly 
részében lakunk, hol az 1848/49-iki nem ren 
des harczok áldozatainak minden lépten föl
található sirja felett, ha nőtt is ki azóta egy 
két virág,azok mindenike, fájdalom! az én értel
mezésemmel vett nefelejts! (Tetszés !) Mi pedig 
azt mondjuk önöknek, mint már mondatott 1867-
ben és mondatott a napokban is, hogy: ha 
segélyezni akarunk, emelkedjünk föl azon ma
gaslatra, melyen ő felségeik állottak akkor, mi
dőn a honvédek részére a legnemesebb szívvel a 
koronázási dijat felajánlották. (Bal felől: Igenis 
emelkedjünk!) ^Igen kérem, emelkedjük fel azon 
magaslatra! És ezen magaslatra fölemelkednünk 
nem épen oly könnyű, mint egyenlőre gondol
juk. (Halljuk!) 

Ne érjük be csak a határozathozatal di
csőségével, hanem a kivitel terhét is tartsuk fen 
egyedül mi, és azok számára, kik velünk érzel
mekben rokonok. (Igaz!) És én előre is bizko-
sitom önöket, hogy mi nem fogunk önöktől el
maradni, fejeztessék bár ki az 1848/9-iki hon
védek iránti hála és tisztelet, anyagilag segélye
zésben, vagy szellemileg a haza iránt tanúsítandó 
hűségben. (Élénk éljenzés jobb felől.) 

T. ház! Három éve már, hogy ő felégeik-
nek ezen ténye az országot meglepte, és sikerült-e 
nekünk, sikerült-e Magyarországnak, hogy e tény 
horderejét felfogva, azt ugy kövessük, mint azt 
követni Kellett volna? Hol maradtunk? Kérd
jük egymást t. képviselők, hol maradtunk sokat 
emlegetett nagylelkűségünkkel? (Felkiáltások bal-
felől: No hát hol maradtunk f) Megmondom. Hol 
maradtunk sokat emlegetett nagylelkűségünkkel, 
melyet nem az ellenünk küzdő, hanem érettünk 
elvérzett harczosok emlékére kellett volna gya
korolni? Mert az által, hogy a státusadósságok 
egy részét, vagy más terheket elvállaltunk, hogy 
ő felségeik tényéhez csak megközelitő nagylel
kűséget követtünk volna is el, azt tagadom. (Ne
vetés a bal oldalon.) 

Nincs miért nevetni felette t. képviselők, 
mert nem a magam szavait- mondottam el, csak
is egy oly mondatot idéztem vissza, mely a múlt 
napokban itt a túlsó oldalon elmondatott. (Derült

ség jobb felől. Egy hang bal felől: Az nem szentírás!) 
Tehát tagadóm, hogy mi ilyen nagylelkűséget 
követtünk volna el, mert a statusadósságoknak 
s más terheknek politikai s méltányossági okok
ból történt átvállalása elengedhetlen feltétele 
volt azon nemzetközi egyetértésnek, azon kétol
dalú szerződésnek, a melyet megkötöttünk s a 
melynek megkötése eredményezheté, hogy azon 
nekünk mindenek felett drága zászlót, melyet az 
1848. és 49-iki honvédek minden hősiességök 
mellett is a viszonyok szerencsétlensége folytán 
(Egy hang bal felől: Árulás folytán') a földön he
verve hagytak, a földről ismét fölemelhettük. 
(Zaj bal felől. Élénk helyeslés jobb felől.) 

Igyekezzünk tehát t. képviselők, — mint 
az előbb is emlitém — azon kötelességet, me
lyet én csakis a mi, és azok részére, kik velem 
ez érzelemben azonosak, tartok valódi kötelesség
nek, — igyekezzünk — ismétlem — újból telje
síteni. Abból, hogyT 1867 óta nem törtónt meg 
részünkről minek meg kellet volna történni, 
nem az következik, hogy most már a kivitel 
terhét rójuk azokra, a kik ily nemeslelküeknek 
lenni nem hajlandók; hanem következik az, hogy 
a lelkesedés ujabb és kitartóbb erejével fogjuk 
föl a fonalat ismét ott, a hol azt elhagytuk ós 
érvényesítsük társadalmi utón mindazok óhajtá
sát, kik az ily segélyezést törvényhozás utján 
vélik megállapitandónak. (Helyeslés jobb felől.) 

Mindezek folytán t. ház, és mert a tényál
lást én igy ismerem, van szerencsém a t. ház
nak egy inditványt a magam és társaim nevé
ben benyújtani. (Halljuk!) 

Eövid az t. ház, és a foglalatja az, hogy 
miután előttem azon indokok, melyek 1867-ben 
Tisza Kálmán képviselő urnák indítványát el 
nem fogadhatóvá tették, — ma is fenállanak, 
napirendre térjünk át. (Helyeslés jobb felől.) 

Még csak néhány szót. 
Én elismerem, hogy azon oldal, melyről ez 

indítvány tétetet t , csakis hü saját magához, 
midőn a többség elé oly kérdéseket gördit, me
lyekről eleve tudja, hogy — tekintve azon irányt, 
mely a többségre politikai jelleget nyomott, — 
általa ugy, amint azt szívok sugallaná, meg nem 
oldhatók; és tudatában annak, kiszámított tü-
zetességgel szegezik a többség ellen nyilaikat, 
melyek azonban csak akkor lehetnének veszé
lyesek, ha meg nem védett melleket találná
nak; — de ha elismerem t. ház, hogy azon 
oldal hü önmagához : önként következik ebből 
az, hogy a többség is legyen hü azon álláspont
hoz, a melyre midőn lépett, azt nem könnyel
műségből, hanem a viszonyok érett megfonto
lása után hazafiságból tette. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

A politikai irányzatok helyessége fölött vi-
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tatkoznunk lehet, mint tettük is; de nem lehet 
követelni, hogy valaki önmaga üssön rést azon 
falakon, amelyeknek védelmezését mindenki, sőt 
saját netalán föllázadó szive ellen is elfogadta 
akkor, midőn azoknak határozott szükségéről 
meggyőződött. (Élénk tetszés és helyeslés jobb felől.) 

Hivatkozás történt e teremben a történelem
re, azon erkölcsi igazságtételre, melyet az 1848 
és 49-ki honvédeknek a történelem egykor nyúj
tani fog. 

Az 1848/9-ki honvédek sokban szerencsétlenek 
lehettek t. ház, és voltak főleg azért, hogy midőn 
fegyvereiktől búcsút kellett venniök, búcsút vet
tek egyszersmind azon nemes és szent eszmétől, 
hogy házájok megtámadott szabadságát, függet
lenségét, épségét megvédve hagyhatták volna 
vissza. De az egyben szerencsések voltak t. ház., 
hogy nem kellett a történelem késő szavától 
várni az erkölcsi elégtételt! (Ugy van! jobb felől.) 
Megtalálták azt rögtön itt, leigázva hagyott társaik 
szivében, és megtalálták oly mértékben, hogy a 
történelem csakis halavány színekben fogja azo
kat viszhangoztathatni. (Átalános tetszés.) 

Ha már megkérdhetnők mind azon honvé
det és nem honvédet, a ki az 1848/9-ki harcz-
ban a csatatéren vagy, a mi kínosabb volt, a 
beállott üldözések korszakában, a börtönben lel
te halálát, és kiket ez önföláldozó csatába bi
zonyára nem az 1848-ki országos határozat 
anyagi előnyei vittek : vajon látva a hazát, a 
melyet ők testvéri harcz közepette szétszak-
gatva elhagytak, ismét a Kárpátoktól az Adriáig 
kiterjedve, és sokkal szorosabb kapcsokkal össze
fűzve, mint azt egykor Gnray megénekelte vajha 
látva koronás királyunkkal kibékülve, és érezve 
az örömet, hogy az ő emlékeik megkoronázására 
a király a lehetetlennek látszót, a törvényhozás 
pedig minden lehetőt megtett, (Fölkiáltás bal oldalon : 
Hát az elismerés •') azt a mi még teendő volna, és a 
mit nem tettünk, nem azért, mert nem akarjuk, 
hanem épen azért, mert féljtük az 1848/49-ki 
időkből ránk intő példaként maradt örökséget, 
a fájdalom, ugy sem eléggé biztosított testvéri 
egyetértést: (Tetszés, jobb felől) tegyük-e? ha — 
ismétlem — megkérdeznők t. ház mindazon hon
védet, — habár vérző szívvel néznők is azt az 
egy-két nyomorultat, a ki szivökhez egykor kö
zel állott : mit sem kételkedném, hogy vissza
tekintve azon időkre, a melyekben ők éltek, és 
a melyekből sokat és sokat tanulhattak, kér
désünkre egyhangúlag azt válaszolnák: ha féltek 
tőle : ne tegyétek! (Zajos tetszés jobb felől.) Es 
mert nekem e hitre, e meggyőződésre szükségem 
van, hogy az 1848/9-ki honvédeket egész tiszta 
hazafiságukban ós nagyszerüségökben tisztelhes
sem, azon indítványt a melyet társaimmal együtt 
beadni szerencsés voltam, elfogadás végett a t. 

háznak ajánlom. (Élénk hosszas éljenzés és zajos 
tetszésnyilatkozatok jobb felől.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Gajzágó 
Salamon s társai indítványát.) „Tesintve, hogy azon 
indokok, melyeknél fogva a képviselőház a volt 
honvédeknek országos adóalapbóli ellátása iránt 
tett indítványt az 1867. Julius 21-én tartott 
ülésében el nem fogadta, ma is teljes mértékben 
fönállanak: az Ivánka Imre képviselő és társai 
által beadott 69. számú határozati javaslat elle
nében a napirendre térést indítványozzuk.'' 

IXyáry P á l : T. ház! Ha az előttem szó
ló képviselő azt tűzte ki czélul, mikép le
het a fön forgó kérdéstől megszökni (Fölkiál
tás jobb felől: Ohó!) s azért választotta azon 
tömkeleget, melybe én őt kisérni nem akarom: 
elérte volna czélját. De én nem akarom baran
golásaiban követni, (Fölkiáltások jobb felől: Ohó! 
Zaj), s röviden kijeieutem, hogy azon benyomás
ról, melyet beszéde reám tett, tökéletesen szá
moltam magamnak, midőn azt mondom: mást 
beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik. (Helyes
lés bal felől. EUenmondások jobbról. Zaj.) Én meg
engedem t. ház, hogy vannak, merülhetnek föl 
kérdések egyesek ugy mint nemzetek életében, 
melyeknek megoldása, akár czél ,akár időszerűség 
tekintetéből megengedi a fontolgatást, megengedi a 
vitatkozást, sőt még eltűri a tétovázást is. 

De vannak ismét kérdések t. ház, melyek 
egészen absolut természetűek, melyek elől kitérni 
nem szabad sem egyesnek sem nemzetnek, ha
csak önmagát semmivé tenni nem akarja : s ezen 
kérdések közé tartozik uraim a lét, a becsület 
és a kötelesség teljesítésének kérdése. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Magyarország 1848-ban oly helyzetbe jutott 
önhibája nélkül, hogy létének vagy nem létének 
kérdése forgott fön. Az akkori kormány értette 
kötelességét és nem a politika sinuosiatásában, s a 
politikai furfangban kereste a nemzet menedékét, 
(Élénk helyeslés balról), hanem egy nagy példányt 
követve, Nelson példáját, ki a veszély köze
pette amaz egyszerű de nagy horderejű szavakat 
mondatta vele: .,Magyarország mindenkitől meg
várja , hogy kötelességét teljesítse." Fölszólitá 
tehát a nemzet képviselőit, hogy a haza meg
mentésére 40 milliót és 200 ezer ujonczot sza
vazzon meg, és uraim! a miniszter előadását, 
a miniszter indokolását a ház nem várta végig. 
Egyszerű szóban hozott határozatot, e szó volt: 
„Megadjuk!" Es ezen határozat örökké emlékeze
tes lesz Magyarország történelmében : mert ezen 
határozatnak köszönheti Magyarország, hogy képes 
volt azon szenvedéseket kiállani, melyekkel majd 
20 évig sújtatott s hogy a szenvedés perczeiben 
megtarthatta a bizalmat önmaga iránt, sőt azt 
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is hogy most e helyen tanácskozhatunk. (Helyeslés 
bal felől.) 

T. ház, ugyanakkor, midőn a nemzet kép
viselői a haza megmentésének eszközeiről gondos
kodtak, gondoskodtak arról is, hogy a magukat 
föláldozó hazafiak, ha megbénulnak. megcson
kíttatnak, vagy árvákat, özvegyeket hagynak 
maguk után, azok a nemzet által ápoltassanak. 
E határozat a nemzet nevében hozott határozat, 
e kötelezettség a nemzet kötelezettsége, s most 
ennek beváltásáról van szó. — I t t most 
okoskodni, fontolgatni, tétovázni, a politikának 
— nem tudom : micsoda — eshetőségeire hivat
kozni, valóban ezen nyilt kötelesség alóli kibúvás 
lenne. En ennélfogva t. ház, e részben semmi 
más érvelést nem fogadok el, mint: emlékeztetni 
magunkat mint képviselőket ezen kötelesség tel
jesítésére, s a nemzet nevében adott szó bevál
tására. Egyszerűen tehát szavazatom az : Fogad
juk el azt a határozatot. (Helyeslés bal felöl.) 

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 ! Örömmel üdvözöltem imént azon 
t. képviselő urat , ki a benyújtott indítványt 
legelőször indokolta, azon téren, melyre ő állott, 
mondván, hogy előadásában és indokolásában 
kerülni fog mindent, mi köztünk keserűségre ad
hatna alkalmat. Annál inkább sajnálom, hog}" az 
előttem szólott igen t. képviselő ur oly kitétele
ket méltóztatott használni, oly érveket előtérbe 
állítani, melyekre kénytelen vagyok azt mondani, 
hogy ezek azon szótárból valók, . . . . 

N y á r y Pál: Epén nem szótárból! (Élénk 
fölkiáltások jobb felől: Halljuk!) 

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 . . . . melyben azon kitételek tartalmaz-
tatnak, melyek ránk szoktak alkalmaztatni, ugy 
mint: alkotrnányfeladásról, szószegészről stb., va
lahányszor bátorkodunk igen alapos, igen lelki
ismeretes okoknál fogva ellenkező véleményben 
lenni. (Nyugtalanság bal felől. Halljuk ) Kérem ne 
méltóztassanak e szótárt használni, ezt kívánja 
a két párt közti egyetértés, azt pedig a haza 
érdeke követeli; és mi igen szívesen fogjuk a t. 
képviselő urakat e téren követni. 

Most átmegyek a kérdésre. Az előttem szólott 
igen t. barátom Gajzágó Salamon által mondot
tak után azt gondolom, nincs senki, ki kétkednék 
a fölött, hogy ha az 1867-ki országgyűlés, mely 
előtt ugyanezen tárgy forgott, és a mely ezt 
bővebb tárgyalás után kénytelen volt visszauta
sítani, azt, ha elfogadhatta volna, bizonyosan 
nem bizta volna a mai országgyűlésre, hanem 
elfogadta volna akkor, és hogy a kormány azt 
mi ez indítvány által eléretni czéloztatik, ha le
hetett volna, megtette volna akkor, és nem 
várta volna be, hogy az ujolag szőnyegre hozat-
tassék. 

KÉPV. H. SAVLÓ 18M- VII. 

Köztünk egyébiránt t. ház, a különbség 
nem a czélra nézve létezik:—s ezt örömmel con-
statálom — mert önök, mint mi most, a huma-
nismus álláspontján állanak; hanem különbség 
létezik a módra nézve. Nem fogok tehát semmi 
egyebet fölhozni, mint azt, a mi annak bebizo
nyítására szükséges, hogy 1887-ben a kormány 
s a ház politikai lehetetlenségek előtt állott és 
ez okból volt kénytelen a napirendre átmenni s 
hogy most is ott áll. (Halljuk!) 

A körülmények, t. ház, melyek 1867-ben a 
törvényhozást arra birták, hogy a honvédeknek 
országos alapból való segélyezését lehetőnek nem 
ismervén, a napirendre térjen át, tökéletesen 
állanak még ma is ; de változott a helyzet. Ak
kor, midőn e kérdés először volt szőnyegen, még 
csak egyike létezett azon tényeknek, melyeknek 
czélja volt az 18 4S-ki honvédség erkölcsi s anyagi 
támogatása és istápolása. 

Ő felségeiknek, a király és királyné aján
déka tény volt már akkor, de magában és el
szigetelten állott. Nem sokára e tényt egy má
sik tény követte, mely abból áll, hogy igen so
kan az 1848-ki honvédtisztek közül, kik azelőtt 
a hadseregben szolgáltak, s a katonai szabályok 
szigorú alkalmazása folytán meg lettek fosztva 
illető nyugdijaiktól , ő felségének egy rende
lete következtében hatályon kivül helyeztetvén, 
mindnyájan kivétel nélkül beléptek a nyugdíj il-
letmény jogának élvezésébe. Később keletkezett 
a honvédségről szóló törvény, mely nemcsak 
szép, ele remélem alkalmilag dicső tért nyitott 
az 1848-ki honvédtisztek számára a haza szol
gálatában akkor, midőn törvény által tar
tott fön számukra helyet az uj honvédségben. 
Ezen törvénv életeimében ma már az 1848-ki 
honvédtisztek nagy része az uj honvédség élén 
áll, 'Ellenmondás bal felől. Jobb felől: Ugy van! 
Iga.? ) s bizton merem állítani azt, hogy adandó 
alkalommal a király és nemzet várakozásainak 
teljes mértekben meg fog felelni. (Jlelyeslis.j 

T. ház! Ha ezen egymást követett és egy
mást kiegészitő tényeket tekintjük, azt gondo
lom : nem fogja tagadni senki — s örömmel 
constatálom, hogy ezt a másik oldal részéről 
tegnap ismételve hallottam — hogy soha feje
delem nagylelkübb állást nem foglalt el azok 
irányában, a kik ellene fegyvert hordottak, (Igaz ! 
Ugy van! a ház mindkét oldaláról) és ha semmi 
egyéb, ugy ezen egy tény maga följogositja őt 
nemcsak az 1848-ki honvédség, hanem az ösz-
szes nemzet hálájára, ugy a mint azt a túlsó 
oldalról is — örömmel ismerem el — ismételve 
hallottam fölemlítem. De époly kétségkívüli az 
is, hogy az országgyűlés, midőn az uj honvédség 
szervezetében a régi honvédtiszteknek egy hasz
nos és dicső tért nyitott, oly elismerést szava-
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z ot t meg irányukban, melynél nemesebbet bizo
nyosan maguk sem kívánhattak volna. Ennek 
következtében meg fogják nekem bocsátani a 
tisztelt velem szemben ülő képviselő urak, hogy 
én legalább nem vártam volna, hogy azon nagy
lelkűség egyszersmind gyengéd — erre fektetem 
a súlyt — elismerés után, mely e tényekben 
foglaltatott, eszébe jusson bárkinek e tényekből 
politikai tőkét csinálni ellenkező irányban. (Föl
kiáltások bal felől: Nem is akar senki! De ugy 
van! jobb jelöl. Zaj.) Még kevésbé gondolom azt 
indokolbatónak, hogy most, miután azon körül
mények nagyobb része megszűnt, melyek 1867-ben 
ezen indítvány mellett fölhozhatok voltak, és 
melyek daczára az 1867 -ki országgyűlés kényte
lennek lát ta magát megtagadni az országos 
alapból való segélyeztetóst, hogy — mondom — 
most , midőn ezen körülmények megszűntek, 
megváltoztassa azon határozatot, mely akkor 
keletkezett, midőn még azon körülmények mind 
fönállottak. 

Nem akarom én előhozni mindazon érveket, 
melyek akkor és most a politikai lehetetlensé
gek vagy legalább a politikai veszedelmek osz
tályába sorozták a honvédségnek országos alap-
bóli segélyeztetését, (Ellenmondás bal felől. Hall
juk! 11álljuk!) hanem röviden csak és csakis any-
nyit akarok mondani, a mennyi elég a helyzet
nek jellemzésére, mely szerint segélyezés eseté
ben két ut állana előttünk. (Halljuk ) 

Az országgyűlés vagy csupán az 1848-diki 
honvédek rokkantjairól gondoskodik az adóalap
ból és akkor egy törvényhozási intézkedés által 
és pedig a legveszedelmesebb által — mert adó
intézkedés által — fölébreszti a múlt viszályok, 
a múlt egyenetlenségeknek emlékeit; szembe állítja 
vagy szembe állithatja az 1848-ban szemben állott 
pártokat, vagy mindenesetre az izgatásoknak 
tág té r t nyit ez irányban. (Helyeslés jobb felől. 
Ellenmondás bál felől.) 

Vagy nem csupán az 1848-iki honvédeket 
segélyezi, hanem különbség nélkül 1848-nak min
den harczosát és rokkantját segélyezné az or
szág, és akkor kétszeres támadásnak teszi ki 
magá t : először azok részéről, kik nem tartják 
igazságosnak, hogy a honvédek segélyezése adó
alapból történjék és másodszor azok részéről, kik 
még kevésbé tar tanák igazságosnak és helyesnek, 
hogy terheik azért növekedjenek, hogy közadóból 
azok segélyeztessenek, kik a honvédek ellen har-
czoltak. (Helyeslés jobb felől, zaj bal felől.) 

Ez uraim, szárazan és egyszerűen a dilem
ma, mely előtt állott az országgyűlés és a kor
mány 1867-ben, és áll most is. Bizonyosan érezte 
ezt az 1861-iki országgyűlés, midőn daczára an
nak, hogy megemlékezett a nemzet minden kivá-
natáról , részletenkint sorolta azokat elő: el

mondta, hogy a számüzötteink visszatérhetését, 
a törvénytelen ítéletek megszüntetését, az elkob
zott vagyonok visszaadását követeli: egy szóval 
sem emlékezett meg a honvédek iránt t e t t azon 
ígéretről, melyről most az állíttatik, hogy a 
nemzetnek becsületbeli kérdése, hogy t. i. a hon
védek az adóalapból segélyeztessenek. Ezt érezte 
t. ház. nézetem szerint, az 1867-iki országgyű
lés, midőn mellőzve az ez ügyben akkor beadott 
indítványt, a napirendre té r t át. És méltóztas
sanak nekem megbocsátani, de vannak bizonyos 
helyzetek, hol az őszinteséget nem lehet rósz 
néven venni. (Halljuk! bal felől.) Könnyen azt le
hetne hinni, hogy e helyzetet értik és érzik néme
lyek a tulfélen és épen ezért hozták másodszor 
az indítványt a ház elé. 

Méltóztassanak arról meggyőződni, ennek a 
bajnak csak egy segélyezési módja van : azon 
tér t. i., melyre ő felsége példája utal, melyet 
a nemzet már elfogadott: ez a nemzet egyesei
nek közreműködése. Igaz, hogy e téren nem tör
tént az, a mit mindnyájunknak várnunk kellett 
volna; de a kormányt e tekintetben szemrehár 
nyás bizonyos in nem illethette. Voltak a segé
lyezésnek oly nemei is, a melyek egyátalában 
nem czélszerüek s .a melyek, mondhatnám, tün
tetés jellegét viselik magukon; a kormány egyet 
sem akadályozott, sőt előmozditá azokat, mert 
meg volt győződve arról, hogy ezen az utón is 
történhetik az, mit más utón elérni nem lehet, 
t. i. a honvédek segélyezése, ha nem is czél-
szeriien, de mégis bizonyos mértékben. 

Ha tehát tekintjük : mi az oka, hogy a 
nemzet e téren nem felelt meg a várakozásnak, 
mondjuk meg őszintén, nem lehet azt képzel
nünk, hogy a nemzetből kihalt volna minden ér
zékenység és a részvét azok irányában, kik az 
1848-iki harczok áldozatai lettek; más volt oka, — 
az, hogy imitt-amott bizonyos részről politikai 
tőkét csináltak abból, a mmek mindig tisz
tán párttekintet nélküli segélyezési ügynek kel
lett volna lenne. (Helyeslés jobb felől) 

Méltóztassanak tehát megbocsátani, ha ki
mondom, hogy csak egy orvossága van e baj
nak : ne csináljunk belőle politikai tőkét, és jobb 
lesz az eredmény. 

És i t t előre kell bocsátani, hogy semmi sem 
ellenkezik annyira egyéni fölfogásommal, mint a 
hazafiság, mely tüntetéssel j á r ; de miután önök 
közül némelyek már másodszor hozzák e kérdést 
ide, hová nem való, szeretném azt oda vissza
terelni, a hová való, s miután önök azt mond
ják, hogy innen az országgyűlés terméből akar
ják a segélyezést, a hová önöket a kormány 
nevében nem követhetem, követem mint magán 
egyén s azt hiszem, föl fognak menteni a tün
döklés vágyának gyanúja alól, ha bátor vagyok 
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egy ivet letenni a t . ház asztalára, melyre ma
gam megkezdtem az aláírást 10.000 írttal. (Za
jos hosszantartó éljenzés és taps jobb felől. Mozgás 
hal felől) 

Nincs több mondani valóm: segítsünk, de 
ne az adóalapból. E segély onnan jön, honnan 
jött az 1848-iki ígéret, mi az illetőket bizonyo
san nem sértheti. Méltóztassanak az aláírást 
folytatni, méltóztassanak arról gondoskodni, hogy 
az igazi honvédek rokkantjai s nem azok, kik 
ebből mesterséget űznek, {Igás! Ugy van! jobb
ról) összeírva legyenek s meg vagyok győződve, 
hogy a nemzet gondoskodni tog rólok. (Zajos 
hosszantartó éljenzés jobb felől.) 

(Átalános nagy zaj. Elnök csenget.) 
Z s e d é n y i E d e : A szabályok szerint az 

ellenzék szónokain van a sor. (Nagy zaj.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő ; Csanády Sándor! 
C s a n á d y S á n d o r : T. képviselőház ! 

(Jobb felől nagy zaj.) Az előttem szólott t. minisz
terelnök urnák kifogása van azon szótár ellen, 
melyből vette t. képviselőtársam Nyáry Pál a 
szavakat érzelmeinek tolmácsolására; pedig ha 
emlékezetem nem csal, ő önmaga ugyanazon szó
tárt használta az 1848-iki korszakban. (Jobb fe
lől ellenmondás.) 

Súlyos mulasztást követett el meggyőződé
sem szerint a t. honvédelmi miniszter ur az ál
tal, hogy a szabadság bajnokai, a vitéz honvé
dek, azok özvegyei, árvái részére, kik Magyar
ország alkotmányos szababságának, önállásának, 
függetlenségének és az 1848-ki törvényeknek 
megvédéseért az önkényuralom, a reaetio ellen 
küzdöttek, az 1848 — 49-ki önvédelmi harczokban 
vérüket ontották, megbénultak, nyugdíjtörvény-
javaslatot nem terjesztett a képviselőház elé, 
(Jobb felől ellenmondás) Ez által alkalmat nyúj
tott volna a nemzet képviselőinek kedves köte
lességek lerovására azok irányában, a kikről a 
gondoskodást az 1848-ki nemzetgyűlés a nemzeti 
becsület védpajzsa alá helyezte. (Jobb felől zaj.) 
Még súlyosabbá teszi (Zaj) a miniszter ur mu
lasztását azon körülmény, miszerint a miniszter 
ur még az erkölcsi elismerést is megtagadta a 
haza szabadságáért küzdött bajnokoktól, kiknek 
— meggyőződésem szerint — ő előtte sem lehet 
más bűnük, mint hogy forrón szerették és sze
retik hazájokat; imádták és imádják a szabad
ságot, és következetesek voltak múltjukhoz, ed
dig követett elveikhez. 

Az erkölcsi elismerést megtagadja a minisz
ter ur akkor, midőn a kormány jelenleg az or
szággyűlés elé nyugdijtörvényjavaslatot terjeszt 
be a muszka vezetők, a hazaárulók, a Bach és 
Sehmerling átkos kormányrendszer hivatalnokai 
számára, kiktől a nemzet utálattal, megvetéssel 
fordul eí. 

ügy látszik t. ház, hogy a kormánynak 
mindenre van pénze, még a hazaíiatlansági bű
nök megvásárlására is, hiányzik azonban a ne
velésre és a valódi érdemek jutalmazására. 

En magam részéről őrömmel üdvözlöm az 
1848-ki honvédek nyugdija iránt beterjesztett, 
jelenleg tárgyalás alatt levő határozati javasla
tot ; nem kívánom azt bővebben indokolni, mert 
hisz indokolják azt a 184&/9-ki harczban vívott 
dicső csaták; nem kívánom fölsorolni a szabad
ság bajnokai érdemeit, melyekkel méltókká tet
ték magukat a haza, a nemzet hálájára: hiszen 
ismerjük azokat mindnyájan, és arany betűkkel 
lesznek azok bevésve a magyar nemzet történel
mi könyvébe, és mert köztudomásunk van azok
ról mindnyájunknak, szeretem hinni, miszerint 
kevesen fognak találkozni a képviselők soraiban 
olyanok, kik a tárgyalás alatt levő határozati 
javaslat elfogadása ellen nyilatkoznának; és ha 
e hitemben csalódnám, meg vagyok győződve, 
miszerint azok nyilatkozata nem fog viszhangra 
találni választóik keblében. 

Én a határozati javaslatot elfogadom. (Él
jenzés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i É d e s Ha van hidegvérű és 
indulatlan tanácskozást igénylő tárgy, akkor va
lóban a napirenden levő határozati javaslat az. 
(Halljuk!) 

Nagyon jól tudom én, mily nehéz bármely 
tiszta lelkiismereti bátorsággal szembeszállni 
azon hő érzelmekkel, melyeket e határozati ja
vaslat sziveinkben gerjeszt, és mily nehéz azon 
kötelességet teljesíteni, mely a képviselő lelkére 
nehezedik, ha azt hiszi, hogy szive sugallatát 
követve, az indítvány elfogadása által hazája 
ügyének árt. A szívnek t. ház — sajnálom és 
csodálom,hogy Nyáry Pál t.képviselőtársunkat saját 
tapasztalása még nem tanította meg arra. hogy — 
a szívnek az országlásban más szerepet játszani 
nem szabad, mint : javaslani, föl buzdítani ; de a 
törvényhozás az észt, egyedül az észt illeti. (He
lyeslés jobb felől.) A nemzet több izben kijelenté 
háláját azon honvédség iránt, mely hazáját el
tiporni nem engedvén, visszaadta nekünk azon 
önérzetet, hogy egy nagy és dicső nemzethez 
tartozunk. Igaz, hogy azon viszály kérdését, mely 
18 éven át alkotmányunkat függőben tartá, nem 
a fegyver éle dönté el; de tagadhattam hogy 
honvédseregünknek vitéz ragaszkodása az 1848-ki 
törvényekhez leginkább elő mozdította az azon 
törvényekből vont jogfolytonosságra épült kibé
külést és ezért a nemzet hálájában mindennél 
édesebb jutalmát nyeré el, melyhez koronás ki
rályunk részéről az ország által fölajánlott koro
názási dij adományozása járult, és azzal kapcso
latban mindjárt a koronázás után e képviselő 
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házban indítvány tétetet t a honvédek országos 
segélyezése iránt. 

De a képviselőház többsége czélszerübbnek, 
ildomosobbnak találta, hogy ezen anyagi segé
lyezés a magánadakozás útjára utasittassék, és 
ennek nyomán a minisztérium nevében az igaz-
ságügyér által indítványozott belbéke és 
egyetértés föntartása tekintetéből merített ér
vekkel támogatott napirendet fogadta el. Azóta 
3 év múlt el s a tapasztalás annak ellenkezőjét 
bizonyitá be, mit az ellenzék t. szónokai akkor 
jósoltak és hirdettek. Az ország ez ügyben tény
leg azon nézetek felé hajlott, melyekből a kép
viselőház többsége a végzés hozatalánál kiindult 
s azokban megnyugodván a végzés által kijelölt 
irányban, t. i. a magánadakozás utján, a mint 
akarta s tehetsége magával hozta, háláját anya
gi tekintetben is leróta a honvédek iránt, sőt e 
jelen pillanatban is a rokkant honvédek számá
ra építendő menházra azon utón folynak az ada
kozások. 

Annak illustratiójára, hogy ez nem oly ked
vezőtlen viszhangra talált, a választóknál a mint 
azt Csanády képviselő ur említette, hanem, hogy 
az ország lakosai e végzés által az ügyet eldön-
töttnek, befejezettnek tekintik, figyelmeztetem a 
t . házat a legújabb képviselőválasztásokra. 

Midőn t. i. a választók sérelmeiket és kí
vánalmaikat a népgyülésekben előadván, a kö
vetjelöltek ezeket programmjaikban és szónokla
taikban fejtegették: több választókerületet tu
dok, melyekben azon nyugdijak eltörlése köve
teltetett , melyek az absolut kormány hivatalno
kai számára biztosíttattak ; de alig tudok vá
lasztókerületet, melyben a képviselőház által ho
zott végzésben érintett honvédek segélyezése csak 
szóba is hozatott. Ezen visszatekintés szolgáljon 
a közvélemény értelmezésére azoknak, kik arra 
oly hangosan hivatkozni szoktak. 

Midőn tehát az ország magatartása megfe
lelt azon nézeteknek, melyekből a képviselőház 3 
év előtt kiindult, okunk volt reményleni, hogy 
ebben az ellenzék is megnyugodván, ezen ügyet 
nem fogja ujolag a törvényhozás tárgyai közé 
fölvétetni akarni. Ezt annál inkább lehetett re
ményleni, mert nem lehetett az ellenzék azon 
véleményben, hogy ugyanazon többség, ugyan
azon kormányt el fogja hagyni oly nézete iránt, 
mely általa már egyszer elfogadtatott, és azóta 
az ország által is helyeseltetett. (Helyeslés jobb 
felől) Csalatkoztunk. Előttünk fekszik az indít
vány, melyben azon honvédek nevében, kik ha
zánk törvényes függetlenségeért és alkotmányos 
szabadságának vissahelyezéseért fegyvert fogván, 
egyedüli jutalmokat ugyanazon alkotmányos bé
kés jóllét visszahelyezésében találták, azon hon
védek nevében oly követelésekkel állanak elő, 

melyek teljesülése azon belbékét és egyetértést 
veszélyeztetné, melynek helyreállításáért a hon
védek fegyverhez fogtak. (Helyeslés jobb felől.) 

De ezen indítvány már egyszer elvettetett, 
és hiába keressük az uj indokokat, melyek a kép
viselőházat arra bírhatnák, hogy előbbi határo
zatától elálljon. Nem találom azokat a közvéle
ményben, mely mint mondám, máris nyilatko
zott a képviselőház elébbi határozata mellett. 
De nem találom a honvédek szüksége, állítólag 
nyomorában sem, melynek enyhítésére 3 év óta 
bizonyosan annyi történt, hogy alkalmasint azon 
honvédeken, a kik még most is szükséggel küz-
ködnek, még ezen indítvány elfogadása sem fog 
segíteni. De nem találok indokot ezen határozat 
megváltoztatására az 1848-ki képviselőház által 
tet t és a másik oldalon nagyon hangoztatott ígé
retben sem: mert hiszen csak meg fogják enged
ni, hogy minden ígéret bizonyos korlatok közt 
tétetik, és így ezen igéret sem lehet határ talan; 
ennek tehát a nemzet és fejedelme, részint egy 
millió forintnyi segélyezéssel, — a honvédeknek, 
nemcsak a tiszteknek, de a közkatonáknak is, ré
szint a közigazgatás mindenféle állomásaira való 
alkalmaztatásukkal és más ntoni ellátással eleget 
tenni igyekeztek. (Fölkiáltások a balon: Nem azok 
számára kérjük, hanem a rokkantak számáraA) 

Csanády képviselő ur ma azt mondja, hogy 
miután 1868-ban azon nyugdijak — tudtommal 
csak ideiglenesen — megszavaztattak, melyeket 
az absolut hatalom saját hivatalnokai, az úgy
nevezett muszkavezetők f-zámára biztosítani kí
vánt: a honvédeknek is meg kell a segélyezést 
szavazni. 

Megvallom, némi meglepetéssel hallottam ezt. 
Tessék visszatekinteni hazánk történelmeire és 
látni fogják, hogy a nemzet szabadságának vé
delmeért többször fegyvert fogott. A hadjárat 
végével kötött béke után, hazánknak akkori vé
dői visszalépvén polgártársaik sorába, egyedüli 
jutalmokat alkotmányos szabadságunk visszanye
résében találták, mig ellenei, akkor a bécsi ud
varnak kegyenczei jószágadományokkal, nyugdi
jakkal és segélypénzzel lát tat tak el. — Merült-e 
föl akkor valaha a nép kebléből egy szózat is, 
mely hasonló jutalmat követelt volna az akkori 
honvédek számára? És most ezeket ugyanazon 
egy sorba akarjuk a jutalmakra nézve állítani 
azokkal, a kik nem közmegtiszteltetést,nem honfi 
hála-koszorút, hanem pénzbért követelve, elő
re biztosítottak maguknak nyugdijt és pénz
beli segélyt azon nemzet erszényéből, melynek jo
gait megtörni igyekeztek? Sajnálnám ezen ha
sonlatosságot, midőn a honvédek más alapon 
állván, hazánk függetlenségéért, hazánk alkotmá
nyáért vivtak és elérvén azt, visszaléptek polgár
társaik sorába, kisértetve a köztisztelettől s leg-
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inkább azért, mert saját keblökben találták ju
talmukat, nem keresvén azt elérni polgártársaik 
megadóztatása á l ta l 

Én ennélfogva Gajzágó képviselő úrral a 
napirendre szavazok. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i I<ajos b á r ó : T. ház! Sok
szor tapasztaltuk azt e házban, hogy midőn egy 
vagy más törvényjavaslat vagy petitio tárgyal
tatott, többen képviselőtársaim közül, a kik nem 
a magyar nemzetiséghez tartoznak, fölléptek bi
zonyos nemzetiségi követelésekkel; most azonban, 
midőn ezen ügy tárgyaltatik, ők igen tapintato
san e térre nem léptek, méltányolták azon szent 
érzelmeket, melyek bennünket valamennyiünket 
eltöltenek. 

Ez üresen hagyott térre azonban a mai na
pon rálépett két férfiú: Gajzágó Salamon képvi
selő nr és utána a miniszterelnök maga, és csi
náltak ezen ügyből, mely legkevésbé sincs a 
nemzetiségi kérdéssel összekötve, nemzetiségi kér
dést. (Felkiáltások a balon : Igaz 1 TJgy van l Moz
gás és ellenmondás a jobbon.) Nem nemzetiségi kér
dés ez, mert minden nyelvkülönbség nélkül akarja 
részesíteni ezen határozati javaslat hazánk ár
váit és özvegyeit és azért nem tételezem föl 
senkiről, szóljon ez bármily nyelven, hogy iri
gyelhetné azon kegyadományt, melyben az or
szág által részesittetik az illető, vagy hogy kész 
volna ezt megtagadni. 

Az igen t. miniszterelnök ur mindenek
előtt azt is mondotta, hogy ne csináljunk ezen 
határozati javaslatból és átalában semmiből po
litikai tőkét. 

Elismerem, hogy ez politikai tőke; de ezen 
politikai tőkét mi nem magunknak akartuk fön-
tartani; fogadják el a t. képviselő urak e hatá
rozati javaslatot, és akkor megosztakozunk vala
mennyien ezen politikai tőkén. 

A t. miniszterelnök ur még azt is mon
dotta, hogy csak azon hazafiságot becsüli, a mely 
ebből nem csinál tüntetést. En is osztom e né
zetet. Ha valaki szegénynek, árvának akar vala
mit adni, tegye azt szerényen, tegye azt lehe
tőleg a nélkül, hogy azt a közönség tudomására 
juttatná. Hanem kérdem: midőn egy miniszter 
miniszteri székéből egy aláírási ivet mutat föl, 
a melyre oda van írva 10,000 frt, hát az nem 
tüntetés ? (Zajos helyeslés bal felől. Ellenmondás 
jobbról és főlkiáltások: Követésre mtlió példa. Hosszas 
nyugtalanság.J 

Minden tényből különböző következtetéseket 
lehet vonni, hogyha az különböző oldalról tekin
tetik ; hanem sohasem tapasztaltam azt, hogy 
egy tényből oly különböző logikai következteté
sek vonatnának, mint azon tényből, melyet ren
desen azzal fejeznek ki, hogy: „vessünk fátyolt 
a multakra." 

Ha arról van szó, hogy nyugdíjban részesit-
tessók egy olyan ember, a ki az absolut kor
mány különböző korszakait keresztülszolgálta 
és ekkép segédkezet nyújtott az absolutismus-
nak a szabadság elnyomására, segítséget nyúj
tot t Ausztriának Magyarország megsemmisítésére: 
akkor azt mondják, — és ezt teszi a kormány által 
előterjesztett budget is— „vessünk fátyolt a mul
takra," adjunk neki nyugdijat. 

Midőn arról van szó, hogy egy olyan hon
polgár jutalmaztassák, a ki a hazáért elvérzett, 
vagy a hazáért szenvedett, akkor "is azt mond
ják: „vessünk fátyolt a multakra," ne adjunk 
neki semmit. (Élénk helyeslés és derültség bal fe
lől. Ellenmondás jobbról és fölkiáltások: De igen, 
adjunk, írjunk alá!) 

Bár ezen az oldalon (a bal oldalra mutat) 
pendittetett meg azon eszme egyik t. barátom 
által, hogy t. i. mindenesetre jobban esik a szű
kölködőnek, ha segélyt nyer az egyes honpolgá
rok kegyadománya, szívok jóindulata által, mint 
hogyha azt az ország szavazza meg, mely a köz
adóból folyván be, ebbe olyanok is fizetnek, kik 
ezt nem szívesen teszik: én nem osztom ezen 
nézetet; mert azt hiszem, mindenkit inkább meg
nyugtathat az, ha az egész ország határozata 
következtében van az elismeréssel irányában, 
(TJgy van! bal felől) és nem utaltatik egyes 
egyén kegyadományaira. Kérdem: nem demoráli-
sálja-e az a nemzetet, ha azt mondják, hogy 
azok, a kik hiven szolgáltak a házának, azok 
menjenek koldulni 1 Ha önök elfogadják ezen 
eszmét, meglátjuk, midőn a nyugdijak tárgyal
tatnak, következetesek lesznek-e ehhez és azt 
fogják-e akkor mondani, hogy a kiszolgált me
gyefőnökök nyugdijait töröljük ki a budgetből, 
és utalják-e őket kegyadományokra ? Azok szá
mára nyissanak maguk között aláírási iveket, ós 
nem a honvédek rokkantai, özvegyei és árvái 
számára! 

Gajzágó t. képviselőtársunk, midőn napi-
rendretérésről szóló határozati javaslatát beadta, 
azt monda, hogy mindig figyelembe kell venni 
az ország pénzügyeit. Igaz. De igen különös és 
fájdalmas reám nézve az, hogy akkor, midőn a 
honvédek jutalmazásáról vagy árváik ellátásáról 
van szó, akkor azt mondják: nincs pénz; midőn 
pedig idegen adósságok elvállalásáról és azok 
jutalmazásáról van szó, kik a haza ellen mű
ködtek, akkor van pénz. (Ellenmondások a jobb 
oldalon.) 

Azt monda továbbá a képviselő ur, hogy 
egyik országgyűlés megváltoztathatja a másik ha
tározatát, és azért az 1848-ki országgyűlés ha
tározata is megváltoztotható. 

Ugyan kérem, ha ez elveket elfogadnók, 
hová jutnánk? micsoda biztositéka volna annak, 
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ki a hazát szolgálja, az ország által adott szó
ban, az ország határozatában? Mit mondanának a 
a jelen honvédek, tisztviselők, ha 1875-ben vagy 
1895-ben valamely országgyűlésnek eszébe jutna, 
hogy nem ad semmit, mert egyik országgyűlés 
megváltoztathatja az előbb lefolyt országgyűlés 
határozatát . Vajon nemes — hozzáteszem — 
becsületes te t t volna-e ez az országgyűléstől? 
Azt felelem reá, hogy nem. (Balról fölkiáltások: 
Igaz.) 

A képviselő ur még azt is emlité, hogy 
minden ígéret nem teljesíthető, mely a hon
védeknek adatott, különösen az, 1849-ben adot
tak ; tehát miután mindent nem teljesíthetünk, 
ne adjunk semmit. Én pedig azt mondom: tel
jesítsük az ígéretnek azon részét, mely teljesít
hető, és ezen határozati javaslat mindenesetre 
oly ígéretre utal, mely teljesíthető. Továbbá a 
képviselő ur azt monda, hogy Magyarország 
ezen politikának köszöni létét. Bocsánatot ké
rek, én ezen nézetben nem osztozom. Nem ezen 
politikának, nanem köszönheti azon hősöknek, 
kik Magyarországot annak idején megvédték s 
különösen köszönhető azon politikának, mely a 
jelennel ellenkező irányt követett, mely minden 
csábitásnak és édesgetésnek ellenállt. (Helyeslés 
balról.) 

A t. képviselő ur azt is monda, hogy az 
1848-ki törvényeknek nem is lehet tökéletes 
érvényök, mert azokat különösen a nemzetisé
gek — ismét a nemzetiségek — nem fogadták, 
nem fogadják el. E szerint semmi törvénynek 
sem lehet érvénye s különösen a mostaninak, 
az 1867-iki kiegyezkedésnek sem, mert a nem
zetnek nagy része nincs azzal megelégedve. (Föl-
Máltás bal felől: Ugy van!) 

Továbbá azt mondta a t. képviselő ur, hogy 
nem követte a nemzet a fejedelem azon ma
gasztos tényét, melylyel az a koronázás alkal
mával a rokkant honvédekről s azok árváiról 
némileg gondoskodott. Elismerem, hogy nem. 
És miért nem ? Azért, mert önök nem fogadták 
el azon határozati javaslatot, melyet Tisza Kál
mán t, barátom és mi beadtunk, a mely által 
kimondatott volna, hogy közelisméréssel ós hálá
val viseltetünk azok iránt, kik e hazát nehéz 
időkben védelmezték. Ezért nem követtük ; nem 
pedig azért, mert tán aláírás utján nem bírt 
oly összeg előteremtetni, mely szükséges lett 
volna, mert az ország, sajnos, nem volt azon 
helyzetben. 

Még egy észrevételt kell tennem a t kép
viselő urnák egy nyilatkozatára. Azt monda a 
t . képviselő ur, hogy 1849 után földön hevert 
a honvéd zászlója. A földön, t. ház, sohasem 
hevert az, mert vagy a zászlót magát eltakar
gatták gondosan azok előtt, kik azt mint az 

absolutismus szolgái kutatták, vagy ha ezt nem 
tehették, szivökben élt az tovább. Azon eszmékkel, 
miket a képviselő ur i t t elmondott, nem' is fog
juk azt magasre emelni. 

Azt mondja a t. képviselő ur, hogy ö tisz
teli a honvédet; igen, de azért országos határo
zat következtében elismerést szavazni nem akar, 
és midőn a honvédek özvegyei és árváinak se
gélyezéséről van szó, akkor át tér a napirendre. 

Én részemről, t. ház, igen szomorúnak ta
lálom azt, hogy vannak olyanok, kik azt állít
ják : épen arra nincs pénzünk, hogy a nemzetnek 
adott szavát beváltsuk. A határozati javaslat 
által azt, hacsak némikép is, teljesítenek, s mi 
mégis vonakodunk, 

Végül kijelentem, hogy e határozati javas
latot elfogadom. íElénk helyeslés bal felől.) 

B á n ó J ó z s e f ; T1 ház! Azon előadások 
után, melyek ez oldalról előttem elmondattak, 
bevallom egész őszinteséggel, hogy minden to
vábbi indokolást teljesen feleslegesnek tartok. 

Egyre azonban megjegyzésemet indokolni 
akarom, t. i. azt, miért szavazok e határozati 
javaslat ellen s miért fogadom el Gajzágó t. 
barátom índitvá,nyát ? 

Egy beszédében t. Tisza Kálmán képviselő 
ur febr. 23-ikán ezeket mondta: „Nem szabad 
mindent szembehunyva elfogadni, mi a szabad
ságnak ós szabadelvüségnek neve alá rejtőzik." 
Ugy találom t, ház, hogy azon indítvány, mely 
a túlsó oldalról tétetett, valósággal csak a sza-
badelvüség neve alá rejtőzik. (Ellen-mondások bal 
felől. Helyeslés jobb felől.) Nekem meggyőződésem 
az, hogy sokkal szabadelvűbb téren áll az, ki 
saját zsebéből akar az Ínségen segíteni, mint az, 
ki a más zsebének rovására akar segíteni. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) 

E téren látom azon indítványt, melyet Gaj
zágó barátom beadott, azért pártolom azt. (He
lyeslés jobb felől.) 

E s z t e r h á z y P á l g r : Pirulnom kellene, 
ha az előttünk történt miniszteriális szép példára 
és felszólításra szorultam volna. Mondom, én pi
rulnék, mint hazafi, mint volt honvéd, mint ka-
putba travestiált honvéd, ha hallgatnék 

A volt honvéd örökre számithat a haza há
lájára, s annak özvegyei s árvái szintén. Nem. 
magam igazolására, de Veszprém lelkes megyém 
becsületére mondom, kénytelen va,gyok mondani, 
hogy megóvjam becsületét a törvényhozó testü
let előtt e csarnokban, hogy 1861-ben véletle
nül az én elnökletem alatt lelkes hazafiak és a 
megye fiai hozzájárulásával alakult egy választ
mány — és ez alakult akkor, midőn épen kelet
kezett, mintegy a levegőből jött az a bizonyos, 
különös pátens, mely igen sok magyar ember 
szivében vérmes reményeket szült, de a mely va-
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lóban, ha lángba nem borult volna, a jogfoly
tonosság petrifieálva let t volna. Akkor igen sok 
társam és megyebeli barátom hozzájárulásával 
nevezetes összeg gyűlt össze még 1861-ben, mely 
mai napon már köznl 52,000 írtra rug, a mely 
összeg megyénknek mindig rendelkezésére fog ál
lani. (Éljenzés bal felöl.) Kötelességemnek tar tom 
ezt nem a magam, de megyém becsületéért itt 
e helyen kimondani. (Helyeslés bal felöl.) 

J ó k a i M ó r : T. ház! A tegnapi fontenay-i 
nagy ütközet után, a melynél, — mint a histó
ria följegyzé, — az egyik fél azért nyerte, mert 
a másik vesztette a csatát; engedelmet kérek, 
hogy még élek, és talán még az is elő fog jönni 
beszédem folytában, ho .y bocsánatot kérek, hogy 
még magyar vagyok, Én örömmel üdvözlöm a t. 
miniszterelnök ur azon lépését, melylyel e kér
dést a humanitárius térre viszi át. Én e terem
ben meglehetősen lemondtam már azon büszke
ségről, melyet a nemzeti dicsőség és adott szó 
beváltása nyújtana; it t csnpán nyomorék embe
rekről van szó, kiknek a világban fel és alá 
hányattatását semmiféle rendezett állam meg 
nem tűri. 

Uraim! képviselő urak! A ki a honvéd-kol
dust nem ismeri, nem tudja mi a koldus! Más 
koldus is elég szcmoru látvány; de legalább a 
közönséges koldusnak megvan azon hite, hogy 
ezt az Isten igy rendelte : de a honvéd-koldus
nak megvan azon tudata, hogy ezt a haza ren
delte igy! (Ugy van! hal felől.)-

Bocsánatot kérek, hogy ismét a hazáról be- j 
szélek, (Fölkiáltások jobb felől: „Hon"-ról!) pedig í 
feltettem, hogy nem fogom tenni; nem vagyok 
eléggé hozzászokva — hiába, nehezen tudom 
megszokni a közös dualisticus hazaszereteti biga-
miát. (Derültség.) Uraim! volt egy izben önkén
telenül rám mért kötelességem, s alkalmam azzal 
az egész csoporttal, melyet honvéd-koldusnak, 
bénának, nyomoréknak neveznek, igen közel 
érintkezésbe jönni, és azt mondhatom, hogy a 
mit valaha költő phantasiája teremtett, az azt 
mind meghazudtolta; tuJtesz az Hugó Viktor 
csodatanyáján, pedig az a XVI. században volt 
csak. Jönnek alakok, a melyeken elbámul az 
ember, hogy a sors iróniája, phantasiája ily nyo
morékokat tud alkotni a teremtés remekéből. 
Jönnek emberek két-három sebbel homlokukon, 
kik e sebek folytán elvesztették eszöket, emlé
kező tehetségűket, s nem emlékeznek semmire, 
csak veszteségöknek nagy emlékére. Jönnek a 
mesebeli egyesültek, a vak, ki felhúzza magával 
a sántát a lépcsőn, hogy alamizsnát kérhessen; 
emberek, kiknek csak két ujjok maradt meg 
kezükön, hogy ezekkel fogadják el az alamizsna 
filléreit, és jönnek tisztes, őszbeborult alakok, 

kiknek kicsordul a köny szemőkből, midőn az t 
a szót kell kimondaniok: „köszönöm!" — és igy 
mindig alább — emberek, kiket fel kell keresni, 
mert nem tudnak kimozdulni szűk pincze-oduik-
ból, hol a munkából kidőlve tanyáznak; gyerme
kek, árvák, magukat vigasztalni nem tudó nyo
morultak, kérik tőle a meg nem adhatot t ke
nyeret. 

És minő az egyenruhájuk ? Némelyiknek még 
van egy tisztességes öltönye, mert megtanulta a 
koplalást, mert máskép nem kap munkát, ha 
keres, alkalmazást; arról pedig persze nem te
het, hogy sokkal több az ember a világon, mint 
a számára való hely; a másiknak nyakában alig 
akad meg a rongy, némelyiknek van még egy 
emlék-öltönye, mely valaha megyei hajdú nya
kából szakadt le, némelyik valóságos luxust űz 
a rongyokból, mindennap másféle rongyba látni 
öltözve, mert lakása nincs, a nyomorultat éjjel 
mindig kirabolják, és akkor egyik-másik szána
kozó sziv uj madárijesztővé öltözteti fel. — Ez 
Magyarország gárdája. — Es még azok, kik el
titkolják, hogy éheznek! a kik nem mondják 
meg azt az utolsó perczig, és csak épen a hírla
pokból olvassuk, hogy honvéd volt, ez volt neve, 
főbe lőtte magát; a másik még szerényebb is, 
bajtársainak nem akar temetési költségekkel al
kalmatlanságot okozni: beleugrik a Dunába. — 
Uraim ! az egész világon, hol civilisált emberek 
vannak, az ilyenekről gondoskodni szokás. — Ha 
ezen rovatban, a honvédelmi miniszter rovatában 
nem lehet kitéve az, hogy a rokkant honvédek 
számára asylum emeltessék, ben kellene lennie 
a belügyminiszter rovatában, mindjárt o t t , hol 
fel van véve az elmeháborodottak asyluma; épen 
azon jogon, melyen az elmeháborodottak számára 
az ország panaszos filléreiből oly sok kiadatik — 
pedig igen sok okos ember van, ki adózik arra, 
noha rá nem szorul - épen azon jogon megköve
telhető, hogy mindazon emberek, kik munkakép
telenek, kik nem birják kenyeröket megkeresni, 
azok az ország által ápoltassanak, akár mi által 
vesztették el munkaképességöket. És ne enged
jük, hogy valamikor eszébe jusson egy béna hon
védnek az őrültek házának kapuján zörgetni és 
azt mondani, hogy bocsássatok be: it t az én 

helyem. 
Uraim! két erősnek látszó érvet állítanak a 

mi határozati javaslatunkkal szembe: egyik az, 
hogy ha a bénákat segélyezni fogjuk, kik 1848-
ban a szabadságért küzdve, munkaképtelenekké 
váltak, akkor vagy meg fogjuk sérteni, vagy 
hasonló követelésre fogjuk ingerelni a másik nem
zetiségi tábor bénáit és nyomorultjait. Uraim! e 
dologban, ha magamra maradok is, nekem saját 
önálló véleményem van. (Ralijuk!) 
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Ha én hozzám egy ily alak jő, milyent le
írtam, és midőn elszántam magamban, hogy mit 
Isten engedett tennem érte, megtegyem, akkor 
nekem azt mondja, de én nem a három szinü 
zászló alatt küzdöttem, nem fogom visszatenni 
tárezám a zsebembe, hanem azt mondom: sánta 
vagy, béna vagy, adósod vagyok! (Helyeslés.) 

A másik érv, t. ház az, hogy ezáltal mi 
bizonyos gyengédséget fogunk megsérteni, melylyel 
tartozunk az uralkodó háznak, tartozunk a ki
rálynak. (Halljuk!) Ez van fölállítva, mint meg-
ingathatlan logikai tétel. „Egészen — a mi
niszterelnök ur mondta ezen szavakat : — egé
szen különböző dolog az, hogy ő felsége a király 
ad-e adományt azoknak, kik ellene küzdöttek, 
vagy pedig a nemzetnek képviselőháza ad ado
mányt azoknak, kik a király ellen küzdöttek." 
Helyes a logikai tétel, eddig elismerem. Két do
log van, mi nem engedi magát elvitáztatni. Az 
egyik a logika, a másik az éhség. A logikának 
azon tételéből, hogy különbség Van a közt, hogy 
a király adjon-e, vagy a nemzet? nem követke
zik, hegy már most senki se adjon. Ha ez volna 
a logikának következése, azt talán érteném, ha 
a dahomei szultán alattvalója volnék, a ki azon 
jó tulajdonsággal birt, hogy az ellene harczol-
taknak kezeit el szokta fűrészeltetni; de miután 
nem az vagyok, hanem vagyok ő apostoli királyi 
felségének alattvalója, kell önöket figyelmeztet
nem arra, hogy e czim: „apostoli" — fölötte áll 
még a királyi ezimnek is. (Fölkiáltás jo'.bról: Nem. 
áüí) Arról a királyról, a ki az apostoli ezimet 
viseli, még föltenni sem szabad azt, bogy őt egy 
humanitási czél által, a nyomorultak ellátásával 
sérthesse a nemzet. 

T. ház ! Örökösen azt mondják, valahányszor 
e kérdés fölmerül: kellemeden kérdés — nagyon 
jól tudom, — azt mondják, hogy ebből politikai 
tőkét akarunk verni és terelik kifelé a társadalmi 
térre. Az 1867-iki országgyűlés mondta, midőn 
ugyanezt sürgettük, hogy ez a társadalom ügye; 
karolja föl a társadalom és segélyezze őket: mert 
ez hozzá tartozik. Es mi történt? A király kegy
adományához járult a nemzet egy oly összeggel, 
mely minden adó forintnak egy tized krajezárnyi 
quótáját képezi. Természetesen ezen egy tized 
krajezár quótát nem minden egyes ember fizette, 
hanem fizette bizonyos körülirt hazafiúi kör, 
melyet mindig ott találunk minden hazafias ada
kozásnál, mely 100%-ét fizeti ma az ország által 
közczélokra kivetett adóknak. Ennek egy év alatt 
vége volt. Már most mi következik? Azok az 
emberek, kik ezen összegből kicsiny összegeket 
kaptak, azt megették; mit csináljanak most újra? 
Próbálják meg ismét, hogy hogyan esik a kop
lalás? Ezt nem lehet eídisputálni: valakinek újra 
kell az ügyet kezébe venni. A társadalom visz-

szautasitotta őket ide, az országgyűléshez; hatá
rozati javaslatot adott be, és az országgyűlés 
újra visszautasította a társadalomhoz. Ismét 
megkezdtük az adakozásokat ós begyült minden 
adó forint után Vi0 krajezár töredék. 

Igen szívesen üdvözlöm a t. miniszterelnök 
urat azon téren, hogy ő aláírást nyit meg, még 
pedig egész szokatlanul, i t t az országgyűlésen. 
Ugy látszik, ezzel mégis elismeri azt, hogy a 
törvényhozás termében van helye ezen nyomo
rultakon segíteni; mert ha nem ez lett volna 
feladata, akkor i t t most ily szép példával nem 
lépett volna elő. A lapokban, épen az ellenzéki 
részről már régen meg van kezdve a rokkant 
hon védek" menházára az adakozás. Én magam is 
szerény tehetségemhez képest évenkinti adózásra 
köteleztem magam, még pedig oly összeggel, mely 
a t. miniszter ur ajánlatával szemben nem kény
telen pirulni. Miért nem méltóztatnak azóta tár
sadalmi utón hozzájárulni ? Vag)" egyik vagy 
másik utón. de segítenünk kell. Nagyon jól tu
dom, mit fognak erre mondani. Nem helyeslik 
magát az eszmét, hiszen a miniszterelnök ur is 
ilyesmit engedett előbbi nyilatkozatában keresz
tülszivárogni, mintha az eszme magában nem 
is volna jó, mert hiszen i t t is van invalidus ka
szárnya és abba még sem megy egy rokkant sem 
lakni. De hiszen nem is az az eszmének gyakor
lati oldala, hogy egy börtönbe bezárjuk őket. 
Megvan annak a maga módja, méltóztassanak 
ahhoz hozzájárulni. 

Ez, uraim, kellemetlen tárgy, tudom; de 
elő fog jönni annyiszor a mennyiszer, és hiába 
a leszavaztatás, hiába a kigunyolás, mert míg 
ezen odalon egy ellenzéki képviselő ül, míg 
egyetlen ember a sajtóban az ellenzéki tollat 
forgatja, ezen kérdés mindaddig elő fog jönni, 
elő fog jönni mindaddig, míg egyetlen béna hon
véd fog járni a hazában. (Jobb felől ellenmondás.) 

Én uraim, ha most e határozati javaslattal 
megbuknánk, leszavaztatnánk, indítványozni fo
gom, hogy vétessék be a király civil-listájába a 
következő tartalmú positio: 

,,Az 1848 — 49-iki harcz által munkaképte
lenné vált rokkantak asylumára tábor és zászló 
különbség nélkül." Ha onnan is el fog utasíttat
ni, a jövő évben ujabban fogom azt hozni az 
igazságügyminiszterium budgetjének azon tételé
nél, mely a börtönökről szól : mert a bonvédek 
annyit csak megérdemelnek, mint a rabok. Ha 
onnan is elutasittatom, indítványba fogom hozni 
a cultuszminiszterium költségvetésénél, (Jobb fe
lől derültség) ha onnan is elntasittatom, indít
ványba fogom hozni a pénzügyminisztérium költ
ségvetésénél, a hol a finánczokról van szó. (Jobb 
felől derültség) 

Egy válaszom van még, t. ház, a napirendre 
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térést indítványozott képviselőtársunk előadására, 
ki a logika követelményei szerint igy állítja föl 
a tételt, — hogy: miután megsérthetnénk bizo
nyos elhatározásokkal egy nemzetiséget, a mely 
nekünk nem jó barátunk; tehát sértsük meg in
kább az egész magyar nemzetet, a mely nekünk 
jó barátunk. Ez megfordított logika, s midőn 
tagadom a majort, tagadom a miuort, a eonelu-
siót annál inkább tagadom. 

T. képviselőház! Végzem azzal, hogy ha 
gyökeresen orvosolni kívánjuk e sebet, mely seb 
meg nem szűnt az által, ha örökösen eloszlat
juk : tartok tőle, hogy ez eloszlatás palliativája 
egyszer a nemzet azon nemesebb részére fogja 
magát venni, melyben a lelkesedés terem. Pár
tolom Ivánka határozati javaslatát. (Bal felől 
helyeslés.) 

P l a c h y Lajos: T. ház! A haza hálájára, 
fölfogásom szerint, kiváltságos joga nincs azok
nak, kik fegyverrel kezökben voltak hivatva a 
haza szabadságát, jogait védelmezni : mert az 
erkölcsi erő, a ezél iránti tevékenység époly 
szükséges és hatékony a sikerre, mint maga a 
pusztító harez diadala. Ha oly elvet állítanánk 
föl t. ház, hogy mindazok, kik a haza megmen
tésében közreműködtek , megjutalmaztassanak; 
(Közbekiáltások: Ez nem jutalom !J ezen elvet ki 
kellene terjeszteni mindazokra, kik a veszélyben 
bármely módon szenvedtek és" előmozditák a sza
badság ügyét, s kik egyátalán áldozatokat hoz
tak. Mert kérdem, egy Battyány, Perényi, Jes-
szenák, Csányi halála nem volt-e áldozat? (Fol-
kiáltások : Igaz!) Egy Bónis, egy Szentiványi, egy 
Madocsányi, egy Nyáry, egy Szontág — a Csa
nádit értem, — és maga indítványozó Ivánka 
Imre és Clementisz Gábor képviselőtársaim bör
tönszenvedései nem voltak-e áldozat? és azok, 
kik hosszú éveken át ették a száműzetés kenye
rét és tűrték annak nyomorát, vagy kik minde
nektől megfosztva, vagyonuknak csak romjait 
látták, és- kik szenvedték az üldöztetés bármely 
nemét, nem hoztak-e mindezek áldozatot ? És 
hol van egy is ezek közül, ki vissza ne utasíta
ná a jutalmat, ha megakarnék jutalmazni azért, 
hogy hazafiúi kötelességeiket teljesítek. (Helyes
lés jobb felől.) A hazafiságnak, t. ház, csak egy 
méltó jutalma van, s ez az, mit minden áldozó 
saját önérzetében megtalál. 

Daczára azonban ezen meggyőződésemnek, 
távolról sem akarom kétségbe vonni, sőt annak 
tagadóját bűnösnek tartanám, hogy a volt hoa-
védharezosoknak, vagy rokkantjaiknak, a hazáért 
elvérzettek özvegyeinek és árváinak ne lenne 
joguk a haza segélyét igénybe venni; de t. ház, 
ha ez elv törvénybe iktattatnék, hova vezetne 
ez etnográfiai és statisztikai viszonyaink közt ? 
épen ezt — mert politikai eszélytelenségnek tar-
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tom e helyen vitatni, taglalni nem fogom — 
ezt önöknek, indítványozó tagtársaimnak komoly 
és hazafias megítélésére bízom. 

Távol legyen tőlem, hogy valakit msg.sár-
teni vagy gyanúsítani akarjak; de miután e té
ren már történt ő felsége koronás fejeddbnlak 
által a legragyogóbb példa — melynek követé
sére, minthogy ő felsége szive s nemes lel
külete által utalt bennünket, — én is ez u t a t 
követve, fölszóllitom a túlsó oldal képviselőit: 
kövessék maguk részéről is ez utat, annál is in
kább, mert mai napon is egy szintén ragyogó példát 
láttunk e házban. Kövessük tehát azt. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Non quid juris, sed qaid coasílii. E politi
kai eszélyesség elvét követve, pártolom igaa t. 
Gajzágó képviselőtársam indítványát. (Helyis'ís 
jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Igen t. képviselőház! 
Mielőtt némely ma itt te t t észrevételre válaszol
ni szerencsém lenne, legelsőbben is egy átaíános 
megjegyzéssel kell kezdenem beszédemet. Ez áta
íános megjegyzésem az, hogy mindazok, kik a 
mai napon és körülbelől a múltkor is ezen sző
nyegen levő indítványról szóltak, m ásról beszél
tek, mint a miről valóban szó van . Mert ime 
legközelebb előttem szólott képvisel ő ur is igen 
szép és meleg szavakban fejezte ki. hogy a ha
zafiság jutalma csak az öntudatban lelhető és 
keresendő. 

Igen szépen fejezteid, hogy ha haz afiui érdemről 
van szó, a hazafiúi érdemet megtaga dni nem lehet 
azoktól sem, kik nem mint honvédek, h anem máskép 
szolgálták életök s szabadságuk ve szélyeztetésé-
vel a hazát ; de midőn ezt igen s zópen elmon
dotta, akkor a tárgyra vonatkozóla g nem bizo
nyított semmit, merfc senki közölü nk nem kéri, 
hogy a hazafias érdemek jutalmazta ssanak, (He
lyeslés bal félő ) hanem kérjük, hogy azok szen
vedésének enyhítéséről gondoskodjunk , kik a haza 
szolgálatában lettek nyomorultak, kik a haza 
szolgálatában szerzett érdemek miatt sinlődnek s 
szenvednek, és pedig gondoskodjék az, a kit e 
gondoskodás jogosan egyedü' illet: m a g a a haza. 
(Közbeszólások: Ugy van!) 

Különben az elleniuditványb, v agy az indo
kolt napirendet tártai uazó indít ványt beadó 
igen t. képviselő ur beszédének elején, midőn nem 
arról beszólt, a mit fog mondani, hanem ar
ról, a mit nem fog mondani, t ö b b e k közt fel
említette, hogy ő nem fogja mist a z t kérdezni: 
vajon az egyszer mi r leszavazott indít ványt lehet-
e a ház előtt megint felhozni ! Bátor vagyok fi
gyelmeztetni őt, hagy miután ezen szavaival 
mintegy azt hagyta sejteni, mintha ő azt hely
telennek tartaná, hogy a házszabályok igenis azt 
mondják, hogy ugyanazon „ülósszik b an" egy 
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már egyszer leszavazott indítványt ujolag a ház 
elé, hozni nem szabad, de még azt sem mond
ják hogy ugyanazon országgyűlés másik üléssza
kában, annál kevésbbé pedig azt, hogy az áta-
lános választások után Összejött nj országgyűlésen 
nem lehetne egy elébb leszavazott indítványt 
a ház elé terjeszteni. (Helyeslés bal felől.) Szeret
ném is t udn i : mi történt volna mind hazánkban, 
mind másut t a világon a legszebb a legszabad-
elvübb, a legüdvösebb eszmékkel, ha azok egy
szer leszavaztatván, többé szóba nem hozathat
tak volna? (Felkiáltások jobbról: Nem mondta!) 
Ritkán van egy szép eszmének azon szerencséje, 
hogy a legelső alkalommal pártolásban részesül
jön s többséget nyerjen. Ha azon eszmét, a mi 
egyszer elvettetett, ujolag szóba hozni nem sza
badna, akkor az örökre el volna temetve. 

Azt is monda a t . képviselő ur, bár ezt is 
csak azok közt, melyeket — úgymond — nem 
akar figyelembe venni és melyeket csak mellé
kesen érintett, hogy itt a nemzeti becsületről 
és a nemzet adott szaváról szólni nem lehet 
mert egyik országgyűlés határozata a másik or 
szággyűlést nem kötelezi, mert ilyen kötelező 
erővel a jövő országgyűlésre csakis a törvény 
bir. A t. képviselő urnák, ha valóságban oly tör
vényes kötelezetséget ért, melyért valakit tán 
meg is lehetne perelni, tökéletesen igaza van: 
mert csakugyan ily módon kötelező erővel csak 
a törvény bir, s a múlt országgyűlés által ho
zott törvény maga is a jövő országgyűlésre csak 
is addig kötelező, míg a jövő országgyűlés azt 
meg nem változtatja. 

De van ezen kötelezettségen kívül egy má
sik kötelezettség is, melyet igaz, hogy biró előtt 
megnyerni nem lehet, és mely miatt biró előtt 
valakit beperelni nem lehet: de a melynek egy 
oly testületben, mint egy országgyűlés, mint egy 
képviselőház, mégis majdnem nagyobb hatalom
mal kell birnia, mint a törvény bir, és ez az 
erkölcsi kötetezettség. (Helyeslés bal felől.) Az er
kölcsi kötelezettség az, melylyel az országgülés 
viseltetik, és ez az, mely minket kötelez arra, 
hogy a hazáért szenvedő csonkák és árvákról 
gondoskodjunk. És ezen erkölcsi kötelezettséget 
elutasítani, ismétlem egy képviselőháznak, a nélkül, 
hogy az valaha magát az erkölcsi világban meg-
boszulná, nem lehet. (Közbeszólások bal felől: Igás, 
Igaz!) 

Azon állítás, hogy, ha elfogadtatik is a határo
zati javaslat, nem lesz mindannak elég téve, a mi 
1S4 8-ban egy vagy más pont által igértetett, 
tökéletesen igaz. De én érteném ennek folytán, 
ha valaki közülünk megtámadtatnék azzal, hogy 
miért nem akarjuk mindazt teljesíteni, a mi 18-
48-ban igértetett? de hogy azért támadnának 
meg, mert helyzetünk tekintetbe vételével jelen

leg csak azokra szorítkozunk, melyek elutasit-
hatlanok, melyek legégetőbbek, legpregnansabbak, 
hogy ezért lehetne minket megtámadni, ós en
nek alapján azt mondani, hogy ne adjuk meg 
tehát ezt se, megvallom, én ezt felfogni nem tu
dom : mert azt tartom, és az erős meggyőződé
sem, hogy igenis lehet azt mondani a jutalmat 
várónak, a munkaképesnek, hogy a jelen hely
zetben a jutalmat kénytelen leszen nélkülözni; 
de nem lehet azt mondani a szenvedőnek, a nyo
morúnak, te a hazáért szenvedsz, nyomorgasz, 
de nyomorogj tovább, én nem akarok tudni rólad. 

A t . képviselő ur némileg beburkolózva 
beszélt a koronának zománczárói, a koronának 
fényéről. Engedje meg, hogy én erre azt jegyez
zem meg, mikép meggyőződésem szerint igenis 
ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy legyen a koro
nának necsak csalékony, múlékony zománcza, 
de legyen állandó fénye, melyhez a homálynak 
nyoma se férkőzzék. (Helyeslés bal felől.) Engedje 
meg egyszersmind azt mondanom, hogy ezen zo-
mánczot és fényt azok veszélyeztetik, a kik az 
alkotmányos elvek szerint megszabott határokat 
átlépvén, a korona tekintélyének kérdését a mér
legbe dobják. (Helyeslés bal felől. Pulszky közbeszól: 
Ezt senki sem tette.) 

A t. képviselő ur azt kérdezte, szemben Vá
rady képviselő társammal: hiszi-e, hogy a 48-ki 
törvényekkel, és átalában azok mindegyikével, 
meg vannak elégedve mindazok, a kik e hazában 
laknak, és kik különböző nemzetiségekhez tar
toznak ? Engedjen meg a t. képviselő ur, de mi
dőn valamely kötelességet teljesíteni akarunk, 
— ha mindig azt fognók kérdezni, hogy meg 
van-e azon törvénynyel, a mely iránt kötelessé
günket teljesíteni akarjuk, mindenki elégedve e 
hazában: akkor igen könnyű lenne feladatunk, 
mert akkor nem lenne mit teljesítenünk. Mert 
nincs törvény, vegyük akár az összes, akár csak 
az egyes törvényeket, a melylyel mindenki e ha
zában megelégedve volna. (Helyeslés bal felől.) 
Csakhogy meg kell jegyeznem részemről azt is, 
hogy igenis tudom, miszerint vannak olyanok, 
kik megelégedettének voltak és megelégedettének 
— ugy hiszem — ma is az 1848-ki törvények 
nem egy határozatával; de hogy én részemről 
nem osztályozom az elégedettek és elégedetlenek 
számát nemzetiségek szerint; mert biztosithatom 
a t, képviselő urat, hogy valamint az 1848-ki 
küzdelemben, egyik vagy másik táborban, láttunk 
embert minden nemzetiségből, ugy az 1848-ki 
törvényekkel elégedettekés elégedetlenek táborában 
is látunk eleget minden nemzetiségből; annyiban, 
a mennyiben—ugy hiszem— valójában azt, senki 
kétségbe nem vonh tja, hogy magyar ember is 
van elég, ki az 1848-ki törvényeknek sok hatá-
rozmányát és közben épen a leghelyesebbeket is 
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ha lehetne, szeretné még az emlékezetből is kitö
rölni; (Igazi bal fel 81) de ilyenek kedveért én 
részemről megtagadni azt, a mivel köteles va
gyok azok iránt, kik az 1848-ki törvényeket 
védték, soha- és semmi körülmények között haj
landónem vagyok. 

Méltóztatott a t. képviselő ur fölemlítem, 
hogy én, mint ő monda, megróttam a miniszter 
urat azért, hogy a színház ügyében tapintatla
nul járván el, a nemzetiségi kérdést mintegy 
szőnyegre hozta. 

Én, igaz, a nemzeti színház megemlitését 
hibának tartottam, hibának pedig főleg és min
denek fölött azért, mert már a megelőző or
szággyűlés határozatai szerint el kellett volna 
azt hagyni; de hibának tartom mindig, történ
jék az akármilyen részről, midőn valamely 
kérdés megoldásánál az argumentálhatás kedve
ért, vagy pedig vigyázatlanságból a nemzetiségi 
kérdés mellékesen szóba hozatik. Csakhogy ép-
ugy, mint akkor nem helyeseltem a belügymi
niszter ur eljárását, kénytelen vagyok hasonló 
őszinteséggel megvallani, hogy roszallanom kell 
azt, miszerint a legelső helyen ő és utána az 
igen t. miniszterelnök ur is — csakhogy argu-
mentátiót meríthessenek belőle, — mindent meg
tettek, hogy i t t a nemzetiségi kérdést föleleve
nítsék (Élénk helyeslés bal felől. Tagadás jobb felől.) 

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, az igen t. 
miniszterelnök ur beszédének egy részére, mely
ben ő azt mondotta, hogy, ha országgyülésileg, 
adó utján akarunk intézkedni e kérdésben, csak 
két lehetőség van: vagy az, hogy intézkedünk 
csak azokért, kik mint honvédek az 1848-ki 
törvények mellett az egyik táborban szolgáltak, 
nem pedig azokért is, a kik az ellenkező tábor
ban voltak, és akkor megsértjük, fölizgatjuk, 
elidegenitjük azokat, a kik az ellentábor néze
teit helyeselték; 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem egészen azt mondtam. 

T i s z a K á l m á n : Meglehet, hogy nem 
szórói-szóra ezt méltóztatott mondani, de minden
esetre ez az értelme szavainak. . vagy pedig a 
másik tábornak nyomorultjait is segélyezni fog
juk, akkor pedig megsértjük azokat is, a kik az 
1848-ki eszmék védőit segélyezni óhajtják és igy 
az eredmény az, hogy vagy egy részt, vagy 
mindkét részt elégületlenséget idézünk elő 

Engedje meg a t. miniszterelnök ur, de én 
nem érfcem, hogy ő ezt mikép mondhatta. 

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 : Én értem! 

T i s z a K á l m á n : Fölteszem, hogy érti. 
különben nem méltóztatott volna mondani. 
(Derültség.) Én azonban ismételni vagyok kény
telen, hogy nem értem. ííem értem pedig azér t : 

mert azon ellentábornak nemcsak nyomorult
jairól, de azon ellentábornak harczosairól is 
gondoskodva van, gondoskodva van a budget-
ben, fizetjük minden esztendőben, (ügy van! bal 
felől.) Legalább kénytelen leszek azt mondani, 
mindaddig, mig az igen t. miniszterelnök ur be 
nem bizonyítja azt, hogy azon katonai nyugdi
jakban és azon katonai özvegyek és árvák 
nyugdijaiban, a melyeket a közös költségvetésben 
fizetünk, nem foglaltatnak azok nyugdijai is, 
a kik 1848-ban ellenünk harczoltak. Én ugy 
tudom, hogy benne foglaltatnak azok a közös 
nyugdíjban , és benne foglaltatnak ezen kí
vül Magyarország nyugdijaiban azon polgári 
hivatalnokok is, a kik nem karddal, de tollal har
czoltak ellenünk, és a kik vezették reánk — 
kénytelen vagyok ismételni — az orosz táboro
kat, (Élénk helyeslés bal felől) és a kik a háború 
lezajlása után is szolgáltak mindenkit, a ki 
bennünket elpusztítani akart. (Zajos fölkiáltások 
bal felől: Ugy van!) 

Ezeknek nyugdiját fizetjük. (Fölkiáltás a bal 
oldalon: Igaz!) Ha mármost ezek nyugdijait fizet
jük, és ha ez nem sért bennünket: akkor való
ban szeretném látni, ki lenne az, ki a méltányos
ságnak még csak színével is rósz néven vehetné 
azt, ha mi — nem nyugdíjazzuk a mi harczo-
sainkat, hanem segélyezni akarjuk nyomorékain
kat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az 1848-ki elesett zászlóról Simonyi Lajos 
t. barátom, és ha jól emlékszem, )STyáry Pál t. 
barátom is elmondotta nézeteit. Én magam is 
azon nézetben vagyok, hogy mindazok, kik ma 
az 1848-ki zászló felemelésén örülnek, s a zászló 
árnyékában magukat jól érzik, mindazok mondom, 
azt igen is köszönik először és mindenek fölött 
azoknak, kik ezen zászlónak a becsületet meg
szerezték. Mert nem kétkedem a felől, hogy, ha 
Magyarországon az 1848-ki események azon hő
sies küzdelem nélkül zajlottak volna le, ha ezen 
hősies küzdelem be nem bizonyítja azt, hogy a 
magyar nemzetben még van életerő, van élet
képesség: meggyőződésem szerint, meglehet keve
sebb anyagi veszteség, kevesebb véráldozat 
ért volna bennünket; de mindenesetre már 
réges-régen még csak a neve is feledve lett 
volna a magyar nemzetnek. (Élénk helyeslés a 
bal, oldalon.) 

Igenis, azoknak, kik az 1848-iki zászlót 
védték, kiknek azt két ellenséges nagy hatalom 
kardcsapása ütötte ki kezeikből, tartozunk elis
meréssel, és nemcsak azoknak, kiknek sikerült 
ezen zászlót, habár sok részben csonkán föl
emelni; igen is azok, kiknek sikerült fölemelni, 
tartozunk köszönettel azoknak, kik megterem
tették Magyarország számára azon helyzetet. 
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h ogy minden csapás után még élnie és föltámad-
n ia lehetett. {Zajos helyeslés a hal oldalon.) 

És midőn ilyenekről van szó, nem helye
sel hetem azon állítást, hogy a félremagyarázás
n a k 'és azon lehetőségnek elkerülése végett, 
hogy megsértjük némileg a haza más ajkú lakos
ságát, ne teljesítsük azon kötelességet, melylyel 
az illetők iránt viseltetünk. Mert az én meg
győződésem szerint a magyar honvéd nem egy 
pár tnak, hanem az országnak volt katonája 
( Edyeslts a lat oldalon) és midőn önök más utón 
való segélyezést ajánlanak nekünk, a kik azt 
mordjuk, hogy így fogjuk föl a kérdést, akkor 
ugy tüntetik föl a 4S-ki honvédeket, mint párt-
katenákat ; és midőn ellenkezőleg az ellentábor
ban harezoltakat országosan nyugdíjaztatják, 
utoljára azt lehetne mondani, hogy azok voltak 
Magyarország védői. (Közbeszólások hal felől: TJgy 
van Helyes!) 

Egy oly tekintélyre hivatkozott a képviselő 
ur, mely tekinté ly , ha meg birna itt köztünk 
szóhmlani, meghajolnék előtte. Ezek a dicső el
hunyt honvédek. Azonban engedje meg azt is, 
hogy az ő bizonyítékát nem fogadom el az iránt, 
mit mondanának ezek a túlsó oldalon: mert ugy 
hiszem, hogy azt magyarázni, mit mondanának 
ők, valóban sem egyikünknek, sem másikunknak 
kizárólagos kiváltsága nincs. 

Egyben egyetértek vele, s ez az, hogy ha, 
miként ő monda, ugy győződnének meg azon 
honvédek, hogy mi félünk, akkor meglehet, hogy 
ők is azt mondanák, miszerint ne fogadjuk el 
az indítványt; de akkor bizonyára meggondol
n á k azt is, és kétség támadna leikeikben a fe
lől , hogy volt e hazában a hősi küzdelemre 
m éltó ok, s vajon nem chimera-e a hazaszere
te t , midőn 20 rövid év alatt oda juthattunk, 
hogy nem csak a küzdéstől, de a küzdőkrőli 
megemlékezéstől is félünk? (Élénk helyeslés hal felől.) 

Az igen t. miniszterelnök ur Nyáry t . ba
rátomnak szavaira azt mondotta, hogy azok 
azon szótáltól "valók, a m e l y szótárból vett sza
vakkal a kormány és a kormánypárt gyanusit-
tatni szokott. 

Én figyelemmel hallgattam az ő beszédét, 
de ugy láttam, hogy szavai csak egy szótárból, 
a hazafiúi érzület és a kötelességét érző sziv 
szótárából vétettek. (Közieszelősök jobb felől: Sen-
Mn<k sincs pátense a haza fisé gr a!) Ha e szótár
ban rejlő szavak már gyanúsítás önökre nézve, 
— a mit nem hiszek, de megengedem, hogy csa
lódhatom — de ha ugy van, akkor szomorú. 
(Közbeszólás: Igen szomorúi Derültség jolb felől.) 

Igen t. miniszterelnök ur előadván a hely
zetet, előadta, hogy a honvédek egy részéről 
már gondoskodva van. Azck ugyanis, kik előbb 
a császári hadseregben szolgáltak, már kapják 

nyugdijaikat, s a honvédségben is adatik nekik 
alkalom, a hazát ismét szolgálhatni. Ez alkalom-
n al nem tartom föladatommal összeillőnek, hogy 
akár a nyugdijak kérdését, akár pedig azt, hogy 
minő mérvben és mily utón adatik alkalom a 
volt honvédeknek a honvédségben szolgálni, vi
tassam. 

Csak azt vagyok egyszerűen, mint szorosan 
a tárgyhoz tartozót megjegyezni bátor, hogy ez 
azon inditványnyal szemben, mely beadva van, 
a dolgon semmit nem változtat; mert mi nem 
kérünk nyugdijat a volt honvédek számára: mi 
ellátását kérjük a nyomorultaknak, árváknak és 
özvegyeknek. (Helyeslés bal felől.) 

Előadván a történteket a t. miniszterelnök 
ur, azt is mondja, hogy a történtek után nem 
hitte volna, hogy még valaki e kérdésből politi
kai capitálist akarjon csinálni. 

A politikai capitálisra nézve nekem csak 
egy megjegyzésem van. Minden politikai párt a 
világon, megengedem, olykor megkísérti egyből 
vágj7 másból politikai capitálist csinálni magá
nak ; de az én meggyőződésem szerint legalább 
az ellenzéknek a politikai capitálist nem az el
lenzék csinálja, hanem a kormánynak hibái, 
(Helyeslés bal felől) és viszont a kormány politi
kai capitálisa azon hibákban rejlik mindenütt, 
— mert átalánosságban szólok — miket az el
lenzék elkövet. Ha már most ugy méltóztatnak 
látni, hogy e kérdés számunkra politikai capitá-
lis, akkor csak önmagukat vádolják, mert ez 
annak a jele, hogy nagyon hibásan jártak el e 
kérdésben. (Élénk helyeslés és derültség bal felől.) 

A politikai okokról is méltóztattak beszélni. 
ED is el fogok mondani egy oly politikai okot, 
mely engem legalább tisztán, mint politikai ok 
is vezérel, és e politikai ok az : hogy a leg
nagyobb hibának, a legnagyobb politikai botlás
nak tartom azt, ha megengedjük, miszerint 
folyvást saját magunk által adott példákból le
gyen bebizonyítható azon tény, bogy az, ki ha
zánk ellen, szolgál, mindig megleli jutalmát, mig 
az, a ki mellette szolgál, nyomort szenved. 
(Hosszas éljenzés és taps bal felől.) 

Ha hajlandóságom volna magamat elbízni, 
a mai napon csakugyan okot meríthettem volna 
erre, mert a t. szónokok majdnem mindnyájan, 
— legalább igen sokan — az én szavaimat 
idézték; pedig azon szerencse, hogy szavai min
denki által idéztessenek, saját állítása támoga
tására nem mindennapi dolog; tudtommal főleg 
a bibliára szoktak igy hivatkozni, csakhogy az 
én szavaimmal is az történik, a mi történik 
természetesen a bibliával, hogy igen sokszor ha
misan idézik és félremagyarázzák. {Derültség.) 
Különben most csak arra akarok reflectálni — 
és csakis arra reflectálok az ő beszédéből — a 
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mit Bánó képviselő ur idézett, hogy én egy al
kalommal azt mondtam: „nem szabad vakon, 
szemhunyva megtenni azt, a minek megtételére 
a szabadelvüség nevében szólittatunk föl, és azt 
monda, hogy ez alkalmazható a mi indítványunkra 
i s ; egyszersmind mint a valódi szabadelvüség 
kinyomatát állította oda a miniszterelnök urnák 
10,000 forintnyi ajándékát. (Közbekiáltások jobb 
•felől: Nem azt mondta!) Nem tudom, a gyors
írók készen vannak-e már jegyzeteikkel; e sza
vakról jót nem állok, de én ugy tudom, hogy 
azt méltóztatott mondani, mikép az az igazi 
szabadelvüség, midőn valaki, miként miniszter
elnök ur tevó, saját zsebéből áldoz. (Fölkiáltások 
jobb felől: Nem mondta! Bal felől: Azt mondta : 
Zaj.) r 

Én azt hiszem, hogy az, a mit a miniszter
elnök ur ma i t t a ház előtt t e t t , és a mi ez ok
ból természetesen itt a házban beszéd tárgya is 
lehet, — megérdemli a bőkezűség, meg a nagy
lelkűség nevét, de a szabadelvüséggel annak 
semmi köze sincs. (Ugy van bal felől.) Ez bő
kezűség a szenvedők irányában, de oly bőkezű
ség, mely iránt óvatosaknak kell Sennünk: (El
lenmondás, zaj jobl felől) mert e bőkezűség azon 
köpenyeg, mely alá, igaz, nem a szabadelvüséget, 
hanem a nemzeti kötelességet akarja a nemzet 
szemei elől elrejteni. (Zajos ellenmondás jobb fe
lől, élénk helyeslés bal felől. Jobb felől fölkiáltások : 
Ott a köpenyeg!) 

Különben, tiszt, ház! midőn én — miként 
mondani fölösleges — a határorati javaslatra 
szavazok, egyúttal ezen i t t fölmerült tény irá
nyában végezni fogom szavaimat ugyanazzal, a 
mivel 1867-ben végeztem: 

„A mi a magán-adományozást illeti, én ré
szemről szívesen hozzájárulok ; s gondolom, 
hogy valamint eddig nem maradtunk hátra mi, 
kik az országos intézkedést kívánjuk, ugy ezen
túl sem maradunk káti-a. Sőt helyeslem ezen 
módot, és egyátalában nem kívánom, hogy, ez 
szűkebb körre szoríttassák: nem követelem, hogy 
okvetlenül adó vagy kölcsön utján történjék in
tézkedés : de a mit követelek, az , hogy ha 
az ország vagyonosabb lakosai önkéntes adako
zás utján — mit igen helyesen teendenek — 
meg akarják kímélni a szegényebb nép vállait a 
tulterkeltetéstől, ez is országos határozat foly
tán történjék, és a begyülendő pénzekről az or
szággyűlés rendelkezzék." 

Ezt mondottam 1867-ben. ezt mondom most 
is, és csak annyit teszek hozzá, hogy én részem
ről — bár erőm és tehetségem szerint valamint 
járultam eddig, (A miniszterelnök közbeszól: Én is 
ugy járultam!) ugy járulni fogok, mint magán
ember is mindig ahhoz, hogy magán-nton is se
gítve legyen, — bevégzettnek e kérdést aem 

fogom tekinteni soha sem mindaddig, mig abban 
az országgyűlés maga intézkedni nem fog. Vajon 
azonban az országgyűlés intézkedése a segély
adóból vagy magán-adakozásból történjék-e? az 
másodrendű kérdés, én bármelyikhez hozzájárulok, 
(Fölkiáltás jobb felől: Hát minő intézkedés történjék f) 
de az intézkedésnek az országgyűlés által tör-
vényhozásilag kell történni. (Éljenzés bal felől) 

V á r a d y J á n o s ; T. ház! Tagadhatlan, 
hogy Ivánka Imre és társai ál tal . . . (Tartószaj.) 
Tagadhatatlan, hogy Ivánka Imre és társai ál
tal beadott határozati javaslat a legjobb szán
dékra mutat, a legjobb szívből ered, és bizonyo
san mindnyájunknál viszhangra talál azon szem
pontból, hogy azokról, kik a hazáért küzdöttek-
kik a haza rósz idejében veszélyeket állották ki 
és illetőleg akkor sebekben szenvedve, most már 
munkaképtelenekké váltak, azokról gondoskodni 
kel l ; de én ezélját is nézem ezen indítványnak. 
— Ennek első czélja lehet a segélyezés, melyet 
a volt honvédek részére akarnánk előteremteni, 
másik iker czélja lehet a nemzet hálaérzetének 
kifejezése, mely a jövőre nézve egyszersmind a 
törvényhozás által örökittetnék meg. Mindkettő 
igen szép és nagy kötelesség, de mielőtt az or
szággyűlés egy ily nagy kötelességet magára 
vállalna, ugy hiszem, meg fogja, gondolni: vajon 
lehet-e és másodszor okszerűen lehet-e ily köte
lességet teljesíteni ? 

Az első kérdésre nézve. t. ház, lehet-e ily 
kötelességet nekünk jelenleg teljesíteni 1 egy ösz-
szehasonlitást leszek bátor fölhozni. (Halljuk!) 

Valamint hálával tartozik az ország a hon
védeknek, kik életöket, egészségeket áldozták a 
haza oltárára., ugy köszönettel tartozik mindazon 
hazafiaknak is, kik kár t szenvedtek a forrada
lom ügye alatt, és azt béketűréssel és nagylel
kűséggel viselték ; a haza köszönettel és kárpót
lással tartozik például mindazok iránt, a kik 
azon pénzt elfogadták, melyet a kormány kibo
csátott. Ez volna személyes joguk, a vagyonbiz
tonság portulátama, és következetesen ahhoz, mit 
épen Nyáry Pál képviselő ur is mondott, hogy 
az 1848-ki országgyűlés nem habozott az ak
kori szükségek fedezésére 40 millió frtot meg
szavazni; azt kérdezhetném: vajon azon 40 mil
lió forintot a nemzetnek visszatéríteni nemvolna-
e épugy kötelessége! Ne tegyünk a kötelezettsé
gek közt különbséget, mert akkor csakugyan 
bejutunk a labyrintbe, a melyből nem meneked
hetnénk, mert azt fognók látni, hogy ennyi ál
dozatra nem vagyunk képesek. Ha pedig nem 
vagyunk képesek mindazoknak födözésére, ne 
tegyünk kivételt törvény utján; mert a törvény 
ugy tartozik egyiknek igazsággal, mint a má
siknak. 

Izgatásra akarni használni ily kérdést, azt 
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hiszem, e házban senki sem akar ; de ha valaki 
azt mondja, hogy ha ezen kérdés el nem múlik, 
az izgatni fog holnap, holnapután, erre azt mon
dom, hogy ha a t . ház elfogad egy bizonytalan 
összeget, ami ily alakban „ honvédsegélyezés" 
czim alatt fog megszavaztatni, mi fog történni 
azok részére, kik az 1848-ki bankjegyek által 
vagyonukat elvesztették, vágy más módon meg-
károsittattak ? ha pedig törvényhozás utján nem 
kaphatnának kárpótlást, nem várható-e sokkal 
nagyobb izgatás azok részéről, kik 40 millió, ké
sőbb 80 milliónyi kölcsön és azután a sok száz 
miihóra menő károsítások által vagyonukat el
vesztették? 

Azért én azt hiszem, hogy nem okszerű, és 
nem a mi erőnkhöz méltó, hogy ily terheknek 
elvállalására vállalkozzunk. Másodszor nem is po
litikus. Előre bocsátom, hogy, ha a honvédeknek 
akarunk valamit tenni elismerésül, ezt én is he
lyesnek tartanám. De, nem vagyunk még azon 
téren, hogy ily kérdések egyátalában ne hozzák 
az országot izgalomba; mert még mindig ott va
gyunk, hogy horvát, szerb és oláh testvérienk, 
és mindazok, a kik az 1848-ki harczokban elle
nünk tettlegesen részt vettek, ezt szívesen nem 
teljesítenék. Nem gáncsolni akarom én most azt, 
hogy ők ellenünk harczoltak, de bizonyára, ha 
most nekik honvédeink javára kellene áldozatot 
hozniok, bizonyosan követelnék ők is, hogy az 
ország részéről, segélyezés az ő harczosaikra 
nézve is történjék. De továbbá, ha van valaki — 
és a mint hallottam, van—a ki azt követeli,hogy 
csak az 1848-iki harczban sebesültek és most már 
munkaképtelenek részére történjék ezen segélye
zés, méltóztassanak megengedni, akkor elveszti 
zománczát ezen eszme: mert akkor az országos 
elismerés helyébe lép a humanitás szempontja, 
mely az országnak kötelességévé teszi, hogy gondos
kodjék azokról, a kik munkaképtelenek és tehe
tetlenek. E szempontból pedig a községek rende
zésénél kell majd intézkedni. 

En egyébként azt hiszem, hogy ha vannak 
is ily honvédek, nincs annyi, a mennyinek kép
zeli a világ, mert sokkal több az ámitás, mely 
e czim alat t nyerészkedést keres. 

E részben a haza, e részben az egyes pol
gárok tettek annyit, mi az országnak örök időre 
dicsőségére fog szolgálni. 

Jókai Mór képviselőtársam a múltkor dicsői
tet te Vidacs képviselőtársam eszméit, ki hason
lóan magánúton ugy, mint a fejedelem, ugy, 
mint ma e háznak nagy része, magánúton akar 
a szükségen segíteni és én is szivemből osztozom, 
és üdvözlöm őt azon tért . De igen csodálkozom, 
hogy midőn épen előbb a túlsó oldalról egy ily 
egyéniség iránt köszönet szavaztatott, az ily ma-
gánutoni áldozatért mégis Tisza Kálmán azt az ál

dozatot subsummálta, illetőleg a miniszterelnök 
urat gyanúba vette. Ily kifejezések, t . ház! nem 
fognak segíteni, hanem segíteni fognak oly esz
közök, melyeket ezélba vett a fejedelem és foly
ta to t t a nemzet, milyent te t t a nevezett igen t . 
baloldali kédviselőtársunk és ezélba vett épen 
most a miniszterelnök ur, midőn indítványba 
hozta, hogy magánúton segélyezzünk. 

Ha ily utón haladunk, meg vagyok győ
ződve, hogy lesz eredménye, lesz a honvédségen 
segítve, és nem fog bekövetkezni, a mit Jókai 
egykor mondott, hogy „fön az ernyő nincsen 
kas", hanem igenis lesz menház is ugy az ott 
levő mint egyéb munkaképtelenné vált honvé
deken segítve lesz. 

Pártolom Gajzágó Salamon indítványát. 
M á t t y u s A r i s z t i d : Elismerem, t. kép

viselőház, és azt hiszem, egyet fognak velem 
érteni, hogy egy neme a bátorságnak kell ahhoz: 
fölszólalni akkor, midőn a vita már a jelen stá
diumot érte el, különösen azok után, a miket 
Debreczen város igen t. képviselője czáfolatul a 
háznak túlsó oldaláról intézett állításokra föl
hozott. De mert maradt egy tér, melyet eddig 
a vita harczai — mert igazat adok Pulszky 
Ferencz képviselő urnák, ki megjövendölte, hogy 
harcz fog támadni, habár sajnálattal adok is 
neki igazat — mondom — mert maradt egy 
tér, melyet e vita harezosai még el nem foglal
tak : engedje meg a t. ház, hogy röviden a 
kérdés fölötti nézeteimet, és inkább azon indokok 
fölötti nézeteimet, melyek valóban vezérlik az 
igen t. jobb oldalt, habár azokat teljesen nem 
is vallották be, én is elmondjam. 

Kénytelen vagyok, t. képviselőház, a leg
nagyobb tisztelet korlátai közt, melylyel viselte
tem a ház iránt, viseltetem minden egyes kép
viselő iránt, mégis kijelenteni, hogy én ma nem 
az elvek, hanem az ürügyek harczát látom a 
jobb oldalon; és mert ez benső meggyőződésem, 
habár nem tagadom, hogy az ürügyek harczára 
azon meggyőződésnél fogva van kényszerítve a 
jobb oldal, mely őt egy bizonyos kényszerhely
zet látására készti és mert — mondom — az 
ürügyek ezen harczával szemben szükségesnek 
tartom, hogy képviselői kötelességem érzetében 
elmondjam én is azt, hogy mit tartok a negatio 
valódi indokának. Ezért emeltem szót, ezért ké
rem néhány perezre becses figyelmöket. (Hall
juk .') r 

Én tudom azt, t. ház, hogy az 1867-iki 
kiegyezkedésnek áldozatokat hozni kellett; én 
tudom azt, hogy nem mindenütt és nem min
denben lehetett elérnünk azt, a mi jogos, hanem 
figyelmezni kellett arra is, hogy mi opportun. 
Nem helyeslem az áldozatokat, illetőleg azok 
mértékét, de tudom azt, hogy az opportunitás-
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nak igen is bellett bizonyos fokig szerepet ját
szani, hanem azon mérték, melyet a t. túlsó 
oldal most is alkalmaz, e kérdésben is alkalmaz, 
azon mérték —- szerintem — nem szükséges, 
azon mérték veszedelmes; és akkor, midőn a 
hazát ily utón gondolják megmenteni, akkor fog
ják a hazát elveszteni. (Mozgás.) 

T. ház! Én nem^tudom, miért ne használnók 
legalább az őszinteség azon fokát egymás irá
nyában, hogy akkor, midőn oly nehézségek, me
lyek a jobb oldal meggyőződése szerint legyőz-
hetlenek, akkor azok föitárassanak. Nem ez fogja-e 
a helyzetet tisztázni, nem ez fogná-e megnyug
tatni a kedélyeket? nem ez fogná-e azon meg
győződést szülni bennünk, hogy, ha valóban igy 
van, ha jelen viszonyaink közt máskép segíteni 
nem lehet, adjuk meg legalább az őszinteségnek 
a kényszerűség által követelt mórtékét ? Az őszin
teségnek ezen mértékével tartom én szükséges
nek föltárni őszintén a helyzetet, a melyben 
vagyunk, nem pedig eltakarni azt, s oly ürü
gyekkel küzdeni, melyek mégis láttatják velünk 
a valóságot és egyszersmind önmagokban — meg
győződésem szerint — károsak. Mert —hogy csak 
közbevetőleg mondjam,— tökéletesen csatlakozom 
Debreczen városa t. képviselőjének azon kijelen
téséhez, hogy azon szerep, melyet ma Gajzágó 
és a t. miniszterelnök ur elfoglaltak, midőn a 
nemzetiségi érzületekben keresték az indokot, 
melynél fogva a határozati javaslat el nem fo-
gadtathatik, hogy — mondom — azon szerep 
oly szerep, melyben eddig tán láttuk tündökölni 
azon képviselőtársainkat, kik nem mindenben 
éreznek velünk nemzetiesen egyet, de kiknek 
padjairól eddig még, hála Istennek, ily hangokat 
nem hallottunk. Hogy nem fog-e ez káros gyü
mölcsöket teremni, azt tán a közel jöro fogja 
megmondani. Am lássák, figyelmeztetem a t. 
h á z a t : ha követjük ez uj irányt, a nemzetiségi 
érzületek uj iránya, uj aerája lenne szentesítve. 
E részben csatlakozom Tisza Kálmán képviselő
társam meggyőződéséhez; de — mert képviselői 
kötelességem őszintén szólam, és mert az őszinte 
szólást ép oly fontosnak tartom, mint az oppor-
tuu hallgatást—ki fogom mondani a valódi in
dokok iránti nézetemet. (Eláll! Halljnk!) 

Sais lefátyolozott képe áll előttem, nem 
ugy, hogy áldozatul essem, mint Schiller költe
ményében meg van irva, hanem ugy, hogy, ha 
lehetséges, hogy ezzel legkisebb, legparányibb 
szolgálatot is tegyek hazámnak, bátor leszek a 
fátyolt föllebenteni, és azon igazságot, melyet 
el akarnak titkolni, földeríteni. (Halljuk!) 

Nekem, t. ház! meggyőződésem, hogy épen 
ngy a honvédügyben, mint más kérdésekben is, 
melyek az eddig meghaladott kérdések közé tar
toznak, azért nem lehet nemzeti politikát követ

nünk, azért nem akarja azt a t. jobb oldal kö
vetni, mert meggyőződése, hogy a bécsi kor
mánynyal szemben, vagy mert igen nehéz meg
nevezni Bécsnek valódi factorait, vagy bizonyos 
katonai körökkel szemben, vagy az udvar poli
tikájával szemben, vagy az udvar bizonyos nagy
hatalmú személyiségével szemben, vagy tán a 
fejedelemmel is szemben, hogy — mondom — 
ezen faetorokkal szemben, épen ugy a honvéd
ségi kérdésben, mint más már elintézett kérdé
sekben magunkat meg kell tagadnunk, és azt, 
mit szivünk és hazafias nemzeti érzelmünk pa
rancsol, el kell utasítanunk, minthogy hazánk 
jólléte igy kívánja: mert hiszen csakis ezen ar
gumentumra hivatkozik a jobb oldal, melynek 
jóhiszeműségét nem vonom kétségbe. Meg kell 
tehát azon factorok előtt hajolni. De én ezt ta
gadom, t. képviselőház, és nagy politikai hibá
nak tartom a kormány gyengeségét, szemben 
azon befolyásokkal, melyek a nemzet valódi ér
dekeinek és fölvirágzásának útját állják. 

Ám mondja meg a t. kormány bármelyik 
tagja : mily veszély származhatik az országra 
abból, ha a miniszterelnök ur ő felsége vagy 
azon emberek elé lépne, kik a honvédségnek 
törvényhozási utón való elismerését, az árvák 
és rokkantak fölsegélósét semmi czim alat t meg
engedni nem akarják, s mondaná nekik : a nemzet 
ezt akarja, azon magyar nemzet, mely fátyolt 
vont a múltra, mely a fejedelemmel őszintén ki
békült, és mely egyedüli biztos támasza a feje
delemnek. Én azt hiszem, hogy, ha ennyi bátor
sággal fogna a kormány birni; ha á fejedelem
nek rósz tanácsosaival szemben a jó tanácsot, 
a trón biztosságát csakugyan egyedül elősegítő 
jó tanácsot fogná adni, akkor a fejedelem előtt 
a magyar tanácsot mindig meg fogna hallgat
tatni. De ha a magyar kormányférfiak mindig 
visszarettennek; ha a közös hadsereg embereinek 
befolyása előtt meghajolnak ; ha egy láthatlan 
kéz, melyre egy alkalommal Schwarcz Gyula 
képviselőtársam oly jellemzőn utalt, viszi a sze
repet ; ha kormányunk a nélkül, hogy erejét meg
próbálná, az ellenfélt mindig erősebbnek fogja 
tartani, mint a nemzetet és saját nemzeti aka
ratunkat : akkor csak addig fog befolyásunk tar
tani, mig azon körök akarják. Ha csak aẑ  lehet 
föladatunk, hogy mindig a lemondás legyen 
törekvésünk zárfala az alkotmányosság terén, 
akkor én ezt nagy politikai hibának tartom, 
mely magát megbőszülni és a monarchiát, ha 
meg nem változik, romba dönteni fogja. Meg
győződésem az, hogy ma már a trónokat szu-
ronyokkal föntartani nem lehet, hogy a habs-
burg-lothringeni dynastia trónja addig áll fön, 
a mig azt alkotmányos népei fontartják. 

Ha, mitől én nem félek, bekövetkeznék oly 
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szerencsétlen időszak, hogy ő felsége trónjának, 
támaszát szuronyokban keresné, nem akarok jós 
lenni, de akkor e trón össze fogna roskadni. 
(Helyeslés hal felől.) Minthogy pedig a tény, mely
nek a határozati javaslat kifejezést akar adni, a 
nemzet közérzületével találkozik, — minthogy ab
ban a valódi hazafias érzelmet beismerte a jobb ol
dalon is minden szónok — nem is sürget mást, mint 
azt, hogy a honvédek iránt elismeréssel legyünk: 
szerintem a kormánynak be kell látnia azt, 
hogy ezen kérdésben erélyesen, a nemzet akara
tának érvényesítésére minden található eszközt 
fel kell használnia és Bécscsel szemben szilárdan 
megállania; (Helyeslés bal felől) de akkor, midőn 
beismerni sem akarja a kormány, midőn a jobb 
oldal minden szónoka takargatja gondosan a 
valóságot, a mit különben talán négy szem közt 
be is vallanak, hogy e kérdésben lehetetlenség a 
„non possumus" politikája : nem a nemzetiségek 
érzelmeiben, hanem Bécs akaratában rejlik a mi
nek folytán a nemzet, ,a magyar kormánytól 
azon erélyességet, melyet tőle követelhetne, nem 
várhatja. (Andrásy Gyula gr. minisztereinöli kesé
vel a szónok felé tagadólag int.) 

Igen örültem volna, ha kegyes lett volna 
miniszterelnök ur nemcsak végszavaimat, hanem 
előadásom azon részét is meghallgatni, a midőn 
Bécs politikájáról szólottam, akkor nem lett 
volna alkalma egyes szavaim negatióját bizonyos 
kézmozgással kisérni. 

T. ház! E politika, ismerjük el, az a poli
tika, a mely lehetetlenné tette egy oly kívánság 
teljesítését, a mely világos törvényben gyökere
zik, és a mely miatt elmaradt az ujonezozási 
törvény czimónek törvényes alakban meghatá
rozása ; és ez azon politika, melylyel szemben a 
kormány nem akar erélyes lenni, melylyel szem
ben megtűri, hogy a Szent-György téren egy 
Henczi szobra íonálljon; ez azon politika, mely 
megtűri azt, hogy a Szent-Grellért-hegyen oly 
erőd álljon, a melyről ágyuk ásítanak reánk, 
mintegy azt mondva, hogy addig mehettek csak, 
a meddig nekünk tetszik. (Helyeslés bal felől) 

Ezek és ehhez hasonló tények jellemzik al
kotmányos állapotunkat, és ezzel szemben a kor
mány mindig csak azt hangoztatja, hogy jelen 
viszonyaink között többet tenni nem lehet, hogy 
több önállóságot Bécscsel szemben magunknak 
kivívni nem lehet. Ez az. a mit szerintem az, a 
ki oly hatáskörrel bir, mely a jelen viszonyok 
helyes fölismerését tételezi föl, magáévá, saját 
politikájává nem tehet soha. Az osztrák biroda
lom mostani viszonyait épen sokan oly színben 
akarják föltüntetni, hogy ott az alkotmányosság 
is magának a monarchia fönállásának egyedüli 
eszköze, ha a nép enged mindenben, ha a feje
delem vagy a bécsi kormánykörök akarata tel

jesül mindenben, és ezen hitet akarja^ a kor
mány évek óta keblünkbe csepegtetni. Én ezen 
hitet soha nem vallom, mert azt tartom, hogy 
az osztrák monarchia és vele az uralkodó ház 
csak Magyarország által állhat fön, hogy a 
magyar nemzet akaratának legalább a jog és 
törvény keretén belől már ma teljesülni kell; 
hogy a nemzet akaratának nem egy táborszer
nagy, sem egy tábornagy, sem nem tudom, egy 
titkosan működő egyházfi, sem senki ellent nem 
állhat: csak érvényesíteni kell a nemzet akara
tát , csak bátran keli a nemzet politikája mellett 
küzdeni. És, t . ház! mert én az előttünk fekvő ja
vaslat el nem fogadásának indokát ezen dolgok
ban látom, s mert meggyőződésem, hogy a jobb 
oldali t . képviselő urak is velem szemben szin
tén elismerik ezen indok valóságát, csak nem 
tartják ojoportunusnak ezt a házban kimondani, 
én ellenben nemcsak opportunusnak, de szük
ségesnek tartom ráutalni, azért voltam bátor a 
határozati javaslat támogatására ily szellemben 
szólani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Méltóz
tassék megengedni, hogy ezen kérdést egészen 
más szempontból vegyem föl, mint azok, a kik 
eddig hozzá szólottak, 

Midőn ezen dologról van szó; lehetetlen 
vissza nem idéznem emlékezetembe, hogy az egész 
ügy miként állott 1848-ban. Mi volt az 1848-ki 
mozgalom 1 Igen ügyes felhasználása olyan eu
rópai körülméiryeknek, a melyeket nem mi te
remtettünk. Azokat igen ügyesen felhasználtuk 
arra, hogy a nemzetnek régi óhajtásait már egy
szer, a mennyire lehet, érvényesítsük, és érvénye
sítettük is. Érvényesítettük azon ifjonti lelkese
déssel, a mely nem nézi az akadályokat, a mely 
nem nézi mindazt, a nii ellen áll, és elmegy a 
legszélsőbb szélsőségekig. 

ISÍem tudtuk, hogy mi lesz a jövendő. Azt 
láttuk, hogy igazság az, a mit kívántunk. Tudtuk 
azt, hogy a nemzet szintén kívánja mindazt, és 
azon voltunk, hogy egészen teljes mértékben fizet
tessünk ki, hogy érvényesítsük azon jogokat, a 
melyekért őseink századokon át küzdöttek. 

És megszereztük mindezt. Kivívtuk a per
sona] uniót, nem volt semmi quota, nem fizet
tünk semmi államadósságot. Mi tökéletesen a 
függetlenség alafján rendeztük ügyeinket, ugy a 
mint ezt a t. háznak egyik része még most is 
kívánja. 

í íem mondom, hogy nem volt akkor jogunk 
hozzá, nem mondom, hogy ez nem volt az or
szág többségének kívánsága. 

Meg kell azonban vallanom, hogy az első 
enthusiasmusban, mindjárt az első pillanatban 
megfeledkeztünk arról, hogy ez által igen tekin
te t re méltó érdekeket megsértünk, megsértünk 



142. országos Ülés márczius 11. 1860. 57 

Bécsben, és megsértünk máshol is, hogy ennek 
folytán rokonszenvre az országon kivül sehol nem 
számithatunk. De mit gondoltunk mi akkor az
zal, hogy mi más országok rokonszenvét meg 
nem nyerjük? mit gondoltunk mi akkor azzal, 
hogy nem számolhatunk a bankárokra és a pénz
erőre, egész Európában, sőt hogy ezek mind ellensé
geink lesznek, épen azért, mert nem akartuk a 
quotát, nem akartunk részt venni az államadós
ságban. Megsértettük, ellentétbe helyeztük ma
gunkat a régi sereggel; de mit gondoltunk mi 
mindezzel1? alkottunk honvédséget, és megvár
tuk — a mint világosan kimondá Nyáry Pál, 
megvártuk — hogy akkor minden ember meg
teszi a maga kötelességét, és megtette mioden 
ember. Sőt nemcsak hogy megtette kötelességét, 
de többet is te t t annál. 

Igen jól emlékszünk azon időkre, jól tud
juk, hogy mi mindnyájan igen szívesen koczkáz-
ta t tuk vagyonunkat, szabadságunkat és életün
ket ; tet tük ezt szívesen; tettük minden számí
tás nélkül s épugy, valamint nem számí
tottunk semmit azon pillanatban; épugy vala
mint nem néztük ellenségünknek sem számát, 
sem erejét: épugy nem számítottunk arra, lesz-e, 
nem lesz-e ezután valaha köszönet; mert hiszen 
nem is &z végez nagy dolgokat, a ki azért t e t t 
valamit, hogy valaha köszönetre lehessen számí
tania. 

Igen jól tudjuk azt, hogy csak a monar-
ehiákaak, az aristocratiáknak erénye a hálada-
tosság. A democratiák mindig háládatlanok vol
tak. Igen jól tudtuk, hogy háládatlan lesz a 
demoeratia irántunk is, még ha győzünk is. Igen 
jól tudtuk ezt, mert a nemzetnek annyit kellett 
véghez vinnie, annyi föladat állott előtte, hogy 
nem ért volna reá visszapillantani azokra, kik 
nem hibából, hanem épen a haza szolgálatában 
bénultak meg, és lettek volna kénytelenek ké
sőbb is a nemzet haladása mögött visszamarad
ni. Igen jól tudtuk azt, hogy nem első ország 
lett volna a miénk, a mely háládatlan azok iránt, 
a kik szolgálják, mert a demoeratia hálátlan 
volt mindig, háládatlan is lesz, — ez a föladata. 
(Ellenmondás bal felől.) 

Es épen azért, mivel nem lehet a democra-
tiánál hálára számítani, épen azért kebelében 
teremnek a nagy emberek és nagy férfiak. Mert 
csak azok, a kik nem számítanak semmiféle há
lára, csak azok tesznek olyanokat, a melyek a 
történelemben megélnek. (Helyeslés.) 

Akkor, ismétlem, a szélsőségekig mentünk. 
Nem néztük azt, hogy az által megsértjük más 
érdekét, megsértjük az országnak igen sok la
kóját, hiszen azt 'h i t ték, hogy az őérdekeik meg 
vannak sértve az által, a mit nyertünk. Es meg 
kell vallanom, véres könyeket sírhattam, hogy 
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nem voltak velünk egy oldalon, de azt soha 
nem mondottam rólok — azt állítani nem 
lehetett — hogy az ő harezuk ne lett vol
na szintén szent : mert ők is meggyőződésűk
ért harczoltak, mert ők is mindent áldoztak, 
lettek legyen bár szerbek vagy románok — né
zetünk szerint hibás eszme mellett — de ők is 
csakúgy eszme mellett harczoltak mint mi. Én 
mindenkinek tisztelem politikai meggyőződését 
épen ugy, mint minden vallásbeli meggyőződóst, 
s azért, hogy nem enyém, más vélekedésére kö
vet nem vetek. (Helyeslés.) 

De tovább is mentünk Eljött az idő — 
mondjuk ki világosan—eljött ideje annak, hogy 
egy lépéssel tovább kellett mennünk, és ezen lé
pés az volt, hogy rebellisekké lettünk: lettünk 
pedig jó szándékból, tiszta meggyőződésből, — 
büszkék voltunk rá, hogy azok vagyunk. Elmen
tünk ezen végletig is, és minden hősiesség mel
lett mégis mi lett a dolog vége? Tudjuk, hogy 
mi lett, és azon politikának nem is lehetett más 
vége. r 

Épen azért, mert ezen politikának csakis 
ilyen vége lehetett, és mivel az előre is bizo
nyos volt, hogy ilyen lesz a vége, azért, mert az 
európai politikai áramlattal ellentétben volt: épen 
azért én ki akarom kerülni most az ilyen áram
latot, és kikerülni azon hibákat, melyeket akkor 
követtünk el. Igen, ha azon utón indulunk, me
lyen a t. baloldal szerint indulnunk kellene, tel
jes meggyőződésem szerint utoljára oda jutnánk, 
hová 1848-ból 1849-ben jutottunk. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) Es épen azért, mert nem akarom 
ezen utat követni, ellentétbe kell magamat ten
nem igen sok inditványnyal, melyekről elisme
rem, hogy tisztán a jog terén állnak; de itt nem 
a jogról van szó, minthogy mi nem vagyunk 
prókátorok, hanem arra kell gondolnunk, mit 
kell tennünk a végből, hogy a nemzet megáll
hasson, hogy a nemzet megállhasson és halad
hasson. (Élénk helyeslés a jolb oldalon.) Epén ezért 
én részemről szívesen föladok valamit a magam 
világos jogából, ha általa oly alapot szerezhetek 
a nemzetnek, hogy rajta megmaradhasson. (Élénk 
helyeslés a job oldalon.) 

Ezen nézetek vezettek ezen inditványnyal 
szemben is. Világos, hogy én is szánom azon 
szerencsétleneket, kik bénák, csonkák — bár 
meg kell vallanom, hogy sok összeköttetésben 
levén velők, azon képet, melyet Jókai oly meg
hatóan ecsetelt, költői képzelmének tulajdonítom: 
mert hiszen halálos sebbel 20 évig az ember el 
nem élhet; s csak arra figyelmeztetem, hogy 
1848 óta 20 év telt le s azon árvák nagy ré
sze most már 22 éves. (Derültség.) De mellőzöm 
e kérdést, mely sokkal komolyabb, mintsem 
hogy tréfás oldalát akarnám fölmutatni, — is-
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métlem, ha arról van szó, vajon nem szánom-e 
azon nyomorékokat? azt felelem rá, hogy igen; 
és ha arról van szó, akarok-e rajtok segíteni, is
mét azt mondom, hogy igen, akarok és kell is 
rajtok segíteni. De ha azt kérdik : oly módon 
akarok-e segíteni, mint a bal oldal határozati ja
vaslata indítványozza, azt mondom, hogy nem; 
mert azon mód, melyen a bal oldal akar segé
lyezni, a dolognak egészen más szint kölcsönöz
ne, mint a mely megilleti. Nem akarok, de nem 
is szabad e kérdésből politikai tőkét csinálni. 
Nem olyan politikai tőkét értek, milyenről szó
lott Tisza Kálmán képviselőtársam, ki azt mon
da, hogy minden hibánk az ő politikai tőkéjévé 
válik; én részemről ezen csak örülök, ha az igy 
van, mert ugy tapasztalom, hogy ezen polilikai 
tőke annyira még sem szaporodhatott föl, — s 
igy nagyon sok hibát még sem követhettünk el,— 
minthogy azon e veres szókeket nem vásárolhat
ták meg, és azokon még mindig saját pártfelein
ket látjuk. (Derültség.) 

Hanem népszerűségi politikai capitalist sem 
kell a honvédek nyomorából csinálni. Ez tökélete
sen az emberiség dolga. Abba is beleegyezem 
részemről, hogy több tekintettel kell lennünk a 
honvédek nyomora iránt, mint más embereké 
iránt. Nem akarom mondani, hogy többel, mint 
a forradalom, — mert hiszen ugy szoktuk nevez
ni azt mi is, — egyéb martyrjai, megbénult-
jai és invalidusai iránt. Hanem azt hiszem, hogy 
ezen ügy magánutra tartozik. — Nem ellenzem 
azonban azon utolsó eszméjét Tisza Kálmán t. 
képviselőtársamnak, hogy a dolog országos for
mában történjék, nem ellenzem mondom; de e 
pillanatban nem volnék képes világos javaslatot 
előterjeszteni, s épen azért a dolgok jelen állá
sában Gajzágó Salomon képviselőtársam indít
ványát pártolom. 

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! Bizonyosan nem vettem volna 
igénybe a tisztelt ház figyelmét ma másodszor, 
ha azok, a miket Debreezen város t. képviselője 
mondott, engem nem kényszerítenének arra, hogy 
ma válaszoljak. (Halljuk!) 

Mindenek előtt azt mondja a t . képviselő 
u r ; óvjuk meg a nemzetet, — ezt még a mi
nap mondta s ma illustrálta — azon szennyfolttól, 
hogy meg legyen írva, miszerint volt Magyaror
szágon felelős magyar kormány, és volt Magyar
országnak oly pártja, mely megengedte, hogy a 
nemzet által adott szó szentsége megsértessék. 
Ezen eszmét határozottan visszautasítom. (He
lyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) Ez igen
is azon szótárba tartozik, melynek használatát 
mi el nem fogadjuk, vagy ha az folytattatnék, a 
magunk részéről is fogunk benne lapozgatni. (Nyug
talanság bal felől.) 

De nézzük magát a kérdést. T. ház! Ha va
laki, én az adott ígéret beváltásában talán a 
tulságig hajlandó vagyok menni és azt mondom, 
ha a magyar törvényhozás Ígéretet te t t , azt ta r t 
suk meg. Hanem a magyar törvényhozás, néze
tem szerint nem te t t ígéretet. A törvényhozás 
fölfogásain szerint, két tényezőből ál l : az egyik 
az országgyűlés, a másik a fejedelem. (Ugy van! 
jobb felől.) 1848-ban uraim! a két tényező nem 
együtt, hanem egymás ellen működött. Hozattak 
határozatok egy részről, és más részről, melyek, 
hála Istennek nem teljesültek, és ne adja Isten, 
hogy teljesüljenek valaha. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

Mit mondanánk mi akkor, ha ma valaki a 
végrehajtó hatalom nevében azon rendeleteket és 
határozatokat hozná itt elő, melyek akkor a 
végrehajtó hatalom nevében keletkeztek és egész 
Európát bejárták, és azt mondaná: „íme én a 
végrehajtó hatalom szólalok föl, engem ezen 
1848-iki hattrozat kötelez? mit mondanának az 
urak ? nem tudom, de mit mondanék ón, azt 
tudom : jönne e kívánság bárhonnan, visszauta
sítanám, jogosulatlannak mondanám. (Helyeslés 
jobb felöl.) Mert csak egy elv van, mely áll és 
ez az, hogy a törvényhozást csak az kötelezi föl
felé s lefelé egyaránt, a m i t mindkét tényező el
fogadott. (Helyeslés jobb felől.) Ez a jogfolytonos
ság alapja, uraim! ezen állunk mi és ha 1867-
ben nem a magyar alkotmány adatott föl, ha
nem a magyar alkotmány állíttatott vissza, s 
ennek következtében Európának egyik tényleg 
fönálló hatalma lényegesen átváltozott, a mi 
európai érdek volt, és ezen lényeges átváltozást 
mindenki különbség nélkül elfogadta : ezt annak 
köszönhetjük, mert a jogfolytonosság alapján ál
lottunk, és mert ezt nemcsak el lehetett, ha
nem el is kellett fogadnia mindenkinek. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) E térről eltávozni nem sza
bad semmi irányban, és ha midőn e téren ál
lunk, az hányatik szemünkre, az mondatik, ez 
„szégyenfolt", ugy azt akarorm hogy mellemen 
egész életemen át ily szégyenfoltot hordozzak. 
(Éljensés jobb felől.) 

Mondotta a képviselő ur még azt is, hogy 
én akkor, midőn 10,000 frtot bátor voltam föl
ajánlani a honvédek segélyezésére, köpeny alá 
bújtam. (Ellenmondás lal felől.) Mondottam akkor 
is, hogy egyéni fölfogásommal ellenkezik, sőt 
semmi sem kerül annyi önmegtagadásomba, mint 
tüntetéssel tenni azt, a mit minden ember te t t 
eddig, és fog tenni, remény lem ezentúl is ; de 
miután, mint mondám, a kérdés azon térről, a 
hová azt az országgyűlés állította és a. hol azt 
a nemzet követte, más térre vitetett át, azt 
gondoltam, nem vétkezem, ha ismét visszatere
lem azon t é r re ; (Élénk helyeslés jobb felől) de 
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azon mondást, hogy én ez által köpönyeg alá 
bújtam volna, nem tudom elfogadni. Mióta élek, 
nem bújtam köpenyeg alá soha, és hogy ma 
kettőnk közül ki bujt köpönyeg alá, az a feletti 
Ítéletet bizom a házra, és bizom a nemzetre. 
(Zajos éljenzés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 128. 
§-a értelmében vagyok bátor fölszólalni, és ap-
pellálok azokhoz, kik beszédemet hallották, hogy 
én azt, hogy miniszterelnök ur, midőn ezen aján
latot tévé, köpönyeg alá bujt, soha nem mon
dottam, (Ellenmondás jobb felől) hanem azt mond
tam, hogy ^ez bőkezűség, ez nagylelkűség; de a 

szabadelvüséggel semmi köze nincsen, és olyan, 
amit óvakodva kell elfogadni, mert ezen nagy
lelkűség azon köpönyeg, melylyel a nemzet sze
mei előtt az adott szót el akarják rejteni." (Zaj 
a jobb oldalon. Fölkiáltások : Hát ez nem ugyanaz ?) Te
hát azt, hogy a minisztereinők ur köpönyeg alá 
bujt, nem mondtam; azonban ha tetszik, reám 
alkalmazott szavai után, visszamondom. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k ' Jövő lilés holnap 10 órakor. 

Az ülés végződik 2l/4 órakor. 

143. országos ülés 
1870. márczius 12-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Várady Gábor Fiume visszacsatolása tárgyában, Tisza László az er
délyi sajtó és tagositási viszonyok iránt interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentése 1 millió forint 
nak a honvédelmi minisztérium rendkivüli kóltségsi közé felvételéről. Tóbb törvényjavaslat tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasittatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy Gyula 
gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., később Go
rove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d, e. 10lj2 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 11-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Az elnökséghez beérkezett irományokat a 
jegyző ur fogja bejelenteni. 

S z é l l K á l m á n : Komárom sz. kir. vá
ros közönsége a Jász-Kun kerületek feliratával 
megegyezőleg a vallásszabadságot és jogegyenlő
séget természetes következményeivel együtt tör
vény által létesíttetni kéri. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Bátor 
vagyok benyújtani Erdélyben, Felső Fehérmegyé
hez kebelezett Mikó-Ujfalu közönség felszabadult 
polgárainak kérelmét, melyben az iránt esedez

nek, hogy a Székelyföldhöz kebeleztessék és fel
szabadult birtokai országos közköltségen megvál
tatni engedélyeztessenek. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

M a k r a y L á s z l ó : Van szerencsém be
mutatni Murgács Katalin honvédözvegynek kér
vényét, melyben néhai férjének Murgács Sándor
nak, a ki a Sturecz alatt egyik karjának elvesz
tésével munka- és keresetképtelen nyomorékká 
bénittatott, a honvéd hadsereg főparancsnoksága 
által utalványozott sérv-illetékeit az ide csatolt 
okmányok és benfoglalt indokok alapján a magas 
kormány által maga részére utalványoztatni, ille
tőleg kifizettetni kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta
sittatik. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Egy 
kérést leszek bátor a képviselőház elé terjeszteni. 
(Ralijuk!) 

Nagy ideje annak, hogy a t. képviselőház 
egyhangúlag kimondotta, hogy Fiume és a fiumei 
kerület Magyarországhoz közvetlenül visszacsa-
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toltassek. Mielőtt ezen határozat végrehajtatott 
volna, egy kir. leirat jött közbe, melynek követ
keztében országos küldöttség bízatott meg ezen 
kérdés megoldása iránti javaslattétellel. Az or
szágos küldöttség kisebb-nagyobb időközökben 
folytatta, majd ismét félbeszakította munkálko
dásait. Több hete annak, t. ház, hogy az orszá
gos küldöttség munkálatát a ház elé terjesztette. 
Igaz ugyan, hogy ezen munkálat, mint a jelen
tés mutatja, nines véglegesen befejezve, de mégis, 
mert ezen jelentés és munkálat a ház elé ter
jesztetett, nem tehet a t. ház mást, mint hogy 
azt azon állapotban, a melyben van, tárgyalás 
alá vegye. Kérésem a t. házhoz az, hogy mél
tóztassék ezen munkálat tárgyalását minél előbb 
napirendre tűzni. Ha más ok nem forogna is 
fon, mint csupán az, hogy a kedélyek Fiumében 
mielőbb megnyugtattassanak, már ez is elég ok 
arra, hogy ezen munkálatot mielőbb tárgyalni 
méltóztassék. A költségvetés tárgyalása bizony
nyal még több időt fog igénybe venni, mert hi
szen tudjuk, hogy előttünk y a n a horvát-szlavón 
minisztérium költségvetése, előttünk vannak a 
nyugdijakra vonatkozó javaslatok, valamint a 
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása is. 

Bizonyára nag3ron későn fogna ezen tárgyak 
befejezése után a fiumei ügy tárgyalására a sor 
kerülni; miért kérem, méltóztassék a t. ház ezen 
nagy fontosságú kérdés tárgyalására valamely 
délutáni időt kitűzni. (He-lyeslés bal felől.) 

A képviselőház tagjai bizonyára tudni fogják 
a lapokból is, hogy az izgalom, vagy legalább 
az elégületlenség Fiumében ezen kérdésnek oly 
hosszura nyúlása miatt nőttön nő és méltán at
tól lehet tartani, hogy mire ezen kérdés tárgya
lás alá kerül, meglehet, a felek már nem is lesz
nek hajlandók azt elfogadni, a mit ma talán 
elfogadni készek volnának. Kérésem indokolására 
csak egy tényt, egy körülményt emlitek fel. 
Tegnap Fiuméből kapott távirat szerint értesít
te t tem arról, hogy a pénzügyi hivatalok Fűmé
ben a hoivát ezimereket horvát feliratokkal ki
függesztették hivatalos helyiségeikre, mielőtt ezen 
kiegyezési munkálat a törvényhozás sanctióját 
megnyerte volna. Az ily dolgok pedig egyátalá-
ban nem alkalmasak arra, hogy a békés kiegyen
lítés lehetővé tétessék. 

Kérem azért a t. háza t : méltóztassék az 
egész munkálatot haladék nélkül tárgyalás alá 
venni ; miután azonban a költségvetési tárgyalás 
félbe nem szakitható, méltóztassék annak tár
gyalására valamelyik délutáni időt kitűzni. (He
lyeslés bal felől.) 

E l n ö k : rTem tudom, kiván-e a t. ház e 
tárgyban nyilatkozni. Annyit meg kell jegyez
nem, hogy a költségvetés után ki van íüzve a 
nyugdijak kérdése, azután pedig Zsedényi kép

viselő ur indítványa: ezek után lehetne e tár
gyat fölvenni (Ellenmondás bal felől) s délutáni 
időt alig lehetne erre szánni, mert az osztályok 
igen el lesznek foglalva, minthogy számos tőr
vényjavaslatot kell tárgyalniuk. 

G h y c z y I g n á c z : Várady t. képviselő
társam megemlítette, hogy az ö indítványa ál
tal a költségvetés és az azutánra már kitűzött 
tárgyak tárgyalását gátolni és megakasztani nem 
akarja, s azért ajánlotta, hogy Fiume tárgyában 
délutáni órákban tartsunk ülést. Én részemről 
az ügy siettetése végett, melynek fontosságát 
kétségbe, ugy hiszem, e házban senki sem vonja, 
pártolom Várady Gábor e részbeni indítványát. 
(Helyeslés lal felől.) 

S u h a j I m r e : Én Várady képviselő ur 
indítványára vonatkozólag a kérdés fontosságát 
igen is elismerem, de mindamellett azt tartom, 
hogy e kérdést egyelőre i t t tárgyaim nem lehet, 
mert ez olyan, melyet nemcsak az itteni, de a 
horvátországi országgyűlésnek is tárgyalnia kell. 
Ha ez ügy most i t t tárgy altatnék, azon kellemet
len helyzetbe jönnénk, hogy e tárgyhoz mi nem 
szólhatnánk; a jó egyetértés érdekében kívánnám 

..tehát, hogy e kérdés a horvát országgyűléssel 
egyidejűleg tárgyaltassék. Bátor vag}Tok azért 
indítványozni, hogy ez ügy tárgyalása a költ
ségvetés befejezése utánra halasztassék, mert akkor 
lehetne azt a horvát országgyűléssel együtt el
határozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ebben megnyu
godni? (Fölkiáltások: Délutáni órákban! Nem le
het!) Figyelmeztetem a t. házat, hogy lehetetlen 
délután üléseket tartani, mert az osztályok igen 
el vannak foglalva a sok teendővel; de meg a 
múltkor amúgy is elvetette a t. ház azon hatá
rozatot, hogy délután tartsunk gyűléseket. En 
nem ajánlhatnám a t. háznak. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem szenved 
kétséget, hogy7 a délután t a r to t t ülések a ké
nyelem bizonyos feláldozásával járnak, hanem 
ugy hiszem, t. Várady képviselő ur oly fontos 
érvekkel emelte ki az ügy fontosságát és sürgős
ségét, hogy a t. képviselő urak ezen kényelmet 
az ügy fontosságánál fogva feláldozhatják, csak 
ezen egy tárgyra nézve, épen azon oknál fogva: 
mert az nem halasztható; mert az ingerültséget 
okoz; mert a fiumei népet elidegeníti. Ezeknél 
fogva azt hiszem, azon áldozatot megtehetnők, 
hogy délutáni órákban ülésezzünk és tanács
kozzunk. 

E r n u s z t K e l e m e n : T. ház! Simonyi 
Ernő képviselő ur azt állította, hogy kényelmét 
a t. ház feláldozhatja, miután oly fontos in
dokokkal támogatott indítványt te t t Várady kép-
viselő ur. En azt gondolom, hogy mi már ak
kor, a midőn a hat órai ülésezésről volt szó, 
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tényleg bebizonyítottuk, hogy a kényelmet felál
dozni hajlandók vagyunk ; én legalább azok közé 
tartozom, a kik a hat órai munkaidőt elfogad
ták. Elismerem Várady Gábor képviselő ur fon
tos indokait, de Suhaj képviselő ur hasonló fon
tos indokokat hozott fel; továbbá a lehetetlen
ség is felhozatott, a melyre a t. elnök ur utalt, 
t. i. hogy a délutáni órákban számos te endő van ,• 
nem akarok i t t többre, csak a pénzügyi 
bizottság és a többi bizottság üléseire hivatkoz
ni, és végre, hogy a kérdés megoldására az elha-
markodás veszélyes is lehet. Én tehát mindezek
nél és annálfogva, a mire Suhájda képviselő ur 
utalt, csatlakozom az ő inditványához. 

J u s z t h J ó z s e f : T. ház! Nekem legke
vesebb ellenvetésem sincs az ellen, hogy ezen 
fontos ügy minél előbb a ház előtt tárgyaltassék: 
de miután annak idején nem méltóztattak el
fogadni az ülésezés meghosszabbítását, és a dél
utáni órák csakugyan okvetlen szükségesek, osz
tályülések tartására, most már nem lehetek azon 
véleményben, hogy Várady képviselő ur indítvá
nyát elfogadjam. Egyébiránt a t. háznak to
vábbi rendelkezése fenmarad, ha azt látandja, 
hogy csakugyan nem képes elvégezni teendőit. 
De most egyelőre maradjunk az eddigi gyakor
lat mellett. 

Deák F e r e n c z : T. ház! Mindegyik 
tárgynak, ugy a fiumei ügynek, mint a költség
vetésnek tárgyalása valóban nagyon szükséges; 
a kérdés csak a körül foroghat: melyik a sürgő
sebb 1 Azt hiszem, hogy mi már azon abnormis 
helyzetben vagyunk a budgetre nézve, a mely 
nem nagyon válik dicsőségünkre, hogy nemcsak 
a törvényszabta idő alatt , az év kezdetén nem 
tudtuk bevégezni a költségvetés megállapítását, 
hanem most már 3$k hónapjában vagyunk a 
második évnek: és még most sincs a budget 
megállapítva s bizonyára még több időt vesz 
igénybe. Azon helyzetbe jutottunk, hogy kény
telenek voltunk provisorius rendelkezést tenni. 
Minden parlamentáris állapotnak legfontosabb 
kérdése a költségvetés, végezzük tehát azt el, és 
azután siessünk a legsürgősebb tárgyaknak föl
vételével; különben még az is megtörténhetik 
velünk, ha más tárgyakat közbevetve fölveszünk, 
hogy a budget tárgyalását nemcsak a budget-
évre, hanem az évi ülésszak végéig sem végez
zük be. Méltóztassanak fölvenni azt. hogy egy 
hó múlva vége van ez ülésszaknak; ezt bevégez
zük, ujat kezdünk és a budget tárgyalását még 
sem tudjuk bevégezni. Ez nagy hátrány. 

Én meg vagyok győződve, hogy bár a fiu
mei ügy sürgős, mégis sokkal kevesebb bajt 
okozna, ha a budgettárgyalások befejeztéig ha
lasztjuk el, mint, ha a budget tárgyalását ha
lasztjuk el e miatt . (Fölkiáltások bal felől: Nem 

az inditványoztatott, hanem a délutáni ülésezés!) Én 
részemről arra is ráállok; hanem érjen ma mu- / $v-
ta t t á meg nekem a t. elnök ur — mit külöm- ' 
ben is tudtam — meglehetősen hosszú sorát azon 
törvényeknek, melyek az osztályokhoz utasi-
tandók. 

Ugyan méltóztassanak megfontolni : mikor 
fognak az osztályok dolgozni, ha mi délután or
szágos üléseket tar tunk? Nem a mi kényelmünk, 
hanem a dolog oekonomiája kívánja ugy, hogy 
délután az osztályok ülésezzenek, mert ezeknek 
keresztid kell menniök a törvényjavaslatokon, ugy 
jönnek azután a központi bizottságokhoz s végre 
a házhoz. Az idő nem engedi, hogy osztályülé
seket is és országos ülést is tartsunk. Én inkább 
Suhaj képviselő ur nézetét osztom, aki Fiume 
ügyét, legalább a budget tárgyalásának bevég
zéséig elhalasztani kivánja. (Helyeslés.) 

A n d r á s y G y u l a g r ó f m i n i s z t e r 
e l n ö k : Én magam is igen érzem, t. há,z! 
szükségét annak, hogy a Fiume kérdésében ki
küldött bizottság jelentése i t t mielőbb tárgyal
tassék. 

Van számtalan érdek, melyek fölött a ha
tározást tovább halasztani nem lehet, ilyenek 
a kereskedelem érdekei, amelyek különösen a 
suezi csatorna megnyitása óta is mindinkább 
szükségessé teszik azt, hogy a központi tengeré
szeti és kereskedelmi közeg mielőbb felállittas-
sék. Vannak ott helybeli kereskedelmi érdekek, 
a melyek — ugy szólván — minden oltalom 
nélkül vannak: mert megszűnt a trieszti köz
ponti közeg, és még nem alakittatott más. 

Tehát épugy Horvátország, mint Fiume, 
mint Magyarország érdekében a kérdés nem ha
lasztható. Magam is érezve ezt, arra akartam a 
t. ház figyelmét vonni, hogy e tekintetben mél
tóztatnék minél előbb intézkedni. Azonban, hogy 
ma délután (Bal felől: Nem ma!) szóljunk hozzá, 
megvallom, ezt egyáfcalában nem pártolhatom ; 
hanem helyesnek tartom azt, hogy — miután a 
budget tárgyalásának ma-holnap mégis végének 
kell lenni, — akkor a nyugdijak és a budget-
törvény tárgyalása közt fölvegyük, a mi tehát a 
közelebbi napokban megtörénhetnék. Ebbe talán 
méltóztatnak belenyag< >dni.{Helyeslés.) 

E l n ö k : Én csak arra vagyok bátor a t. 
házat figyelmeztetni, hogy egyik határozatával 
a másikat ne rontsa e l ; mert vannak egyes tár
gyak, a melyeket a t. ház már kitűzött. Ilye
nek Zsedényi képviselő indítványa, a nyugdijak; 
tehát a fiumei kérdést talán ezek után lehetne 
kitűzni: mert különben ez a határozat megsem-
misitene egy előbbi határozatot. 

P a t a y I s t v á n : T ház! Szerintem csak 
az a kérdés, hogy van-e a fiumei állapotban pe-
riculum in mora ? Ha az csakugyan áll, amit az 
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indítványozó Várady Gábor t . barátom jelzett, 
hogy már ott a horvát czimereket is kiakasztják, 
és több ilyen esetek, akkor csakugyan periculum 
in mora van; és akkor a háznak kötelessége 
mindent félbenhagyni]: ha pedig nincs, akkor 
elfogadom a miniszterelnök nr által t e t t indít
ványt. 

E l n ö k : Méltóztatnak abba belenyugodni, 
hogy a költségvetés bevégezte után rögtön elő
vétessék ezen ügy ? (Fölkiáltások : Elfogadjuk a 
miniszterelnök ur indítványát!) 

Tehát a budget után vétetik föl, a nyug
dijak után. (Fóíkiáltások: A nyugdijak előtt!) 

Tehát a nyugdijak előtt, vagy után ? én nem 
értem, méltóztassanak világosan nyilatkozni. 

A n k e r H u g o ; Miután néhány perczczel 
későbben jöttem a terembe és csak most tudtam 
meg, hogy miről van szó; bátor vagyok e te
kintetben néhány szót emelni. 

T. há.z! Rendkívüli dolgok rendkívüli intéz
kedéseket kivannak; hogy pedig Fiume dolga 
rendkívüli, mindenki el fogja ismerni, annál in
kább pedig mi, kik közelebb állunk a dologhoz. 
Én részemről inkább ma, mint holnap kívánnám 
a dolgot elintéztetni. Tudjuk mi nagyon jól, 
hogy Triesztből a törvénykezés Fiumét illetőleg 
egészen elesett és most Fiume oly állapotban 
van, mely egészen rendkívüli, Fiume pedig ugy 
minket, valamint közvetve Magyarországot illeti. 
Ezen állapotban Fiume soká nem maradhat, mert 
ebből mind Fiúméra, mind reánk roppant kár 
háramlik, és ennek keserű gyümölcseit legelőször 
is mi fogjuk érezni. A ki az ottani körülményekkel 
közelebbről ismerős, tudni fogja, hogy ott még 
egy hajót sem lehet kiépíteni a nélkül, hogy ne 
tartoznék az a tengerészeti törvény a lá ; a hajó, 
még ha a kikötőben van is, szintén oda tar
tozik. 

Ott van a tengerészeti kapitányok kikép
zése is, s mindez pangásban van. 

Miután tehát ilyenek a körülmények — sőt 
még, ha előbb tudtam volna, hogy a tárgy ma 
szóba jön, többet is tudnék elmondani, egy szó
val a vége csak az, hogy, ha nem rendelkezünk 
hamar, roppant kár háramlik nemcsak Horvát
országra ós Fiúméra, de különösen Magyaror
szágra is : azért kérem a t. házat, méltóztassék 
a miniszterelnök ur indítványát elfogadni és e 
tárgyat előbb tűzni napirendre, hátrább hagy
ván a nyugdijak tárgyalását. (Helyeslés.) 

T i s z a l á s z l ó : En igen szívesen hozzá
járulok magam részéről a miniszterelnök ur 
indítványához : azonban, miután nem volt a mi
niszterelnök ur ideben, mikor Várady Gábor t. 
barátom indítványát megtette, s hiszem, hogy 
csakis azért nem felelt a kérdés legkényesebb 
oldalára, bátor vagyok azt fölemlíteni és kér

dezni : mi fog ideiglenesen történni a pénzügy
őrök által Fiumében már tényleg kiakasztott 
horvát czimer és föliratok kérdésében ? 

A n c l 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! Én azt hiszem, mindnyájan osz
tozni fognak i t t is, tul is azon nézetemben, ha 
kifejezem azt, hogy nem csupán azon okból nem 
válaszoltam, mert nem voltam jelen, hanem azon 
okból sem, mer t : először kerülendőnek tartom 
mindazon kérdés tárgyalását, mely egy függőben 
levő és nemsokára elhatározandó nagyfontosságú 
kérdésre nem jó, hanem tán rósz hatást gyako
rolhatna; másodszor pedig azért, mert én isme- \ 
rem azon tisztelt urat , kinek táviratát a t. 
képviselő ur fölolvasta; az igen derék, becsületes 
ember, de kissé nervosus (Derültség) és még ab
ból nem következik, a mit ő irt, és ki tudja, mit 
látot t? hogy a kormány ezen alapon mindjárt 
intézkedjék és i t t feleljen. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a képviselőház a budget 
tárgyalása után veszi tárgyalás alá. (FölMáltá-
sok : JVem, nem, a tárgyalás közben \) A nyugdijak 
előtt vagy után? (Fölkiáltások : Előtt, után!) Mél
tóztassanak azok, kik a nyugdíj előtt kívánják 
tárgyaltatni, fölállani. (Megtörténik.) Tehát a 
többség a nyugdijak előtt kívánja tárgyaltatni . 

T i s z a l á s z l ó : T. ház ! Bátor vagyok 
benyújtani Torda város állandó vasúti bizottsá
gának egy alázatos kérvényét 1 aláírással, mely
ben Torda város vasúti bizottságának benirt 
tagjai a magyar keleti mozdonyvasut-vonalnak Ko-
lozsvái-Székely-Kocsárd közötti szakasza ügyében 
hozandó módosító törvényben Torda városának 
a benirtak értelmében megjelölése iránt ese
deznek, egy melléklettel. 

Szabályaink értelmében sem indokolhatom e 
kérvényt hosszasan: bátor vagyok azonban egy-
szerüleg odautalni, hogy mind az eredeti mi
niszteri tervezetben, mind a pénzügyi s vasúti 
bizottságok egyetemes jelentésében igen neveze
tes és nagy súly volt Torda városának a fővo
nal általi érintetésére fektetve; bátor vagyok 
utalni arra, hogy Torda városa majdnem az 
összes erdélyi kőut-hálózatnak bogpontja 21,000 
katastralis holddal bíró iparos és gazdasági 
község; utalni arra, hogy a Mezőség s havasok 
közé beékelve, stratégiai szempontból is e vidék 
legfontosabb helye; s végre utalni a közeli vas
hámorokon kivül a tordai hegyekben fekvő, ki-
aknázhatlan sóhalmazra, mely, miután a maros-
ujvári sóásást körülbelöl nemsokára kénytelenek 
leszünk megszüntetni, e kerület leggazdagabb 
aknája lesz. 

Ezekre röviden utalva, bátor vagyok a 
kérvényt a t . ház asztalára letenni s kérni : 
méltóztassék azt a vasúti bizottsághoz utasítani 1 
azzal a rendeléssel, hogy mikor a magas mi- J 
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niszterium az eredeti vonal megváltoztatása és 
Torda elkerülése iránt netalán egy póttörvényt 
nyújtana be a házhoz, ezen kérvény azon pót-
törvénynyel együtt tárgyaltassék s arról a ház
nak jelentés tétessék. Hogy a t . ház figyelmét 
hosszasan ne fáraszszam, bátor vagyok még egy 
egyszerű inierpellátiót benyújtani az igazságügy
miniszterhez. Hónapokat késtem ez interpellatió-
val, az igazságügyminiszter ur betegsége s bud-
getje mia t t , hogy azt jelenlétében tehessem; 
azonban sajnálom, hogy továbbra nem halaszt
hatom, bár most sincs jelen. (Olvassa) : „Nem 
hihetvén, hogy az igazságügyminiszter ur f. évi 
január 20-án a sajtó, különösen az erdélyi vi
szonyok s a városi határoknak tagosithatásafc 
illető interpellatióimról megfeledkezett volna, mi
után már szinte két hó eltelte után is ezekre 
ínég sem felelt, az ügy fontossága miatt kény
telen vagyok sürgetőleg kérdeni: 

1-ször akar-e egyátalán felelni ezen január 
%0-án te t t kérdésekre? 

2-szór mikor?" 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 

Tisza László interfellatióját) 
E l n ö k * Ki fog adatni az igazságügyi 

minisztériumnak. (Helyeslés.) 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó ? T. ház! A 

honvédelmi minisztérium költségvetése szőnye
gen levén, ennek tárgyalásával kapcsolatban bá
tor vagyok a pénzügyi bizottság részéről egy 
rövid előterjesztést tenni. (Halljuk') 

Méltóztatik a t. ház tudni, hogy a honvé
delmi miniszter a legközelebb lefolyt napok 
egyikén a t . házhoz előterjesztést tet t , mely 
kéri, hogy azon 7 millió forintnyi összegből, a 
mely az 1869-iki költségvetésre meg volt sza
vazva, a honvédség fölszerelésére egy milliónyi 
összeg — azért, mert a szabátyszerü időköz 
alatt rendeltetésére nem fordíttathatott, azaz ki 
nem adathatott — a most tárgyalás alatt levő 
költségvetésben bonvédelmi fölszerelési czélok 
czime alatt fölvétessék. 

Miután itt , t . ház, nem egy uj kiadási té
telről, hanem csak a mostani 1870-iki költség
vetésbe való áttételéről van szó : az állandó pénz
ügyi bizottság nevében tisztelettel jelentem, 
hogy ez ellen a bizottságnak semmi kifogása 
nincsen, s azt elfogadásul a t. háznak ajánlja; 
megjegyezvén azonban azt, hogy, ha már a költ
ségvetési kiadási tételbe ezen egyl milliónyi ösz-
szeget fölveszszük, mindenesetre a efolyt évi fe
leslegből 1 millió frtnyi összeget ugyanazon hon
védelmi kéltségvetés rendkívüli rovatába a fe
dezeti tételeknél fölvétetni óhajtunk. 

E l n ö k : Ezen jelentése a pénzügyi bizott
ságnak már ki van nyomatva és a képviselő 

urak közt kiosztva. Talán ezen költségvetés tár
gyalása után fog fölvétethetni. (Helyeslés.) 

Mielőtt najárendre áttérnénk, bátor va
gyok az osztályok t elnökeit megkérni, hogy a 
következő igen sürgős és a költségvetéssel kap
csolatban levő törvényjavaslatokat az osztályok
ban tárgyalásra kitűzni méltóztassanak : 

Törvényjavaslat ő császári és apóst, királyi 
fölsége legmagasabb udvartartási költségeiről. 

Törvényjavaslat. A póstajövedék 1869. évi 
kiadásainak fedezésére póthitel ajánltatik meg. 

Módositvány, a pénzügyi törvényszékek 
ideiglenes föntartása iránt az országgyűlés mind
két háza által elfogadott törvényjavaslat 2-ik 
szakaszához. 

Törvényjavaslat a pesti Lloyd- és pesti 
tőzsde- és gabnacsarnok-társulatoknak pesti a du
narakparton általok építendő ház tekintetében 
adandó kedvezményekről. 

Törvényjavaslat a szőlő váltsági kötvények 
szelvényadójáról. 

Törvényjavaslat a tengerészeti kormányzat 
1869-ik évi kiadásairól. 

Ezek többé-kevésbé a költségvetéssel van
nak kapcsolatban. Kérem ennélfogva az osztá
lyokat, méltóztassanak ezeknek tárgyalását mi
előbb elővenni. (Ma, vagy holnap?) Talán holnap 
lehetne ezeket az osztályokban tárgyalni. (He
lyeslés.) 

Következik a napirenden levő tárgy foly
tatása. 

M a d á r a s z J ó s z e f : T. ház ! (A szószékre!) 
Beismerem, hogy másodszor levén tárgyalás alat t 
a honvédek segélyezésére vonatkozó határozati 
javaslat (Zaj. A szószékre!) és ellenében a Gajzágó 
képviselőtársunk által beadott napirendre térés : 
először is válaszolok azon ellenvetésére Gajzágó 
képviselőtársamnak, mi szerint alkalmazhatná e 
határozati javaslatra azon helyes megjegyzést, 
hogy a mi egyszer az egyik országgyűlésen már 
megvitattatott, helyes-e azt a másik országgyűlé
sen ismét előhozni ? Alkalmazhatná, úgymond, de 
nem alkalmazá, csak megjegyzé. En viszont 
emlékébe hivom t képviselőtársamnak, hogy az 
e részben sokkal többet kivánó Markos István 
barátunk és általam is összesen 16 képviselő
társunk által beadott törvényjavaslat a múlt 
országgyűlésen 1868-iki deczember 8-án jővén 
tárgyalás alá, azon ülésnek jegyzőkönyve ama 
törvényjavaslat tárgyalását az országgyűlésre 
áttevén, természetes, hogy már azon sokkal töb
bet kivánó törvényjavaslat az országgyűlésre 
tárgyalás végett áttétetvén, mely az én állás
pontomat ma is jelezi, annyival inkább helyén 
látom e határozati javaslat előhozatalát, mely 
sokkal kevesebbet követel. És i t t megfordítom 
t. képviselőtársamnak azon okoskodását, hogy: 
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lehetne ugyan jogi szempontból valamit elintézni; 
de a józan politika kívánja, hogy az ne abból 
történjék. Én pedig azt állítom e részben, hogy 
ha jogi alapja nem volna is e kérdésnek, épen 
e kérdés az, melynek megoldását és e határo
zati javaslat szerinti megoldását a józan politika 
követeli. Tehát ha nem azon álláspontra helyez
kedett i t t a határozati javaslat, mint a melyen én 
az országgyűlésen is óhajtanám e tárgyat 
megvitattatni, — mert én az erkölcsi elismerést, 
mer t én mindazon még munkaképes honvéd
nek nem dijaztatását, de képességökhöz mért, 
érdemök szerinti alkalmaztatását az ország hi
vatalaiban igen is óhajtom —csak azon egy ész
revételem van a határozati javaslat beadására 
nézve, miként sokkai ügyesebb lett volna, az 
igaz. várni e határozati javaslat beadásával ad
dig, mig napirendre lett volna tűzve e házban 
a nyugdíjazások kérdése, azon nyugdijak kérdése, 
a melyben nem tagadhatják önök a túlsó olda
lon, miként azoknak is, kik hazánk önállása és 
függetlensége ellen küzdöttek, bizonyos nyug
díjaztatási rész terveztetik adatni ; — én te
hát ügyesebbnek tar tot tam volna akkor adni be 
a határozati javaslatot, mert mindazon okok, 
melyeket t. képviselőtársam Gajzágó előadott a 
határozati javaslat ellen, ez ellenében még inkább 
lettek volna fordíthatók, ha el nem fogadtatnék. 
Azon esetben pedig, hogyha elfodadtatnék amaz, 
—mert meg fogja nekem engedni, ha az országos 
határozat és így országosan határozott adó ál
tal segittetnék az 1848. és 1849-iki munkakép
teleneken, az azokra nézve, kik önlelkökből 
nem járulnak hozzá, izgatottságot idéz elő—nem 
tagadhatná meg, hogy sokkal nagyobb része az 
az országnak, kiknek lelkében megszülendi az 
izgatottságot az, ha azon nyugdíjaztatás adó 
utján eszközöltetnék azok által, kik kényszerű
ségből, a tőrvény iránti engedelmességből, — 
mert azzal tartozunk, engedünk ugyan a kény
szernek, — vagyonúnkból megadjuk azon adót, 
mely ránk rovatik, de lelkünkben mindig fájdal
masan érezzük annak jogtalanságát, igazságta
lanságát és helytelenségét. (Élénk helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

Ezek után kevés az, mit e tárgyra nézve 
megjegyezni kívánok, mert hiszen 1867-ki június 
21-én,— noha a mi törvényjavaslatunk akkor 
is már be volt adva, mégis a határozati javas
latot is pártoltam, most is pártolom. 

A t. miniszterelnök urnák 1867. június 
21-én tar to t t beszédének ezen tételére csak azért 
vagyok kénytelen néhány megjegyzést tenni, 
mert arra nézve nyilvánitá, hogy most is hi
szi ésr most is érvényben kívánja tar tani . 

Én nem kívántam volna szóbahozni azt, váj
jon nagylelküség-e az, mit a fejedelmi pár tőn, vagy 

márczius 12. 1870. 

nem ? és igy igen óhajtottam volna, hogy a hasonlí
tás Gajzágó Salamon által, a ki nagyobblelküség-
nek tartja ezt a fejedelmi pár rézséről, mint a 
nemzet által az államadósságok elvállalását, elő 
nem hozatott volna; — mert én az államadós
ságok elvállalását nem nagylelkűségnek, de ment-
hetlen könnyelműségnek tartom; (Derültség a jobb 
oldalon. TJcy van! fial felől.) mert az én fogal
maim, állapítva azokra, miket önmaga a mi
niszterelnök ur is 1861-ben az 1848-ki esemé
nyekre elmondott, miszerint világosan kifejezi, 
hogy a forradalomnak nem az volt az oka, hogy a 
48-ki törvények meghozattak, hanem hogy meg 
nem tar ta t tak . (Andrásy Gyula gr.: Most is hi
szem. !) Es később ugyanazon beszédében csak 
két tényt jelez, mely a forradalom előtt történt, 
t. i. először Jelacsics bánnak kinevezése egy 
nappal előzte meg a magyar minisztérium kine
vezését, és a debreczeni országgyűlés végzését, 
a márcziusi kihirdetett alkotmányt, mely ha
zánk önállóságát és függetlenségét egy tollvonás
sal tönkretette, 6 hóval előzte meg. Ha ezek 
igy vannak, pedig igy vannak, akkor lehetetlen, 
hogy ha egy fejedelem kibékül a nemzettel és 
a nemzet megbocsát azoknak, kik függetlensége 
ellen küzdöttek, akkor itt, az én fölfogásom 
szerint, és álláspontomnál fogva nem a fejedelmi 
nagylelkűség, ha nem a fejedelemnek elismerést ér
demlő kötelességérzetének tudatát látom. 

Mondja továbbá a t. miniszter ur, hogy ve
szedelmes, — az 1861 -ki föliratban nem levén 
szó róla — veszedelmes vitatni, és hogy az most 
becsületbeli kérdéssé vált, mi akkor nem volt 
az. Azt én tagadom, hogy — mert az 1861 -ki 
fölirat ezt nem tartalmazta — azért ezt most 
veszélyes volna fölhozni; mert nem az 1861 -ki 
országgyűlésből, hanem az 184:8-ból szállt rá a 
nemzetre azon becsületszó kötelezettsége. És ha 
áll, mit a miniszterelnök ur fölhozott, hogy ak
kor azoknak adatnék igaz, kik a fejedelemnek 
mindig ezeket meg ezeket szokták elmondani: 
én megfordíthatnám a t. miniszterelnök ur elle
nében, és azt mondhatnám, hogy ha való az, 
hogy alkotmányos életünk van, és ha való az, 
hogy parlamentális kormányunk van, akkor a 
nemzetnek óhajtásai nem köttethetnek egy 
nyilatkozathoz, mely 186 l-ben tör tér t ; még ahhoz 
sem köttethetnek, a mi 1848 ban történt, ha
nem azokat a fejlődő kor haladása hozza magá
val, és soha a fejlődő kor haladása szerint a 
nemzet oda nem juthatna, hogy ezt megtagad
hatná; pedig, a miniszterelnök ur véleménye 
szerint ezt tagadnák meg. Veszedelmes volna 
fölállítani ezt azért, mert azok ellenében, a kik a 
fejedelmeknek mondják ezeket, mondhatnák a né
peknek, a nemzeteknek: „Hiszen a t i engedmé
nyeitek csak a hatalmat buzdítják föl, hogy jo-
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gaitokból és a népfenségekből ujabb ós ujabb 
jogokat követeljenek önmagok részére; hiszen 
a fejedelmek szivét megnyerni soha sem lehet; 
hiszen akkor, ha a fejedelmeknek nincs másban 
bizalmuk, mint a fegyveres erőben, e tudat el
kárhoztatja magát a monarchiát; akkor nem 
lehet bizni, akkor a népeknek másban bizalmuk 
nem lehet, mint azok kizárásával önkormányza
tuk fölállításában." (Helyeslés szélső bal felől.) 

En tehát nem hiszem, hogy ezen monda
tot az ellenzékre értve, azon tanácsadóknak ad
hatnának igazat, miként itt a miniszterelnök ur 
monda. De ha alkotmányos élet van, nem is ér
tem e mondat alkalmazhatóságát. — mert ha 
van alkotmányos minisztérium és azon alkotmá
nyos minisztérium azt mondja, hogy ezen elmé
leteket nem szentesíti: miként jöhet elő azon 
eset, hogy a fejedelem igazat adjon azon más 
tanácsosoknak1? Hiszen akkor nem a fejedelem 
alkotmányos miniszterei volnának aaok, kik az 
iménti emiéteket kárhoztatják, hanem akkor amaz 
alkotmányellenes tanácsosokat hallgatná a feje
delem ki, ez pedig a parlamentalis alkotmányos 
kormányrendszerre nézve azt bizonyitaná be, hogy 
az nem egyéb, mint a nemzetek önámitása és 
csalattatása lenne, ha azt mondanák, hogy par
lamentalis kormánynyal alkotmányosan lehessen 
monarchiában is kormányozni. 

Ezek után az 1848—49-ki zászlóra vonat
kozólag .szabad legyen nyilványitanom. miként 
el hiszem, hogy az 1867 -ki kiegyezés eszközlői 
és azok, kik azt üdvösnek tartják, azt hiszik: 
hogy ők a 1848 — 49-ki zászlót fölemelték; én 
azonban azt hiszem, hogy a 1848—-49-ki zászló 
még azon szerencsétlen — mint a közvélemény 
mondja — árulás következtében történt fegyver
letétel alkalmával sem maradt a földön: a nép 
szivében, a nemzet szivében van és él az, és azt 
semmi 1867-es, a sárga-fekete zászlót Budán tű
rő kiegyezés a nemzet kebeléből kiirtani nem 
fogja {Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

Csatlakozom Ivánka Imre határozati javas
latához. 

M a j l á t h I s t v á n : T. ház ! Sem a jogi 
alap, sem a józan politika nem követeli, hogy 
a fenforgó tárgy iránt törvény alkottassák. Nem 
osztozom az igen t . Madarász képviselő ur által 
elmondott nézetekben, és állításaim bebizonyítá
sára nem fogok folyamodni a szólamok erejéhez, 
hogy azokkal szerezzek súlyt érveimnek. Hivat
kozom a t. képviselőház minden tagjára, hogy 
volt már a nemzetnek alkalma az ékesszólás leg
ragyogóbb igéivel ragadtatni a lelkesedés ma
gaslatára, volt alkalma a legkitűnőbb jóslatokat 
hallani és kérdem: mi lett a végeredmény? az 
hogy az események kérlelhetetlen lánczolatában 

KÉPV. n. NAFLÓ 1841 v a -

elvonulván végre a varázs, az ige testté nem lőn, 
és a jóslatok nem teljesültek. 

En tehát, t . ház, csak tárgyilagosan és 
röviden kívánok a kérdéshez szólni, meg levén 
győződve, hogy annak komolysága eltűr még né
hány szót. 

Nem tagadom azonban, hogy a tartózkodás 
némi érzelmével is emelem szavamat, mert fé
lek, hogy osztani fogom Ernuszt Kelemen t. ba
rátom és képviselőtársam sorsát, és a tul oldal
ról érveim megezáfolása helyett a boldog fiatal
ság menthető tévedéseinek kicsinylésével íogok 
találkozni azért, mert azon korban, melynek hő
seiről és érdemeiről van jelenleg szó, a, sors meg
tagadta tőlünk a szerencsét, hogy velők sora
kozhattunk volna a legszentebb hazafiúi köteles
ségek teljesítésére. De nem is követelve magunk
nak részt az ő diesőségökből : engedjék meg leg
alább nekünk azon kötelességérzetet, hogy azon 
kort, és annak eseményeit megbírálhassuk s azok
ból teljes következtetéseket vonhassunk. 

Es én azt hiszem, t. ház. hogy sok tekin
tetben mi ezt elfogulatlanabbal tehetjük. Mi ter
mészetesebb, mint az, hogy férfiak, kik a nem
zet szerencsés előhaladásának időszakában sze
repeltek, kik a megindult nagy reformmozgal
makban, azoknak nemcsak irányeszmóiben, de 
a pártszenvedélyekben is részt vettek, a legke
serűbb csalódások, a leggyászosabb catastrophák 
után is vajmi nehezen válnak meg azon eszmék
től, melyekkel egész politikai multjok azonosult; 
ellenben nekünk, kik a pártszenvedélyek elné
mulása után a nemzeti élet legsanyarubb idősza
kában tanultuk a politikát, lehetetlenné vált az, 
hogy a dicsőség mellett, — bár mi fényes legyen 
az, — ne lássuk egyszersmind az eredményt, ne 
ismerjük föl azon politika minden tévedését, mely 
nemzeti létünket alapjaiban megingatta, hogy 
ne tiszteljük a bölcseséget, mely fegyvertelen 
kézzel szerezte vissza a nemzetnek azt, mit fegy
veres kézzel elvesztett : a nemzeti lét szabadsá
gát. (Helyeslés jobb felől!) 

Bocsásson meg tehát a t . ház, hogy a szív
es kedélypolitikának eredményeiből okulást me
rítve, e kérdésben is, — bármit érezzen e szív 
— köteleségemnek ismerem elnémítani annak 
dobbanását az itélő ész, és a számító értelem 
ellenében. 

Mit kivan a iiaza becsülete, mi képezi a nem
zet köteleségét azok irányában, kik a haza há
lájára érdemesnek tették magukat, kik a haza
fiúi önfeláldozás hősi erényének áldozatai lettek: 
az iránt köztünk véleménykülönbség nincs. A 
kérdés tehát csak az: leróttuk-e már e tekintet
ben kötelességünket, és ha nem: miként akar
juk, miként kell azt teljesíteni? 

Mennyire róttuk l e : azt előttem sokkal il-
9 
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letékesebb szónokok sokkal szebben elmondták. 
Örülök, hogy a lerovás ezen módjában magasz
tos momentumokkal is találkozom. A különbség 
köztünk tehát csak az, hogy a lerovás azon ré
sze, mely még hátra van, miképen teljesíttessék 
a nemzet által? Mi azon utón akarunk haladni, 
melyen megindultunk, és melyen — ismétlem — 
oly magasztos momentumokkal is találkozunk, 
melyen oly szép eredmények mutathatók fel. 
Mi nem akarunk korlátot szabni ott, hol leghe
lyesebbnek tartjuk, hogy a nemzet erkölcsi ér
zülete a legszabadabban mozoghasson. 

Önök törvényt akarnak, tehát kényszer
eszközt, vagy ha a kényszer-eszközt nem ily ér
telemben veszik, legfölebb azt bizonyítják be, 
hogy, mint igen sokban, ezen dologban is a lé
nyeget a formának alávetik. Ezen dologban tör
vénynek, t. ház, csak akkor lenne értelme, ha 
bárki a kegyelet e leggyöngédebb adójának nyílt 
lerovásában gátoltatnék. Gátolva azonban senki 
sincs; törvényre sincs tehát szükség. Atalában, 
t. ház, én azt hiszem, hogy mi még igen gyak
ran tévedésben vagyunk a törvény rendeltetése 
s a törvényeknek a közélethez és a szabadsághoz 
való viszonya iránt. A mi az embernél a kézi 
eszköz, az a nemzeteknél a törvény: segédszere 
az élő, mozgató erő. A legügyesebb , a legedzet
tebb karnak is sokszor szüksége van jó kézi 
eszközökre, de a mit szabad kézzel is megtehe
tünk, annál a kézi eszközök használása fölösle
ges, hogy ne mondjam nevetséges. Lehet egy 
országnak igen sok jó törvénye, de valamint a 
gyönge és rósz kézben a legjobb eszköz is ro-
szul működik : ugy azon nemzetnél, hol a köz
szellem nem emelkedett, hol az erkölcsi és a 
kötelességérzet nem öntudatos és önkéntesen 
nem szolgálatkész, azon ország a legjobb törvé
nyek mellett is nagygyá, virágzóvá nem lesz 
soha. 

És kérdem, t. ház : a közszellem, az erköl
csi kötelességérzet nálunk oly törpe lenne-e 
már , hogy a nemzeti ambitió, a kegyeletes há
lával ily szorosan összeforrott ügyben, a köte

lesség teljesítésére emeltyűre lenne szükség? Én 
nem hiszem ezt, t . ház, nem osztom tehát a 
túlsó rész véleményét, és nem szavazok a hatá
rozati javaslat elfogadására. 

A vita folyamában fölmerült némely állítá
sokra szabadjon még csak némely észrevételeket 
tennem. (Jobb felől: Halljuk!) 

Nyáry Pál igen tiszt, képviselő ur Gajzágó 
Salamon képviselőtársam ellenében, midőn ez 
minden politikai momentumot, minden tekinte
tet, melyet a fönforgó kérdéssel szemben figye
lembe venni kell, elősorolt, azt mondotta: hogy 
ez a kérdéstől megszökött, hogy, mert a kér
dést kerül te , tömkelegbe bonyolódott. 

En könnyen megfordíthatnám a kérdést, és 
mondhatnám, hogy mikor törvény alkotásáról 
van szó, és mikor annak czélszerüségéről vagy 
czélszerütlenségéről minden politikai ok elősorol-
tatik, figyelembe vétetik, a ki ezek ellenében 
nem akar, vagy nem tud czáfolatot adni, kité-
rőleg válaszol, a ki appellál a legkényelmesebb 
fórumra, a szivre: az szökik meg a kérdés elől. 

Áttérve a képviselő urnák Magyarország 
1848-ik évi kormányzatára s hivatkozva Nelson 
nevezetes mondatára, és az ország akkori hely
zetére ; miután én azt hiszem, t. ház, hogy nem
csak egy ország törvényhozójának, hanem a kor
mánynak sincs szentebb és szorosabb, szem elől 
nem téveszthető kötelessége, mint az, hogy 
mindazokat, mik fiz ország érdekeit, legsarkala-
tosabb létföltételeit, milliók boldogságát alkot
ják, mindent a legszigorúbban megtontoljon, át
gondoljon, és főleg a fönforgó politikai tekinte
teket szem elől soha se téveszsze: ha ezt az 
1848-ik évi kormány nem tet te volna, megval
lom, hogy mindazon eredménynek, melyek azon 
kormányzat következményeit jelezik, kulcsát ke
zeinkben tartanok és azon következtetésre is 
juthatnánk, hogy, miután a képviselő ur is azon 
kormánynak ideiglenes tagja volt, a mennyiben 
kötelessége lett volna a kormánynak figyelem
mel lenni minden politikai tekintetre, és ezt 
nem tette volna; épen képviselő úrra nem le
hetne alkalmazható először Nelson azon mon
data , mert épen ő nem teljesítette volna mint 
kormányférfi kötelességét, és másodszor ő lenne 
legkevésbé jogosult, mint kötelességmulasztott, a 
nemzetet kötelességeire figyelmeztetni. 

Ugyanily nézetekkel találkozunk az ellen
zék egy másik szónokának beszédében is, ki 
szintén azt monda: hogy nincs politikai tekin
tet, nincs oppoi'tunitási szempont e kérdéssel 
szemben s csakis a kötelességérzet forog fön. 
Igen, de itt nemcsak kötelesség teljesítéséről, 
hanem törvény alkotásáról is van szó; már pe
dig ki meri tagadni, hogy törvény alkotásánál a 
politikai tekinteteket szem előtt tartani 
szükséges! Egyébiránt, midőn azon tisztelt szó
nok ur azt mondotta, hogy azon szennyfolttól 
mentse meg a képviselőház az országot, melybe 
belevonatnék, ha a nemzetnek adott szó szent
sége megsértetnék, igen sikamlós térre lépett; 
mert, kérdem: a nemzeti becsület szempontjából 
azon foltról minő fogalmai lennének, mely az 
által okoztatnék, ha a nemzetnek egy irányban 
adott szavát egy más irányban adott szó fölál
dozásával kellene megváltania? (Helyeslés.) A 
nemzetnek nemcsak ez irányban van adott 
szava, hanem van adott szava, tiszt, ház, más 
irányban is. (Halljuk!) Sokkal viszontagságosabb 
időkben köttetet t meg azon törvény, uraim, 
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mely a nemzetnek ezen adott szavát magában fog
lalja, és köttetett a nemzet által jóhiszemüleg, 
nyíltan, köttetett egy szövetséges társsal ; ezen 
szó az 1867-diki törvények. (Mozgás bal felől.) 
Vagy, uraim, önök a törvényt nem tartják a 
nemzet kötelező szavának, mely által a nemzet 
életerejét, ha van, kifejtheti ? önök e törvényt 
nem tartják olyannak, mint a mely a nemzetet 
mint szentül adott szó kötelezi? Én ily szónak 
tartom azt, és minthogy e törvénynek nemcsak 
betűje, de szelleme ellen sem akarok véteni, ily 
alakban e törvényt nem szavazhatom meg, nem 
már azon tekinteteknél fog/a sem: mert a nem
zetnek erkölcsi kötelessége, hogy akkor, midőn 
nehéz napok viszonyai alatt megkötött egy tör
vényt, akkor, midőn ép e törvény üdvös befo
lyása következtében szebb napok derültek a ha
zára, midőn a nemzet védelmök alatt megerő
södött, azt egyoldalulag meg ne sértse. Ennek 
igazságát vitathatják a nemzet jogainak próká
torai, de államférfiak nem. (Helyeslés jobb felől." 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! A közvetlenül 
előttem szólott igen t. képviselőtársam beszédének 
elején mindjárt aggodalmát fejezte ki az iránt, 
hogy talán ő mint fiatal ember, nem fog az el
lenzék részéről kellő figyelemben részesülni, nem 
fognak akadni, a kik az ő érveit megczáfolják. 
Én nagy figyelemmel hallgattam beszédét; kü
lönösen pedig annak végét: mert azt hittem, 
hogy mondani fog valamit; de valóban az egész
ből nem lett egyéb, mint hogj'" parturiunt mon-
tes, et nascitur ridiculus közösügyi törvény. 

Szívesen szolgálok azonban képviselőtársam
nak azon elismeréssel, hogy mégis mondott va
lamit, a mi az én nézetemmel is megegyezik. 
Azt mondta ugyanis, hogy a szólamok erejéhez 
nem fog folyamodni: ezt helyeslém, és a mit 
ő csak igért, én igyekszem meg is tartani. (De
rültség bal felől.) 

"Nem szándékozom, tiszt, ház, a szabadság-
harez hőseinek érdemeiről, sem azon kötelessé
gekről szólani, a melyekkel irántok tartozunk: 
be van az vésve a hazafias keblekbe mélyen, 
kiirthatatlanui; az pedig, kinél talán hiányza-
nék, ugy sem fogna engem megérteni. De ta
nultam tegnap több képviselőtársamnak beszéde 
alkalmával a tapasztalásból, tanultam az ezekre 
tet t megjegyzésekből, különösen pedig Zsedényi 
Ede t. képviselőtársam figyelmeztetéséből, ki az 
érzelem politikája ellen oly szépen, oly hevesen 
kikelt, tanultam, mondom : hogy valóban , ha 
azt hiszszük, hogy midőn önökhöz szólunk, a szív
hez beszélhetünk, nagyon, de nagyon csalatko
zunk. (Derültség a balon, mozgás a jobbon.) 

Ezen tapasztalás után, t. ház, én a csalódás 
keserűségétől meg fogom óvni magamat; elég 
keserű dolog látni a kormányt, látni a többség 

pártját, mint kapdosnak szalmaszálak után, hogy 
azokkal, mint valami komoly fegyverekkel küzd
jenek a nemzeti méltóság, az adott szó megtar
tása ellen, és pedig épen azok rovására, a kik
nek a haza, és igy ők is erkölcsi lótelöket kö
szönhetik. 

Ha alapos volna azon állítás, a mit tegnap 
Pulszky Ferencz ur mondott, hogy a demokra-
tia rendesen háládatlan, a háládatosság egyedül 
az aristokratiának sajátja : akkor, uraim, önök a 
tál oldalon valóban büszkék lehetnek a r r a , hogy 
öuökben a világ legnagyobb demokratáit bámul
hatja az emberiség. (Derültség bal felől.) 

Ennek elismerése után bátor leszek egy pár 
megjegyzést tenni azon jellemző eljárásra, me
lyet a kormánypárt a honvédsegélyezés kérdé
sében követett. 

1867-ben, ha jól emlékszem, Julius 21-én, 
midőn Tisza Kálmán képviselőtársam ez ügyben 
indítványt tett, a túloldal részéről szintén, mint 
most. hasonló hevességgel megtámadtatott, de 
nem hasonló fegyverekkel. Akkor az mondatott, 
és pedig főérv gyanánt mondatott, hogy miután 
ő felségének nagylelkű, nemes kezdeményezése 
folytán eszközlött gyűjtésekkel az országban 
nagy összeget fognak szerezni, mely a honvédek 
özvegyeinek és árváinak segélyezésére és föntar-
tására tökéletesen elégséges lesz: annak követ
keztében az ellenzék indítványa fölösleges és 
szükségtelen. 

A kormányelnök annyira bizott az általa 
eszközölt gyűjtés eredményében, hogy oda utalta 
az ellenzéket: várja be az időt, míg ezen gyűj
tés eredménye bekövetkezik, és majdan ha nem 
találja elégségesnek az összeget, akkor lépjen 
föl hasonló inditványnyal. 

A harmadfél év, t. ház, lefolyt, és, fájda
lom, az idő tapasztalása igazolta az ellenzék 
aggodalmait. A kevés pénz csakhamar elfogyott, 
a nagy nyomor pedig megmaradt! (Fölkiáltás 
jobb felől: Nem fogyott el! Helyeslés bal felől.) 

A logika szabályai kérlelheti ének, ezt hang
súlyozta tegnap Gajzágó képviselőtársam. Ha ez 
föltétlenül állana, akkor az igen t. kormányel
nök ur most nem tehetne egyebet, mint hogy 
saját szavaira visszaemlékezve, ne ellenezné az 
ezen oldalról jött határozati javaslatot. A mi 
igen t. kormányelnökünk azonban, ugy látszik, 
hogy a logika szabályait is kormányozza, (De
rültség) és minthogy azon legfőbb ok, a melylyel 
ellenünk némi látszólagossággal küzdöttek, ele
nyészett, igen ügyesen azon fogással él, hogy 
megteremti az okot, a ház asztalára letévén egy 
ivet, melyen 10,000 ír t tal ő a nagylelkű kez
deményező és ez által visszaadja a már meg
szűnt érvnek az életet, csak azért, hogy a ha-

9* 
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tározati javaslat ellen ismét némi látszattal 
küzdhessen. 

E n . tiszt, ház , kifejezem azon aggodalmat, 
hogy ha ő felségének mégis csak Dagyobbszerü, 
mégis csak buzditóbb példája harmadfél év alatt 
oly kevés sikert ara tot t , bajosan remélhet, és 
talán nem is igényelhet magának nagyobb si
kert az igen t. kormányelnök ur. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

Mondják, és pedig az igen t. túlsó oldal 
tagjai vitatkozás közben mondják, hogy, ha azon 
határozati javaslat, mely ezen oldal részéről a 
ház asztalára le té te te t t , elfogadtatnék, a kor
mánynak állása tar thata t lan lenne. (Fölkiáltások 
jobbról: Kimondta ed? Ed nem mondta senki: Hosz-
sssas zaj.) Nyíltan beszélték e házon kivül. En 
nem tudom, hogy igy van-e; de ha ez áll, akkor 
megbocsásson a miniszterelnök ur, de nagy lel-
küsége értékéből igen sokat vészit; mert akkor 
ezen aláirt összeg alig tekinthető másnak, mint 
egy vételárnak, (Zajos ellenmondás jobb felől) a 
melylyel a kormány állása a nemzet közvélemé
nyével szemben még egy időre megvásárolta
tott . (Élénk helyeslés bal felől. Zajos ellenmondás 
és hosszas nyugtalanság jobb felől.) 

Megjegyzem még, hogy én teljesen osztom 
azon igen t. barátainknak nézetét, a kik azt 
mondják, hogy ez alamizsna és igy sértő már 
azért is, mert az alamizsna csak koldusoknak 
való. Bennem fölforr a vér, t. ház, midőn azt 
látom, hogy önök a túlsó oldalon a honvédrok
kantakat, özvegyeiket és árváikat csakis koldu
soknak akarják tekinteni, kiknek elégséges a 
gazdagoknak asztaláról a hulladék. (Nagy zaj 
jobbról. Helyeslés hal felől.) 

A második hangzatos érv, melyet ellenünk 
fölhozni szoktak, az, hogy szorult pénzügyi hely
zetünkben a nép ujabb megterhéltetése nem he
lyes. Nagy köszönettel tartozom Gajzágó igen t. 
képviselőtársamnak, ki tegnapi beszédében azt 
mondta, hogy ez állítást mint hamis tant ma
gától elveti. Hogy azonban ily köszönettel tar
toznak-e a t . képviselő urnák azok is, kik ezen 
tant a túlsó oldalon hirdették, nem tudom ? 

Fölhozatott a korona zománcza, és azou 
falnak sérthetetlensége, melyet önök a kiegyez -
kedés alkalmával építettek. Én nagyon sajnálom 
t. ház, hogy, ugy látszik, i t t e házban semmit 
sem használt azon már több izben elmondott 
figyelmeztetés, hogy nem helyes, illoyalis dolog 
a koronát ily kérdésbe belekeverni. Ha azonban 
szóba hozták önök, kényszeritnek a feleletre. 
(Halljuk!) A korona t. ház, magyar korona; 
(Egy hang jobbról: ed tudjuk ) az ügy pedig 
mely szóban forog, Magyarország becsületügye 
és e kettő egymással ellentétben nem állhat 
soha. (Helyeslés a balon Fölkiáltás a jobb oldalon: 

Ez áll!) És ha önök a túlsó oldalon érveik sze
génységében arra szorultak, hogy oly helyzetet 
fessenek, mintha e kettő egymásnak érdekét sér
tené, mit én határozottan tagadok, , akkor eljá
rásukkal csak azt constatálják, hogy roszul szol
gálják a, fejedelmet és az országot egyaránt. 
(Csanády Sándor közbe: Igazi Derültség jobb jelöl.) 

A mi azon falat illeti, melyet a kiegyezke-
dés alkalmával építettek és a melyen, mint Gaj
zágó igen t. képviselőtársam mondta, ezen ha
tározati javaslatunk rést törhetne, erre nézve 
csak azt jegyzem meg, hogy ba önök oly falat 
építettek, melynek föntartása csak a nemzet ér
dekeinek elnyomásával, vagy azoknak háttérbe 
szorításával volna lehetséges, akkor ezeo fal 
nemsokára válaszfal lesz önök és a nemzet közt. 
(Fölkiáltások bal felől: Igazi Derültség jobb felölj 

Fölhoz?tott még akadályul a nemzetiségi 
kérdés és igen jellemző, hogy nem is az úgyne
vezett nemzetiségi képviselők, hanem a kormány 
és hívei részéről; és pedig oly modorban, oly 
hangon, hogy ha az i t t mondottak valamely ro
mán vagy szerb lapban jelentek volna meg, nem 
tudom: nem lett volna-e sajtópere. (Helyeslés bal 
felől, derültség jobb felől.) 

A méltatlan vádak ellen erre vonatkozólag 
mélyen tiszt, képviselőtársam Ghyczy Kálmán 
1807-ben Tisza Kálmán, pedig tegnap már meg
felelt. Ismétlésekbe bocsátkozni nem akarok csak 
azon megütközésemnek adok kifejezést, hogy Ma
gyarország kormánya már odajutott, hogy jónak lát
ja az ellen izgatni a nemzetiségeket, (Helyeslés bal 
felől, derültség jobb felől.} szenvedélyében nem 
gondolva meg, hogy ha az ország egy részére 
üszköt dobnak el, a tüz elterjedhet s megéget
heti őket is. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Hogy a határozati javaslat ellen fölhozott 
érvek gyengeségét önök maguk is erezik, azt 
elárulta az igen t. miniszterelnök urnák beszéde 
is. Ez látszik azon izgatott hangból, melylyel 
a jelen vitának szenvedélyessége első sorban 
általa provocáItatott, mi egy államférfiú részé
ről legalább is tapintatlan dolog. Elárulta ezt 
továbbá a legújabban készült argumentum — 
az aláírási ív. melylyel követett eljárása, nem 
akarom mondani, hogy szabálytalan volt, de 
hogy parlamentben correet lett volna, alig hi
szem. De az érvek gyengeségét leginkább mu
tatják azon legújabb találmányok, melyek a 
miniszterelnök ur által álláspontjának támoga
tására utolsó beszédében felhozattak. 

Mondani méltóztatott ugyanis, hogy a hely
zet ma sokkal jobb, sokkal kedvezőbb, mint har
madfél évvel ezelőtt volt. Ennek indokolására 
fölhozza, hogy a honvédtisztek közül számosan 
az uj honvédek közé kineveztettek; fölhozza, 
hogy számos tiszt, a ki ezelőtt a császári had-
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seregben szolgált, de nyugdiját elvesztette, most 
a fejedelmi kegy folytán kegy diját , vagyis 
jobban mondva: nyugdiját ismét visszanyerte ; és 
ezeket ellenünk érvekül hozta föl! 

T. ház! Valóban alig hiszem, hogy a mi
niszterelnök ur nem tudná, hogy ezen határo
zati javaslatban nem a honvédtisztek, hanem a 
rokkantak, a honvédek özvegyei és árváiról van 
szó és igy azt, a mit ellenünk elbeszélt, ezen 
határozati javaslat ellenében érvül tekinteni nem 
lehet. (Helyeslés bal felől.) 

Méltóztatott továbbá a t.kormányelnök ur mon
dani, — és igen sajnálom, hogy mondotta, — hogy a 
nemzetnek 1848-ban te t t Ígérete nem kötelező ; nem 
kötelező pedig szerinte azért, mert a törvényho
zásnak két tényezője van. az országgyűlés és 
a fejedelem; akkor pedig fejedelem és ország
gyűlés nem együtt, hanem egymás ellen mű
ködtek. (Ügy van! jobb félő'.) Ezt fölhozta a mi
niszterelnök ur érvül. Nagyon sokat lehetne, t. 
ház erre felelni. Hanem van bennem egy jobb 
érzés, egy magasabb kötelesség érzete, a mely 
tiltja hogy miniszterelnök ura t elkeserítő irány
adásában e térre kövessem. (Helyeslés balról) Én 
ezért nem fogok ezen szavaira mást válaszolni, 
mint azt, — és hiszem, hogy ebben, ha nem is a 
miniszterelnök, de Andrásy Gyula gróf minden
esetre egyet fog velem érteni — hogy a köteles
ségek közöl azok teljesitendők első sorban, a 
melyekre nem a szigorú törvény, hanem a be
csület parancsa kényszerit. (Élénk helyeslés bal 
felöl.) 

A legnagyobb tapintatlanságot azonban 
mindazok közül, melyek a túlsó oldalon elmon
dattak, és ezzel igen sokat mondtam, Pulszky Fe
rencz ur követte el; sajnálom, hogy jelenleg nincs itt, 
mert olyasmit, mit most mondani akarok, szembe 
szeretek elmondani. Mellesleg legyen megjegyez
ve, hogy Pulszky képviselő ur az 1848-ki sza
badság harezrói — szerinte forradalomról — 
elbeszélte azt is, hogy akkor elmentek a szélső
ségek szélső határáig, és állítása szerint ő is 
azok közé tar tozot t ; azt azonban jónak látta 
elhallgatni, hogy voltak, kik nemcsak a hatá
rokig, hanem még a határon is tulmentek, és 
pedig idő előtt. (Derültség.) 

Nem fektetnék e beszédre oly nagy súlyt 
(Zaj jobb jdől), hogy ha nem tapasztani volna 
és pedig őszinte fái dalommal, hogy egyes téte
lek, melyek bennem megütközést, megbotránko
zást idéztek elő, ott a túlsó oldalon tetszést 
arattak, ínegéljenezteftek, megtapsoltatássai ju
talmaztattak. (Falkiáltás jobb felől: Igenis1) Aki 
azt monda, hogy igen is, olvassa el ezen beszé
det, én hivatkozni fogok rá, és akkor nehezen 
fogja megnevezni magát, hogy ő is a helyeslők 
közé tartozott. (Zaj jobb felül; helyeslés bal felől.) 

Omnia jam fient, fieri quae posse negabam! 
De azt nem hittem, t. ház, hogy i t t Magyaror
szág törvényhozó testületében akadjon valaki, a 
ki az 1848-iki eseményeket oly törpe, oly nevet
séges, a valósággal annyira összeütköző színben 
igyekezzék föltüntetni, miként azt tegnapi be
szédében tette Pulszky Ferenez. (Igaz! bal felől : 
Nem áll! jobb felől.) Ezen beszéd ezélja alig le
het más — én nem gyanúsítok, de értelme va
lóban nem más — mint igazolása azok küzdel
meinek, kik ellenünk harczoltak és megtámadása 
a nemzetnek, mint a mely erre okot szolgáltatott. 
(Patay fölkiált: Gyalázat! Zajos ellenzés jobb felől. 
'Fölkiáltások: Nem áll!) Nagyon sajnálom, hogy 
midőn Pulszky ur a nemzetet vádolja, és én 
ezért viszont Pulszky Ferenczet vádolom, azt 
kell látni, hogy önök a kettő közöl Pulszky 
Ferencz ur felé hajlanak. (F'ólkidltások jobb felől: 
Igen is ! Derültség bal felől.) Hivatkozom saját sza
vaira. Egész gunynyal monda, hogy azon időben 
igen sok méltó érdeket megsértettünk, megsértet
tünk Bécsben, megsértettünk máshol és annak foly
tán sympathiára az országon kívül sehol sem 
számithatánk. (Fölkiáltások jobb felől: Igaz! Zaj 
bal felől.) Elősorol a nemzet ellen egy egész 
halmaz vádat; egy halmazát az igazságtalanság
nak, melyek közöl igen jellemző, — és megérem, 
hogy önök még azt is helyeselni fogják — hogy 
ellentétbe helyeztük magunkat a régi hadsereg
gel is, a mi, t. ház! alig történhetett másként, 
mint a mesében, midőn a bárány a farkasnak 
a neheztelésre és a széttépetésre okot szolgálta
tot t (Helyeslés bal felől. Zaj jobb felől) szóval 
Pulszky Eerencz ur szerint mindennek mi vol
tunk okai és végre ezen okoskodással odáig 
ment, hogy akkori ellenségeink egy részének 
ellenünk küzdött harczát — kimondani is alig 
merem — szent harcznak nevezi. (Zaj) Most 
tapsoljanak ! ezen beszédet tegnap megtapsolták 
önök. (Igaz! bal felől.) 

Elfojtom magamban az érzelmet, a keserű
ségeket : de kénytelen vagyok annyit kimondani, 
hogy ha azok közé tartoznám, kik meggyöződé-
söknél fogva a tegnapi napon a túlsó oldalon 
foglaltak helyet, elűzött volna onnan e beszéd 
és a/un helyeslés, melylyel e beszéd ott találko
zott. (Helyeslés bal felől. Zaj jobb felől.) 

Tudom, a hangulat és tapasztalás után ér
zem is. hogy sokat a t. háztól nem kérhetek; 
de arra azt hiszem, szabad kérni önöket, hogy 
ha nem találják is törvényhozás utján segélye
zésre méltónak a rokkant honvédeket, a honvé
deknek özvegyeit és árváit ; legalább az akkori 
lelkesítő eszmék eltörpitésével ne. engedje meg
gyalázni a megholtak vértanusága becsének em
lékeit; mert ha ezen bűn az üdvözültek szelie-
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méhez az égbe fog kiáltani, félek, hogy elfordul 
ez országtól védangyala! 

A határozati javaslatot pártolom. (Hosszas 
zajos éljenzés bal felől.) 

K l a p k a G y ö r g y : T. ház! Rövid le
szek, csak néhány észrevétellel akarok járulni a 
szőnyegen levő tárgyhoz. 

Nézetem szerint a kérdés 3 részre oszlik: 
először, köteles-e a nemzet rokkant és munka
képtelen harczosairól gondoskodni ? másodszor, ha 
igen, elegendő volt-e az, mi eddig magánada
kozás utján, vagy pedig a törvényhozás által 
történt ? harmadszor pedig, hogy ha e szeren
csétlenek sorsán még segítve nincsen, kog}ran és 
mi módon segíthetünk a nélkül, hogy a vélt jó
nak elérése roszabb ne legyen a mulasztásnál? 

Mit tegnap és tegnapelőtt hallottam, az 
meggyőzött arról, hogy e házban az első pont 
fölött véleménykülönbség nincs: jobbról szint
úgy, mint balról mindnyájan a legmelegebb sza
vakkal ecsetelték szerencsétlen, munkaképtelen 
honvédeink iránti részvétöket. 

A második pont fölött sem lehet vélemény
különbség, hogy t. i. a mi eddig történt, még 
koránsem volt elég arra, hogy e szerencsétle
nek sorsán segítve legyen. Bebizonyította ezt 
leginkább a miniszterelnök ur, midőn egy uj 
magánadakozást indított meg személyes szép 
példájával 

Tehát vélemény különbség csupán csak a 
harmadik pont fölött lehet, az az : hogy oppor-
tunus, elkerülhetlenül szükséges-e, hogy a tör
vényhozás hozzájárulása által döntessék el ez 
ügy mindjárt azonnal, vagy pedig, hogy az to
vább is halasztható, a nélkül, hogy a halasztás 
az illetőknek még nagyobb kárára váljék. 

Megvallom, hogy egyszerűen csak a napi
rendre való áttérésre nem szavazhatok. Ez visz-
szautasitása volna egy oly kérdésnek, mely a 
nemzet egyik legszentebb kötelességével van ösz-
szefüzve; annál kevésbé szavazhatok a napirendre 
áttérésre, mert a tegnapi incidens által egészen 
más alakot vett föl a kérdés: másrészt épen 
ezen incidens következtében az Ivánka Imre és tár
sai által benyújtott indítványra sem szavazha
tok ; mert addig, míg önkéntes adakozás által 
épazon czélt érhetjük el, mit tisztelt képviselő
társaim a bal oldalon a törvényhozás utján 
akarnak elérni, addig én mindig az önkéntes 
adakozás mellett leszek. (Helyeslés a jobb oldal
ról.) E mellett leszek pedig azért, mert : ha a 
ház nincs kényszerítve a szegény adózó nép ter
heit növelni, akkor kötelessége a másik utat, a 
magánadakozások útját választani— ha az ép
azon czélhoz vezet. Én tehát főleg azon okból, 
hogy talán mind a két párt nézetei egy ujabb 
közvetítő indítvány által egyesittethetnének a 

követlíező határozat i javaslatot vagyok bátor a 
t. ház figyelmébe ajánlom (olvassa) : „Határozza 
el a ház, tekintettel arra, hogy a magánutoni 
adakozások egy Pesten fölállítandó menházra 
egyrészt, másrészt pedig átalában a munkakép
télen honvédek s azoknak özvegyei segélyezésére 
az egész országban újólag meginditattak: oda 
utasítja a képviselőház a kormányt, hogy ez 
adakozásokat teljes erejéből támogassa; azon nem 
várható esetben pedig, ha a siker ezeknek meg 
nem felelne, még ez év folyama alatt e kérdés 
végleges rendezésére vonatkozó törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Klapka 
György határozati javaslatát.) 

M o c s á r y L a j o s : T. ház ! (Halljuk! Hos
szan tartó nyugtalanság.) Én azt hiszem, hogy mi nem 
helyezhetünk nagy nyomatékot, nem tulajdonit
hatunk nagy fontosságot azon érveknek, melyek 
tegnap e házban a napirendre térés mellett fel
hozattak; mert igen jól tudja mindenki e ház
ban, legalább mi ezen oldalon meg vagyunk győ
ződve, hogy nem azok a valódi okok. melyek a 
t. jobb oldal tagjait elhatározásukra bírják, ha
nem azok egészen más neműek. Azért nem fo
gok Gajzágó Salamon t. képviselőtársammal 
nemzetiségi vitába bocsátkozni, hasonlókép nem 
kívánom taglalni Pulszky Ferencz képviselőtár
sunknak a közmorálról tegnap hallottam ey-
nismussal előadott nézeteit , azok után, miket 
ezekre nézve Győrfy Gyula t. barátom elő
adott ; csak annyit kívánok kijelenteni : hogy 
sohasem hittem volna megérni azt, hogy Magyar
ország képviselőházában akadjon valaki, ki azo
kat, kik egy ellenséges zászló alatt az ország ön
állósága és szabadsága ellen harezolván, oly irtó
zatosságokat követtek el, melyeket a feledékeny
ség fátyolával borítani, talán maguknak az ille
tőknek áll érdekében, — az isaszegi és nagy 
sarlói hősökkel egy categoriába sorozza. (Helyes
lés bal felől.) Én csak ahhoz kívánom magamat 
tartani, mit miniszterelnök ur a honvédelmi bud-
get vitatásainak első napján, midőn az 1867-ki nyi
latkozatokat maga idézte, továbbá tegnap előa
dott, akkor, midőn említést te t t bizonyos politi
kai lehetetlenségekről, és midőn, habár csak 
mellékesen, de érintett bizonyos személyes te-
kikinteteket, a fejedelem személyes helyzetét, 
személyes érzelmeit, melyek irányában meg lehet 
várni, hogy az ország képviselőháza kellő kimé-
lettel, kellő gyöngédséggel viseltessék. Ebben fek
szenek a jobb oldal magatartásának, nézetem sze
rint, valódi indokai. Ezek szerint miniszterelnök-
ur ugy állította fel e kérdést, hogy ő felségé
nek helyzete, ő felségének személyes érzelmei, és 
azon kímélet és gyöngédség, melylyel azok irá
nyában viseltetni tartozunk, képezik a valódi 
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akadályt arra nézve, hogy a honvédek nyomo
rán segítve legyen, hogy a nemzet egyik leghőbb 
óhajtása teljesüljön, hogy a nemzet becsületsza
vát beváltsa. így állította fel a kérdést minisz
ter-elnök nr, ily világba helyezte ő a fejede
lem állását a nemzettel szemben. 

Én azt hiszem, azon tan, mely szerint a fe
jedelem személyes helyzete, személyes érzelmei, 
törvényhozási ügyekben s általában országos 
ügyekben, szemben a nemzettel, az országgyű
léssel, mint döntő okok állhassanak, — az al
kotmányossággal ellenkezik. A fejedelem személye, 
legyen a fejedelem absolut, legyen alkotmányos; 
szent és sérthetetlen ; ez által a fejedelem felül 
emelkedik a közpolgárokon, minélfogva az ő tet
tei nem esnek azon beszámítás alá, mely alá es
nek a közpolgárok te t te i ; más részről, habár a 
fejedelemnek meg van is személyes szabadsága 
mindazon dolgok elintézésére nézve, melyek a szo
rosan vett felségi jogok gyakorlatára vonatkoz
nak : törvényhozási dolgokban a fejedelem sze
mélyes akarata jobban van korlátozva, mint utolsó 
alattvalójáé. 

Ez igy van az absolut országokban, még in
kább igy van az alkotmányos fejedelmeknél az 
alkotmányos országokban, hol tisztán ki van 
mondva az, hogy a fejedelem nem felelős tettei
ért ; másrészt pedig épen az alkotmány alapelvé
nél fogva. vele szemben a nemzet mint önálló s 
legalább is egyenjogú fél áll. Ha ez igy van, t. 
ház, akkor én azt hiszem, törvényhozási dolgokban 
a fejedelemnek személyes érzelmeire, de még sze
mélyes akaratára sem lehet hivatkozni akkor, a 
midőn arról van szó, hogy a nemzetnek jogos 
kivánatai teljesíttessenek. 

0 felsége akkor, mikor elfogadta az alkot
mányosságot, szakított a múlttal, és ha te t t is 
volna tán korábban olyasmit, ha nyilvánított 
volna is oly érzelmeket, melyek talán a honvédek 
országos segélyzésének útjában állhatnának : mégis 
akkor, midőn az alkotmányosság terére lépett, 
személyes szabadságát e tekintetben tökéletesen 
visszanyerte. E tekintetben tehát nem létezhetik 
azon politikai lehetetlenség, melyről a miniszter
elnök ur szólott. De én azt hiszem — és tényekre 
hivatkozom, — hogy nem létezhetik ezen nehézség 
magában a fejedelem érzelmében sem, mert a ki 
oly indulatot mutatot t e tárgyban a nemzet iránt, 
hogy a koronázási ajándékot a honvédek felse
gélyezésére felajánlotta, sőt a ki még ennél is 
többet tett , a ki megengedte, hogy a volt csá
szári tisztek, kik a forradalomban részt vettek, 
nyugdijokat megkaphassák, annak érzelmeiben én 
oly nehézséget, mely a honvédek felsegélyezésé
nek útjában állana, egyátalában nem láthatok. 

Mi állhat tehát útjában annak, hogy a 
nemzet eme forró óhaja teljesüljön? Miniszterel

nök ur legközelebb egy szót ejtett el, mi néze
tem szerint a helyzetet legjobban megvilágítja. 
0 t. i. azt mondotta, hogy ígéreteinek teljesíté
sében még a tulságig is kész menni. Ugy látszik, 
ez adja kezünkbe a kulcsot a helyzet megítélé
sére. Ugy látszik, a miniszterelnök nr, és talán 
még mások is, akkor, a mikor a kiegyenlités 
létrehozatott, tet tek bizonyos Ígéreteket és most, 
a mikor látják, hogy az ígéretek teljesítése tart
hatatlan, restellik bevallani azt, hogy akkor túl
mentek a határon. A kérdés most már nézetem 
szerint csak az: vajon helyes-e, hogy a minisz
terelnök ur, vagy bárki más is, ezen akkor el
foglalt személyes helyzethez makacsul ragaszkod
jék? helyes-e az a loyalitás szempontjából, meg
egyez-e a loyalitással az. hogy a miniszterelnök 
ur ennek folytán a fejedelmet oly világlatba 
helyezi, hogy a fejedelemnek érzelmei képezik azon 
akadályt, mely nem engedi, hogy a honvédek 
nyomorán segítve legyen 1 — Én azt hiszem, 
hogy ez a loyalitással meg nem egyezik, de meg 
nem egyezik a magasabb politikai tekintetekkel 
sem, mert ezzel sokkal jobban megegyeznék az, 
hogyha megmondanák az illetők a fejedelemnek 
azt, hogy: a mig egy honvéd lesz az országban 
földönfutó, addig egy éles tövis lesz a nemzet 
szivében, mely folytonosan fogja éleszteni azon 
keserűséget, melyet a leélt szenvedések támasz
tottak. 

Én mellőztetni kérném azon módositványt, 
melyet az előttem szóló képviselőtársam beadott, 
miután azt épen a segélyezés czéljából is kielégí
tőnek nem tarthatom. Pártolom azon határozati 
javaslatot, melyet Ivánka és társai beadtak. 
(Helyeslés hal felől.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Nehéz, és né
mileg háládatlan feladat, ellenkező véleménynyel 
lépni fel oly szónokok után, kiknek benső meg-
győződésök, a legnemesebb érzelem, a hazafiúi 
érdemek iránti kegyelet által sugallott, a költői 
nyelv virágaival ékített szónoklataikkal sikerült 
érett korú, komoly férfiak szemeiből könyeket 
csalni, minek a közelebb múlt napokban — ma
gam is nem kevéssé meghatott — tanuja voltam. 

A kivívott győzelmek, az ügy szentsége, 
melyért az ellenség túlnyomó száma, mely ellen 
ezen győzelmek vívattak, a győzelmek után be
következett megrendítő catastropha, a vérpad, a 
börtön, a számkivetés, a nyomor, melynek ezen 
győzelmek vívói áldozatul estek, a honvéd nevet 
oly dicsfénynyel vették körül, mely máig sem 
halványult el, és mely környezni fogja azt a késő 
utókorig. Ezen név megemlítésénél felbuzog vére 
mindenkinek, ki azt az 1848 — 49-iki harczokban 
viselte; ifjú vagy emberkori legszebb emlékei 
ezen névhez vannak kötve; ifjúkori legszebb re
ményei, legszebb ábrándjai a honvédséggel együtt 
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tűntek el; és ha egyiknél-másiknál újra feléled
nek, azokat csakis a honvédség által vélte újra 
valósithatóknak. A fiatal nemzedék pedig, mely 
nem vett részt ezen harczokban, áhítattal hall
gatja a honvédek dicső tetteiről szóló története
ket és mondákat, és azokban a szabadsági harcz, 
a nemzeti dicsőség héroszait látja. 

Innen van, hogy valahányszor az 1849-iki 
honvédek ügye fölmerül, egyeseket és testületeket 
elragad az érzelem árja s háttérbe szorul a két
kedő, a biráló ész. (Mozgás és megindulás. Fóíssó-
lalások: Igaz; Igaz!) 

így történt ez, midőn először merült föl e 
házban a voit honvédek nyugdíjazásának kérdé
se ; igy most is a szőnyegen levő határozati ja
vaslat tárgyalásánál, midőn az azt pártoló szóno
kok majdnem kizárólag a sziv érzelmeiből merí
tik érveiket; sőt a tegnapi szónokok elseje nyíl
tan ki is monda, hogy csakis a szívhez akart 
szólni, és apostrophálta a házat : ne tenné ^a 
honvédek segélyezését a politika kérdésévé. És 
ha Jókai Mór, kinek dús phantasiája, mely any-
nyi szép költői művel gazdagitá hazai irodalmun
kat, annyira hatalmas, hogy annak teremtmé
nyeit a valódi életben látottakkal összetéveszti, 
ha Jókai Mór utánozhatlan költői nyelvének va
rázsával meghatólag ecsetelve a honvédek nyo
morait, fennen hirdeti, hogy a discussió tárgyát 
képező kérdés meg fog újulni, valahányszor arra 
alkalom nyilik, és mindaddig, mig az országgyű
lésen ellenzéki tag, és mig honvéd lesz; midőn 
ezt állítja — bocsánatot kérek őszinteségem ós 
talán nem egészen parlamentális kifejezésemért — 
szerény nézetem szerint inkább fényesebb tanú
ságot te t t szive jósága, az emberiség bajai iránti 
meleg részvéte, mint statusférfiui bölcsesége mel
lett. (Közbeszólások jolb felől: Igaz!) 

Már pedig, ha nem is akarom kétségbe vonni, 
hogy a szivek nemes gerjedelme, a lelkesedés, a 
költői ihlettség sok szépnek és nagynak volt te
remtője ; sőt ha el is ismerem, hogy valóban 
nagy, az emberiség történetében epochalis, szá
zadokra kiható események többnyire a lelkese
dés, a költői ihlettség egy neme által létesíttet
tek inkább mint az ész hidegen számító okosko
dásai ál tal : ugy más részről talán ő is, mint a 
történelem szorgalmas búvára, nem fogja tagadni 
azon állításomat, hogy az államférfiúi higgadtság 
hiánya szintannyi, ha nem több rosznak volt 
előidézője. (Jobb felől: Igaz!) 

Ujjy hiszem, nem fogja tagadni senki, hogy, 
ha a magánéletben is kell, hogy az egyeseket 
szivök érzelmei által sugallott tetteikben a meg
fontoló, mérlegelő okoskodás vezérelje, ha nem 
akarják, hogy néha legjobb szándékból eredő, a 
legnagyobb önmegtagadást és önfeláldozást tanú
sító tetteik nyom és eredmény nélkül elenyész-

szenek, vagy a szándékolttal talán ellenkező ered
ményt idézzenek elő : ugy az államok ügyeinek 
intézésénél bizonyosan kétszeresen szükséges a 
hideg megfontolás, és nem ritkán az érzelmek
nek, — legyenek azok rokon- vagy ellenszenv ál
tal előidézve — önmegtagadó leküzdése, (Élénk 
tetszés) a mi, készséggel elismerem, nem könnyű 
feladat, a nép tömegétől alig, az államok sorsát 
intézőktol pedig csak ri tkán várható. (Tetszés.) 

Bocsánatot kérek ezen, a tárgyhoz talán 
szorosan nem is tartozó eltérésért. (Halljuk!) 
Legyen már most szabad azen érveket, melyeket 
eddig a tárgyalás alatt levő határozati javasla
tot pártoló képviselő urak által előadatni hallot
tam, kivetkőztetni azon költői burokból, melylyel 
felékesítve vezettettek elérik, és azokat a skep-
sis bonczkésévei széttaglalni. (Halljuk! Halljuk!) 

Mindazon érvek, melyek különböző formá
ban egyik-másik szónok által előadattak, lényeg
ben három főérvre vihetők vissza. (Halljuk!) 

Mondatik ugyanis, hogy a polgárisult állam
ban nem szabad tűrni, hogy ügyefogyott, rok
kant, keresetképtelen, nyomorék honfiak Ínség
nek, nyomornak engedtessenek át segély nélkül. 
(FölkiáUások : Jókai mondotta!) 

Ezen érvnek helyességét nem tagadom, nem 
tagadhatom, tudtomra nem is tagadja senki az 
ellenkező vóleményüek közöl. Különböző orszá
gokban különböző módokon történik az ily ügye-
fogyottakról gondoskodás. Angolországban milli
ókra menő összegek íordittatnak e czélra a 
községek által, melyek ily czimen, tudtomra, kü
lönösen meg is adóztatják magukat. Hazánkban — 
törvényes intézkedések e tekintetben, tudtomra, 
nem létezvén, — a szokásszintén a községeket kö
telezi szegényeik eltartására. Azon kivül egyesek 
és egyletek is foglalkoznak a szegények felségé-
lésével ; vannak jótékony nő-egyleteink, beteg
ápoló és szűkölködőket felsegélö társulatok, van
nak a vakok és siketnémák számára intézetek. 
Az állam is nem csekély összegeket költ évenkint 
ily czélokra, t. i. kórházakra, tóbolydákra stb. 

Ha mindez kevés, ha még mindig arányta
lanul nagy azon ügyefogyottaknak száma, kik az 
elősorolt módok egyikén sem segélyeztetnek; ha 
szüksége mutatkoznék e tekintetben a törvényes 
intézkedésnek: a belügyminisztérium költségveté
sének tárgyalása alkalmával lett volna-e he
lye ezt sürgetni, vagy a minisztert fölszólítani, 
hogy ezen ügyet tegye tanulmánya tárgyává, 
gyűjtse az adatokat és terjeszszen elő törvény
javaslatot. A honvédelmi minisztérium költség
vetésében, azon alakban, a mint a tárgyalás 
alat t álló határozati javaslat szerkesztve van, és 
azon indokolással, melylyel beadatott, nem al
kalmazható reá ezen érvek elseje: mert ha van
nak ügyefogyott, keresetképtelen honvédek, kik 
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nyomorral küzdenek, vannak bizonyosan mások 
is hasonló sorsuak, kik honvédek nem voltak. 
Az előadott érvből kiindulva pedig ezekről is 
kötelessége volna az államnak gondoskodni, mely 
kötelezettségnek a határozati javaslat nem ád 
kifejezést, egyedül honvédekről és azoknak özve
gyeiről szólván. (Helyeslés jobb felől.) 

Második érvül fölhozatik, hogy segíteni kell 
az ügyefogyott honvédeken és özvegyeiken: mert 
ők, vagy illetőleg elhunyt férjeik, honvédek 
voltak. 

Ezen érvet, tudtomra, szinte senki sem ta
gadta az eddigi szónokok közül. Segélyeztettek 
évek óta és segéíyeztetnek ma is közülök szá
mosan egyesek, egyletek, hatóságok által külön
böző módon; közelebbről ő felségeik adtak erre 
fényes példát, utánozták azt sokan és készek 
utánozni ezentúl is. 

De erre az mondatik, hogy ez nem elég: 
hogy ezen segélyezésnek országos alapból kell 
történni, vagy ha már egyesek önkéntes ada
kozásai által történoék is, ezt országos határo
zat, törvényformában kellene kimondani. (Hall
juk!) 

I t t már eltérnek a nézetek; és ha szabad 
volt Máttyus Arisztid képviselő urnák es egy 
előttem szólottnak is kifejezést adni abbeli gya
nújának, hogy a határozati javaslat ellenzői tit
kolják az igazi okot, mely miatt ezt teszik, le
gyen szabad nekem is koczkáztatnom azon vé
delmet : hogy noha a határozati javaslat párto
lói, főleg humanistieus szempontból nézetik azt 
velünk; noha a szenvedő felebarátok iránti rokon
szenvből merítik érveiket : mégis más ok rejlik 
az alatt, miért akarják a segélyezést törvény 
által kimondatni; hogy nem a segélyezés maga, 
hanem a segélyezés módja az, a mire a fősúlyt 
fektetik. (Halljuk!) 

Azt mondják, hogy egy 1848-ban kelt or
szággyűlési határozat biztosította a keresefkép-
telenné vált honvédeknek az országos segélye
zést, hogy ezen igéret beváltása a nemzeti be
csület kérdése, hogy ezen igéret beváltására 
jogos igényök van a honvédeknek a hazáért 
szerzett érdemeik u t án : mert hiszen, hogy i t t e 
helyen ülünk ós tanácskozunk, azt csak az ő 
hősiességöknek köszönhetjük. (Halljuk!) 

Távol legyen tőlem, hogy a honvédek elis
mert vitézségét tagadni, hogy érdemeikből vala
mit levonni akarnék. ííem is akarom vitatni 
azon kérdést, hogy az alkotmány visszaállítását 
egyedül a volt honvédeknek köszönhetjük-e, vagy 
hogy ezen eredmény előidézésében nem volt-e 
érdeme a nemzet majdnem húsz éven á t tanúsí
tot t SZÍVÓS magatartásának; nem müködtek-e 
közre akaratuk ellenére az elmúlt időben egy
másra következett kormányférfiak maguk is a 
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kitűzött ezéljaik valósítására irányzott törekvé
seik közben elkövetett számos hiba á l ta l ; nem 
volt-e része abban az európai eonstellátiónak, a 
lefolyt háborúk szerencsétlen kimenetelének, a 
kor haladó szellemének, az igazság legyőzhetlen 
hatalmának 1 (Étink, helyeslés.) 

Mindezen tényezőknek—készakarva hagyom 
ki ezen tényezők közül a fejedelmet, mert sze
mélyének sérthetiensége és a parlamentáris illem 
tiltja őt a vitába vonni — mindezen tényezőknek 
— mondom — aligha nincs része az elért 
eredményben. (Ugy r,an!) 

A mi az idézett országgyűlési határozatot 
illeti; voltak és vannak nemcsak a Lathán túl, 
hanem e hazában is egyesek, sőt a Sz. István 
koronájához tartozó egész területek, melyeket 
csak az imént kapcsoltunk szorosabban az anya
országhoz, melyekkel csak az imént kötöttük 

| meg újra a megszakadt frigyet, melyeket száza-
| dok után most akarunk ismét szorosabban 
! magunkhoz fűzni, hol ezen országgyűlés katá-
I rozatainak jogosultságát el nem ismerték, el 
I nem ismerik ma sem. (Helyeslés jobb felől.) 
| Fegyveres erővel akarta az akkori ország-
i gyűlés, az akkori kormány az ellenvélemé

ny üeket ezen határozatok elismerésére kénysze
ríteni. A kísérlet nem sikerült. Az űrt , mely a 
győzteseket és a legyőzötteket egymástól elvá-
lasztá, lassankint betölté a majdnem húsz évi 
közös szolgaság, a fölkorbácsolt szenvedélyek 
csillapodása, higgadt megfontolása a helyzetnek, 
a közös érdek fölismerése. Es most. midőn egy
mást ismét érteni kezdjük, midőn baráti jobbot 
nyújtottunk egymásnak, midőn felejteni kezdjük 
ellenségeskedéseinket: újra föl akarjuk éleszteni, 
jogi kérdések vitatásával, a lezajlott vihart? 

Jogosultak voltak-e az 184 %-iki országgyű
lés határozatai 1 az ilyen kérdéseket nem a par
lamentek, nem a bíró: meg szokta, azokat ol
dani közvetlenül a siker; megerősíti vagy módo
sítja az ítéletet az utókor, a történelem. 

Nekünk, uraim! e fölött vitatkozni e helyen 
nem szabad, ildomosán nem lehet: (Közbeszólások : 
Ugy van! Igás!) mert mi más téren állunk, mint 
az 184%-ikí országgyűlés állott. (Helyeslés jobb 
felől) 

Ha azon tért , melyre az akkori országgyű
lés állott, szilárdnak, az utat. melyet követett, 
czélra vezetendőnek és újra megkisérlendőnek 
vélte volna a. nemzet többsége : akkor, uraim! 
most nem ülnénk itt, mint a nemzet képviselői, 
vagy nem tanácskoznánk a szőnyegen levő kér
dés fölött. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

De a nemzet túlnyomó többsége — néze
tem szerint helyesen — más u ta t vélt követen
dőnek. Jól, vagy roszul sikerült-e az ennek kö
vetkeztében létrejött kiegyezkedésl a nemzet min-
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den vagy csak némely kívánalma teljesült-e? 
nem vitatom ; fogjuk-e az utón, melyre léptünk, 
a kivánt ezélt elérni, a jövendő ti tka. De tény 
az, hogy elhagytuk az 1849-iki alapot és állot
tunk a jogfolytonosság alapjára, melyen a mint 
egy részről nem fér meg az 1849-iki márcziusi 
alkotmány és az 1860-iki októberi diploma, ugy 
más részről nem férnek meg azon országgyűlés 
határozatai sem, mely, Debreczenben folytatva 
működését, Szegeden végezte pályáját. (Helyeslés 
jobbfelóí.) 

Álljunk szilárdan a választott téren, óvjuk 
és védjük azt, kövessük az uta t , melyet válasz
tottunk tétovázás nélkül, és — ha hazafiúi tö
rekvéseinkkel politikai ildom is fog párosulni, 
— Isten talán meg engedi érni utódainknak, 
hogy Magyarország nemcsak szabad, de hatalmas, 
honpolgárai különböző politikai hitvallásuk és neni-
zetiségök daczára is egyetértők lesznek és a lezaj
lott szomorú emlékű harczboz hasonlónak meg
újulása lehetetlen lesz. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

De ha ezen alapról minduntalan félre ka
csintunk, ha folytonosan visszapillantunk az el
hagyott útra, ha minden alkalommal fölélesztjük 
a múltnak emlékeit, melyek a harczban állott 
két félnél mindig ellenkező érzelmeket kell, hogy 
keltsenek: (Közbeszólások; Igen helyesen!) ugy 
könnyen megtörténhetik, hogy lesiklunk az el
foglalt alapról, újra eltévesztjük az utat , meg-
inogtatjuk az alig keletkezett és megszilárdulást 
váró bizalmat, a helyett, hogy közelednénk, tá
vozni fogunk egymástól, (Helyeslés) kölcsönösen 
gyanús szemmel fogják nézni lépteinket, és a 
helyett hogy biztosan haladjunk előre, egy töm
kelegbe jutunk, melyből, ki tudja, lesz-e föltalál
ható ismét egy út, a mely abból kivezessen. (Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Ily politikának barátja nem vagyok, (He
lyes! Helyes!) kerülni kivánok mindent, mi újra 
csiráztathatná a bizalmatlanság magvát, (Helyes
lés a jobb oldalon) és azért pártolom Gajzágónak 
indítványát. (Élénk helyeslés és zajos éljenzés a 
jobb oldalon.) 

E l n ö k : (Zaj.) 5 perezre felfüggesztem az 
ülést. 

E l n ö k % (5 pereznyi szünet után.) Méltóz
tassanak helyeiket elfoglalni, az ülést meg
nyitom. 

P é c h y T a m á s : T. ház! 
Z s e d é n y i E d e : T. ház ! Egy megjegy

zésem van a házszabályokra vonatkozólag. A 
166. §. azt mondja: Ha az ülésben folytonosan 
rendzavaró lárma és nyugtalanság uralkodik, 
melyet az elnök nem képes lecsillapítani: az el
nök kinyilatkoztatja, hogy az ülést fel fogja 
függeszteni. Ha a csend ezután sem áll helyre, 

az elnök az ülést bizonyos időre, mely egy órá
nál hosszabb nem lehet, felfüggeszti; tehát azon 
kérdést intézem most t. elnökünkhöz, hogy mi
után 5 perezre felfüggesztette az ülést, ha váj
jon most is azon uralkodó lárma és nyugtalan
ság miatt függesztette-e fel? 

E l n ö k : Fölvilágositásul mondhatom a 
képviselő urnák, hogy én kétszer vagy három
szor kértem csendre a t. házat, de nem sike
rült csendet eszközölni. A tapasztalás arra ta
nított, hogy ilyenkor legjobb az ülést néhány 
perezre felfüggeszteni.. [Helyeslés.) 

P é c h y T a m á s : T. ház! Előttem szólott 
t. képviselő ur oly formán állította föl tételét, 
mintha a szóban forgó kérdés megvitatásánál 
ezen oldalt az érzelem, a túlsó oldalt pedig az 
értelem ós hideg megfontolás vezetné. 

Nem tagadom, hogy én is egyike levén a 
volt honvédeknek egykor, bennem is felbuzgott 
a vér tegnap, midőn először szőnyegre került a 
tárgy. Azonban a vitatkozás folyama alatt most 
már visszanyertem teljes hideg véremet s igye
kezni fogok csupán a hideg értelemmel szólani a 
tárgyhoz s így követni az ő példáját. 

Mindenekelőtt örömmel eonstatálom azt, 
! hogy mig tegnap a vita kezdeténél az egész 

jobb oldal csupán a napirend mellett állott, ad
dig most már, noha a t. ház többségének egy 
része most is a napirend mellett áll, másik ré
sze azzal, hogy a miniszterelnök ur által letett 
ivet elfogadta, már hozzánk közelebb jött , s 
legalább gondoskodni is kivan. 

A harmadik rész pedig ma még közelebb jött 
hozzánk Klapka indítványával, melyben már a gon
doskodás mellett, ámbár csak némi tekintetben, 
az elvi elismerés is benne foglaltatik, a mennyi
ben törvényt helyez kilátásba. Ebből merem 
azon reményt táplálni, hogy, ha még sokáig tar t 
a vita, mind a három positiót föladják és el 
fogják fogadni a mi nézetünkéc: a szóban forgó 
határozati javaslatot. 

Midőn Gajzágó Salamon képviselő ur az 
első positiót elfoglalta, hosszas beszéddel tet te 
azt, és oly nemes tűzzel, mely jobb ügyre is ér
demes lett volna. Beszéde legnagyobb részben 
megezáfoltatott, sőt majdnem minden pontjára 
nézve; arra tehát nem is teszek észrevételt. 
csupán egy megjegyzésem van meg rá. 0 azt 
monda beszéde folyamában, hogy igaz, hogy a 
48-iki honvédek sok tekintetben igen szerencsét
lenek voltak, elveszett az ügy, a melyért har-
czoltak, elveszett a haza; de egy tekintetben 
mégis szerencsések voltak, s ez egy a történet
írás elismerése volt. Én is ezen nézetben vol
tam ; hanem megvallom, igen szomorúan kiábrán
dított a miniszterelnök urnák egy e napokban a 
házban te t t nyilatkozata, mely szerint azt monda: 
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hogy az 1848-iki harez tulajdonképen' csak gyer
mekjáték volt. Igaz, hogy ő eoneeptio tekin
tetéből monda; de utoljára mindegy: a „gyer
mekjáték" akár eoneeptio, akár kivitel tekin
tetében, akár egészben véve, utoljára mégis csak-
mindig „gyermekjáték." Nem akarom azt mon
dani, vajon e kifejezése a miniszterelnök urnák, 
sárral dobálása-e a 1848-iki szabadság harezosai-
nak, vagy sem; mert. megvallom, politikai ellen
feleim nézeteit sárral dobáláshoz hasonlítani nem 
szoktam; ám de annyit mondhatok, hogy e nyilat
kozata a miniszterelnök urnák lealázó az 1848-iki 
honvédekre nézve; de nem megtisztelő azon had
seregre sem, melynek mint honvédezredes ő is 
tagja, az osztrák seregre, melynek azon gyer
mekjáték ellenében is a szomszédhoz kellett fo
lyamodni. (Helyeslés bal felől.) A tisztelt minisz
ter ur több érvet hozott fel azon állítása mel
lett, hogy napirendre térve a ház, egyszersmind 
fogadja el az általa it t letett indítványt a hon
védek gyámolitására nézve. Legfőbb érv e te
kintetben az volt: hogy kö\Tessük a nagylelkű 
uralkodónak példáját, ki oly nagylelkűséget ta
núsított, minőt még uralkodó soha nem tanúsí
tott , akkor, midőn azoknak, kik ellene harczol-
tak, átalánosan ismert adományát, illetőleg aján
dékát adta. Én elismerem e te t t nagyszerűsé
gét; de hiszen nem is kívánunk mi sem többet, 
mint követni ő fölsógének eljárását. Mit te t t 
ugyanis ő felsége a király, midőn a kiegyezés 
történt ?, Gondoskodott azokról, kik mellette 
szóval, tettel vagy karddal harczoltak. A nél
kül, hogy azokról gondoskodott volna, nem lé
pett a kiegyezés térére, és midőn már azokról 
gondoskodott, akkor nagylelkűen gondoskodott 
azokról is, kik ellene harczoltak. Ha a minisz
terelnök ur ezt elfogadja, ha megengedi, hogy 
mi is törvény által gondoskodhassunk azokról, 
kik harczoltak a nemzet mellett, mi szívesen já
rulunk azon aláírási ívhez, melyet a ház aszta
lára letett, hogy azokról is gondoskodhassunk, 
kik talán félrevezetve, a nemzet ellen harczol
tak. Akkor lesz logikailag keresztülvive az, 
hogy kövessük ő felsége példáját. 

Előttem szólott képviselő ur megezáfolta 
azon érveket, melyek ezen oldalról a szóban 
forgó határozati javaslat mellett felhozattak. 
Azt monda, hogy ezek a következők voltak: 
először, hogy átalában véve nem szabad tudni 
egy államban, hogy nyomorultak, segély nélküli 
koldusok legyenek. 

Én megvallom, nem emlékszem, hogy va
laki ezen oldalról ezen érvet használta volna. 
Igaz, hogy felhozatott innen az, hogy sokan ezen 
honvédek közül, kik a nemzet hálájára méltók, 
tűrnek, szenvednek, nyomorognak; de nem érv 
gyanánt, s ez vélekedésem szerint egészen más, 

mintha azt mondjuk, hogy ezek olynemü koldu
sok, kikről az államnak gondoskodnia kell. Meg
vallom, soha el nem ismerhetem azt, hogy eze
ket olyanoknak kell tekinteni, kiknek segélye
zése a belügyminiszter tárczájához tartoznék 
mert én ezek segélyezését: mindeokor a honvé
delmi tárezába tartozónak véltem, és azt hiszem, 
hogy még az uj honvédségre sem lesz rósz ha
tású, ha a régi honvédséggel összeköttetik. 

Azt monda továbbá: mások ezen oldalról 
kívánták, hogy segélyeztessenek a honvédek épen 
azért, mert honvédek voltak; és erre azt állitá, 
hogy ez nem szükséges, hiszen e tekintetben se
gélyezések történtek eddig is, magán utón, ada
kozások, s más mindenféle jövedelmi csatornák 
megnyitása által gondoskodva volt a honvé
dekről. 

Elismerem t. ház, hogy a nemzet minden
kor kész volt járulni filléreivel a honvédek se
gélyezéséhez, mert a nemzetben él a kegyelet a 
honvédek iránt: de megvallom; nem tartom ezt 
elégségesnek ; nézetem szerint az országgyűlésnek 
is kötelessége a honvédekről gondoskodni, főkép 
azon politikai indokból, a mit mindenki tud : 
hogy, ha a magyar nemzet ügyeért tűr és szen
ved, mindig számithat az elismerésre, és számit
hat arra, hogy a nemzet anyagilag is gondos
kodni fog róla. Ez előttem a legfőbb tekintet, 
melyből én a szóban forgó határozati javaslatot 
elfogadom, ós azt a t. ház által is elfogadtatni 
kívánom (Helyeslés bal felől.) 

Z i c h y M a n ó g r . : T. ház! (Haljuk 
Halljuk!) Ez oly kérdés, melyre az ember ha 
nem is szónok, még sem szavazhat csupán igen
nel vagy nemmel: azért én is álláspontomat e 
dologban két szóval jelezni kívánom. (Halljuk.) 

En voltam azon szerencsés vagy szerencsét
len inkább, — mert hisz szerencsétlen az, ki
nek polgárháborúban kell részt vennie, — a ki 
midőn felszólittattam, mint régi katona, akarok-e 
szolgálni? azonnal kész voltam szolgálni a ha
zának. 

E régi katonának — mert nem igen szere
tek magamról beszélni, — tehát a régi katoná
nak jutott a szerep, hogy a boldogult István 
főherczegnek azt mondja, hogy most már vissza
vonulni nem lehet, most már meg kell a helyet 
állani. (Éljenzés.) E régi katona volt az, ki el
len az első lövések, melyek Magyarországban 
történtek, czélozva voltak. (Atalános éljenzés.) 

Sajnálom, hogy azt most elő kell hoznom 
itt e házban, hol most, mint legjobb bará
taink ülnek azok, kik akkor felizgatva elle
nünk keitek: a horvátok. 

De mert 1848-ki elleneink az előtt is bará
taink voltak, és most is barátaink — szóljanak 
akármit, én mint Zichy Manó nem mondhatok 
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egyebet, mint azt, hogy segélyezzünk. De legye
nek legelőbb segélyezve nem azok, a kik mellet
tünk harczoltak, hanem először is azok, a kiket 
mi sebesítettünk meg. Ez okból az indítványt 
oly szárazan, mint az előterjesztve volt, részemről 
el nem fogadhatom. (Élénk helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : T. képviselőház! 
Csekély szavakba foglalom beszédemet. 

A tiszt, miniszterelnök ur és a túlsó oldal 
szónokai azon véleményt tüntették fel, hogy a 
ház asztalán fekvő határozati javaslatnak ezélja: 
a honvédek segélyezése társadalmi téren könyőr 
adományokkal szintén és tán helyesebben lenne 
eszközölhető. Sorainkból is voltak némely szónokok, 
kik főleg az emberiség követelményére fordí
tot ták szemeiket: de ón t. képviselőtársaim, 
azt vélem, hogy leplezetlenül ki kell mon
dani, hogy i t t a fődolog az erkölcsi elisme
rés. (Helyeslés.) Csak akkor nyerheti az 1848-ki 
honvéd a nemzettől igényeinek méltó teljesítését, 
ha azon emberiség követelte segély oly módon 
nyujtatik neki, mely magában foglalja a nemzet 
becsületszavának beváltása mellett egyszersmind 
beismerését annak, hogy a honvéd igaz ügynek 
volt harczosa. Mert a honvédek t . ház! igaz 
ügynek volt harczosa; ezzel az elismeréssel tar
tozik a nemzet a honvédnek nemcsak, hanem 
önmagának is. 

Igazságos ügyének öntudatát a nemzet magától 
el nem vethet i ; ezen öntudattal hordozta a nem
zet a magyar elnyomott hazában hosszú évekig 
a honfiúi íájdalmat, keservet; ezen öntudattal 
hordozta több ezer honfi a zsarnok bilincseket; 
ezen öntudattal jár tak körül szerte a világban 
a nemzet száműzöttek ós tisztelettel s rokonszenv
vel találkoztak nemcsak a művelt európai né
peknél, hanem úgyszólván az egész világon. 
Ezen öntudattal mentek az aradi vértanuk a 
bitóra; ezen öntudatot íejezte ki 1861-ben az 
országgyűlés hatalmas szavakban; ezen öntudattal 
bir most is a nemzet, hogy ügye igazságos volt; 
ezen öntudattal küzdötte a honvéd az ő dicső 
harczait a 1848-iki törvények védelmében, azon 
törvényeknek, mely törvényekről a népeknek ma is 
az meggyőződése, hogy azok képezik azon alapot, 
a mely képes nemcsak ez országot felvirágoztatni, 
hanem népeinek jóllétére és megelégedésére az egye
düli mód. (Több hang jobbról: Nem szabad ol
vasni!) E meggyőződés él a népben, és ki az 
1848-ki törvényektől elfordul, arra én teljes 
öntudattal azt mondom, hogy attól elfordul a 
nemzet. Nemes jellemű ellenek az igazságos ügy 
elismerését nem lealázó, nem culpa-képen köve
telik, hanem tényekben; ezen tényleges elisme
rést megadta a fejedelem: midőn elhagyta azon 
utat , melyre fondor környezete által vezettetett. 
Es lehet-e, hogy a parlament az erkölcsi elisme

rést megtagadja azon harezok hőseitől, mely 
harczok eszméje abban leli legfőbb diadalát, hogy 
íme i t t e parlament létezik, hogy ime Andrásy 
Gyula gr., a hadi törvényszék által bitóra itélt 
Ándrásy Gyula gr. mint 1. Ferencz Józsefnek 
első minisztere ül a biborszéken? (Átalános éljenjés.) 
Lehet-e, hogy megtagadja ezen parlament azon er
kölcsi elismerést, mely erkölcsi elismerést megadta 
az egész inűvelt világ a nemzet menekültjének! 

Én azt hiszem, t. ház, hogy ha azon öntu
datnak, hogy igazságos volt a nemzet ügye, 
igazságosak a harczok, melyeket az 1848-ki hou-
védek küzdöttek, megtagadása volt ára ezen — 
mint mondatik — visszaadott alkotmánynak, 
akkor ezen alkotmánynak nem lehet becse 
előttem. 

Azon rokonszenv, melylyel az egyik képviselő
társunk által felkarolt menhely eszméje találko
zott az egész országban, ujjmutatás gyanánt 
szolgál arra, hogy mi a kötelessége e parlament
nek. En a határozati javaslatot elfogadom. (He
lyeslés a szélső fial oldalon.) 

Berzenczey László: , ; . ház ! A napi
rendhez kívánok mindenek előtt szólani. Ha fel
olvasták volna a határozati javaslatot, midőn a 
honvédelmi minisztérium költségvetése felett a 
vita folyt, egy csapással az egésznek véget vet
hettek volna; most azonban ott vagyunk, hogy 
ezen kérdést vitattuk már az átalános tárgya
lás alkalmával, és vitatjuk újból ismét a részle
tes tárgyaiánál. A ki beszélt az átalános vita 
alkalmával, beszél most a részletes tárgyalásnál 
is. (Zaj. JJgy van í) 

Ezt csak azért vagyok bátor felhozni, hogy 
tehát most már tűrjék el önök a túloldalon 
azt. a mit magok okoztak. 

Bátor vagyok azt kérdezni, hogy vett-e 
valaki ma kalendáriumot a kezébe ? Ha megnézi, 
látja, hogy ma márcziusl2-ike van. 

Mily csudálatosan jönnek össze a napok. 
Épen a mai nap. márczius 12-én 1849-ben vette 
be Bem tábornok Szeben városát. / 'Fölkiáltásők a 
balon: Nem ugy van, 11-én!) A kinek tetszik, ezá-
folja meg. (Nevetés:) Ki hitte volna, hogy oly 
hamar elérjünk egy másik márczius 12-ikét, 
a mikor arról fogunk vitatkozni, vajon jól, vagy 
roszul tettek-e a honvédek akkor, a midőn annyi 
vért áldoztak? (Fölkjáltásolc jobbról:. Nem arról 
van szó!) 

De szolgálok én önöknek egy más dátum
mal is márczius 12-dikére. Ez előtt két évvel 
1868-ban a magyar ddegatioban Grivisich tá
bornok ur tar to t t beszédet; (Nevetés a balon.) ő 
akkor — 1868. márez. 12-én — azt mondta, hogy 
csak egy hadsereget ismer, hogy nem ismer 
mást, mint császári hadsereget, hogy csak egy 
törvényes katonáját ismeri a monarchiának, a 
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kinek apja a császár, anyja a közös hadsereg, 
ezen kivül más nincs. Grivisich tábornok ur be
széde, ugy látszik, ma még az eredményekben 
nincsen megczáfblva; nem czáfolja meg a mai 
nap sem: mert mig mi — természetesen — beszé
lünk a szebeni csata érdekében, önök mindig 
travestiálják azt, a m i t Grivisieh tábornok beszé
dében mondott. (Derültség bal felől.) 

T. ház! Az átalános vita folyama alat t sok
ról beszéltünk, és kevésre kaptunk feleletet: föl
hozatott a Ludoviceum kérdése, Várady Gábor 
képviselő ur kérdést intézett e tárgyban. Én nem 
tudom, azt gondoljam-e, ,,qui tacet, consentire 
videtur," hanem az l e t t belőle, hogy senki sem 
felelt rá. Fölhozatott a testőrség kérdése IS ? cl ! 
kormány természetesen szívesen felelt volna; de 
mikor — úgymond — ez mind nem ide való, 
(Derültség!) a vége az lett, hogy erre sem felelt 
senki. (Fölkiáltások jobbról: Feleltek!) 

Előjött, a mi pedig azt hiszem, már csakugyan 
ide való, a határőrség kérdése is. (Fölkiáltások 
•óbbról: Nem ide való !>láe való az, mert azt hiszem, 
a honvédség épen azért ál l í t tatot t föl, hogy ne 
legyen határőrség. (Élénk helyeslés balról.) Emlé
kezzünk vissza arra a határörségre, mert ez fon
tos dolog volt 1848-ban, mert az, a mit ma 
nemzeteknek neveznek és a mit ellenünk föl
használtak — mondjuk meg igazán — azok a 
határőrségi ezredek voltak, melyekkel Istriától 
kezdve Magyarország déli részén, keleten és észak 
felé Bukovináig körül voltunk véve, hogy a tö
rök ellen megvédjenek minket, (Derültség.) ép 
ugy, mint körülvette Napóleon Parist erősség
gel, hogy védje meg Parist a külellenségtől; 
persze nem vette soká hasznát. (Derültség.) Azok 
a határőrségi ezredek mind nem magyar ajkúak 
voltak, kivévén a 3 székely ezredet, a mely 
hogy nem rukkolt be Szebenbe a coneentrirung-
ra, hanem elment Ágyagfalvára, abban Horváth 
János ur meg fogja engedni, nekem is van némi 
érdemem. (Éljenzés.) 

Az államtitkár ur előadta a minisztérium 
működésének eredményét; beszéde szép volt; de 
miért nem mondta ezt el elébb? bizonyosan ke
vesebb lett voma a vita. Azt mondta ő többek 
közt, hogy nem kell a tételek okát adni, nem 
szükséges mással indokolni, miért vannak ezek 
a költségek, mert hiszen ott van a neve az Írás
ban. Bocsáson meg Kerkapoly Károly államtit
kár ur, ha az ő szavaira használom hasonlóképen 
azt az adomát, mely szerint a czi^ány a rákra 
azt mondta, hogy a levélben van, mert a neve 
ott meg van irva. (Nevetés.) 

Méltóztatott a mappára nézve megjegyezni, 
hogy hisz ilyen felett rendelkezik a minisztérium. 
Elismerem, hogy van mappája, a marche route-ra 
nézve, a melyen marchiroznak az országúton; de i 

azt át kellett természetesen venni a közös mi
nisztériumtól, mivel a honvédelmi minisztérium 
kvártély-mestere lett a közös hadügyminiszter
nek ; hanem ha a t. államtitkár ur nekem a Ge-
neralstabs Kartéból csak egy akkora mappát 
fog is fölmutatni, mint egy Lónyay-hatos, akkor 
én magamat megadom. (Élénk derültség.) 

A beszerzésekre nézve, a melyeket méltóz
ta t tak tenni, én elismeréssel vagyok; hanem 
vegye szívesen az államtitkár ur, —- hiszen okos 
ember, — ha egy példát hozok föl, a mely Ko
lozsvárott tö r tén t ; hiszen ő Kolozs képviselője, és 
hogy képviselővé lett abban — a mint mondják 
— épen a kolozsvári uraknak és a kolozsvári 
kanonokoknak van érdeme. Ez urak 1848-ban sze
reztek sok lovat, a katholikas püspök és egyes 
mágnások odaadták saját lovaikat, és összeállí
tották a vonatokat egy egész üteg ágyúhoz ; én 
mondtam nekik : hozzátok előbb az ágyukat, mi
előtt a lovakat tanítjátok be ! de ők előbb a lova
kat tanították be. egész sportot csináltak belőle, 
valódi iux volt, hogy tanították be az urak a 
vonatoka,ti Azután elvitték Fehérvárra, hogy 
haza hozzák velők az ágyukat. (Fölkiáltások: A 
dologkos!) "Nagyon a dologhoz tartozik, mert ak
kor a lovakat elvették, befogták az ágyukba, de 
ezekkel reánk lőttek, a székelyekre ! 

Csak ugy ne járjunk i t t is, nehogy azon 
sok 'fegyverrel, melyeket mi a magazinumok-
ban felgyújtunk, majd ránk lőjenek, és vajha 
ugy ne járjnnk, hogy ne mi vegyük hasznukat, 
hanem mások ellenünk. (Helyeslés.) 

Pulszky képviselőtársam tegnapi beszédére 
lehetetlen, hogy egy pár szót ne mondjak. 

Elismerem, hogy ő loyalis ember, ámbár po
litikai ellenem volt mindig; hogy loyalis ember, 
megmutatta az én esetemben is, mert pártolt! 
De én is megtettem azt érte, hogy mikor a ne
vét ki akarták törölni Debreezenben, mert ki
ment volt előre, én beszéltem mellette akkor. 
(Élénk derültség bal felől.) Pulszky képviselő ur 
azt monda: a forradalomban elmentünk vakon a 
szélsőségekig. Erre bátor vagyok egészen nyu
godtan azt felelni: meglehet. De ő nem ment 
bele, mert akkor nem volt ott. (Derültség.) Azt 
mondta továbbá, hogy a kik bele mentek, vakon 
mentek bele. Bocsánatot kérek, nézetem szerint 
a forradalom ott kezdődött, hol a függetlenség 
kimondása, és igen kevesen voltak, a kik ellene 
mertek szólani, az az kik aggályukat ki merték 
fejezni — ehhez pedig Debreezenben bátor
ság kellett — mindamellett szerény személye
met is ez utóbbiak közé számítom, mert magam 
is el mertem mondani aggályomat; de azon lo
yalis képviselőknek, kik ott ülnek, s kik engem 
most rebellisnek mondanak, egyiknek sem volt 
bátorsága azt kimondani. (Derültség.) 
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Azt méltóztatott mondani a miniszterelnök 
ur, hogy nem kell politikai tőkét csinálni belőle. 
Hej ! bizony szerencsétlen politikai tőke az, a mit 
a nyomorék honvédekből lehet csinálni; azonban 
a politikai tőkének különböző kamatai vannak: 
de politikai tőkét csinálnak ott, ha az országbeli 
különböző nemzetiségeknél a népszerűséget ke
resik; politikai tőkét csinálnak azok. kik magu
kat, loyálisoknak tartják oda át, mert mint Pul
szky képviselő ur mondja, csak a dynastiák és 
az aristoeratia hálásak, a democratia pedig hálát
lan. Ez bizonyosan hasznosabb politikai tőke, 
mint a minőt mi csinálhatunk, midőn a rokkant 
honvédek és árváik segélyezését sürgetjük. 

Azt is mondták: íme haza jöttek az emi
gránsok. Valóban nagy örömünk van benne, hogy 
haza jöttünk, tapasztaljuk, milyen nagy becsü
letben részeltetnek bennünket. 

Azt mondják a többi közt továbbá, hogy a 
jog. kérdéseit fejtegetni nem mindig jó politika; 
nem kell mindig jog szempontjából venni a dol
gokat. Hiszen i t t épen az a nagy hiha, hogy 
önök a honvédeket szeretik, csak nem akarják 
jogosaknak elismerni, önök szerint a honvédek 
szerelemfiai a hazának, csak azt nem akarják 
elismerni, hogy törvényes fiai, hanem csak sze
relem-gyermekei. (Derültség.) 

Majláth képviselő ur. a mint megvágott 
engem beszéde kezdetén — mert nekem szólott. 
jól tudom — azt monda, hogy boldog ifjúság! 
— Én is szerettem volna, hogy olyan ifjan, 
mint Majláth képviselőtársam, nem mentem volna 
külföldre emigránsnak, mert ha boldog ifjúsá
gomat itthon töltöttem volna, meglehet máskép 
vélekedném. Nekünk az volt a hibánk fiatalsá
gunkban, mint mondani szokták, arany fiatalsá
gunkban, jeunesse d'or, (Fölkiáltás jobbról: dorée. 
Derültség) hogy fiatal korunkban igen szabadelvű
ek, tán a szabadságért rajongók voltunk. Én nem 
hallottam az egész képviselőházban oly leczkét, 
oly csillapítót, minőt Majláth képviselőtársunk 
tar to t t . Sajnálom, hogy í 848-ban még nem sze
repelhetett, mert akkor meg vagyok győződ
ve, lecsillapította volna a forradalmat is. {De
rültség.) 

Egy pár szóval akarok még a miniszterel
nök ur által ajándékozott 10.000 írtról megem
lékezni. Távol van tőlem, hogy annak értékét 
leszállítani akarnám, mert én a nagylelkűséget. 
a bőkezűséget kétségbe vonni legkevésbé sem kí
vánhatom, és kivált ott, a hol a honvédekről 
van szó, mindig tisztelem és elismerem. Es lát
tam gr. Eszterházynak szerénységét is, ki szin
tén 10,000 frtot ugyanezen czélra adományozott; 
hanem azt mondta, hogy a megye adott 52,000 
frtot, nem pedig azt, hogy ő adott 10,000-ret. 
(Éljenzés bal felöl.) 

Egyébiránt azt vagyok bátor mondani, hogy 
nagy különbség van a közt, ha valaki, az ál
lamtól fizettetik és a közt, ha kegyelemként 
ajándókoztatik még egy összeggel, és nagy kü
lönbség van a közt, ha valaki egyes magán em
bernek szolgál és a közt, ha e hazának szolgál 
és attól nyer szolgálatai fejében elismerést. 
(Ugy van, bal felől.) A mire mi törekedünk, az 
az, hogy ismerjék el, habár szerencsétlenek is 
azok — mert ha mi kérnők a dynastiától vagy 
aristoeratiától azt a háladatosságot. hogy adjon 
érdemjeleket a mi honvédeinknek, hogy adjon 
rangot, nyugdijt: akkor szólhatnának; hanem mi
kor mi azt mondjuk, hogy a nyomorultnak, ki 
nem dolgozhatik, annak adj fillért haza! engedje 
meg a miniszterelnök ur, akkor azt hiszem, csak 
lovagias kötelessége teljesítését sürgetjük. Ertem 
a miniszter ur szavait: „A magyar nem küzd 
érdekért." 

Meg van a nemzetben azon aristokratikus 
lovagias érzelem. Meg, igen. Es a magyar pa
raszt, kit parasztnak neveznek. — nem tudja 
miért, csak azt mondják neki, a haza veszede
lemben forog, veszi tarisznyáját, és mert „ ob 
lessé oblige" indul. Mert a magyar nép érzi ma
gában azt a kötelességet; mert megvan benne 
amaz aristokraticus lovagias szellem, melynél 
fogva még a közhonvéd is minden magánérdek 
nélkül mert szembeszállani a veszelylyel; és le
gyenek meggyőződve, hogy egyikök sem hitte 
azt. egyikök sem tudta, hogy győzni fogunk-e. 

Egyet nem emiitett föl senki, és ez a hon
véd érdeme, s ezt legyen szabad nekem röviden 
megérintenem. 

Tudják önök, hogy a honvédnek nemcsak 
az az érdeme, hogy a szabadságért küzdött, ha
nem egyszersmind az, hogy a honvéd bámulatos 
lapot nyitott föl a nemzetek előtt, ós megmu
tatta, hogy vau magyar nemzet, mit a világ 
már nem tudott, már nem ismert. A magyar 
háború 1848-ban egy véres újjászületés kínja 
volt. melylyel a magyar nemzet Európa előtt 
létezését bizonyította be ; és Attila és Árpád vé
réből származónak mutat ta ki magát. 

Es midőn a német ós más tudósok, statis-
tikusok azt mondták: hisz nincs is magyar nem
zet, alig van 2— 3 millió, nem kell csak egy 
puska-detonatio és el van seperve; és szintúgy 
megragadták az 1848-ki alkalmat, és — mond
juk meg őszintén — ők maguk segítettek azok
nak, kik a magyarokat izgatták a forradalomra 
és maga a reactio izgatta föl arra, hogy fegy
vert ragadjon. (Uyy van! hal felől.) 

A „Márczius 15-ike" szerkesztőjót termé
szetesen nem akasztották föl. Mikor külföldön 
jártunk és eljöttünk Gibraltárba, az ottani kor-
mánj^zó igeu udvariasan fogadta az emigranso-
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kat — sőt szives volt hivatalosan fogadni — és 
azt monda, én értem az önök nyelvét, én ugyan 
nem beszélem, de a feleségem jól beszéli és végre 
kisül, hogy a felesége német s midőn ez sem ér
te t t bennünket, azt kérdezte, hát nyelve is kü
lön van a magyarnak? Az öreg ur zavarba jött, 
hogy azt nem tudta, hanem végre is a felesége — 
mint szokás az asszonyokról mondani — fölta
lálta magát és igy szólott: ne csodálkozzanak 
önök. mert azon nagy urak, kik Londonban, 
Parisban jártak, azoktól ugyan tudjuk azt, hogy 
Magyarországnak vannak nagy pusztái, a hol 
jól lehet vadászni, tudjuk még azt is, hogy ott 
vannak csárdák és hogy azokban tánezolnak is 
és pedig „csárdást", de hogy Magyarországon 
magyarul is beszélnek, azt soha nem tudtuk, 
mert ezen nagy urak nem igen beszéltek magya
rul, talán maguk sem tudtak. (Derültség.) Ezt a 
honvédelmi háború tudat ta a világgal. A ki 
látta Lamartine tőrténeimét, a ki látja, hogy 
egy Seribe azt mondja, hogy az 1848-iki forra
dalmat a prágai deákok csinálták, az csakugyan 
elhiheti, hogy a magyar honvédelmi háború állitá 
világ elé a magyar nemzetet, ugy, a hogyan 
van és nemcsak születését adta. hanem újjáte
remtette azt , ujjáteremtője a magyar nem
zetnek. 

Ezek után bocsássanak meg uraim, de nem 
mondhatok mást , mint hogy pártolom Ivánka 
Imre hat. javaslatát. (Élénk helyeslés bal felől.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! (Halljuk! 
Helyre !) 

E l n ö k : Tessék helyeiket elfoglalni. (Hely
re! Zaj.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Gajzágó képvi
selő ur beszéde kényszerit egy pár szót szólani. 

Beszédében ő a nemzetiségekrei tekintetet 
fegyverül használta föl az ellenzéki javaslat el
len. Ha ezen tekintet komoly volna, ugy ezt 
köszönettel venném és ott is igényelném, a hol 
a nemzetiségi jogos igények teljesítésére vezetne; 
azonban ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
tekintet csak ; ürügy. A valódi ok és akadály 
ezen termen, sőt Magyarországon kivül t. i. 
abban fekszik, hogy Bécs nem akarja a forra
dalmi harezosok megjutalmazása által magát a 
forradalmat és a forradalmi eszmét mint ulti- j 
mam rationem — és én hozzáadom: legitimam J 
nationum rationem szentesíteni, és a jövőre nézve | 
bátorítani; (Helyeslés a szélső bal oldalonj a mit | 
különben vaiószinüieg az aristokratia sem kivan. | 

A nemzetiségekre hivatkozás csak paizs, j 
melylyel a kormány magát elfödni akarja az 
ellenzék és a magyar nemzetiség közvéleménye 
ellenében. De a mint el nem ismerhetem, hogy 
a nemzetiségek 1848-ban a reactiónak eszközei 
— habár végre áldozatai — voltak: most 20 ' 

évi tapasztalás után annál kevésbé engedhetem 
meg, hogy a nemzetiségek eszközül fölhasznál
tassanak, annál inkább, mert tapasztaltam, hogy 
a jobboldali párt a nemzetiségi fegyvert csak az 
ellenzék kárára, nem pedig a nemzetiségek ja
vára használja föl; sőt hogy épen a jobboldali 
lapok azok, melyek az ellenzéki lapokat a ma
gyar nemzet és közvélemény előtt mint haza- ós 
nemzetárulókat denuneiálják, mikor ezek a más 
kérdéseket nemzetiségekre tekintetből ajánlanak ; 
mi által valódi chinai fal emeltetik a magyar és 
más nemzetiségek közt az egyetértés kárára. 
Megvallom, hogy én legszívesebben azon javas
latot pártolnám, mely a Jókai Mór képviselő ur 
beszédében kimondott elvekre alapítva volna; de 
miután ily javaslat elő nem terjesztetett, részem
ről és nemzetiségi pártvégzés következtében 
ezen kérdésben neutrális leszek ; de mégis meg 
nem engedhetem, hogy a nemzetiségek a reae-
tióoak eszközül, a kormánynak az ellenzék elle
nében paizsul szolgáljanak, és azért és nemzetem 
méltóságának érdekében Gajzágó ur kezéből ki
veszem ezen fegyvert, ezen paizst annál inkább, 
mert meg vagyok győződve: hogy, ha más valódi 
ok és akadály nem volna, a kormány itt a nem
zetiségekre tekintetet nem fontolgatná. 

T. ház ! Ezen nemzetiség iránti gyengédség 
a kormány részéről, i t t nincs jó helyen alkal
mazva, hol egy részről a becsületről, más részről 
a szerencsétlenségről van szó. Mi legalább ezen 
gyengédtelenségi ódiumot magunkra nem vesz-
szük. 

Még egy pár szót Berzenczey képviselő ur
nák. 0 azt mondta, hogy 3 848—4í)-ben nem 
nemzetiségek, hanem a határőrvidék harczolt; 
az nem áll, nemcsak azért, mert provinciális 
szerbek: Bács, Bánát és Szerbiából a nemzetiségi 
seregben voltak, hanem azért, mert a határőr
vidékiek ugyanazon nemzetiségbeliek, mint mi ; 
sőt eddig a határőrvidék volt a mi nemzetisé
günk oszlopa, és maradni is fog az, mig a nem
zetiségi és határőrvidéki kérdés az illető népek 
megelégedésére megoldva nem lesz, és a megelé -
gedési megoldás után a közös szabadság oszlo
pává lesz. 

S z t a n e s k u I m r e : T. képviselőház! A 
szőnyegen levő minden oldalról oly nagy szivó-
sággal vitatott tárgy oly stádiumba ért, hogy 
ahhoz részemről is hozzászólnom kell, habár mint 
Miletics, előttem szóló képviselő ur kifejtette, nem
zetiségi clubbunk az érdemleges hozzászólást nem 
engedte meg. 

De t. Várady Gábor képviselőtársunk, mi
dőn az Ivánka-féle indítványt pártolólag indo
kolta, a nemzetiségi kérdés kielégítését is kie
melte egyúttal és azzal mintegy hátunk mögött 
foglalt állást ; a t. jobboldal szónokai pedig ér-
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veléseikkel az ellenzéket megtámadni akarván, 
nyilaikat mi reánk is lövöldözték, és igy minket 
is érintettek, s ez által a t . képviselő uraknak 
alkalmuk volt látni, hogy önök is tudnak ná
lunk nélkül nemzetiségi kérdést alkotni, habár 
hívatlanul. (Derültség.) Ha már ily stádiumba 
jöt t ezen ujabb nemzetiségi kérdés, akkor Wahr-
mann Mór képviselő ur példájára, ki midőn feb
ruár 17-én fölszólalt, azt méltóztatott mondani, 
hogy ; „Én mint zsidó képviselő hitsorsosaim ne
vében fölszólalok" — legyen nekem is megen
gedve a nemzetiségi ügy kedvéért a, határozati 
javaslathoz mint románnak, mint nemzetiségi kép
viselőnek szólanom. (Jobb felől eüenmondások. Elnök 
csenget.) 

E l n ö k : Ha az elnökség mindjárt akkor 
abban a pillanatban, midőn Wahrmann Mór kép
viselő ur ama kifejezést használta, észrevételt 
nem is t e t t ; következő napon a ház előtt egy 
hason nyilatkozat ellen fölszólalt s ugy gondo
lom, ez zsinórmértékül szolgálhat. (Jobb felől he
lyeslés.) 

S t a n e s z k u I m r e : Mindenekelőtt mint 
román szólalok föl, (Jobb felől ellenmondás) és 
mint nemzeti képviselő is fölszólalok. (Jobb felől 
eüenmondások.) Azt nem mondtam, hogy micsoda 
nemzeti vagyok, elsőben mondom, mint román 
képviselő minőségben (Zaj, ellenmondások) —• ha 
ugy tetszik, gondoljanak a kiejtett „román" és 
„képviselő" szavak között egy veszőt — (Derült
ség) nem szkapálhattam, hogy az ide dobott kez-
tyíit el ne fogadjam — bocsánatot kérek e ma-
gyarizált román szónak használásáért a tisztelt 
házban. 

Az ügy, a honvéd rokkantak, illetőleg öz
vegyeiknek és árváiknak fölsegélése, nemes. Előz
ményei az 1848 — 49-ki események története; de 
hogy ezen történeti képlet teljes és kerekded 
legyen, méltóztassanak megengedni, hogy saját 
viszonyainkra is vessek egy pár pillantást. (Dali
juk !) 

Elismerte a t. miniszterelnök ur is, hogy 
kezdetben az 1848 —49-ki harcz az alkotmányos 
jog megőrzésére szorítkozott; ha a reactio azt más 
irányba vitte, nem a mi bűnünk, hanem azé, ki 
annak oka volt. (Helyeslés a szélső balon.) De az 
1848 — 49-ki korszakban a román nemzetiségnek 
is volt szerepe, ( Volt bizony!) volt, mint köztu
domású dolog, Erdélyben. (Tudjuk.1) Az erdélyi 
románok mindig előszeretettel viseltettek az al
kotmányos élet és a nemzeti jogiétöket nem 
sértő hazai törvények iránt. (Nagy zaj.) Nem 
tudnak uraim a hazai történelemben példát mu
tatni, hol a románok szakadást idéztek volna 
elő, a hol a haza védelmére valaha a nemzet fegy
vert emelt ; (Nyugtalanság) de a kormány ren
deleteinek rósz végrehajtása okozta azon szomorú 

következményeket, melyeknek tanúi voltunk: 
okozta azért, mert mig egy részről vártak Oláh
országból, a mai Romániából, külsegélyt a ma
gyarországi dicső szabadsági eszmék kivívásához; 
mig Erdélyből a román testvéreket szintén se
gélyül várták, mig Drágost oda küldték, hogy 
rábírja őket a magyar eszmék fölkarolására : 
addig kéz alatt Hatvani ment oda fegyveres erő
vel támadólag, ki összefogdostatta a tanácskozó
kat, elárulta őket és veszélybe döntötte a sza
badság ügyét. (Zaj.) Elég szomorú, hogy Hat
vaninak ezen soha meg nem bocsátható bűne 
miatt egy parlementaire is,Buttyán János, íölakasz-
tatott. 

Nem csoda, hogy ekkép a románok megcsa-
latva látván magukat, épen azok által, kiktől 
segélyt, baráti jobbot vártak volna, ők is kar
dot rántottak, de nem a király, nem a haza el
len, hanem szintén ők is — mint miniszterelnök 
a magyarokról méltóztatott mondani, — a ha
zának autonómiája és saját nemzetiségűk fentar-
tása mellett és ezen önfentartási lázadás t . ház 
mind a természeti, mind a tételes törvények 
szerint minden időben jogos volt, és jogos ma
rad. (Nyugtalanság.) 

Dúltak a csaták. Egyik részről voltak áldo
zatok, másik részről is. Ide számítom az erdélyi 
román nemzet 40 ezer halottját és azon 40,000 
halott után nekünk épen ugy, mint it t Magyar
országban maradtak özvegyek, bénák, csonkák, 
árvák és mint i t t is, ott sem volt számukra se
gély biztosítva, csak az, mit a franezia közmon-
dá,s fejez k i : ,,Aide toi, et Dieu t, aidera." A 
románok önerejÖKből alapítottak ugyan egy nő-
egyletet, legalább az árvaleányok fölsegélyezé
sére : a brassói nőegyletét. A munkatehetetlen 
hősök j^edig csak ugy járnak nálunk, románok
nál is, mint Jókai képviselő ur a magyar hon
védről kőltőiesen előadta, házról házra, sőt talán 
még szegényebben, mert a mieinknek ha egy 
hegyi viskójok volt, az is a tűz martaléka lett. 
Es midőn mint ember az itteni honvéd dicső 
tet te i t méltányolni tudom, akkor szintén méltóz
tassék t. ház méltányolni azok özvegyeinek és 
munkaképteleneink sorsát is, kik épen olyanok, 
mint ezek, mert ha szabad egy román költőnek 
idézetét rajok alkalmazni, csakugyan áll az, és 
magában foglalja Jókai képviselő urnák költői 
leírását: 

„Mai este óre 'n lume 
Fiintia ouiuu sum eu 
Unu sufletn főre nume 
Uitatu de Domnudieu. 

Candu puii-si perdu si mama 
Si tata golisiei 
Nu-i baga nime 'n séma 
Si peiu ea vai de ei!" 
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(Halljuk magyarul!) Tisztelettel hajlom meg, 
térdre borulok egy honvéd dicső tettei e lőt t ; de 
saját ország- illetőleg nemzetvédeim iránt is 
hasonló érzelmekkel viseltetem, és hasonlókat 
várok : mert habár az amerikai harczok óriások 
voltak is, mégis a magyarországi honvédek, vagy 
az erdélyországi nemzet- és ország védek harczai 
minden „kicsinységökben", minden „gyermekjá
tékszer üségökben" is óriások voltak, mivel szá
mos szükséggel is daczolniok kellett. 

Méltóztattak mondani: vessünk fátyolt a 
multakra. Én is azt mondom: vessünk! de egy
szersmind okuljunk a múltnak példáján is. Utó
végre a múlt már megtanított annyira, hogy 
mindenkinek — legyen az bármely nemzetiségű, 
— egy sorsa van e közös hazában, közösen vé
delmezni azt mind a bel- mind a külelienség el
len, minden veszélylyel szemben : mert ha nem 
is akarjuk nyíltan bevallani, érezzük azt szi
vünkben, észleli a számító ész, és tudja, hogy 
van egy külelienség, van egy kolosz, mely édes 
mindnyájunkat végveszélylyel fenyeget. És hogy 
ha a mi állami constellatiónkat szivünkre akarjuk 
venni, ne nyúljunk az insultatiók fegyveréhez, 
hanem éleszszük a rokonszenvet egymás irányá
ban minden áron. (Helyeslés.] 

A balpárt t. főbb vezérei beszédéből azt ér
tettem, hogy szemére vetette a t. jobboldalnak 
azon ellenvetését, hogy ezen ügyből nem akar 
pártkérdést alakitatá. 

Az előzmények, melyeket fölhoztam, remény
lem, eléggé megvilágosítják, hogy nem adhatok 
ennek igazat: mert akkor, midőn e határozati 
javaslat csakis a magyarországi honvédek, azok 
özvegyei és árvái segélyezéséről szól; akkor, mi
dőn kifelejtették a magyar állam társországainak 
szintén nemzeti létét védő harczosok özvegyeit 
és árváit; akkor, midőn az államnak csak egy ré
széből az 1848—49-iki harczosok munkaképte
lenéit akarják fölsegíteni, akkor azt méltán, 
tisztán pártkérdésnek lehet nevezni: mert csak 
egy pártot elégít ki. de nem elégíti ki egész 
Magyarországnak az 1848— 49-iki harczokban részt 
vett összes harczosai munkaképtelenéit. (Helyes
lés bal felől.) E tekintetből én az ellenzék hatá
rozati javaslatát nem pártolom. De egyszersmind 
tisztelt jobboldal, értem, hogy ha saját szem
pontjukból az ellenzék határozati javaslatát pár
tolni nem akarják, hogy lehetnek bizonyos ma
gasabb politikai tekinteteik, melyeket tán czél-
szerűnek nem találják a ház elé tárni, hogy 
azokhoz tán a profanum vulgus is hozzászól
hatna. De mindezekben különösen e házban tán 
szemmel lehetne tartani az őszinteséget En más
kép az immunitást nem értem. Meg vagyok 
győződve, hogy minden erejökből azon lesznek, 
hogy a határozati javaslatot megbuktassák ; de 
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meg vagyok győződve arról is, hogy nem az a 
valódi indok, melyet e mellett majd mindnyájan 
fölhozni méltóztatnak, t . \. a nemzetiségi tekin
tetek figyelembe vétele. Mondják ki őszintén, hogy 
az indok az, mert a bécsi kormánynak nem tet
szik, — mert tán a közösügy létrehozatalának 
egyik titkos indoka arra nézve: hogy föl ne ka-
roltassék az 1848-iki honvédek ügye, — az, hogy 
mint Miletics képviselőtársam mondotta, a for
radalom ez által Bécsből ne sanctionáltassék. 
Nagyon sajnos, hogy a politikai hévmérő a hazai 
belügyeket érdeklőleg is még mindig Bécsben 
van; de ugy látszik a politikai tapasztalás azt 
tanítja, hogy csakugyan ott van. 

En Kís-jenő kerületnek képviselője vagyok, 
ott románok és magyarok laknak, és éti igen 
sajnálom, hogy a t. jobboldal épen ez indokai
val föl készül izgatni a magyar népet a nemzeti
ségek ellen és viszont. En azt szeretném látni, 
hogy a mint az én képviselői kerületemben, ugy 
az egész országban is testvériség keletkezzék, ne 
tóduljon föl egyik rész a más ellen. 

Igen jól monda Máttyus Ariztid, hogy a tisz
telt jobboldal hareza nem az érvek harcza, ha
nem csak az ürügyek harcza volt. Vegyük akár 
az eszélyességet, akár az őszinteséget tekintetbe, 
bármelyik a kettő közül megkívánja azt, hogy 
ha a jobboldalnak van valami argumentuma, a 
melylyel e határozati javaslat el nem fogadását 
indokolhatja, méltóztassék azt előadni; de vissza 
kell utasítanom a jobboldal mindazon gyanúsí
tását, melyeket a nemzetiségekre nézve mon
dott. Részemről'nem fogadhatom el azt, hogy a 
románok, szerbek és a többi nemzetiségek te
kintetéből nem fogadhatja el a határozati javas
latot: nem fogadhatom el azért, mert hiszen 
meg van a jobboldalnak azon mindenhatósága, 
hogy a mit akar, azt megszavazza: annak meg
szavazásához nem kell érv, nern kell nemzetiségi 
tekintet. Elfogadná e határozati javaslatot is, ha 
nem volna más lappangó érdeke. 

Mi törtónt akkor, midőn a nemzetiségi kép
viselők nemzetiségi törvényjavaslatot előterjesz
tettek % volt alkalom a nemzetiségi igények ki
elégítésére akkor is. midőn az erdélyi unió 
létrehozatott: volt erre alkalom akkor is, 
midőn a román nemzeti színház megállapítására 
bizonyos összeg kéretett ; volt alkalma a jobb
oldalnak a nemzetiségi igények kielégítésére 
a múltkor is, midőn a középtanodák fölállításá
ról volt szó. De akkor a t. jobboldal mélyen 
hallgatott, mert érdeke nem kívánta, hogy szól
jon. Most azonban, midőn az saját érdekeinek elő
mozdítására szolgái, védpaizsul fölhozza a nem
zetiségi tekintetet. 

Midőn tehát én azt mondtam, hogy a ha
l l 
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tározati javaslatot jelenlegi szerkezetében nem 
pártolhatom: egyszersmind kinyilatkoztatom, hogy 
ellene sem szavazok, hanem ez ügy érdemére 
nézve semleges maradok. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Miután még öt szónok van föl

írva, és beszédeik valószínűleg hosszabbra fog
nak terjedni, a mai ülést föloszlatom. A jövő 
ülés hétfőn 10 órakor fog tar tatni . 

Az ülés végződik d. u. ^V* órakor. 

144. országos ülés 
1870. márczius 14-én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Salamon Tódor szabadsági időt kap. Konyovics Antal zombori képvi
selő' halála bejelentetik. Korizmics László vál. jegyzökönyve bemutattatik. Miletics Szvetozár a végvidék számára 
hozandó védtörvény és Fiume ügye rendezése iránt interpellálja a kormányt. A kormány felel Szaplonczay Jó
zsefnek a községi iskolák felekezetivé változtatása tárgyában tett interpellatiójára. A mentelmi bizottság Miletics 
Szvetozárt az államügyész sajtó vádja folytán kiadatni véleményezi. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b.; később Andrásy Gyula 
gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lL órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 12-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak a 
jegyzőkönyvre? {Nincs.) Hitelesítve van. 

Van szerencsém az elnökség részéről a követ
kező kérvényeket bemutatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): „Ung 
megye közönsége az Eszterházy-képtár állam
költségen leendő megvásárlását kéri. 

Békés megye közönsége az Eszterházy-
képtárnak államköltségen leendő megvásárlá
sát kéri. 

Szatmár megye közönsége az alsóbbfoku 
bíróságok rendezésénél a törvényhatóságok terü
leti épségének megóvását kéri. 

Háromszék- és Miklósvár törvényesen egyesült 
székek közönsége Fiúménak Magyarországhoz le
endő visszacsatolását kéri. 

Temesvár szabad kir. város közönsége Lúgos 
városának a temesvár-lúgos-karansebes-orsovai 
vasút építése tárgyában a képviselőházhoz inté
zett kérvényét pártolja. 

Bars megye közönsége az érsekujvár-nyitra-
trencséni vaspálya mikénti kiépítése iránt kér
vényez. 

E l n ö k : Ezek a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Salamon Tódor képviselő ur 6 heti szabad
ságidőt kér. Megadja a t. ház? {Megadjuk!) E 
szerint a 6 heti szabadság megadatik. 

Zombor város közönsége részéről Konyovics 
Antal képviselő halála jelentetik be. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {olvassa :) Zom
bor szabad kir. város közönsége f. évi február 
28-án 30-ik sz. a. hozott közgyűlési határozat 
folytán tudatja érdemteljes polgárnagya és or
szággyűlési képviselője Konyovits Antal urnák 
múlt hó 23-án Nizzában (Francziaországban) 
történt gyászos kimultát. Az elhunytnak időköz
ben ide szállított hűlt tetemei f. évi márczius hó 
10-ik napján a helybeli szerb nagy templomban 
vóghezviendő ünnepélyes beszentelése után a köz
temetőben, a családi sírboltban fognak eltaka-
rit tatni. 

A gyászmenet megindul az elhunytnak saját 
házából délutáni 3 órakor. 

E l n ö k : A t. képviselőház egyik tagjának 
elhunytáról hivatalosan értesíttetvén, e fölött 
jegyzőkönyvileg is részvétét njdlvánitván, meg
bízza, ugy hiszem, az elnökséget, hogy uj választás 
iránt intézkedjék. (Helyeslés.) 

Korizmics László, Vizakna város megválasz-
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to t t képviselője bemutatja választási jegyzö
könyvét. (Éljenzés jobb felől.) Az igazoló bizott
sághoz utasi t tat ik. 

W o d i á n e r A l b e r t b . : T. ház ! Van 
r 

szerencsém Érsekújvár város közönségének 2 kér
vényét bemutatni. Ezek egyikében Érsekújvár 
város annak idején ott törvényszék fölállítását 
kéri. A másikban pedig azon óhaját fejezi ki. 
hogy a rendezett tanácscsal elláott városok 
első- és másodfokú iparhatósággal ruháztassanak 
föl. Midőn azokat a t . ház figyelmébe ajánlanám, 
kérem, méltóztassék a kérvényi bizottsághoz utasí
tani. (Helyeslés.) 

R ó n a y L a j o s ; Torontál megye Szöregh 
községének kérvényét van szerencséin beadni, 
melyben a folyamodók azon komoly figyelmet 
érdemlő kéréssel járulnak a képviselőház elé: 
méltóztassék a t. ház a pénzügyminisztériumot 
oda utasítani, hogy az absolut kormány alat t 
divatozott káros eljárással fölhagyva, a kincstári 
javaknak ezentúl mindenütt árverés utján és pedig 
apróbb részletekben bérbeadását foganatosítsa; 
hogy ezáltal a községek szegényebb lakói is 
könnyebb szerrel juthassanak haszonbér élveze
téhez, a mi által könnyítés történhetnék a sok-
nemű országos kötelezettségeiéi terhel t adózókon. 

Méltóztassék e figyelmet érdemlő kérvényt 
szabályszerű tárgyalás végett a kérvényi bizott
sághoz utasítani. 

P r á t e r I m r e : Bihar megyében kebele
zett Diószeg városa több szomszéd községével 
együtt kiállított azon kérvényét van szerencsém 
benyújtani, melyben magát a törvénykezési szer
vezés alkalmával bírósági székhelyül elfogadtatni. 
törvényszéki tekintetben pedig Nagyváradhoz 
csatolni kéri; nemkülönben kérik a 22.000 lelket 
számláló összes vidék érdekében egy járásbíróság 
fölállítását is. 

Midőn e kérvényt ezennel benyújtom : ké
rem a t. házat, hogy miután az igazságügymi
niszter ur a törvénykezés szervezésére vonat
kozó törvényjavaslatát előterjesztette, melynek 
tárgyalása nemsokára be is következik, nehogy 
e kérelmező város és vidék méltányos s eléggé 
indokolt kérvénye figyelmen kivftl essék : mél
tóztassék e kérvényt a bizottsághoz azon uta
sítással áttenni, hogy az azt előzetesen tárgyal
ván, arra vonatkozó véleményét még a törvény
kezésről szóló törvényjavaslat tárgyalása előtt 
beadja. 

I v á n k a I m r e s Van szerencsém bemu
tatni Szayer Gusztáv 1848 — 49-ki volt honvéd-
hadnagy és segédtisztnek, jelenleg Magyar-Ovárott 
adóhivatali szolgának kérvényét, melyben neje 
és hat gyermekének eltartása mellett, elviselhe
tetlen nyomorra] küzdő állapotában a magyai-
nemzet határozott ígérete alapján kegyes segé-

lyeztetését, miben eddigelé nem részesült, alá
zatosan kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz lógnak 
áttétetni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Van sze
rencsém benyújtani Újvidék szab. kii', város közön
ségének a kormány és az előbb kormányi, később 
királyi biztos által Újvidék város alkotmányos és 
municipális jogain elkövetett sérelmek elleni pana
szát. Ezen panaszban 22 pont soroltatik elő. A 
város közönsége kéri. méltóztassék a kormányt 
említett tetteiért felelősségre vonni, és e végett 
egy parlamenti bizottságot kirendelni, egyúttal 
a kormányt fölhívni, hogy a bizottsághoz a volt 
biztosnak ez ügyre vonatkozó összes iratait és 
az összes levelezéseket áttekintés végeit beküldje* 
hogy ilykép a bizottság jelen panaszunk, a mi
nisztérium nyilatkozatai, e város közönsége el
lenvetései és az összes ügyiratok alnpján tovább
hozandó határozat, avagy n kormány és az 
illető volt belügyminiszter ur és közegei ellen, 
valamint a vétkesség, úgyszintén az állam- és 
városi pénztárnak okozott kiadások megtérítése 
tekintetében indítandó eljárás tárgyaitan a kép
viselőháznak indítványt- tehessen. 

Bevégzem előadásomat a kérvény utolsó 
szavaival (olvassa) : „E város közönsége azon 
reménynyel kecsegteti magát, hogy a mélyen 
tisztelt képviselőház nem (og ez ügyön könnye
den átmenni, a mennyiben a/, esetre, ha ezen 
ügy komoly megfontolásra nem méltattatnék, azon 
kételynek adatnék hely. mintha ezen e^ész ügy 
csak azért nem érdemelt kellő figyelm'•!. mivel 
mindez Újvidéken történt, a hol a szerbek több
ségben voltak és jelenleg is vannak." 

E l n ö k : Méltóztatnak határozni, hogy 
soron kívül tárgyaltassék '? (Elfo<i<i<lh<k ' livmlesen !) 
A kik elfogadják, méltóztassanak ieiálbii. (Mv<j-
Uhiénik. Felkiáltások: Nem érijük a kérdhi! Ellen-
probái'••!) Méltóztassanak a t. képviselő urak csend
ben lenni s akkor meg fogják érteni a kérdési. 
A kérdés a következő: 

Miletics Szvetozár képviselő ur kérvényt ad 
be Újvidék" városa, részéről, melyet o képvisel, 
mely kérvény az ottani királyi hizfns «|len tesz 
kifogásokat, s e tárgyban egy bizottság kikül
detését kéri. A képviselő ur ezen kérvényt a 
kérvényi bizottság által soron kivül kívánja tár
gyaltatni. A képviselő urak egy része ezen nézet 
mellett nyilatkozott, más része nem. A többséget 
azonban rumi tudtam kivenni. Méltóztassanak 
tehát most azok fölálhn, kii< a soron kívüli tár
gyalást nem kívánják. (Me<ilörtávk.) üiztosan nem 
tudom megmondani hol van a többség. Méltóztas
sanak azonban belenyugodni, hogy a kérvény 
soron kivéd tárgyaltassék. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. l e ! A múlt 
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évi október 11 -ikén a horvát-szlavón országgyűlés 
egyik tagja a horvát országgyűlésen interpellatiot 
nyújtott be a kormánynak a fiumei és buccarii 
kerületben történő ujonczozás tárgyából. Ez ügy 
közös és a jelen állapot szerint a magyar kor
mányt, nevezetesen a honvédelmi minisztériumot 
illeti, mint a mely a zágrábi kormányhatóság
nak utasításokat is ad. Bátor vagyok az alkot
mányosság és egyetértés érdekében a honvédelmi 
minisztériumhoz a következő interpellatiot in
tézni: kérem felolvasását. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Mi
letics Szvetozár inferpeUátióját.) 

„Tudva levő tény, hogy Fiume kerülete 
1869-ben az uionczozástól meg volt kiméivé. 

Miután az átalános védtörvény Fiume te
kintetében semmi kivételt nem tesz, ez csak az 
1848-ki törvény alapján történhetett, melynek 
értelmében ezen kedvezmény akkor az egész part
vidék számára határozva lön. 

Jóllehet semmi kétséget sem szenved, hogy 
a tengerpart lakói a védelemkötelezettség te
kintetében nem áll í t tathatnak egy vonalba a 
belföld lakóival, a nélkül, hogy életlételöket 
ne veszélyeztetnék: mégis más részről nem lehet 
jóváhagyni, hogy a honvédelmi minisztérium 
egyoldalú kegyelmeket osztogat a positiv törvény 
ellenében, melyeknek következményeikben semmi 
alaposságuk nincsen, a nélkül, hogy ezen egész idő 
a la t t jóváhagyást vagy a törvény felfüggesztését 
kérte volna. 

Ugyanis vagy az 1848-ki törvény mértékadó, 
mely szerint ezen kedvezményt az egész part
vidékre ki kell terjeszteni, vagy pedig a véderő-
ről szóló törvény a magyar korona minden állam
polgáraira vonatkozik, tehát kétségkívül Fiume 
ós kerületére is. 

Ennélfogva hivatva érzem magamat a hon
védelmi minisztériumhoz következő kérdéseket 
intézni: 

1. Meddig fog tartani ezen törvénytelen 
kiváltságos állapot Fiúméban? 

2. Szándékozik-e ugyanazon minisztérium, 
miután a tengerpart lakosainak érdekei az áta
lános védtörvény irányában könnyebbitést köve-
vetelnek, a mint ezt az 1848-ki védtörvényho-
zás jól fölismerte, egy ezen törvényt megállapitó 
törvényjavaslatot épugy Fiume, mint a kroát part
vidék számára előhozni és addig a tengerpart 
összes lakóit egyenlővé tenni ? 

E l n ö k : Közöltetik a honvédelmi miniszté
riummal. 

E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r : Egy interpellátióra kívánok fe
lelni. 

Mármaros-Sziget érdemes képviselője inter-
pellaiót intézett hozzám egy körrendelet tár 

gyában, mely a cultusminiszterium részéről ok
tóber 10-én adatott ki. E rendelet fogalmazása 
olyan — mint magam is tapasztaltam, — hogy 
némely tanfelügyelő által félreértetett. Én rög
tön, november 11-én, egy uj magyarázó kör
rendeletet bocsátottam ki, melyet föl fogok ol
vasni ; 

(Olvassa;) „Tudomásomra jutott, hogy az 
1868: XXXVIII. törvényczikk .25., 26. §-ainak 
végrehajtására vonatkozólag f. évi október 10-én 
17,663 sz. a. kibocsátott köriratomat némelyek 
a törvény ugyanazon §§-ainak végrehajtására 
eddig kibocsátott utasításaim és rendeleteimtől 
eltérő értelemben magyarázzák, különösen azon 
tételét értelmezik tévesen, hogy a felekezeti is
kolák felekezeti jellegét megváltoztatni csak az 
illető felekezet van jogosítva; továbbá szintén 
arról is értesültem, hogy több tanfölügyelő ur 
nincsen tisztában a z . iránt, hogy emiitett kör
rendeletem ezen kifejezésében: „a felekezeti iskoi 
Iák községivé átalakítása az illető egyházi ható
ság beleegyezésével'eszközölhető" minő egyház
hatóság értendő ? 

Bármely félreértés elkerülése végett, említett 
körrendeletem idézett tételeit illetőleg, a követ
kező,— minden eddigi, ezen tárgyra vonatkozó in
tézkedésemben is kifejezett — elvekre figyelmez
tetem : 

,,A népiskolai törvény 25 — 26. §§-ainak vég
rehajtásánál mindig az szolgálhat átalános és 
kivételt nem tűrő alapelvül, hogy a létező fele
kezeti népiskolának községivé átalakítása, vagy 
felekezeti intézetül ÍODtartása fölött határozni, 
mindig azon iskola tulajdonosa van jogosítva. 
Ha a tulajdonos a polgári község, ugy ezen köz
ség, ha pedig a tulajdonos a felekezet vagy va
lamely felekezeti hatóság, ugy ezen felekezeti 
hatóság rendelkezik az iskola felekezeti vagy 
községi minősége fölött. 

Ezen elv alapján intézkedtem az ó-budai, 
nagy-váradi és egri ismeretes ügyekben is.„ A 
következő sorokat nem olvasom, mert nem ide 
valók; hanem alább ezt mondom: 

„Ha az illető iskola a polgári község tulaj
dona, annak felekezeti tanintézetül meghagyása 
vagy átalakítása fölött kizárólag a polgári köz
ség intézkedhetik, minden más testület vagy 
egyén megkérdezése nélkül. Ha pedig az illető 
iskola valamely hitfelekezet tulajdona és a köz
ség ezt csak segélyezte, akkor a polgári község 
csupán a fölött határozhat : hogy a segélyt to
vábbra is adja-e mint felekezeti intézetnek, vagy 
pedig azt tőle megvonva községi iskola állítá
sára fordítsa ? De a hitfelekezet tulajdonát képező 
iskola minősége fölött mindig , maga az illető 
hitfelekezet határoz, és csak az ö akaratával ala
kitható az iskola községivé." 
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Továbbá: „Felekezeti iskolának községivé 
. átalakításához a felekezet megkérdezése és bele

egyezése szükséges, a községben létező felekezet, 
az az : az egyházközségnek s az egyházközségi 
hatóságnak van joga ezen ügyben határozni." 

Kn azt hiszem, hogy miután az októberi 
rendelet félrem agy áraztatván, ezen rendeletet 
novemberben adtam ki, ez t. barátomnak meg
nyugtatására szolgált. (Helyeslés.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! Örven
dek, hogy szerencsés voltam azon ezélt el
érni, melyet óhajtottam, hogy t. i. a t . minisz
ter azon ur rendelet ellenében, a mely miat t inter
pelláltam, fölolvasott ujabb rendelete azon aggo
dalmat, mely bennem és — meglehet — az or
szág egy részében, jelesen pedig Mármaros me
gyében keletkezett, eloszlatta; hanem kénytelen 
vagyok ezúttal igen t. miniszter urnák mé»is 
íölvilágositásképen megjegyezni, miszerint inter-
pellatióm nem volt egészen alaptalan. Az első 
rendelet ugyanis, mely október 10-én keletke
zett, február 15-én és igy ezen utóbbi módositó 
rendelet kelte után, mely t. i. november 11-én 
kelt, té te te t t közönségessé a Mármaros megyei 
tanfölügyelő által és pedig ugyanakkor, a midőn 
ily felekezeti iskolának átváltoztatása bejelente
tett . Az eljárás tehát , nem mondom, hogy a t. 
miniszter ur részéről, de mindenesetre illető 
közege részéről hibásnak mondható, a mennyiben 
nem ezen utóbbi rendeletet vette alkalmazásba, 
a melyet alkalmazásba venni kellett volna, ha
nem vette a korábbi rendeletet; azt olvastatta 
íöl, és azt te t te hatályba. 

Azon kivül február 23-án a Mármarosban 
megjelenő „Máramaros" ezimü lapban, mely me
gyénkre nézve hivatalosnak van kijelentve, ugyan
ezen rendelet té tetet t közzé, a másikról pedig, 
melyet most fölolvasni méltóztatott, mélyen 
hallgat. 

Egyébiránt nagyon kérem a tiszt, miniszter 
urat , méltóztassék intézkedni, hogy ezen utóbbi 
rendelet közzététetvén, a szerint foganatosíttas
sak, mint azt fölolvasni méltóztatott. 

E l n ö k : A ház tudomásul veszi. (Helyeslés.) 
Minekelőtte a ház napirendre térne, van 

szerencsém bejelenteni, hogy miután az osztá 
lyokhoz tegnapelőtt utasított 7 törvényjavaslat 
közül, melyekre nézve a pénzügyi bizottság je
lentését beadta, az osztályok közül a nagyobb 
rész már 4-et tárgyalt , fönmarad: a főrendi 
ház deczember 12-én ta r to t t ülésének jegyző
könyvi izenete a bíróságok és bírósági hivatal
nokok felelősségéről szóló törvényjavaslat tár
gyában ; második a főrendi ház módositványa a 
bírák áthelyezése és nyugdíjazása körüli eljá
rást és harmadik a főrendi ház módositványa 

az állami számvevőszék fölállításáról szóló tör
vényjavaslatot illetőleg. 

Ha méltóztatnak megengedni, e tárgyak 
szintén az osztályokhoz utasíttatnak. 

H u s z á r I m r e : Bocsánatot kérek, a fő
rendi háznak azon izenete, a melyet 8-ik sor
ban méltóztatott említeni, s mely az államszám
vevőszékre vonatkozik, még nincs kiosztva. 

E l n ö k : Holnap ki fog osztatni. 
A mentelmi bizottság előadója fog jelentést 

tenni. 
U o i f u i a m t P á l e l ő a d ó (olvassa a men

telmi bizottság jelentését.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Fvlkhll-

tások : Előbb ki kell nyomatni!) 
G h y c z y I g n á c z : Ki kell nyomatni s 

tárgyalását napirendre tűzni. 
E l n ö k : Ki fog nyomatni s napirendre 

tűzetni. 
Következik a napirenden levő tárgy. 
V á r a d y G á b o r : Azok után, miket az 

átalános tárgyalás alkalmával ezen ügyre nézve 
elmondtam, s azok után, miket elvbarátaim a 
részletes vita folyama alatt e tárgyról elmon
dottak, rövid lőhetek, és igyekezni fogok, hogy 
legyek is. 

Csupán azon ellenérvekre szorítkozva, me
lyek előttem szólott elvbarátaim által nem érin-

| tettek, vagy a melyeket nem azon szempontok-
j ból czáfoltak meg. mint a melyekből én azokra 
I igénytelen észrevételeket tenni kívánok. .Minde

nekelőtt engedje meg nekem a t. ház, hogy a 
királyi ajándokról tegyek említést. Meg voltam 
és meg vagyolv arról győződve, hogy azon nagy
lelkű tény, minden k ül befolyástól menten, a ki
rály és királyné köblök nemes sugallatából vette 
származását. Kn erről meg vagyok győződve de 
inéi: inkább megerősített engem ebbeli meggyő
ződésemben uz igen tiszt, miniszterelnök urnák 
1867-ben tett nyilatkozata, midőn erre nézve 
magáról minden érdemet elhárított, és az' monda, 
hogy ennek létesítésére semmi befolyása nem volt. 

De az igen t. miniszterelnök ur nem fogja 
azon állításéinál magáról elhárítani, hogy mi
dőn a királyi akarat kifejezést nyert. <> felsége 
a közzététel előtt tudatta ez iránti akara tá t 
miniszterelnök úrral, és a miniszterelnök ur nem 
késett véleményét nyilvánítani e tá rgyban: mert 
hisz ez épen ngy joga,, mint kötelessége volt. 

A vélemény, nézetem szerint, ekkep szidha
to t t : „Nagylelkű e tény. uram király, viszhan-
got keltend a nemzet előtt, viszhangot kellemi 
a nemzetgyűlés előtt, és élét fogja venni azon 
vitának, mely a Tisza Kálmán által tervezett ha
tározati javaslat következtében, mely legköze
lebb a ktpviselöház elé terjesztetik, keletkezni 
fog. és a honvédségnek országos alapból segélye-
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zése nem fog többé szőnyegre kerülni". Én kény
telen vagyok a nyilatkozatot, a miniszteri fele
letet ekként formulázni, t. ház, hogy némileg 
megérthetővé tegyem azon merevséget, melylyel 
a t . kormány az 1867-ben e tá rgyra nézve elfog
lalt állásához most is szívósan ragaszkodik. Azon
ban megengedem, hogy nem ily nyilatkozat té
te te t t a miniszterelnök ur részéről, és ez annál 
jobb, mert ez esetben a miniszterelnök ur kezei 
nincsenek kötve olyan jóslat által, mely nem 
valósult, s olyan Ígéret által, mely soha sem 
váltathatik be. 

Egyébiránt annak ta lálgatásában, hogy 
minő nyilatkozat té te te t t a miniszterelnök ur 
által, könnyen tévedhetünk, de annak meghatá
rozásában, hogy minő feleletet kell vala ezen 
ünnepélyes alkalommal adnia, tévednünk alig 
lehet. Fölfogásom szerint csak egy nyilatkozat, 
csak egyetlen nyilatkozat felelt volna meg az 
akkori körülményeknek és a nemzet követelmé
nyeinek, és ez a nyilatkozat következő: „Nagy
lelkű e tény, uram király, szivéig fog hatni ez 
a nemzetnek, de ne engedd, hogy ez csak múló 
becsű legyen : engedd, hogy ez első szegletkövéül 
szolgáljon az országgyűlés által megszavazandó 
honvéd segélyezési alapnak ; engedd, hogy legyen 
ez mustármag, a melyből ki fog emelkedni a 
nemzet hálás kegyeletének terebélyes faja, és ekkor 
meg fog szűnni a honvéd-kérdés ilyen kérdés 
lenni." — Az én nézetem szerint az igen tisz
telt miniszterelnök ur e vonalig mehetett volna, 
és e vonalra — meg vagyok győződve — rá
lépett volna ö felsége a királyr is, és bizony nyal 
a honvéd-kérdés e szempontból véve most már 
nem léteznék. Leromboltatott volna azon válasz
fal , mely a nemzet fiainak egy része és más 
része közé ezen tátongó seb folyvást nyitvatar-
tása által emelkedik, és nem áll í t tatott volna föl 
a másik válaszfal, — legalább részben válasz
falnak mondhatnám — a mely a magukat mos
toha gyermekeknek tekintő régi honvédek és 
ifjabb testvéreik az uj honvédek közé e tárgy
nak függőben tartása által némileg emelkedett. 
És legyen meggyőződve az igen t. miniszterel
nök ur, hogy ez lett volna a valódi politikai 
tőke, a melynek gyűjtésére büszke lehetett volna : 
mert áldásait, kamatai t vele, a kormánynyal 
együtt élveztük volna mindnyájan az alap lehető 
megszilárdítása és a teljesített hazafiúi köteles
ség tiszta öntudata által. Azonban, t. ház, a 
bajon nézetem szerint még lehet segíteni. (Hall
juk!) A sibyllák könyveiből 6 elégettetett, 3 még 
megvásárolható. Elégett az első könyv, melynek 
ezime : „harmadfél esztendei idő", elégett az is. 
a mely nekünk az alkalmat adta volna, hogy 
segelyeztessenek azon rokkant honvédek vagy 
özvegyeik és árváik, kik ezen lefolyt idő alat t 

I a végnyomornak estek áldozatul, és elégett több 
más könyv, melyeket megnevezni nem akarok, 
melyeknek czimeit megtaláljuk a lefolyt idők 
történetében; azonban 3 könyv még megvásárol
ha tó : segélyezése legalább azon rokkantaknak 

; és özvegyeknek, kiket megkímélt az idő , ez az 
I egyik könyv; folyóvá tétele a kormány részére, 

vagy ha ugy akarjuk, mindnyájunk részére az 
úgynevezett politikai tőkének, ez a 2-ik könyv, és a 
mi legfööb: beváltása a nemzeti becsületszónak. 
Ez a 3-ik könyv! 

I És ez nem ugy, mint igen t. képviselőtár-
' sam Szlávy József mondotta , ez nem a sziv, ez 
| nem a megáradt érzelem politikája : ez az ész. 
I a higgadt megfontoló ész szava. 

Igaz, t. ház, hogy nehéz elfojtani oly tárgy
nál a sziv lüktetését , a melynek minden pará
nya a mi testünkből való test és a mi vérünkből 
való vér. De mégis elfojthatjuk a sziv érzelmeit 
és el kell fojtani azokat a közügy érdekéből: 
mert hiszen nemcsak humanitási , nemcsak 
philantropicus tényekről van itt szó, hanem i t t 
arról is van szó, hogy Magyarország Ígéretet 
adott és Magyarország ezen Ígéretet váltsa be, 
hogy Magyarország megemlékezik a harezosok-
ról, kik érte fegyvert emeltek. És ez nem a sziv. 
hanem az ész intő szózata: mert mig egy részről 
bennünket a múltra visszatekinteni enged, más 
részről foglalót ad az uj harczosoknak a jövő 
küzdelmekre. {Igaz Ugy van', bal felől.) Ez, t. 
képviselőház, Magyarország főkönyvében a Soll 
és Haljen rovatoknak kereskedői pontossággal be
töltése és ez nem a sziv, hanem a.z ész politi
kája. 

. Azonban t. képviselőtársam Szlávy József
nek igazságot kell szolgáltatnom, (Halljuk!) mert 
két nagy igazságot mondott. Egyik az. hogy 
mostani állásunkat nemcsak az 1848-ki küz
delmeknek köszönhetjük, hanem köszönhetjük az 
absolut hatalom működésének, köszönhetjük a 
közbejött háborúknak, valamint a, nemzet azon 
idő alatti magatartásának. Igazság! Azonban 
engedjen meg, ha igaz mondását egy kérdéssel 
egészítem ki : mi történt volna, hogyha a 
nemzet 1849-ki januárban az unbedingte Unter-
weríüug-ot elfogadja, ha megcsókolja a kezet, 
mely megostorozta a helyett, hogy a kardot a 
végső pillanatig tar tot ta kezében? mi történt 
volna, hogyha gyáva megadással a márcziusi 
úgynevezett alkotmányt elfogadja1? Bizonynyal 
hasztalan lett volna az absolut hatalomnak 
ügyetlenkedése, hasztalan lett volna a nemzet
nek passiv ellenállása, mert az 1859. és 1866-ki 
harczok már nem találtak volna nemzetet : a 
nemzet meghalt volna már akkor, midőn jogait 

I önként föladta; (Igaz! Ugy van! bal felől) a mit 
az 1861-ki második fölirat is, mely mélyen t. 
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Deák Ferencz képviselőtársunk tollából folyt, e 
szavakkal fejez k i : „Mert a mit erő és hatalom 
elvesz, idő és kedvező szerenese visszahozhatják, 
de a mit a nemzet félve a küzdelmektől önként 
fölad, annak visszaszerzése mindig nehéz és min
dig kétséges marad," 

Harezoknak, elkeseredett, véres harczoknak 
kellett történni, jeléül annak, hogy a nemzet él, 
hogy ezen nemzet életképes, s hogy a szabad
ságért életét áldozni kész. Villogtatni kellett a 
kardot, lobogtatni a zászlót, mig azt halál, erő
szak vagy árulás ki nem csikarta a harczosok 
kezéből, hogy lássa a világ, miszerint Magyar
ország alkotmányos szabadságáért véglehelle-
téig küzd és intő jelül szolgáljon, hogy, ha a sza
badság vissza nem adatik, a kedvező alkalma
kat mindig fölhasználni kész leend. Es higye el 
a t . képviselő ur, hogy ezek sokkal fontosabb 
tényezők, mint azok, a melyeket említeni mél
tóztatott. Azonban mondott még egy másik 
nagy igazságot. (Halljuk!) 

Azt mondotta: vigyáznunk kell, mert köny-
nyen iesikamolhatunk az elfoglalt térről s egy 
tömkelegbe kerülhetünk. 

Hiszen épen ez az, a mit mi mondottunk min
dig, hiszen épen azt mondtuk 67-ben, azt mondi 
juk most is szüntelenül, hogy az alap nem elég 
széles, nem elég biztos. Valóban alig nyerhet
tünk volna fényesebb elégtételt, mint midőn 
ezen állitásunk elismertetik egy oly t. férfiú ál
tal, a ki, ámbár nem áll jelenleg a kormány-
polczon, de a ki azon állásánál fogva, melyet a 
közelebb múltban elfoglalt, jogosítva van azon 
igényre, hogy ezen szavait nagy fontosságuak-
nak tekintsük. 

De abból, t. ház, mert az alap keskeny, 
mert az nem elég biztos, nem az következik, 
hogy ezt az alapot tovább is uyirbálgassuk és 
gyengitsük; de sőt, a mennyire lehet, erősit-
nünk kell azt. Nem szabad engednünk, hogy 
válaszfal emelkedjék, vagy ha ugy tetszik, fön-
álljon e tekintetben a nemzet és a kormány 
között; nem szabad engednünk, hogy a határo
zati javaslat visszautasítása által az elégtelenek 
száma szaporittassek az országban. Ha király és 
ország egyetértenek, ne féljen t. képviselőtársam 
azoktól a hatalmaktól, vagy titkos ellenséges 
tényezőktől, melyekre minket figyelmeztetett. 
Mig ellenben, ha király és nemzet nem fognák 
egymást megérteni, mitől Isten óvjon bennün
ket, akkor bizonynyal a legszélesebb, legerősebb 
alap biztosságával sem volna okunk kérkedni. 
(Igaz! balról.) 

Végül engedje meg az igen t. miniszterel
nök ur, hogy egy észrevételére tegyek egy meg-
jegysést. 

Azt mondotta az igen t. miniszterelnök ur, 

hogy a nemzet ígérete 48-ban azon időben tőr
tént, midőn a törvényhozás egyik factora a má-
sik factorral ellenséges lábon állott, — ez volt 
beszédének értelme, mert nem idéztem a szava
kat szó szerint — és hogy az adott igéret csak 
a törvényhozás egyik fáctorának intézkedése volt. 
Mellékesen megjegyzem, hogy van még egy má
sik igéret, melyet az igen t. miniszterelnök ur 
elhallgatott. Ez 1867-ik novemberből származik, 
azon időből, midőn a tőrvényhozás mindkét fac
tora között már helyreállott a teljes egyetértés. 
Azonban az igen t. miniszterelnök ur, a 48-diki 
ígéretre nézve sem volt történethű, mert, hogy 
többet ne említsek, Mészáros Lázárnak a tör
vényhozás kebelében történtek után, 1848-ik Ju
lius 26-án a hadsereghez bocsátott rendeletében 
ez áll — csak a végszavakat olvasom: „Harczosok! 
Hős tet tei teket , a melyek már eddig is dicsőíte
nek, s melyeket még bizton elvár a nemzet, 
meg fogja jutalmazni tudni a haza. Neveitek a 
történet lapjait fogják díszíteni, s magyar jellel 
fogja kitüntetni a jó, igazságos magyar király 
azokat, a kik a vitézek közt legvitézebbül tar
tot ták főn a korona épségét." 

A többi részletbe nem bocsátkozom, mert 
a t. ház tagjai ismerik azokat, csak megjegy
zem, hogy a törvényhozás egyik fáctorának in
tézkedése azon időben tör tént , midőn király és 
a nemzet között a teljes egyetértés neg volt. 
Rendkívüli akadályok jöttek közbe, melyek nem 
engedték, hogy a törvényhozás intézkedése szen
tesitett törvény jellegével birjon. Ezen rendkí
vüli akadályok immár megszűntek. 

De különben is a nemzet ezen intézkedésé
nek utólagos jóváhagyása megtörtént először 
akkor, midőn ő felsége magát megkoronáztatta, 
és másodszor megtörtént, és még határozottabb 
alakban akkor, midőn ő felsége a koronázási 
ajándékot ezen czélra visszaajándékozta. Es ezen 
neme a jóváhagyásnak, tekintve a rendkívüli 
körülményeket, bizonynyal fölér a szentesítéssel, 
de legalább elegendő arra, hogy följogosítsa az 
igen t. miniszterelnök urat azon biztos reményre, 
miszerint, ha a törvényhozás egyik tényezője és 
a kormány részéről ezen javaslat majdan tör
vény alakjában kerülend ő felsége elé, azt bi
zonynyal szentesíteni fogja. Addig pedig, t. mi
niszterelnök ur! zörgetni fogunk hie et ubique: 
(Andrásy miniszterelnök közbeszál: Nem tesz sem
mit .') zörgetni fogunk a törvényhozás, a kor
mány ajtaján, zörgetni törvényhozói és hazafiúi 
kötelességünk egész erejével, mig a teljes elég
tétel be nem következik. (Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Követve Zse
dényi és Szlávy urak intését, én nem a szívhez 
akarok szólni, hanem egyenesen és szorosan, tár
gyilagosan az ügyhöz fogok szólani. 
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Főlemlittetett i t t a vitatkozás elején mind
járt , a napirendet indítványozó képviselő ur ál
tal , hogy a most kivánt honvéd rokkantak és 
Özvegyek segélyezése nem az egyedüli kötelezett
ség, a melyre az 1848-ki országgyűlés határoza
tai kötelezik a nemzetet; és ezt ugy állította a 
képviselőház elé, mint egy oly dolgot, melytől 
el kell rémülnünk, mert ennek teljesítésére az 
ország ereje nem elégséges. 

Én, t . ház, nem vagyok azon nézetben és 
szükségesnek látom ez alkalommal i t t újra con-
statálni azon állást, melyet ez ügyre vonatkozó-
zólag magam és azon elvbarátaim, kik velem 
együtt a válaszfölirati vita alkalmával egy kü
lön fölirati javaslatot nyújtottunk be, elfoglalunk. 

Bátor leszek ez oknál fogva a képviselőház
nak e válaszfölirati javaslatból egypár sort föl
olvasni , az mondatik o t t : „Kötelességünknek is-
merendjűk az államháztartás szükségleteinek fe
dezéséről gondoskodni." 

Jóakaró készségre azonban a közterhek vi
selésében csak azon állam számithat. mely vi
szont az elvállalt kötelezettségeket maga is tel

jesiti. — Mind ezért, mind a jog és közerkölcsi
ség tekinteténél fogva is, a nemzet által adott 
szónak szentnek kell lenni. — A múlt ország
gyűlés pusztán méltányossági tekintetből éven-
kint 30 millió forintot meghaladó súlyos terhet 
vállalt el a nemzetre az osztrák birodalom ál
lamadósságaiból, melyekhez hozzájárulni nem tar
tozott. E ténynyel szemben érzékenyen sértenők a 
jog és igazság követelményeit és megrázkódhat
nék a közerkölesiség érzetét, ha azon kötelezett
ségek teljesítését és Ígéretek beváltását saját 
polgáraink irányában elmulasztanék, melyek ne
héz időkben a nemzeti becsület oltalma alá he
lyeztettek. 

Az államháztartás fedezete mellett tehát 
ezen nemzeti becsületszó beváltásáról is gon-
doskodandunk." 

Ez volt, t. ház, akkor a mi nézetünk e 
tárgyban. Hogy mikor, mi módon, miképen tel-
jesitendők a múlt országgyűlések ezen Ígéretei ? 
arról jelenleg bővebben nem szólok; lesz más al
kalom; most egyedül a határozati javaslatban 
indítványozott tárgyhoz, tudniillik a honvéd
rokkantak és özvegyek segélyezéséhez akarok 
szólni. 

Az mondatott t. ház, hogy egyik ország
gyűlés határozata ellen mást határozni nem kell. 
En nem tudom, hogy vajon Gajzágó képviselő ur 
csak ez alkalomra találta-e föl ezen érvet, vagy 
mindig az övé volt-e az? Mert ha mindig igy 
vélekedett, igen szerettem volna, ha hathatós 
szavát fölemeli vala itt 1867-ben is, és meg
mondotta volna az akkori képviselőháznak, hogy 
nem szabad az országgyűlésnek 1861-ben hozott 

egyhangú határozata ellen törvényeket a lkotni 
(Helyeslés szélső bal felől.) Akkor azonban nem 
jutot t eszébe arra hivatkozni, hogy az 1861-iki or
szággyűlésnek egyhangúlag elfogadott határoza
tai vannak; hivatkozni akkor, midőn a ház azok
kal ellentétben álló törvényeket hozott. 

Az mondatott továbbá, hogy ha ez a nem
zet becsületbeli kérdése volna, akkor bizonyosan 
az 1861-ki föliratokban említés té te te t t volna 
róla. Ezt, ha jól emlékszem, miniszterelnök ur 
mondta. 

Az 1861-ki föliratok tárgya azon kárdések 
megfejtése körül forgott, melyek a nemzet és 
a fejedelem közt függőben voltak ; de a most sző
nyegen levő kérdés nem a nemzet ós fejedelem 
közt függőben levő kérdés: ez a nemzet belkér-
dése, mely a nemzetnek saját maga által te t t 
Ígéretére vonatkozik, (Helyeslés a szélső balon.) 
arról tehát az országgyűlésnek akkor a fejede
lemhez szólni nem is volt alkalma; mert a nem
zet csak arról szólt a fejedelemhez, mit kivan, 
mit vár, hogy kezdeményezzen a fejedelem az 
alkotmány visszaállitásának tárgyában. Ezen tárgy 
pedig nem az alkotmány visszaállítására vonat
kozik : arról tehát a nemzet a fejedelemnek nem 
szólhatott. 

Mondotta még miniszterelnök ur, hogy az 
1867-ki országgyűlés megszavazta volna az il
lető költséget, ha azt szükségesnek és lehetsé
gesnek tar tot ta volna. De uraim, az 1867-ki or
szággyűlésre ne méltóztassanak hivatkozni: mert 
az 1867-ki országgyűlés igen sokat megszava
zott, a mit nem kellett volna megszavaznia, és 
igen sokat nem szavazott meg, mit meg kellett 
volna szavaznia. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Majláth képviselő ur beszédére igen figyel
tem, hanem meg kell vallanom, hog}T minden 
figyelmem mellett is két állitásnál többet nem 
tudtam belőle elkülöníteni, a mi valami érvet tar
talmazna s a mire felelni lehetne. Ezen két állítás 
közül az egyik az volt, hogy minek törvényt al
kotni, hisz mindenkinek jogában áll nagylelkű
séget gyakorolni, s nincs gátolva senki önkényes 
adakozásokat tenni. Ez ál l ; hanem áll másrészt 
az is, hogy a törvény megalkotása sem gátol 
senkit abban, hogy nagylelkűséget gyakoroljon 
és ha a törvényt megkalkottuk és e tekintetben 
biztosítottuk a törvényes alapot, akkor is ma
rad elegendő tér arra, hogy mindenki gyakorol
hassa nagylelkűségét. 

Azt monda azonban a képviselő ur, hogy a 
nemzetnek két irányban van adott szava, és 
mert két irányban van adott szava, az egyiket 
teljesíteni nem lehet. Ezt következteti, mert kü
lönben nincs értelme ezen mondatnak, hogy a 
nemzetnek két irányban van adott szava. Hivatko
zott azon adott szóra, melyet a nemzet 1867-ben 
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adott, és melyet teljesítenie kötelessége. Én azt 
kérdem a képviselő úrtól : mit mond a világ az 
oly emberről, a ki két irányban adja szavát ? — 
Azt akarja-e, hogy ugyanazt mondják a magyar 
nemzetről is? Én részemről nem akarom; (He
lyeslés szélső bal felől.) De, t. ház, áttérek Szlávy 
képviselő ur által az utolsó ülés alkalmával mon
dottakra és ezekre akarok néhány megjegyzést 
tenni. 0 igen szép szavakban magasztalta a hon
védeket, kiknek hős tetteik fölemlitése kőnyeket 
csikart ki szemeiből, de ezt elmondván, áttért a 
kritika terére, és a mint magát kifejezte, a kér
dést a skepsis bonezkése alá vette. Kimagyaráz
ta mindjárt, hogy ezen dicső honvédek, a kikről 
oly kegyelettel megemlékezett, nem mások mint 
közönséges koldusok, a kiket segíteni kell és a 
kik segittetnek minden polgárisult államban, el
mondta, hogy például Angolországban a községek 
milliókat fordítanak e czólra. 

Elmondta, hogy nálunk is a szokás a köz
ségekre hárította e kötelességet, hogy azonkívül 
vannak vakok, siketuémák számára intézetek, 
vannak nöegyieteink, melyek a nyomorban le
vőkről gondoskodnak. Hanem a képviselő ur arra 
nem hozott föl példát, hogy valamely polgári
sult államban a haza szolgálatában megbénult 
rokkantak ós a csatatéren elvérzett hősök öz
vegyei közkoldusoknak tekintetnének. (Helyeslés 
a ssüső balon.) Ezekről mindenütt másként gon^ 
doskodott minden polgárisult országban az állam, 
mint a közönséges koldusokról. 

Azt mondja a képviselő ur, hogy ha ezeket 
segélyezni kívántuk, és ha azon segitség, mely 
most egyletek, intézetek által adatik, nem ele
gendő, akkor azt a belügyminiszter költségvetésé
nél kellett volnaelöhozni. De, t . ház, méltóztatik 
igen jól tudni, hogy azon indítvány, mely beada
tott, nem az indítványozó akaratánál fogva, ha
nem a t. ház határozatánál fogva utasít tatott a 
honvédelmi minisztérium költségvetésének tár
gyalására. (Helyeslés a ssélsŐ bal oldalon.) Ha azon
ban a t. képviselő urnák az volt meggyőződése, 
hogy ez a belügyminisztériumhoz tartozik: miért 
nem szólalt föl akkor, hogy ennek a belügymi
nisztériumhoz, tán a tolonczok, a téboly odottak, 
(Derültség a szélső bal oldalon.) sat. rovatába le
endő fölvétele eszközöltessék. 

Azon érvre, hogy segíteni kell a honvéd
özvegyeket, azért, mert a férjeik honvédek 
voltak, azt mondja a képviselő ur, hogy hisz se-
gélyeztettek éveken át egyesek, egyletek és 
hatóságok által, és hogy közelebbről ő felségeik 
is egy fényes példáját adták ennek, és ő meg 
van győződve, hogy e példa utánoztatni fog. 
Ebben tehát ő hiányt nem talál, hanem egy vé
lelmet koczkáztat s azt mondja: hogy mi tulaj-
donképen nem is magára a segélyezésre, hanem 
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a segélyezés módjára fektetjük a fősúlyt, tulaj
donképen nekünk nem is az a ezéluuk, hogy se-
gélyeztessenek ezen honvédrokkantak és honvéd
özvegyek, hanem inkább a módnak feltételezése, 
hogy miként segélyeztessenek. 

Ha, t ház, a honvédek rokkantjai s özve
gyei el volnának látva, bizony nehéz volna elhin-

| ni, hogy eszébe jusson valakinek a házba oly in
dítványt hozni be, hogy azok elláttassanak; dó 
mivel azt látjuk, hogy e honvédek azon honvó-

j dek rokkantjai s özvegyei, kik a nemzet jóhisze
mű hitelezői, 18 éven át mostoha körülmények 
közt némán ós panasz nélkül tűrtek és most, 
midőn az alkotmányos kormány Magyarországban 
visszaállíttatott, midőn azon kormány, mely vissza
állíttatott, azt állítja, hogy ő a 1848-ki alapon 
áll, most azt hittük, hogy joga van azon kato
nának, ki megbénult a nemzet szolgálatában, 
akkor, midőn az 1848-ki törvény helyreállításáért 
küzdött, joga van, hogy fölszólítsa a nemzetet: 
váltsd be most adott szavadat. Ez oly természe-

! tes, oly világos következtetés, hogy megvallom: 
nem tudom, mi szükség volt i t t külön vélelmet 
koezkáztatni Ez annyira magából következik, nem 

[ levén ellátva a honvéd, hogy mi a honvédnek törvény 
által ellátását szorgalmazzuk, szorgalmazzuk pe
dig azért, mert láttuk, hogy bármi történt is 
eddig, — nem mondom, hogy semmi nem történt, 
hisz történt sok, magánosok által, hatóságok 
részéről, történt ő felségeik igen szép példája 
által is, de nem történt elég, mert a tény azt mu
tatja, hogy vannak nyomorékok , éhséget szenvedő
nekés pedig saját magák hibája nélkül.Ha tehát nem 
történt elég, nem kívánhatjuk továbbra is ily 
kétes állapotnak tenni ki a honvédeken, hanem. 
és kérjük a házat, hogy most az alkotmányos
ság negyedik évében törvény által biztosítsa a 
honvédek állását. Oly igazságos, oly méltányos a 
kívánság t. ház, h így nekem eszembe jutat egy 
adomát, melyet Zoroaster könyvéből olvastam. 

Azt mondja ugyanis Zoroaster egy helyen 
a Zenda Vestában, hogy egy ízben neki álmában 
megjelent a mindenható ós magával vivén őt. 
hogy a túlvilági állapottal megismertesse, elvitte 
őt a többi közt alá a pokolba, és ott sok min
denféle embert láttam — úgymond — a kik a 
világon élvén, igen jó embereknek tartattak, de 
különösen föltűnt nekem ott egy király, kinek 
csak egy lába volt ; kérdem tehát a mindenhatót : 
miért van a királynak csak egy lába? S ez azt 
feleié, hogy ez igen rósz ember volt, ki sohasem 
te t t jót senkivel a világon, hanem egy reggel 
az erdőben vadászván, talált ott egy erős fához 
kötve egy tevét, és e tevének szája elé volt 
téve egy csomó széna, de oly távolságban, hogy 
azt a szegény teve el nem érhette, és az éhség 
kínjaitól marezangolva nyújtózott és erőködött 
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utána. — Akkor e király oda ment és azon 
csomó szénát jobb lábával oda lökte a teve kö
zelébe, ugy, hogy az elérhette azt és megehette. 
(Derültség.) Azon lábát , melylyel ezt tette 
— mond a mindenható — a mennyországba 
tétettem , a többi része pedig i t t van. 
(Atalános derültség.) Teljesítsük tehát mi is ezen 
jótékonyságot, hogy legalább azon egy ke
zünk, melylyel azt megadjuk, valaha szintén a 
mennyországba jöhessen. (Derültség és helyeslés bal 
felől.) 

Az ellenvetésekben, melyek a jobb oldalról 
ezen határozat elfogadhatása ellen föl hozattak, 
legnagyobb súly ugy az indítványozó Gajzágó, 
valamint Szlávy képviselő urak által is a nem
zetiségi kérdésre helyeztetik. — Hivatkoztak a 
t . képviselő urak arra, hogy mi ezen határozat 
által újra föl akarjuk éleszteni ezen kérdés vita
tásával a lezajlott vihart ; sötét színben festet
ték ázzon benyomásokat, melyeket ezen kérdés 
a nemzetiségekre gyakorolni fog. En nem bo
csátkozom ennek czáfolásába, miután Miletics és 
Stanescu képviselő urak tegnapelőtt erre már 
megfeleltek. (Mozgás a jobb oldalon.) 

Azt mondotta Szlávy képviselő ur, hogy ha 
azon tért, melyen az 1848-iki országgyűlés állott, 
szilárdnak, azon utat, melyet követett czéíra 
vezetőnek és újra megkisérlendőnek vélte volna a 
nemzet többsége, akkor most nem ülnénk itt , 
mint a nemzet képviselői. Ez, t. ház, igen nagy 
fontosságú érv volna, hogyha nem lehetne ép 
annyi bizonyossággal állítani,—hogy ha azon utat 
követtük volna, akkor most mint a független, 
önálló magyar nemzet képviselői fognánk i t t ülni; 
(Élénk, helyeslés bal felöl) mert „de íüturis eon-
tingentibus non datur apodiciica veritas." Oly 
dolgot igen nehéz czáfolni, midőn valaki azt 
mondja, hogy ha ezt nem te t tük volna, akkor 
ez nem történt volna. Ki tudja mi történt volna 
akkor? A dolgok logikája, és természete szerint 
azt merem állítani, hogy most mint az ön
álló független magyar nemzet képviselői ülnénk 
i t t az 1848-iki esonkitlan alkotmány visszaállí
tása mellett. (Igaz szélső bal oldalon.) De azt monda 
Szlávy képviselő ur, hogy tény az, hogy elhagy
tuk az 1849-iki alapot, és állottunk a jogfoly
tonosság alapjára, melyen a mint egy részről 
nem fér meg az 1849-iki márcziusi alkotmány 
és az 1860-ki októberi diploma, ugy más rész
ről nem férnek meg azon országgyűlés hatá
rozatai, mely Debreczenben folytatván működé
sét, Szegeden végezte be pályáját. Ebben a dol
gok állásának egy kis ferdítése van: e határozati 
javaslatban nem az 1849-ki, hanem az 1848-iki 
határozatokra törtónt hivatkozás. Az 1848. és 
1849-ki országgyűlésnek van demareationalis vo- j 

nála, a mely azokat igen élesen elválasztja egy
mástól. 

Szlávy képviselő ur jónak látta ezen vona
lon túl mutatni, nem beszélni az 1848-ki pesti 
országgyűlésről, hanem azon országgyűlésről, a 
mely Debreczenben folytatta és Szegeden végezte 
működését, és azt mondta, hogy mi mái most 
azon térről leléptünk; hogy azon térről leléptünk, 
melyet april 14-ike után követett a debreczeni 
országgyűlés, az igen természetes következménye 
a kiegyezkedésnek: mert az volt tulajdonképen 
a kiegyezkedésnek alapja és főföltétele. hogy 
egy részről ő felsége elismerte alkotmányunk ér
vényességét, más részről a nemzet elállott azon 
határozatától, melyet april 14-én hozott, midőn 
alkotmánya megsemmisítéssel fenyegettetett. De 
t. ház, ebből nem következik, hogy az 1848 — 
49-iki országgyűlésnek a nemzet nevében te t t 
ígéretei bennünket nem köteleznének. Ezt nem
csak Szlávy képviselő ur, hanem, mint előbb is 
emlitém, Majláth képviselő ur is ugy magyaráz
ták, hogy az 1867-ki kiegyezkedéssel mindezen 
ígéretek meg nem férnek. Méltóztassanak nekem 
megengedni, ez nem jó politika önök részéről; 
különösen nem jó politika, mert önök igen jól 
tudják, hogy az országban igen nagy számú 
honpolgárok vannak, a kik ezen kiegyezéssel nin
csenek megelégedve; nem jó politika tehát arra 
emlékeztetni őket, hogy a nemzet annyi áldoza
tán fölül még a nemzeti szószegést is kívánja 
áldozatul. (Helyeslés hal felől. Igaz! Ugy van !) De 
ugy tünteti fel Szlávy képviselő ur, és bizonyos 
tekintetben a miniszterelnök ur is ezen határo
zati javaslatot, mintha az valami forradalmi 
lépés volna. 

Én megvallom, e határozati javaslatban ré
szemről semmi forradalmi lépést nem látok, és • 
nem hiszem, hogy az indítványozóknak legrej
te t tebb szándokában is ezen határozati javaslat 
által valami forradalmi czéljok lett volna. Én 
igen károsnak tar tom azt. ha. a kormánynak 
vagy bármely pártnak e házban oka van, vagy 
képzeli, hogy oka van egy határozatot, egy in
dítványt ellenezni, ha azt mindjárt ugy tüntetik 
fel, mint oly lépést, mely forradalmi térre vezeti 
a nemzetet. 

Ha önök ily értelmet tulajdonítanak e ha
tározati javaslatnak, akkor önök uraim elférd itik 
azon szándokot, mely az indítványozók által el
éretni czéloztatott; mert igen természetes, hogy 
ha a kormány által e határozati javaslat ugy 
állíttatik oda, mint valami forradalmi lépés, ak
kor sokkal nehezebb annak végrehajtását eszkö
zölni, és én részemről tiltakozom az ellen, hogy 
ezen határozati javaslatban bármi forradalmi 
lépés rejtőzzék. U g y tűnteti fel különösen a ' 
miniszterelnök ur ezen határozati javaslatot,-' 
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mintha ő felsége ellen valami sértést követne el 
az országgyűlés, ha ezen határozati javaslatot 
elfogadja. (Andrásy Gyula gr. közbeszól: „nemi") 
Engedje meg nekem, ezt olvasta fel a miniszter
elnök ur 1867-ben ta r to t t beszédéből (olvassa) : 

„Egészen különböző az, ha ő felsége gon
doskodik azokról, a kik o felsége seregeivel szem
beszállottak, es az, ha az országgyűlés segélyezi 
azokat, a kik ő felsége seregei ellen küzdöttek." 

Ez pedig nézetem szerint annyit tesz, mintha 
ezáltal ő felsége megsértetnék; pedig erre ő fel
ségének magaviselete ezen ügyben a t. minisz
terelnök urat semmi tekintetben nem jogosítja 
fel. Ugyanis, hogy viselte magát ő felsége ezen 
ügyben? Mint előttem szóló Várady képviselő uv 
is fölemiitette, az nap, midőn Magyarország ki
rályának, törvényes királyának megkoronáztatott, 
első tette az volt, hogy a régi szokás szerint a 
neki koronázási dij fejében fölajánlott 50.000 
aranyat, és ő felsége a királyné szintén a neki 
felajánlott hasonló összeget a honvédek segélye
zésére ajándékozta, és ebben a mint a miniszter
elnök ur i t t ünnepélyesen kinyilatkoztatta, ebben 
a kormánynak semmi befolyása nem volt, ez te
hát nem a kormány részéről sugalt politikai lé
pés volt. hanem ő felségüknek saját hajlamából 
keletkezett. Es hogyan keli ezt magyarázni? 
Nem intés volt-e ez a nemzetnek : most mikor 
az 1848-ki alkotmány alapján kibékültem a nem
zettel, midőn elismerem, hogy ezen alkotmány, 
melyért az 1848—49-ki honvédek hősiesen har-
ezoltak, elismerem, jó és azt visszaállítom, most 
ne nekem hozzatok tiszteletdijt. hanem adjátok 
azoknak, a kik érte véreztek és küzdöttek. (Élénk 
tetszés bal felől.) Ez intés volt a nemzetnek, nem 
eltiltás attól, hogy utánozza ezen példát. És mit 
mutat ő felségének további magatartása ez ügy
ben? A miniszterelnök ur fölemiitette, a mit 
mindnyájan tudunk, hogy későbben egy rendele
tet bocsátott ki, hogy azok, a kik a régi osztrák 
seregben szolgáltak, megkapják nyugdijaikat. Azt 
mondta a miniszterelnök ur, hogy az sehol nem 
történik, mert az a katonai szabályok ellen van. 
Igen, de ő felsége átlátta, hogy azok, a kik ezen 
szolgálatot tették, annyira törvényes téren állot
tak, hogy igazságtalanság lett volna őket ezen 
nyugdijaiktól megfosztani, és ezért azt azoknak 
visszaadta, s megengedte, hogy a régi honvéd
tisztek ugyanazon rangban, a melyben a régi 
honvédségben szolgáltak, az ujon fölállított hon
védségnél is alkalmaztassanak. Ez ismét uj bi
zonysága anuak, hogy ő felségének a honvédség 
•ellen semmi kifogása, semmi neheztelése nincs, 
és annak semmi szemrehányást nem tesz. 

Elismerte ő felsége, hogy a honvédek tör
vényes téren állottak, hogy a honvédek a tör
vényes országgyűlés által hozott, és a király ál-

iai szentesitett törvények mellett harezoltak, 
azoknak visszaállítását kívánták. 

Azt mondjuk mi, t. ház, hogy ez a nem
zeti becsületszó beváltásának kérdése. Ennek el
lenében fölhozza a miniszterelnök u r : hogy nem 
az; fölhozza Szlávy képviselő ur is : hogy ez nem 
az, mert az 1861-ki országgyűlés nem vette fel 
azt feliratába, s mert az 1867-ki országgyűlés 
sem ismerte el becsület kérdésének és azért nem 
szavazta meg. Utalnak továbbá arra is, hogy a 
törvényhozás két tényezőből áll : az országgyű
lésből és a fejedelemből. Igaz. Nem is azt mond
juk mi a végrehajtó hatalomnak, hogy íme i t t 
van egy törvény, hajtsd végre, mint kötelessé
gedet. Nem arról van i t t szó, hanem arról, hogy 
igen nehéz körülmények közt, midőn saját maga 
hibáján kívül a nemzet és a fejedelem között 
válaszfal keletkezett, midőn fegyverrel állott a 
nemzet és a fejedelem egymás ellenében, ekkor 
a nemzet azon meggyőződésben, hogy törvényes, 
hogy jogos alapon áll, hogy esak hazája védel
mére fog fegyvert, megígérte azoknak, a kik 
ezen törvényes czéljában őt segíteni, gyámolítani 
fogják. hog3r azoknak jövőjéről gondoskodni fog 
és ezen igéretét a nemzeti becsület védpajzsa alá 
helyezte, mert ennék nagyobb biztosítékot nem 
adhatott, és nem is képzelhette, hogy ezen biz
tosítékra helyezett igéret valaha nemzeti kor
mány által megtagadtassák. (Fölkiáltás bal felől: 
Igás!) 

Az uraim, hogy az 1861 -ki országgyűlés 
nem vette föliratába, s az 1867-iki meg nem 
szavazta; hogy az nem törvény utján alkotta
tott , hanem csak országgyűlési határozat által 
mondatott k i : ezek mind sophismák. A kérdés 
nem ez. hanem az a kérdés : miképen történt 
az? Az 1848-ki országgyűlés volt az első, melyre 
a nemzet által választattak képviselők; ezek közt 
volt a kereskedelmi miniszter ur, volt a vallás
os közoktatási miniszter ur, volt az igazságügy-
miniszter ur. és a pénzügyminiszter ur is. Önök, 
uraim, akkor a nemzet képviselői voltak, és önök 
azok, kik lekötötték a nemzet becsületszavát. 
(Helyeslés bal felől.) Önök voltak azok, kik azon 
teljes meghatalmazásnál fogva lekötötték a nem
zet becsületét: és azért arra hivom föl önöket 
uraim. hogy váltsák be ezen Ígéretet. (Élénk 
helyeslés bal felöl.) 

D o b s a l a j O S T. ház! A vita jelen stá
diumában nem akarván ismótelésekbe bocsátkozni, 
az alant termő babérok után kapkodni, midőn a 
túlsó oldalon a sortüzelést már megszüntették, 
a nagy ágyuk, nehéz ütegek elnémultak, midőn 
az igen t. jobb oldal többé nem küld uj harczo-
sokat a csatatérre, hol eddigi érvei összezúzva 
hevernek: szorítkoznom kell főképen azon egyes 
érvek és okoskodások felkutatására, melyek még 
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itt-ott czáfolatlanul állnak; nem azért, mintha 
czáfolhatlanok lennének, de fenállnak egyedül 
azért, mivel szónokaink részéről elkerülték a fi
gyelmet. Körültekintve e téren, azt veszem észre, 
hogy az elnyugodott érvek mellett hevernek 
olyanok is, a melyek még némi életjelt mutat
nak. Ezek azon tekervényes utón haladó úgyne
vezett kigyó-természetü okoskodások, melyeket 
mint a magyar ember mondja, egyszerre nem is 
lehet agyonütni, mert azok ketté metszetvén 
is mozognak, de csak napestig, akkor megder
mednek, az az: ha a jelen politika galvanieus 
napja lehanyatlik. Hogy melyek ezen okoskodá
sok, nem szükség említenem, de áttérek felada
tom teljesítésére. 

Először is a jobb oldal egyik legkitűnőbb szó
noka, Szlávy tisztelt képviselő ur érvelésére kell 
megjegyzést tennem. A t. képviselő uinak egyik 
érvelése ide ment k i : igaz ugyan, hogy 1848-ban 
ígéretet t e t t a nemzet, de az alkotmányos uta t 
1849-ben elhagyta, és igy 1848-ki ígérete nem 
kötelezi a nemzetet. Miért nem kötelezi a nem
zetet ? Mert túlment az alkormányosság határain. 
De hát mit tartozik az a honvédre, hogy a nem
zet túlment az alkotmány határain ? reá csak 
az tartozik, hogy ő nem ment túl köselessége 
határain. Mi volt az ő kötelessége ? Feltétlenül 
védni a hazát. Es mit te t t ő? Teljesítette köte
lességét : feltétlenül védte a hazát! 

A nemzet túlment, meg is lakolt érte, de 
a kötelezettsége alól ez nem oldhatja föl, mint 
nem oldhat föl senkit saját hibája. Ez borzasztó 
elv proclamálása, egy erkölcsi crida proelamá-

lása lenne. 
Hasonló eredményre vezethetne Majláth kép

viselő ur okoskodása is, ha érvényre jutna. Sze
rinte az 1848-ki ígéret elvesztette kötelező ere
jét, mert a nemzet 1867- ben más egyességre 
lépett. Hiszen, ha ez elv alkalmaztatnék, semmi 
sem volna könnyebb, mint az, hogy valaki va
lamely terhes szerződés alől kibúvjék, Ha 1848-
ban valakivel egyességre léptünk, s látjuk, hogy 
szőrit, lépjünk egy másikkal 1867-ben egy más 
egyességre, s akkor az 1848-ki szerződés nem 
köteles többé, mert hiszen 1867-ben mással. 
nóta bene: a honvédeket illetőleg: sine me, de 
me! más szerződést kötöttünk. Ez a, társadalom 
felbomlására vezetne! Egyébiránt, ugy látszik, 
Majláth képviselő nr maga is érezte állításának 
tarthatlan voltát, s azokat, kik azt megtámadni 
fogják, elnevezte előre is e nemzet proeátorainak. 
Én részemről elfogadom a ezimet, proeátor va
gyok, diplomám van, s a nemzet procátora va
gyok, képviselővé lettem ; mint proeátornak azon 
előuyöm van más proeátorok fölött, hogy soha 
egy pert el nem vesztettem, az igaz, hogy nem 
is folytattam egyetlen egy pert i s ; mint a nem

zet prókátora, fájdalom, már igen sok pert el
vesztettem, de nem vesztettem el az ujitás ós 
kiküzdés reményét, s nem vesztettem el a köte
lesség teljesítéséből eredő tiszta önérzetet. 

Legjobban meglepett azonban minden okos
kodás között Zichy Manó gr. okoskodása. 0 el
mondta, mint lett honvéddé, mint buzdított má
sokat is, miként intéztettek ő ellenök a legelső 
lövések, s ebből azt következtette, hogy tehát 
uem a saját sebesültjeit kell segélyeznie a leg
első helyen, hanem azokat, a kiket ők sebesítet
tek meg. Ez igen szép példája a felebaráti sze
retetnek, de én ismerek egy közmondást, mely 
azt mondja, a szentnek is befelé hajlik a keze, 
s ha nagyon kifelé fordítják, kicsavarják. Én ré
szemről az előzmények után, az ő helyén, más 
következtetést vártam volna : azt, hogy igenis se
gélyezzük az ellen sebesültjeit is, de ha nem az 
első helyen, ugy velők egy időben a magunk se
besültjeit is, tehát azokat, kik az ő szavára gyűl
tek zászlói alá, s az ő parancsnoksága alat t 
kaptak sebeket. 

Atalában bocsánatot kérek, akármily finom 
érzékkel birjon különben az igen tisztelt jobb oldal, 
de véleményem szerint, e kérdésben bizonyos ál 
„ehevaleresque'-ség utain tévedez. I t t most egy 
kötelesség teljesítéséről van szó, és ők minden 
áron nagylelküsködni akarnak ; i t t most egy adós
ság lefizetéséről van szó, és ők minden áron aján
dékozni akarnak. Ez uraim nem megy! Ki régi 
adósságát nem akarja fizetni, nincs annak joga 
ajándékról beszélni, s ki kötelességét nem telje-
sifé, azon irányban nincs annak alkalma nagy
lelküsködni. A nagylelkűség határa ott kezdődik, 
hol a kötelességé végződik. De mit tesznek önök ? 
A helyett, hogy átjönnének ide, s a helyett, 
hogy csatlakoznának e határozati javaslat mel
letti küzdelemre, báromféle iratot tesznek le a 
ház asztalára: beadnak egy napirendre térést, 
egy módositványt, s egy aláírást. 

Ez legalább is három dolgot bizonyít be : 
hogy ezen kérdésben önök maguk sincsenek tisz
tában, hogy ezen kérdésben ingadozni erezik lá-
bok alatt a talajt némileg, és hogy valami nagy
baj van ott túlnan Dániában. (Derültség.) Szabad 
legyen, t, ház, valamint Simonyi igen t. képvi
selőtársam e vita alatt tet te , nekem is egy 
adomát elmondanom, habár nem is oly szép ós 
régibb is amannál. Egy anekdotát a czigányról, 
a tengerről, meg a tengeri vészről. Nagy vihar 
dühöngött a tengeren, a czigány nagyon meg
ijedt, fűhöz fához rimánkodott, kérte védszent-
jét, csak még az egyszer segítsen rajta, mentse 
meg életét és akkora viaszgyertyát ád neki, 
mint a nagy árboczfa. A vihar csendesült és 
vele a czigány ígérete is mind inkább alászállt, 
igért viaszgyertyát, de csak akkorát, mint ő 
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maga, mint a lábszára, mint a kis ujja, végre 
miután szerencsésen partra került, kimondá, hogy 
ő bizony egy viaszgyufát sem ad. 

Meggondolva a nemzet Ígéreteit, hallgatva 
a jobb oldal érveit, uem tehetek róla, de ez a 
ezigány — hogy is mondjam — limitatió jutott 
eszembe. 

Yalljuk be, hogy 1848-ban a nemzet fűt, 
fát igért a honvédnek. Viaszgyertyát akkorát leg
alább is, mint egy árboezfa: még önök maguk 
is, t. uraim, a jobb oldalon 1858-ban gyújtottak 
neki — gondolatban — akkora viaszgyertyát, mint 
egy- ember magassága, és most, midőn révpartra 
jutottunk, most kimondják önök a nemzet nevé
ben, hogy törvényileg egy gyufát sem adnak. 
(Helyeslés bal felől.) 

És miért nem adnak? Mert partra jutot
tak ! Elmondják, hogy azóta az árvák fölnőttek, 
az özvegyek vagy meghaltak, vagy férjhez men
tek. Ha férjhez nem mentek, miért nem men
tek? (Derültség.) És ha meg nem haltak, miért 
élnek örökké ? Egy sióval: az Ígéret szép szó, 
de megadni nem jó! Meg vagyok győződve, gróf 
Andrásy Gyula — a minő gentlemannak őt is
merjük — ha ígéretet tett volna a honvédnek, 
lekötelezőt a maga irányában, privát ígéretet, 
azt most beváltaná, beváltaná magas állásával, 
beváltaná összes vagyonával: mert inkább tudna 
tűrni alárendelt helyzetet, inkább tűrné a nyo
mort mint Ígérete, adott szava megszegésének 
a vádját; s ezt tenné ő mínt gentlemann, mert 
ezzel tartoznék önmagának, családi nevének. 

De az Istenért, ha egy gentlemann annyi
val tartozik önmagának, családi nevének : hát a 
nemzet kevesebbel tartozik önmagának, nemzeti 
nevének? (Élénk helyeslés bal felől.) Hát mi a 
nemzet, t. ház? Az országban lakó minden 
getleman összegének kerete, (Nevetés jobbfelől) 
melynek főtisztje egy correct gentlemann, 
melynek teje a legelső magyar ember, a legna
gyobb gentleman. 

És mégis a mélyen tisztelt miniszterelnök 
ur összeütközésbe jött gr. Andrásy Gyulával, 
sőt összeütközésbe jött önmagával; és ime be
mutatunk egy rég lejárt váltót, a honvédek ja
vára szólót, mindnyájan azt várnék, hogy rög
tőn unszolni fogja a nemzetet, miként azt kifi
zesse; de ő nézi a váltót, forgatja ide s tova, 
nézi a papirost, nézi az írást, még talán zsebébe 
is nyúl; de utoljára azt feleli, hogy ezen váltó 
nem kötelező, ezt nem tartozik fizetni a nemzet, 
mert arra, hogy egy váltó kötelező legyen, két 
aláírás kell: a felségé egyfelől, a nemzeté más
felől; erről pedig hiányzik a felség aláírása, 
tehát ezen váltó nem kőtelező. Ezt mondja az 
egyik pillanatban, de másik pillanatban ő saját 
zsebéből egy másik váltót ház elő, mely az el

lenünk harczoltak nyugdíjazásáról szól, erre meg 
azt mondja, hogy ezt meg már fizetni kell, ez 
már kötelező, pedig erről meg hiányzik a nem
zet aláírása! (Helyeslés bal felől.) 

A logika törvényei kérlelhetlenek! tegnap
előtt ezt kiáltották önök mi hozzánk, én ma 
visszakiáltom önökhöz: a logika törvényei kér
lelhetlenek ! De épen ezen törvények kérlelhet-
lenségónél fogva, ha az egyik váltó nem köte
lező, akkor nem kőtelező bizonyára a másik sem, 
és ha az egyik váltó kötelező, akkor kötelező 
bizony a másik is. (ügy van! bal felől.) És én 
részemről ezen utóbbi tételt fogadom el, ezt tar
tom helyesnek: a nemzet váltsa be a fejedelem 
igéretét, de a fejedelem tanácsosai viszont ne 
gátolják abban a nemzetet, hogy beválthassa 
adott igéretét. (Helyeslés bal felől.) 

Önök a kölcsönös kiegyezkedésre hivatkoz
nak ; hiszen, épen azt kívánja — szerintem 
a kölcsönös kibékülés eszméje, mely kölcsönös 
figyelmet, kölcsönös előzékenységet és gyöngéd
séget igényel, hogy az ígéretnek mindkét fele tel
jesíttessék. (Igazi ügy van ! bal felől.) De veszé
lyes is volna, uraim! az egyik váltót kifizetni, 
a másikat pedig ki nem fizetni; veszélyes volna 
azon utat folytatni, melyre az 1867-iki ország
gyűlés lépett, mely a honvédekről végképen meg
feledkezett, míg hazánk elnyomásának eszközeit 
milliókra menő nyugdijakkal látják el, (Igaz! 
ügy van! hal felől; ellenrnondásők jobb felől.) a köz
erkölcsiség botrányára, megrontására. [Igaz: Ugy 
van! bal felől.) Nem világos utmutatás-eez a jö
vőre és minden időre: te hazafi, vigyázz! man
kóra jutsz, gyermekeid koldusbotra kerülnek, 
vagy legjobb esetben kegyajándékra szorultok; 
de te másik fajtájú, ne félj! tipord az alkot
mányt, nyúzd a népet, ne félj, a nemzet gon
doskodni fog rólad: végnapjaidban puha párnák
kal lát el, (Élénk helyeslés bal felől; zajos ellen
mondás jobb felől.) a melyeket a szegény adózó 
nép feje alól ránt ki, (Igaz! bal felől.) és ki
rántja azért, hogy adhassa nektek, ne féljetek! 

Uraim! Vigyázzanak önök, eaveant consu-
les! Rónia nagyobb birodalom volt, mégis le
dőlt, mert nem tisztelte az erkölcsi érzületet, 
(Helyeslés bal felől), mert az állambölcseség leg
főbb tanául az erkölcstelenséget proklamálta. 
(Igaz! bal felől.) 

De mi ösztönzi a kormányt arra, hogy 
gátolja a nemzetet Ígérete beváltásában ? 

Több szónok föltette e kérdést, s mind
egyik megfelelt önmagának: azt hiszik, Bécsből 
kapott a kormány sugalmat, — ott nem akar
ják szentesíteni a forradalmat a múltra nézve. 
En pedig azt mondom: nemcsak a múltra, de 
a jövőre nézve aggodnak, mert azt hiszik, hogy 
a nemzet szava igen nagy súlyt nyerne, ha ige-
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retet most beváltaná. És a nemzet szavának e 
súlya veszélyes lehetne jövőre, hasonló körülmé
nyek között. Istenem, lehet-e más körülményre 
gondolni 1 Ha a kibékülés őszinte: lehet-e még 
hasonló körülményektől tartani? És ez a forra
dalom megakadályozásának a módja ? Tagadom, 
hogy ez lenne. Szerintem a forradalom meggát-
lásának legjobb eszköze: az erkölcsi érzület ápo
lása mellett a nép, a nemzet jogos igényeinek 
kielégítése. (Igaz!) 3 mert ebben bízom, hogy 
meglesz, én részemről nem félek a forradalom
tól, mert addig is bízom a nemzet loyalitásában, 
bízom a nemzet, a kormány okultságában. Mind
nyájan megtanultuk, hogy a forradalom oly vér
fürdő, mely vérfürdőn keresztül bennünket csak 
kölcsönös romlásra vezethet. Forradalomtól nem 
telek, én mástól félek, t. urak, s ez a kiilve-
szély; mert ki biztosithat bennünket egy kül-
megtámadás ellen, s ki mondhatja azt, hogy 
egykor nem jöhet oly idő, mikor az ország szük
ségesnek fogja találni, hogy a nemzet nagylelkű
ségére appelláljon, midőn ismét szükségesnek fogja 
találni, hogy a kimeritett nagylelkűségnek, föl
áldozásnak sarkantyút adjon egy uj Ígérettel % 
De minő súlya leend az uj ígéretnek, ha nem 
teljesítjük a régit? A nemzet könnyen azon 
helyzetbe jöhet, mibe az egyszeri szószegő jött, 
ki fogadását nem tar to t ta meg; másodízben két 
esküt kellett letennie, az elsőt arra, hogy mit 
ígér, s a másodikat rögtön utána, hogy most 
már meg fogja tar tam az előbb letett esküt. 

Gr. Andrásy egy aláírást te t t a ház asz
talára, melyet ő nyitott meg 10,000 frttal. El
ismerem az összeg jelentékeny voltát ; de egy
szersmind ki kell jelentenem, hogy az egyéni 
áldozat nem tágít a miniszterelnök államférfiúi 
kötelezettségén. En a hivatalnokot átalában sze
retem külön választani az egyéntől; lehet valaki 
nagyon jó ember s nagyon gyenge hivatalnok, 
lehet ismét valaki kitűnő miniszter s igen sze
gény ember. Most a tétel végrésze nem áll, de 
ha állna, mi történnék akkor? s hát szabad-e e 
kérdést azon térre vinni, hol a nagyobb gaz
dagság a kisebb fölött határoz? Az írás azt 
mondja, hogy könnyebb egy tevének a tű fokán 
átbújni, mint a gazdagnak a mennyországba 
jutni. Nem fogadom el e tételnek szószerinti 
értelmezését, de szabad-e e kérdést azon térre 
vinni, szabad-e a polgári érdem koszorúját olyan 
helyre tűzni, hogy esak a gazdagság nyúlhasson 
utána ! Ez visszavarázsolná- a,z indulgentiák korát, 
midőn a bibliai mondat daczára kisebb-nagyobb 
lelki üdvösséget, kisebb nagyobb pénzért lehet 
csak venni. Privát áldozatot mindenki tehet, s 
azzal egyéni érdemeit tehetsége szerint emel
heti, de a nemzet adósságát csak a nemzet fizet
heti vissza, se egyesek, se többek azt nem te

hetik soha; mert senki sem mondhatja magáról, 
mint XIV. Lajos: „l'état c'est moi." 

Hivatkoztak i t t az elesett honvédekre, hogy 
ezek mit mondanának? Nincs könnyebb, mint a 
holtakra hivatkozni és azt mondani, hogy azok 
mit mondanának: mert nem lehet félni, hogy 
megczáfoljanak, hogy visszafeleljenek. Én nem 
tudom, hogy a holtak mit éreznek, hiszen a 
holtak logikáját még Hamlet sem birta kiku
tatni . íDerüttség.) De azt tudom, hogy egypár 
honvéd, a ki még él, miként gondolkozik e kér
désről ; tudom, hogy resteli és zokon veszi e 
kérdésnek a privát adakozás útjára való terelé
sét, és méltán zokon is veheti : mert a privát 
adakozás, a mennyiben fölemeli az adakozót, 
legalább annyiban lekötelezi és lealázza az ado
mány elfogadóját. Az 1848-ki Ígéret folytán a 
honvédek méltán várhatnak egy arany koszorút, 
egy arany koszorút, mondom, melynek koszorúja 
jelezze és hirdesse a hálát, az elismerést, aranya 
pedig képezze a segélyt; ily aláírás utján ellen
ben csak egy csomó bankjegyet fognak kaphatni; 
és akármennyire nőjön is ez összeg, ez egy oly 
hant lesz, melynek behorpadása egy szót fog 
jelezni, hol a nemzeti kötelességérzet lesz elte
metve. Fájdalom, hogy számos ily sír van ké
szülőben ! Ily sírban nyugszanak az úgynevezett 
Kossuth-bankjegyek; i t t nyugszanak a vörös két 
forintos bankjegyek, melyeknek meg volt tarta
lék alapjok, míg azt Windischgrátz el nem vit te; 
ily sírban nyugszik az iparosok szállítmányainak 
ára, pedig e szállítások törvényesen a nemzet 
részére, a nemzet fölszólítása, a nemzet parancsa 
folytán té tet tek; ós i t t feküsznek az elkobzott 
fegyverek és mások. Oh! e sirok maholnap ugy 
meg fognak szaporodni, hogy majdan egy kis 
temetőt fognak képezhetni, a melynek kapujára 
bátran fölírhatjuk: I t t nyugszik a nemzeti adós
ság, a nemzeti adott szó, a nemzeti igéret. a 
nemzet becsülete. . Egy hang jobbról: Ügy is kell 
lenni!) Ezt monda Pulszky Ferencz képviselő ur 
is, a mit most képviselő ur mondott; ö is he
lyeslő, hogy ugy van, a mint képviselő ur he
lyesli, és talán hiszi is. a mint Pulszky képvi
selő ur hiszi, hogy ez nem is lehet másképen. 
Motiválta ezt azzal, a mit talán ön is elfoga
dott ; hogy minden demokratia hálátlan. Erre 
aztán ő maga is rögtön beállott demokratának, 
mert javaslatunk ellen szavazott. (Derültség.) Már 
most csak azt nem tudom, hogy azért lett-e 
hálátlan, hogy az elv rovására demokratává le
hessen, vagy azért lett-e oly hirtelen félelmes 
demoerata, hogy a nemzet rovására hálátlan le-̂  
hessen. (Derültség.) Én tisztelek minden politikai 
véleményt, melynek tiszta meggyőződés és mély 
erkölcsösség az alapja ; de e nélkül nem tiszte
lek semmit, mert azt hiszem, hogy e nélkül 
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nem állhat főn se trón, se nemzet, se párt, 
sem állam, miért is szavazok Ivánka javaslatára. 
(Bal felől helyeslés.) 

H ó d o s i u J ó z s e f : T. ház! Előre bocsá
tom azt, hogy csak saját véleményemet togom 
kifejezni és semmi club nevében nem fogok szó
lani. Két indok késztet ezen felszólalásra. (Hall
juk!) Először constatálni akarom azon álláspon
tot, melyet a szőnyegen levő tárgygyal szemben 
elfoglalok; másodszor, némi észrevételeket aka
rok tenni azon indokokra, melyek a jobb oldal 
részéről a határozati javaslat ellenében fölhozat
tak; különösen Gajzágó Salamon képviselő urnák 
a napokban te t t főlszólalására leszek bátor ész
revételeimet megtenni. 

Mi az elsőt illeti: nekem magára a tárgyra 
nézve kevés mondani valóm van, sőt mondhatom, 
hogy a tárgyat illetőleg semmit sem fogok mon
dani-: mert vagy megszavazzák a határozati ja
vaslatot, vagy nem szavazzák meg: az én sza
vazatom abban igen keveset, vagy épen semmit 
sem fog nyomni, az nem fog dönteni. 

Különben, ha mégis azt kérdeznék tőlem, 
hogy megszavazom-e a hározati javaslatot, 
vagy nem ? azt mondanám: igen is, nem is. 

Nem, azon alakban, mint az a ház aszta
lára lététetet t : igen, azon alakban, melyben Jókai 
Mór képviselőtársam által előadatott. T. i. ha a 
harezosok rokkantjai, azok özvegyei és árvái 
alatt az 1849-iki román legio harczosainak rok
kantjai, azok özvegyei és árvái is értetnek: akkor 
igen; ha pedig csak a honvédség rokkantjai, 
azok özvegyei és árvái értetnek, akkor: nem. 

Önök látják tehát uraim, hogy mikép fo
gok én szavazni, vagy mikép nem fogok sza
vazni. 

A mi a napokban hallottakat, különösen 
Gajzágó képviselő ur beszédét illeti: legyen sza
bad, t . ház, két dolgot constatálni. Először, hogy 
a szőnyegen levő ügygyei önök nemzetiségi ügyet 
hoznak kapcsolatba, tehát hogy önöknek is van 
nemzetiségi ügyök a némettel szemben, valamint 
nekünk románoknak és szerbeknek, van nemzeti
ségi ügyünk nemcsak a némettel, de a magyar
ral szemben is, A különbség csak az, hogy a 
magyaroknak helyzetök sokkal kényelmesebb, 
— mert a hatalom kezűkben van lefelé — nem 
tudom, hogy kezökben van-e a hatalom fölfelé i s : 
nekünk azonban sem lefelé, sem fölfelé nincs 
más hatalmunk, mint az erkölcsi hatalom. 

Másodszor constatálnom kell azt, hogy mi
dőn nincsenek indokaik vagy a valódi indokokat 
nem akarják mondani, hanem azokat el akarják 
takarni és valamit akarnak vagy nem akarnak 
megszavazni — a hogy jön — akkor az ország
ban lakó- többi nemzetiség érzületére és érzé
kenységére- hivatkoznak. Megtörtént ez más al

kalommal is e házban, megtörtént akkor, mikor 
épen ezen ügy volt szintén tárgyalás alatt. 

Én arra kérném a t. képviselő urakat, hogy 
hagyjanak fel ezen argumentatióval, mert mi
dőn azt hiszem egy részt, hogy nem őszinték, 
másrészt nem mindenütt használják ez indokot, 
a hol kellene és soha sem ugy mint azt a do
log komolysága megkívánná; megérdemlené. 

Ha a szőnyegen levő határozati javaslatot 
meg akarják szavazni, ám tessék azt megszavazni 
és ne tartsanak attól, hogy az országban lakó 
többi aemzetiség érdeke és érzékenysége meg
sértetnék. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

Ha megszavazták, uraim az unió-törvényt, 
ha a nemzetiségi törvényt megszavazták, melyek, 
véleményem szerint, csakugyan sértik a többi 
nemzetiség érdekeit, és ha nem szavazták meg 
azon indítványokat és módositványokat, melye
ket, véleményünk szerint, az országban lakó 
többi nemzetiség érdekében mi tettünk : nem 
tudom, miért ne szavaznók meg ezen határozati 
javaslatot, mely önök érdekében van. Nem ér
tem arguinentátiójukat. Most azt mondják : ho
gyan kívánhatják, hogy a honvédek rokkantjai, 
özvegyei és árváinak fölsegitésére azok áldozza
nak, kik ellen a honvédek harczoltak! de midőn 
mi azt mondtuk: ne szavazzák meg ezen, vagy 
azon tőrvényt, mert a nemzetiségek érdekeit 
sérti, nem vették tekintetbe azon argumenta-
tiónkat, melyet most előtérbe állítanak, és meg
szavazták ellenünk a törvényt. így változnak 
tehát az emberek, midőn a tények és körülmé
nyek nem változnak! 

Pulszky Ferencz képviselő ur a napokban 
tar to t t beszédében azt mondotta, hogy 1848-ban 
érdekeket sértettek, és pedig érdekeket fent, ér
dekeket lent: érdekeket Bécsben és érdekeket it
ten ; Gajzágó Balomon t. képviselőtársam pedig 
azt mondta, hogy az 1848-ki törvények — nem 
mondja, hogy helyesen-e vagy helytelenül, — de 
tényleg sértették a többi nemzetiség érdekeit, 

A mi Pulszky Ferencz képviselő ur nyilat
kozatát illeti, s'zabadjon kérdenem e helyüt t : 
hogy, miután már a Bécscseli érdekeket kiegyen
lítették , gondoskodtak-e arról, hogy az i t t alant 
megsértett érdekek is kiegyenlittesenek ? és gon
dolják-e, hogy ezen utón kifognak ezen ér
dekek egyenlittetni 1 Egyébiránt én szívesen ve
szem a t. képviselő ur nyilakozatát és különö
sen Gajzágó Salamon ur nyilakozatát, a ki azt 
is mondta, hogy az 1848-ki harcz nem volt nem
zetiségi harcz. Éu kérdem: miért harczoltak a 
magyarok 1848-ban 1 nem-e nemzetiségük föntar-
tásáért? igen, de épen azért harczoltak a romá
nok is : nemzetiségök és nyel vök főn tartásáért. 
S miután hallottam mondani, hogy 1848-ban a 
románok á reactio és kamarilla eszközei voltak: 
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szabadjon nekem ezen insinuatiót visszautasíta
ni és egyszerűen röviden elmondani azt, miért 
harczoltak a románok 1848-ban. A történet föl
jegyezte azt, hogy miért harczoltak: — harczol
tak kezdettől fogva nemzetiségükért. Minden
ki tudja, hogy 1437. előtt Erdélyben a románok 
hasonló politikai és polgári jogokat élveztek, 
mint a magyarok és szászok; 1437-ben létesült 
azon fatális unió, melyet a magyarok, szászok 
és székelyek kötöttek, mely unió következtében 
ós után a románok ki lettek zárva minden pol
gári és politikai jogból. Ezután jöttek az ap-
probaták s compillaták, — és más törvények, 
melyek erejénél fogva a román nemzet csak tűr t 
nemzetnek nyilvánitatott az országban usque ad 
bene placitum principis et regnicolarum. Jöttek 
azután a nyelvi törvények 1836—40 — 44-ben 
és tovább,melyeknél fogva a magyar nyelvet min
den román intézetbe és iskolába be akarták hozni. 
Jöttek aztán az 1848-ki törvények, az unió-tör
vények, melyek által Erdély önállósága, autonó
miája feladatott. A románok t. ház, mindig re-
elamáltak e törvények, approbatae et compilatae 
eonstitutiones, és uniók ellen; névszerint 1791-
ben 1836, és 1848-ban. Midőn pedig 1848-ban 
a magyarok már azon törvények végrehajthatá-
sa végett fegyvert fogtak, nagyon természetes, 
hogy fegyvert fogtak a románok is. A románok 
tehát szintén nyelvük ós nemzetiségük föntar-
tásáórt és megsértett politikai jogaikért fogtak 
fegyvert. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, mél
tóztassék a kérdés alatt levő tárgyhoz szólni. 

H o d o s s i u J ó z s e f : Ez rövid vázlata 
annak, miért harczoltak a románok- 1848-ban. 
Ez genesise ós ratiója a románok 1848-ki har-
ezának. Ebből természetesen kitetszik, mit előbb 
mondottam : hogy a románok nem voltak a re-
aatio s a kamarilla eszközei; hiszen ők is lefegy-
vereztettek 1849-ben Balázsfalván, mint a ma
gyarok Világosnál, 

Igen jól mondotta Gajzágó képviselő ur. hogy 
az 1848-ik törvények által érdekek sértettek ; csak
hogy ha ón mondtam volna ezt, akkor azt mon
danák, hogy agitálok, de ha Gajzágó ur mondja, 
akkor nem agitatio, (DerüUség a Ixxl oldalon.) sőt 
többet mondok: azt se tartják agitationak, ha — 
mint haliám — Gajzágó u r a napokban tar to t t be
szédét minden nyelvre lefordítva akarja szerte 
az országban szétosztatni. (BerüUség.) 

Ezek voltak t ház, észrevételeim. Különben 
engedje meg a t. ház, hogy még csak egy pár 
szót mondjak. Jó lenne, ha elfelednénk mindent. 
De ugy látszik, hogy sem ott, sem itt nem fe
lednek el mindent. Sőt többet mondok: önök 
ugy látszik, hogy megtanulták azt, mit a romá
nokról mondanak: hogy „Tieae minte.4 Egyéb

iránt ez örökségül maradt ránk őseinktől, ugyanis 
Sallustiusban meg van irva, hogy a „senatus et 
populus romanus beneficii et injuriae memor es
se sólet. "Higyók meg, hogy azon agitatiora néz
ve, melybe akaratlanul belementek, memoreg 
leszünk. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

M u k i t s E r n ő : T. ház! Szomorú dolog, 
hogy valahányszor i t t a házban a honvédügy 
fölmerül, valahányszor arról van szó, hogy az 
1848-iki jogharcz bajnokai irányában mikép jár
jon el a törvényhozás: mindannyiszor fájdalom
mal kell tapasztalnunk, hogy e kérdés megol
dása a t. ház osztatlan véleményével nem talál
kozhatok. Hasonlókép szomorú s valóban aggasz
tó jelenségnek vagyunk tanúi most, midőn a rok
kant s munkaképtelen honvédek segélyezéséről 
van szó. Hallottam különféle ellenvetéseket. En 
csak némely ellenérvekre szorítkozom. Vannak, 
a kik a segélyezést ellenzik loyalitás, opportunitás 
tekintetéből, mások ismét nem vélik azt megsza-
vazandónak azon politikai szempontból, nehogy 
az a különböző nemzetiségekben ellenszenvet, visz-
szahatást támaszszou. Én részemről sem az egyik 
nézetet, sem a másik aggodalmat nem osztom. 
Nézetem szerint az opportunitásnak, loyalitásnak 
ott van. csakis ott lehet helye, hol elnézésről és 
nem kötelességről van szó, olyan kötelesség
ről, melynek erkölcsi kényszerűségét nem az 
emberi institutiókban keresem, hanem a dolog 
természetében, lényegében találom föl. Föltéve, 
de rneií nem engedve, hogy az 1848-ki hongyü-
lós nem volt törvényszerű, nem bírt törvényes 
factorokkal, mint azt némelyek megjegyezték és 
igy határozatai nem is kötelezhetik a mostani 
törvényhozást. 

De kérdem tisztelettel: kötelezik-e a nemze
tet ugy, mint egyeseket a természet törvényei, 
melyeket nem a parlamenti többség önkénye al
kot, hanem a hálaérzet teremt az emberi ke
belben? Az opportunitásnak oly tág értelmet ad
ni és magyarázatait odáig kiterjeszteni akarni, 
hogy a nemzet saját fiainak sorsa iránt — azon 
fiainak, kik óletök odaadásával, hiven szol
gálták a hazát, — közönyös, elnéző, sőt mostoha le
gyen azért, mert egyéb politikai tekintetek ugy 
kívánják : valóban annyi volna, mint a nemzetnek 
önmagára sütni föl a hálátlanság bélyegét ; annyi 
volna, mint hallgatag jutalmazni a bűnt és nyíl
tan büntetni az erényt. Én e nemzeti kötelesség 
teljesítését, mely vélekedésem szerint is azonos 
és ugyanegy a nemzeti becsületszó beváltásá
val, semmiféle politikai tekintetnek, bármi szín 
alatt, alárendelni nem kívánom. A mi a másik 
ellenvetést, a nemzetiségek ellenszenvét illeti, er
re nézve azon egyszerű megjegyzésem van: hogy 
ón a megszavazandó segélyezési alapot közösnek 
tekintem, olyannak, a mely jótékonyságában párt-, 
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vallás- és nemzetiségi különbség nélkül mindazo
kat részesiti, a kik az 1848-ki jogharczban a 
nemzet függetlenségéért küzdöttek, és igy az or
szággyűlésnek ezen intézkedése csakis azokra néz
ve lehet sérelmes, a kik másokkal szövetkezve, 
harezoltak ellenünk. Nem értem itt uraim, egy-
átalán a hazában lakó nemzetiségeket, hanem 
értem azokat, a kik ellenségei a haza szabadságá
nak. Mondatott továbbá még az is, hogy nem 
lehet jogosan, alaposan kívánni azt, hogy a kü
lönböző nemzetiségek adózzanak azon bonvédek 
ellátására, a kikkel egykor mint ellenségekkel 
állottak szemben. Ez érvelést megczáfolta a ta
pasztalás, az élet, a gyakorlat; mert ha a t. ház 
ezen érv alapján kívánná megtagadni a segélye
zést: akkor ugyanezen alapon tagadhatták vol
na meg azt azon városok és községek is, me
lyek tetemes összeget ajánlottak föl ugyan e ke
gyeletes czélra, miután a nemzetiségek, a váro
sok és községek házipénztárába épugy adóznak 
különbség nélkül, mint a többiek ; pedig nincs 
tudomásunkra, legalább én nem tudom, hogy a se
gélyezés bárhol is elleneztetett volna nemzeti
ségi szempontból. 

Legyen szabad még egy rövid észrevételt 
tennem az igen t. miniszterelnök ur nagylelkű 
adományára. Az igen t. miniszterelnök ur bőke
zűsége kétségkívül dicséretre és elismerésre 
méltó, (Dániel Pál közbeszól a jobb oldalon : És kö
vetésre méltó!) melynek emléke sokáig élni fog a 
nemzet hálás szivében, csakhogy ez emléknek 
van égj' árnyéklata, mely a kegyeletes adományt 
mindenütt és mindvégig fogja követni az utolsó 
fillérig, homályt vet a nemzet jellemére és elsö
tétíti a honvéd múltjának dicsőségét, önérzetét 
— ezen árnyéklat: az alamizsnaság. — Párto
lom a határozati javaslatot. (Helyeslés bal felől.) 

S z o m j a s J ó z s e f : T. képviselőház! Mi
dőn e teremben először fölszólalok, nem tudom 
leküzdeni azon érzelmeket, a melyeket, egy szép 
és dicső kornak kegyelettel ápolt emléke kelt föl 
lelkemben. Ez okozta, hogy nem tudok a politi
kai tekintetek azon magaslatára emelkedni, mely
re magát t. barátom és egykori bajtársam Gaj
zágó Salamon képviselő ur helyezi; ez az oka, 
hogy nem tehetem egészen magamévá azon tant, 
a melyet Zsedényi képviselő ur figyelmünkbe 
ajánlott, hogy a törvény alkotása egyedül az 
észt, és minden körülmény közt csakis egyedül 
az észt illesse: mert azt hiszem, hogy vannak 
helyzetek, — |ó$ ilyennek tartom a jelenlegit is, — 
melyben az és rideg tanácsa mellett meg kell hall
gatni a sziv sugallatát is, (Tetszés bal felől.) 

A határozati javaslat ellen fölhozottakra 
nézve nagyrészben megfeleltek elvtársaim; azon
ban vannak egyes pontok, melyekre bármeny-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f f VII. 

nyire kimerült is a t. ház türelme, kényszerülve 
vagyok megtenni rövid megjegyzéseimet. 

Gajzágó t. képviselő ur azon beszédében, 
melyben a napirendretérést inditványozá, a stá
tusadósságokról beszélve, azt monda, hogy azok
nak „átvállalása elengedhetlen föltétele volt azon 
nemzetközi egyetértésnek, azon kétoldalú szer
ződésnek, a melyet megkötöttünk, s melynek 
megkötése eredményezheté, hogy azon, nekünk 
mindenek fölött drága zászlót, melyet az 1848. 
és 49-diki honvédek minden hősiességük mellett 
is, a viszonyok szerencsétlensége folytán a föl
dön heverve hagytak, a földről ismét fölemel
hettük. (Halljuk!) 

Nem akarom hinni, hogy a hanyagul telje
sített kötelesség vádjával akarná a t. képviselő 
ur sújtani az 1848 — 49-ki honvédséget: mert hi
szen nemcsak mi, hanem tudja az egész világ, 
hogy két nagyhatalomnak kellé szövetkezni ar
ra, hogy e maroknyi népet lefegyverezhesse; 
(Ugy van! bal felől). Nem hagyhatom azonban 
megjegyzés nélkül azt, hogy igen csalatkoznék 
a t. képviselő ur és igen csalatkoznának mások 
is, ha magának a'kiegyezkedésnek, a nemzetközi 
szerződésnek létrejöttét más körülménynek tulaj
donítanák, mint azon élet- és védelemképesség
nek, melyet n&mzetünk a haza jogainak megvé
désében tanúsított, (Élénk tetszés bal felől) s 
hogy ez élet- és védelemképességnek az 1848 — 
49-ki honvédek adtak első sorban kifejezést, azt, 
ugy hiszem, szintén nem fogja tagadni senki. 

Zsedényi képviselő ur emlékeztetett ben
nünket arra, hogy — fájdalom — nemzetünk 
többször volt azon szomorú helyzetben, hogy sza
badságának megvédésére fegyvert kellé fognia, és 
utalt a történelemre, hogy a kötött béke után 
a haza védői visszaléptek polgártársaik sorába, 
s jutalmokat alkotmányos szabadságuk megvé
désében találták: míg ellenben azok, kik az ak
kori udvarnak kegyenczei voltak, adományokban 
és kitüntetésekben részesittettek. 

Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ezen 
állításainak első részét nem találom egészen 
egyezőnek a történelem tanúságával. Mert hi
szen azon béke-szerződéseknek, melyekkel ezen 
barczok bevégeztettek, mindenikében találtattak 
pontok, melyek a hadakozó felek által tett ado
mányokat megerősítették, és jogerejüvé tették. 
Azon kornak szokása volt. hogy a hadiszolgá
latot nemességgel, vagy a szolgálat fokához ké
pest birtokadományokkal jutalmazta. — Nem 
lehet tehát mondani, hogy az akkori harczosok 
egyedül öntudatukra lettek volna utalva: mert 
hiszen ma is nem egy virágzó főúri családnak 
gazdagságát azon birtokok képezik, melyeket a 
Rákocziak. Bethlen s. a. t — adományoztak. 

De hiszen az 1848—49-ki honvédek tud-
13 
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tómmal, soha sem álltak elő oly igénynyel, mely
ben a haza iránt szívesen teljesített kötelessé
gük jutalmát kérték volna; itt csak azon sze
gényeknek és nyomorékoknak segélyezéséről van 
szó, kik a harczoknak áldozatai lettek, kik a 
hc_rczok következtében keresetképtelenné váltak. 

A képviselő ur állításának második részére 
nézve azonban teljesen egyetértek : mert hiszen a 
t. ház beismerte, hogy azok, a kik az udvar érde
kében működtek, mindnyájan jutalomban része
sültek, s épen ezen körülménynek kell tulajdo
nitanunk azt, hogy történetünk minden szakában 
akadtak gonosz önzők, és hiu szolgalelkü em
berek, hogy ne mondjam: árulok, fHelyeslés bal 
felől) kik készek voltak a koronát a hazával szem
ben is szolgálni. — Ámde uraim ki tagadná, 
hogy az magának a monarchiái intézménynek 
azon árnyoldalai közé tartozik, melylyel talál
kozunk mindenütt, a hol hasonló intézmények lé
teznek, és mindannyiszor, valahányszor a népek 
és a korona érdekei összeütköznek. De ebből, 
hogy ez igy van : nem következik, hogy az he
lyesen is van. 

A miniszterelnök ur emiitette, hogy azon 
akadályok, melyek az 1848 — 49-ki honvédség 
elismertetését és segélyezését 1867-ben lehetet
lenné tették, ma is fönállanak. 

Engedje meg a t. ház leplezetlenül kifejez
nem azon aggodalmamat, hogy ezen akadályok 
létezni s lehetetleniteni fognak a magyar or
szággyűlés részéről minden önálló, nagy és nem
zeties elhatározást mindaddig, mig az ő felsége 
uralma alatt álló két birodalomban egy harma
dik hatalmasság, az ugy múltjának hagyo
mányai, mint compact szervezeténél fogva mind
kettőnél erősebb állam: az állandó — most kö
zösnek nevezett hadsereg katonai —, mig ez exclu-
siv katonai hatalom fenálland: alkotmányossá
gunk semmi egyéb, mint üres szó, fényes szap
panbuborék, melyet ezen láthatlan hatalom lehel-
lete, magának a fejedelem akaratának ellenére, 
sőt vele együtt is minden perezben megsem
misít. 

Ez teszi szükségessé az ildomosságot is, 
melyet Pulszky és többi társa annyira hangsú
lyoztak; melyre, úgymond, szükségünk van, ha 
mint alkotmányos állam tovább élni, — az én né
zetem szerint azonban csak vegetálni — akarunk. 

Várady János képviselő ur óva intett bennün
ket azon tan elfogadásától, hogy az 1848—49-ki 
országgyűlés által tett Ígéreteket magunkra 
nézve kötelezőknek tekintsük, mert — úgymond — 
ez esetben a következetesség azt hozná magával, 
hogy kifizessük azon 40 millióra menő magyar 
bankjegyeket is, melyeket szintén azon országgyű
lés garantirozott. Eltekintve attól, hogy én ezen 
kötelezettség beváltását ópugy elutasithatlan-

nak tartanám, ha az gyakorlatilag is kivihető 
volna : csak sajnálatomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy jó akaratú tanácsában a t. képviselő ur 
nem azon időben részesité pártfeleit , mi
dőn a státusadósságok járulékának elvállalásával 
32 millióra menő évenkinti oly terhet vállaltak 
az országra, melynek még a kamatokból folyó 
adó jövedelmei is a velünk egy fejedelem alatt 
egyesitett testvér birodalom számára gyümöl
csöznek. 

Szlávy képviselő ur, habár a rokkantak 
nyomoráról Jókai által elénk állított képet sok 
részben élénk fantáziája termékének tulajdonitá 
is, megható szavakkal emlékezett meg a honvé
dek dicső tetteiről, melyeket szerinte áhítattal 
hallgat az ifjabb nemzedék: s ennek tulajdonítja, 
hogy valahányszor a honvédek által vívott csa
tákról van szó, valahányszor azok ügye fordul 
elő, egyeseket és testületeket elragad az érzelem 
árja. és háttérbe szorul a kétkedő, bíráló ész. 

Megvallom nem hittem volna, hogy a tiszt, 
képviselő ur, kit nemcsak mint kitűnő parla
menti tagot, de ugy is mint gyakorlati állam-
férfiut volt szerencsém megismerni tanulni, ki
nek szemei előtt tehát a való, kell hogy a ke
serű való álljon, annyira hagyta magát elragad
tatni érzelmei árja által, midőn a honvédek 
nyugalmazásának kérdése tárgyaltatik , hogy 
észre ne vegye azt, miszerint előtte, majdnem 
közvetlenül előtte, egyik elv-, és képviselőtársam 
által ez állitásnak ellenkezőjéről győződött meg 
a ház. Azon t. képviselő ur ugyanis, korának 
díszére váló, s egy tanárhoz méltó higgadtság
gal vette bírálat alá a honvédség segélyezésének 
kérdését, és elvont okoskodással abban állapodott 
meg, hogy azt sem a jobb, sem a józan politika nevé
ben teljesíteni nem lehet, — épezen véleményének 
ellenkezőjéről győzte meg a házat. Ugyanis korának 
dicséretére váló komolysággal s egy tanárt megil
lető száraz tárgyillagossággal fejtegette a honvéd
ség törvényes segélyezését, és alapos bírálattal s 
dönthetlen sententiákkal támogatva bebizonyitá, 
hogy az ugy jogi, mint politikai tekintetben 
lehetetlen. Magára a dolog lényegére csak rövi
den fogom elmondani nézetemet. Én részemről 
a honvédek segélyezése kérdését nem egyedül 
az 1848-iki september 14-én hozott határozat
ban alapulónak tartom; hanem azon átalános 
kötelezettségben, melyet minden civilizált ál
lam fegyveres védőivel szemben elfogadott. A 
nélkül, hogy behegedt sebekét feszegetném; a nél
kül, hogy más ajkú képviselőtársaim érzelmeit 
sérteni akarnám, röviden csak azt jegyzem meg, 
hogy, a magyar állam védelmének kötelességét 
magyar hazánk iránt egyedül a honvédség tel
jesítette, és lettek bár azon érzelmek, melyek
nél fogva a külön ajkú nemzetiségek önvédel-
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mi harezukban velők szemben állottak, szentek 
és tiszteletre méltók is; de azt meg fogják ne
kem engedni, hogy a hazának az által szolgá
latot nem tettek. (Helyeslés bal felől.) 

Én, uraim, ennélfogva egyszerűen kérem 
önöket: fogadják el önök a határozati javasla
tot ; fogadják el, midőn teljesítésére kérjük föl 
azon ígéreteknek, melyeknek teljesitetésére önök 
közül is számosan, mint az 1848. országgyűlés 
tagjai, a nemzet nevében adott szavuk által köt
ve vannak. Pártolom a tárgyalás alatt levő ha
tározati javaslatot. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T ház! bizonyosan nem fogtam volna a 
t. ház idejét újólag igénybe venni, ha nem lát
nám, hogy a tanácskozás már vége felé közele
dik, és nem mondattak volna i t t oly dolgok, me
lyeket talán egészen válasz nélkül hagyaom nem 
lehet; (Halljuk!) de méltóztassanak az iránt 
megnyugodni, hogy teljesen tárgyilagos és igen 
rövid leszek. (Halljuk!) 

T. képviselő Simonyi Ernő ur, hivatkozva 
arra, a mit én más alkalommal mondottam, — 
hogy t. i. az 1861-ki föliratban nem tűzték ki 
az ország kívánságai vagy követelményei közé 
a honvédeknek országos alapból való segélyezé
sét — azt válaszolta, hogy igen is nem tűz
ték ki, ós nem is tűzhették ki : mert azon föl
iratnak csak is azon kérdések voltak tárgyai, 
melyek a fejedelem és nemzet közt voltak ki-
egyenlitendők; a most fönforgó pedig olyan kér
dés, melyet a nemzet maga végezhetett el. és 
így ezen okból nem lett fölvéve a főiirat szöve
gébe. 

Más részről e tekintetből Debreczen váro
sa t. képviselője azt mondotta, hogy az 1861. 
évi föliratban igenis benfoglaltatik az országnak 
ezen kívánsága is, és azt állította — ugy emlék 
szem. — hogy e szavakban foglaltatik ben: 
„vessünk fátyolt a múltra." 

Én, t. ház, nem akarok abba bocsátkozni: 
vajon ezen idézett szavak elegendő bizonyítékul 
szolgálnak-e arra nézve , hogy az 1861-ki 
fölirat a rokkant honvédeknek országos alapból 
leendő ellátásáról akart-e gondoskodni. Én alig 
hiszem. — Annyi bizonyos, hogy mindenesetre 
egyenes ellentétben áll egymással a két véle
mény : a miből világosan következik az, hogy, 
ha az 1861-iki föliratban ben is foglaltatik a 
nemzet ezen kívánsága, ez mindenesetre nem 
világos ; mert ugyanegy pártnak két különböző 
árnyalata merőben ellenkező véleményben van 
e tárgy iránt. (Nyugtalanság bal felől. Helyeslés 
jobb felől.) 

Várady Gábor t. képviselő ur a kormányt 
figyelmeztetőleg azt mondotta, hogy ezen kérdés 
jelenleg azon stádiumban van. hol az, mint a 

i Sybilla könyveinek harmadik kötete kerül eló. 
j — Én igen is elfogadom a hasonlatosságot: a 
j kérdés ott van; de méltóztassanak megengedni, 
! hogy a tételt megfordítsam. (Halljuk!) Először 
j volt ezen kérdés szőnyegen rögtön ő felségeik 
} nagylelkű adománya után és ha rögtön, nyolcz 
I nappal azután nem adatott volna be egy indit-
| vány, — melyről a nemzet nagy része velem együtt 

azt gondolta, hogy az ama nagylelkű ténynek 
ellensúlyozására akar szolgálni — akkor, meggyő-

I zödésem szerint, sokkal nagyobb lett volna 
I az eredmény, s a nemzeti segély kölcsönös vára

kozásunknak inkább megfelelt volna; és így 
I ekkor égettetet t el a túlsó oldal által a Sybilla 

első könyve. (Tetszés jobb felől.) Később, midőn a 
nemzet minden osztálya folytatta a segélyezést, 
minden pillanatban oly indítványok jöttek közbe, 
melyek ennek tisztán politikai jelleget kölcsö
nöztek és azt mint politikai tőkét akarták egy-
oldalulag kizsákmányolni. Ez természetesen me
gint zsibbasztotta a segélyezés hatását és ered
ményét és így elégettetett a Sybilla 2-ik könyve. 
Most uraim i t t a 3-ik könyv. Önök szólítottak 
föl a túlsó félről. Az indítványozó szavai a kö
vetkezők : Ne csináljunk ebből politikai kérdést, 
i t t emberiességről, segélyezésről van szó poli
tika nélkül." Mi ráléptünk ezen térre, mi nem 
csak elvben fogadtuk el, de ténylegesen járultunk 
hozzá és ha önök ezt is visszautasítják, és nem 
lépvén párt különbség nélkül a segélyezés terére, 
a nemzet ezen mozzanatát is megzsibbasztják, 
ekkor el lesz égetve a Sybilla 3-ik könyve. 
(Élénk helyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) 

A mint abban semmi érdem sincs, hogy a 
kezdeményezést e téren mi kezdettük: ugy — mél
tóztassanak nékem' megengedni és rósz néven 
nem venni — (Halljuk!) tetemes és nagy hiba 
volna az ellenzék részéről az, ha most, midőn 
kimondotta azt, hogy nem akarja a dolgot po
litikai térre vinni, és mi rá nemcsak elvben, 
de esetleg azon térre léptünk, melyre önök 
utaltak bennünket, ismét vissza akarná azt 
vinni a politika terére, és ez által az ered
ményt hozná újólag kérdésbe. (Ugy van! jobb 
felől. Ellenmondás bal felől.) 

Mondotta Várady t. képviselő ur azt is, 
hogy mindaddig, mig az országházban ez iránt 
intézkedés nem történik, ők, — azaz: az ellenzék, 
— folytonosan zörgetni fognak. Ha ezt méltóz
tatnának tenni, az országnak bizonyára igen 
sok idejét fognák igénybe venni és én ezt — 
mondhatom — nagyon sajnálnám. De ha ők ezt 
tenni fognák, az a la t t mig a t. képviselő urak 
zörgetni fognak, mi segélyezni fogunk. Egyéb
iránt én most sem mondok le azon reményről, 
hogy önök is kezet adva nekünk, ugyanazt fog
ják tenni. (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltások bal 

18* 
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felöl: Vidacs már régen teszi! Egy más hang: Nem 
várunk önökre !) 

Simonyi Ernő t. képviselő ur azt mondta, 
hogy a mostani miniszterek közül többen — köz
tük én is — tagjai voltak azon 1848-ki tör
vényhozásnak, mely amaz ígéretet tet te, mely
nek beváltásáról van most szó. (Halljuk!) A mi 
t. miniszter társaimat illeti, azt gondolom: mi
után ők teljesen osztoznak azon nézetben, me
lyet én bátor voltam a törvényhozás ígéreteiről 
a minap kifejteni, s miután ők azon nézetben 
vannak, hogy esak azon ígéretek kötelezők, me
lyeket a törvényhozás mindkét tényezője fo
gadott e l : ez elégséges válaszul szolgál az ő 
álláspontjukra nézve; ami pedig engem illet, én 
az 1848-ki képviselőháznak tagja soha sem vol
tam, (Fölkiáltás a hal oldalon: De a felső háznak!) 
én akkor a táborban voltam, s a törvényhozás 
teendőiben részt nem vettem. 

De méltóztassanak a dolgot fölfogni a mint 
tetszik, kettőt nem fog bebizonyítani senki: elő
ször azt, hogy ezen segélyezés, mely innen kez
el eményeztetik, a melyhez, mint mi akartuk, párt
különbség nélkül mindazon képviselők járuljanak, 
kiknek körülményei ezt megengedik, valaha az 
illetők részéről lealacsonyító alamizsna gyanánt 
tekintethessék; s másodszor, hogy azok, kik a 
tettleges segélyezés terére léptek, kevesebb érzék
kel bírnának a honvéd rokkantak nyomora iránt, 
mint mások. (Helyeslés hal felől.) Múltkor volt 
szerencsém azon meggyőződésemnek kifejezést 
adni, mely szerint minden oly hazafiúi áldozat, 
— s most Ítéletet mondok magam fölött — 
mely tüntetéssel jár, elveszti értékét. Ez teljes 
meggyőződésem; és ha e meggyőződést leküz
döttem a múltkor, midőn itt e teremben tet tem 
azon ajánlatot, melyet máskép másutt te t tem 
volna, ezt csak azon okból tet tem, mert meg 
voltam győződve, hogy igy legalább nem fogja 
mondhatni senki, hogy sértő alamizsna lehessen 
az, mi a törvényhozó testület termében a kép
viselők részéről kezdeményeztetik. (Helyeslés johh 
felől. Nyugtalanság bal felől.) 

Önök t. ellenfeleink — ezt meg kell enged
nünk — nagy ügyességgel védték a terrénumot; 
sokszor egy kissé mesterségesen is gruppirozták a 
tényeket akként, hogy — a mint hallottam, — 
még az is szóba hozatott, hogy az általam te t t 
ajánlat által én talán állásomat akarom meg
menteni. 

Azt gondolom : erre válaszolni fölösleges. — 
Hanem egy dolog világos és ez az : hogy mi 
azon a téren állunk, melyre önök maguk utal
tak bennünket: a tüntetés nélküli segélyezés 
terén. Es daczára azon parlamentalis ügyesség
nek, melyet elismerek, ne méltóztassanak rósz 
néven venni, ha azt gondolom: parlamentalis 

ügyességüknek még nagyobb jelét fogják adni, 
ha elismerik, hogy azon tér, melyen most álla
nak, merőben tarthatlan s ennek következtében 
kezet fogva velünk, segíteni fogják azokat, kik
nek segélyezésre, istápolásra van szükségök. 

E l n ö k : T. ház! Szólásra többé senki föl
írva nincs, e szerint tehát a vita be van fe
jezve. A szabályok szerint joguk van még szólni 
az indítványozóknak, kiknek indítványát még 
legalább kilencz tag aláirta. Mindkét indítvány
nál ez megtörtént. Nem tudom, akarnak-e élni 
az indítványozó urak a szóval? 

I v á n k a I m r e : T. képviselőház! Mielőtt 
szavaimat — menten minden szenvedélytől és 
távol minden recriminátiótól . . . (Zaj. Halljuk! 
Elnök csönget)'} menten minden szenvedélytől és 
kerülve minden reeriminátiót, folytatnám, az igen 
t. miniszterelnök ur mostani szavaira kell ész
revételt tennem, t. i. azon fölhívására, hogy 
járuljunk mi is a honvédek segélyezéséhez, ma
gán utón, ezentúl. Erre nézve bátor vagyok azon 
megjegyzést tenni, hogy mi e térre már 1867-ben 
léptünk, hogy e tér t elfoglalta az országos köz
ponti honvédgyülés Vidacs János t. barátom in
dítványára már régen (Szélső bal felől éljenzés) és 
igy a kezdveményezés, az előlmenés jogát nem 
vindicálhatom önöknek. (Andrásy Gyula gróf mi
niszterelnök közbeszól : Csak most vindicálom!) Még 
most sem. 

T. képviselőház! Egy átalánosan elfogadott 
elvet vagyok bátor elmondani és megbocsáta
nak, ha talán előadásom folyamában unalmassá 
válnám. (Jobb felől zaj, a képviselők közül többen 
távoznak.) A kinek nem tetszik, tessék távozni. 
(Halljuk!) A ki egy államban él, kötelessége a 
kormánynak, illetőleg a törvényhatóságnak rende
leteit követni és hogyha e parancs által vagy 
jogaiban sértve érezné magát, vagy ezeket tör
vényelleneseknek tartaná, vagy pedig a köz
társadalomra nézve károsaknak, akkor jogában 
áll törvónyszabta utón és módon jogorvoslást 
keresni, és ezt minden rendezett államban, ha 
igaza van, meg is fogja nyerni: fegyveres ellen
állásra, melyre i t t tegnap kétszer történt hi
vatkozás, csakis akkor lehetne joga, hogy ha 
előtte erőszakkal elzáratnának a törvényes utak, 
jogos sérelmének orvoslására. 

Ebből indulva ki, t. képviselőház : ha vala
mely kormány szükségét látja annak, hogy had
csapatokat állítson föl, és ha ennek következté
ben — felelősségének föntartása mellett ujonezo-
zást rendel el és végrehajtatja a rendes törvé
nyes közegek á l ta l : minden honpolgárnak — föl
fogásom szerint — kötelesége a kormánynak és 
törvényes közegnek engedelmeskedni, különösen 
akkor, ha a kormány ebbeli eljárását a tör
vényhozás és fejedelem megerősítették. 
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Hogyha e tan t a t. ház többsége nem fo
gadná el, hanem azt állítaná föl, hogy minden 
egyes honpolgárnak joga van a hatóságnak oly 
rendeleteit nem teljesíteni, melyeket ő saját 
eljárása szerint törvényelleneseknek magyaráz : 
akkor a fegyelem minden hadseregben lehetlenné 
válnék, és egy rendezett államot föntartani ne
héz volna. 

De, a t . jobb oldal ellenében nem argumen
tálhatok jobban, mint saját végzéseinek, saját 
törvényeinek idézésével. 

A védtörvény 10-ik szakasza azt határozza: 
kinek parancsára, és miként hivassanak szolgá
latra a katonák. 

A honvédtörvény 2-ik és 3-ik szakaszai ki
mondják hasonlókép : a honvédek miként hivandók 
szolgálatba. Hasonló rendeletet tartalmaz a nép
fölkelésről szóló törvény 2-ik szakasza. 

Kérdem, t. képviselők: 184:8-ban ki rendelte 
azt, hogy a hadcsapatok kiadjanak ? Eltekintve 
attól, hogy a felelős kormány miként keletke
zet t ; eltekintve attól, hogy V-ik Ferdinánd ko
ronás királyunk önként jött le Pozsonyba az 
1848-ki törvények szentesítésére; hogy honvé
delmi miniszterré kineveztetett egy cs. k. had
seregbeli ezredes, kit soronkivül tábornokká 
emelt a király: hog}^ ez ő fölségének beleegye
zésével rendeletet menesztett a magyar hadesa-
patokhoz, hogy ezentúl a magyar honvédelmi 
minisztériumnak engedelmeskedjenek; hogy ezen 
minisztérium alá rendeltettek a Magyarország
ban elhelyezve levő más nemzetbeli csapatok is; 
hogy midőn megkezdődtek az ellenségeskedések, 
nyíltan és a rendes szolgálati utón küldettek a 
kül országokban levő magyar ezredekhez paran
csok, hogy térjenek vissza az országba; hogy a 
tiz első honvéd-zászlóalj kiállítását a király 
maga szentesitette és rendelte e l ; hogy az ellen
ségeskedések osztrák tábornokok vezérlete alat t 
kezdettek meg: kérem a t . képviselőket, hatá
rozzák meg azon subtilis vonalat : melyik hon
véd, és melyik magyar harczos az, a ki törvénye
sen kiállítva, és melyik ki nem törvényesen 
kiállítva elegyedett a harczba? 

Kérem a t. képviselőket, határozzák meg 
nekem azon subtilis vonalat, hogy a magyar 
kormány és a törvényhatóságok melyik rende
letei voltak szigorúan törvényesek, melyek nem 1 
és határozzák meg az 1848-ki országgyűlésnek, 
sőt magának a koronás királynak eljárásában 
mi volt szigorúan törvényes, mi nem ? 

És miután, t. képviselőház, megvagyok győ
ződve, hogy Önök, kik törvényhozók, az ország 
színe, most teljes békében, és miután 20 eszten
deig rá értek e kérdés fölött gondolkozni, hogy 
önök igen elágazó véleményben fognák találni 
egymást, és nehezen fognának megállapodásra 

ju thatni : meg fogják nekem engedni, hogy a 
katona a harez morajában, midőn a szenvedé
lyek íöl voltak izgatva, nem volt képes meg
szabni ezen subtilis határvonalat, melyet önök 
megszabni nem képesek. (Nyugtalanság.) 

Nézetem szerint minden katona, kit a kor
mány s a rendes hatóságok kiállítottak és be
soroztak bármely zászló alá, bármilyen alapon 
lett legyen ezen kormány megalkotva, köteles tel
jesíteni elöljárójának parancsát; de másrészt jo
gosítva van követelni mindazon beneficiumot, 
mely az államban a katonaság részére meg van 
állapítva. Ebben nem teszek különbséget semmi 
nemzetiség, semmi zászló között, ezt igy fogadta el 
az egész polgárosodott világ, mint egyedül 
helyes elvet. 

De térjünk vissza t. képviselő urak saját 
véleményeinkre. 1848—49 után itt rideg hadi 
uralom terjedt el; ez az annakelőtte a cs. k. 
hadseregben szolgált tiszteket egyszerűen szöke
vényeknek tekintette, ugy sújtotta, mint a kik 
zászlójuk ellen szolgáltak és hadi törvényszék 
elé állí totta; a legénységre nézve — mint az 
hason esetekben történni szokott — Generalpar-
dont hirdetett. Nem respectáltak a katonai ha
tóságok semmi kinevezést, mely a magyar kor
mánytól jött, hanem mindenkit, a ki egészséges 
volt, kegyelem nélkül besoroztak, a kik pedig 
rokkantak voltak, azok részére megkezdetett 
egy oly alap gyűjtése, melyben részesült min
den rokkant, tekintet nélkül arra, hogy melyik 
zászló ala t t szolgáltak. 

Ez tény, ezt tagadni nem lehet. Tudjuk mind
nyájan, kik az 1848 — 49. évi események követ
keztében fogságba jutottunk, hogy sokkal hamá-
nusabbak voltak irányunkban a katonák, mint a 
centralista polgári hatóságok, s a rokkant hon
védek segélyezése is megszűnt akkor, midőn 
a Bach-systema bekövetkezett. 

De t. képviselőház! átmegyek 1867-re. Az 
1867-nek összes ténye egybefoglalható e sza
vakba: „Vessünk fátyolt a múltra," mint azt 
Tisza Kálmán t. barátom megjegyezte ; de ez 

{ nem jelenthet mást, minthogy senkit oly tettek
ért, melyek az 1867. évet megelőzték, sújtani 
nem lehet. Az 1867-ik évben az emiitett rideg, 

I de átlátszó, s mindenki által érthető katonai föl
fogás szerint voltak még a honvédügyek ren
dezve, és valóbán, igen csodálom, hogy a t. kor
mány ő fölségének azon tanácsot adhatta, hogy 
e térről más térre lépjen á t : ha ,nem volt egy-

i szersmind kész az uj helyzet minden consequen-
i tiáját elfogadni. 

Mert, t. ház, — példákat hozok föl — lehet-
I séges-e az, hogy ugyanazon egy cs. k. ezredben 
: két főhadnagy közül az egyik, a ki minden 
í harczban részt vesz, alezredessé lép elő, mégse-
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besül, bebörtönöztetik, ma csak főhadnagyi pen-
sióban részesül, mig a bajtársa, a ki mindenben 
csakúgy részt vett, csakúgy elitéltetett, mint 
ő, de szerencsés volt egészséges maradhatni, 
visszahelyeztetik őrnagyi rangjába és összes jo
gaiba ? Vagy van-e abban logika, hogy két vitéz 
közül, kik Budát együtt rohanták meg, az egyik, 
a ki sebesülten lerogyott, ma is bajtársainak 
könyöradományaiból él, mig a másik épen azon 
czimen, mert honvéd volt, hivatalra alkalmazta-
tik? Vagy van-e logika abban, hogy az egyik 
honvéd, a ki Temesvárnál megsebesült, az osztrá
kok által fölfedeztetvén,- a kórházban fölgyó
gyulván, most patentális jövedéket buz, mig a 
másik, a ki szintén sebesülten rejtve .maradt és 
föl nem fedeztetett, ma is nyomorékul koldulva 
jár házról-házra ? És igy folytathatnám a ha
sonlatokat tovább is. 

Mélyen tisztelt barátom, kinek nemes lelke 
előtt meghajlom, gróf Eszterházy Pál első pen
dítette meg e házban és vitte az ügyet a hu
manitás terére, s ide követték őt Jókai Mór, 
Domahidy és többen. En szintén hajlandó va
gyok e térre lépni szükségből, még pedig oly 
értelemben, mint azt Sztaneszku képviselő ur 
jelentette ki ; de. hogyha most határozati ja
vaslatunk mellett nyilatkozom, teszem én és 
teszszük azt mi, nem egyedül mint képviselők, 
hanem mint az 1848 — 49-ki honvédség azon 
öttagú bizottsága, melynek föladata a honvédség 
érdekeit mindenfelé, minden módon, de törvé
nyes utón és csakis törvényes eszközökkel pár
tolni és előmozdítani, s ezen törvényes út tól el 
nem térni soha. Teljesítem képviselői kötelesé-
gémet, midőn a haza nevében, melyet Nyáry 
Pál t. barátom oly szépen kiemelt, fölkérem 
önöket, vegyék figyelembe kérésünket és gondol
ják meg: hogy bármit mondjanak a legjobb in
dulatból az illetők, az önérzettel biró egyén 
előtt nem mindegy az, hogy országosan segé
ly eztetik-e. vagy alamizsnát kap. 

T. ház! En soha nem kértem magam ré
szére semmit sem, sem most, sem 1848-ban; de 
kérek, könyörgök most szerencsétlen bajtársaim 
részére; kérem önöket, ne feledkezzenek meg 
róluk akkor, midőn a legfelségesebb uralkodó 
pár oly nemes példával jár t elő. A miniszter
elnök úrral együtt én is azon nézetben vagyok, 
hogy a rokkant honvédek, ezek keresetképtelen 
özvegyei és keresetképtelen árváinak ellátása 
nem pártkérdés; visszaemlékezem és visszaemlé
keztetem önöket azon időre , midőn hasonló 
fontosságú és közérdekű kérdéseket nem párt
szempont és árnyalat szerint, hanem közös 
egyetértéssel intéztünk el: vajha ily módon jár
nánk el most is! 

De ha ezt a tisztelt ház többsége el nem 

fogadná: kénytelen vagyok továbbra is ajánlani 
s föntartani határozati javaslatunkat, mert ek
kor egyedül azt tartom a jelen perezben elfo
gadhatónak. (Helyeslés a bal oldalon?) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
Azon jogot, melyet nekem a házszabályai nyúj
tanak, nem akarom fölhasználni arra, hogy mint 
t. Ivánka barátom, az 1848-ki történelmet elő
adjam, mert azt hiszem, hogy mindenki közü
lünk igen hiven és igen részletesen emlékszik 
még (Közbeszólások bal felől: Nem látszik !) mind
azokra vissza, nem akarom, ismétlem, fölhasz
nálni erre, de még arra sem, hogy mindazon ál
lításokat, melyek indítványom ellen fölhozattak, 
megczáfoljam, vagy azok czáfolatába csak eresz
kedjem is ; mert én is azt vélem, mit Deák Fe
rencz mélyen t. hazánkfia egyszer mondott: hogy 
az ország jövője nincs azért koczkáztatva, ha 
egyik vagy másik szónok ellen fölhozott némely 
vélemény részünkről nem is czáfoltatik meg. (Ugy 
vanl) 

Különben is, t. ház, alkalmuk lesz mind
azoknak, kiket ez ügy érdekel, észrevételeinket 
és kifejezéseinket egymás mellett látva összeha
sonlítani és figyelembe venni, és azokból követ
keztetést vonni: ha vajon ugy, és azon szem
pontból állitottam-e némelyeket első beszédem
ben, a mely szempontból és a miként azokat a 
túlsó oldalról sok képviselő fölfogta. — Csakis 
kettő van, a mit megjegyzés nélkül nem hagy
hatok. — (Halljuk, !j Az első az, miszerint igen 
sok képviselő által az mondatott, hogy én a je
len vita folyamába a koronás király ssemélyes 
érzelmeit elegyítettem. En ezt tagadom t. ház. — 
Én csakis átalánosságban szóltam azon tekin
tetekről és azon kötelességekről, melyeket szem 
elől tévesztenünk az állami lét biztosítása érde
kében a tényleg fönálló viszonyok közt egyáta-
lában nem szabad. Én ő felségének a jelen eset
re vonatkozható érzelmeiről nem szóltam mit-
sem; de nem is szólhattam : miután nincs sze
rencsém azokat ismerni. 

A másik pedig az, hogy az mondatott, mi
szerint a nemzetiségi kérdést bele elegyítettem a 
vita folyamába. {Igaz! hal felől.) Az igazságér
zetnek csak oly mennyisége mellett is, a meny
nyivel a politikai pártok egymás iránt viseltetni 
szoktak, méltán megvárhattam volna, hogy azon 
képviselők kik engem megrovásra érdemesnek talál
tak azért, mert a nemzetiségi kérdést e vitába 
beleelegyitettem, ne engem rótak volna meg, 
ki ezt csak fölvettem és folytattam, hanem ró-
ták volna meg azon képviselőt, ki ezt először 
megemlítette, ki a positiót e tekintetben elfog
lalta : Várady Gábor képviselő urat. (Helyeslés 
jobb felől. Ellenmondás bal felől.) 

A nevezett t. képviselő ur lesz bizonyára 
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az utolsó, ki ezen szavaim helyességét kétségbe 
vonja, épen azon logieai kérlelhetlen indokoknál 
fogva, melyeket legelőször is e házban nem én, 
hanem ő emiitett föl. Mert, midőn legelőször e 
tárgyban fölszólalt, minden érvet figyelmen KÍ-
vül állított, egyedül csak a nemzetiségi szempon
tot tar tot ta oly fontosnak, hogy annak taglalá
sába bele is bocsátkozott. Ismétlem tehát : ha 
megróható lettem volna én azért, mert a nem 
zetiségi kérdést e tárgyba bele elegyítettem, a 
megrovás akkor sem engem, hanem a t. képviselő 
urat illette volna. Hanem, t. ház, én tagadom, 
hogy ezért akár ő, akár én megrovás alá eshet
nénk, és tagadom épen azon óvatossági tekin
tetből, melyet a túlsó oldali képviselők nekünk 
oly szépen nem egyszer szivünkre kötöttek. Mert, 
midőn törvényalkotásáról van szó, az tartja 
meg a valódi óvatosságot, a ki, mielőtt a javaslat 
törvénynyé válik, számba veszi mindazon követ
kezéseket, melyeket ez maga után vonhat, nem 
pedig az, ki a következményekkel nem gondolva, 
— megengedem szive legnemesebb érzelmeit követ
ve — úgy intézkedik, hogy csak aztán találkozik ugy 
a következményekkel, és fájdalom ki kell monda
nom : hogy vajha mindig oly mérvben láttuk 
volna azokat előre, melyeket bizonyára kikerülni 
akartunk. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T. ház ! Péchy Tamás t. barátom azt mond
ta, hogy annyira megczáfoltaknak látja az álta
lam fölhozott érveket, miszerint azokból többé 
megczáfolandó rá nézve nem is marad. Nagyon 
sajnálom, hogy Péchy Tamás t. barátom nem 
várta be az utána majdnem közvetlen szólókat 
— Miletics Szvetozár és Sztanesku képviselő ura
kat — mert ha ezen képviselők előadott indokait 
megvárja és figyelembe veszi, különösen azt, a 
mi az ő megállapodásában foglaltatik, t . i. hogy 
sem az indítvány mellett, sem ellene nem fog
nak szavazni . . . (Fötkiáltás a szélső bal oldalon: 
Ez gyanúsítás!) 

Ez nem gyanúsítás, ez a tények előadása, 
ő maga mondta. (Helyeslés jobb felől.) Ha ezt 
figyelembe vette volna a t. képviselő ur, akkor 
bizonyára megengedi nekem azon föltevést, a 
melylyel most előállók : hogy t. i. szavaimnak 
még nagyon sok részét kellett volna megezáfol-
ni. (Helyeslés és derültség a jobb oldalon.) 

T. ház! Azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy most már azon példa után, melyet a mi
niszterelnök ur e házban tegnapelőtt annyira 
követésreméltóképen mutatott , még sokkal na
gyobb megnyugvással, sokkal nagyobb odaadás
sal kérhessem a t . házat, hogy azon indítványt, 
a mit én és társaim aláirtunk, elfogadni mél
tóztassanak : mert én, mint Ivánka képviselő ur 
nem keresem azt, hogy minő czim alatt adjam 
a segélyt; nekem a segélyezés kötelesség minden 

czim alatt, akár vegyem magamat mint egyént, 
akár mint honvédet, akár vegyem magam mint 
országgyűlési képviselőt: mindenkép köteles
ségem a segélyezés; és tudva azt, hogy „a 
ki hamar ad, kétszer ad," megragadom az al
kalmat és ismételten kérem, hogy azon indít
ványt, mely. t a ház asztalára letettem, elfogad
ni méltóztassék. (Élénk helyeslés és tetszés jobb 
felől.) 

E l n ö k : Következik a szavazás a fölteen
dő kérdésekre nézve. Az indítványok ugyanis 
szavazat alá bocsátandók, azon rendben, mely
ben beadattak. Első volt az Ivánka Imre által 
beadott határozati javaslat, erre történik tehát az 
1-ső szavazás, elfogadja-e a ház, vagy nem? 
(Fölkiáltások: A napirendre áttérést kell előszór sza
vazás alá bocsátani!) Méltóztassanak megengedni, 
az én véleményem szerint napirendre csak akkor 
lehetett volna szavazni, mikor arról volt szó, 
hogy vajon ezen határozati javaslat tárgyalásra 
kitüzendő-e vagy sem 'l (Helyeslés.) 

I)e miután a t. ház annak tárgyalására 
napot tűzött ki, most még maga a határozati 
javaslat fölött kell először szavazni. (Atalános 
fölkiáltások: Ugy van!) Miután pedig 20 képviselő 
kívánja a névszerinti szavazást, ennek meg kell 
történni. A jegyző ur föl fogja olvasni a kér
dést. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa:) Elfo
gadja-e a ház az Ivánka Imre és társai által 
beadott 69. számú határozati javaslatot, igen vagy 
nem? 

E l n ö k : (Kihúz egy betűt.) A szavazás a K 
betűnél kezdődik. Most 5 perezre fölfüggesztem 
az ülést. 

E l n ö k (5 pereznyi szünet után:) A sorjegyzé
ket olvasni fogva Bujanovics Sándor; az „igen"-
nel szavazókat Jámbor Pál, a „nem"-mel szava
zókat Széll Kálmán és a távollevőket Majláth 
István jegyző urak fogják jegyezni. 

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

Nemmel szavaztak : Kaldorovics Andor, Kautz 
i /yula, Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor br., Kemény István br., Kendeffy Árpád, Ker
kapoly Károly, Királyi Pál, KloUisitzky Ágost, 
Kossuth Pál, Krajcsik János, Kuba János, Kuhinka 
Ferencz, Kvassay László, Kraljevies Benő, Láng 
Gusztáv, Latinak Rudolf, Lázár Dénes, Leonhárdt 
Károly, Lmdner Gusztáv, Lónyay Gábor, Lónyay 
József, Madocsányi Pál, Majláth István. Maniu 
Aurél, Mednyánszky Dénes báró, Melas Vilmos, Mi
hályi Péter, Mikó Imre gróf, Molnár István, Muzs-
lay Sándor, Nedeczky István, Nehrebeczky Sándor, 
Ocskay Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, 
Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz Mihály, Orsich . 
Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp József, Patru-
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hány Gergely, Pászt Vilmos, Pásztélyi János, Pet-
rovay Ákos, Plachy Lajos, Radvánszky Károly, 
Rannicher Jakab, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Röth 
László, ifj. Rudics József b., Rudnay István, Rhé-
dey István, Saniassa József, Semsey Albert, Simay 
Gergely, Simonis Ferencz, SpUnyi Béla gr., Stoll 
Károly, Suhaj Imre, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szathmáry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi 
Adolf, Szentiványi Károly, Szentpály Jenő, Szepessy 
Gyula, Széll Kálmán, Szirmay Ferencz gróf, Szir-
may Ödön, Szitányi Bernát, Szlávy József, Szontagh 
Pál (gömöri), Szögyény László, Szuppan Zsigmond, 
Tanárky Gedeon, Teleki Domokos gr., Térey Pál, 
Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török Dániel, Tö
rök Sándor (göm.J, Török Sándor (sopr.J, Trefort 
Ágoston, Turcsányi Ede, Túry Sámuel, Ugrón Lázár, 
Urbanovszky Ernő, Urházy György, Ürményi Miksa, 
Wachter Frigyes,"; Wass Samu gr., Way Béla b., 
Wahrmann Mór, Várady János, Wesselényi József 
b.. Wirkner Lajos, Wodianer Albert b., Wodianer 
Béla, Zalay István, Zeyk József, Zeyk Károly, id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Manó 
gr., Zmeskál Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Aczél Péter, Andrásy Gyula gr., Ányos István, 
Anker Hugó, Barcsay Ákos, Bay Ferencz, Bánffy 
Albert br., Bánffy János br., Bánó József, Benkő 
József. Berényi Ferencz gr., Berzeviczy Tivadar, 
Betegh Kelemen, Bethlen János gr., Bethlen Sándor 
gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Boér János, 
Bogdán Vincze, Rókus Zsigmond, Bömches Gyula, 
Brezovay László, Brogyányi Vincze, Buday Sán
dor, Bujanovics Sándor. Buttler Sándor gr., Bu-
zinkay Pál, Bittó István, Bömches Frigyes, Bogdá-
novics Vilibald, Bedekovics Kálm., C'iotta János, Csáky 
Tivadar gr., Császár Bálint, Csengery Antal, Csé
ry Lajos, Dániel Márton, Dániel Pál, Deák Fe
rencz, Degenfeld Béla gr., Dienes József Eitel Fri
gyes, Eötvös József báró, Ernuszt, Kelemen, Éber 
Nándor, Érkövy Adolf, Feszt Imre, Fluger Károly, 
Forgách Antal. Földváry Miklós, Filippövics Si
mon, Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gecző János, 
Gorove István, Grazer Frigyes, Halassy Gyula, Hal-
mossy Endre, Harkányi Károly, Házmán Ferencz, 
Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, Hoffmann Pál, 
Hollán Ernő. Horvát Boldizsár, Horváth Döme, 
Horváth Mihály, Hosszú József, Högyészy Gyula, 
Rrabár Manó, Huszár István, Henter Géza, Har
kányi Frigyes, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jeszenszky La
jos, loanovics György, Jurka Bazü, Justh József, 
Justh Kálmán, Jancsö István, Jellasics Kázmér. 

Igennel szavaztak : Kabos Imre, Kállay Emá
nuel, Kállay Ödön, Károlyi Ede gr., Kende Kanut, 
Kerkapoly Mór. Kiss János, Kiss Lajos, Kiss 
Miklós, Clementis Gábor. Kollár Antal, Koós Jó
zsef, Körmendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun 
János, Kürthy István, László Imre, Ludvigh János, 

Luksics Ródog, Madarász Jenő, Madarász József, 
Majoros István, Makray László, Matkovics Tiva
dar, Máriássy Réla, Máttyus Arisztid, Med
nyánszky Sándor, Mocsáry Lajos, Móricz Pál, 
Mukics Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry 
Pál, Oláh Miklós, Orczy Elek br., Papp Lajos, 
Patay István, Pethes József, Péchy Tamás, Pé
tery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy Lajos, 
Plachy Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Prónay 
József, Ragályi Gyula, Salamon Lajos, Schwarcz 
Gyula, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos br., Sipos 
Orbán, Siskorics Tamás, Somossy Ignácz, Sréter 
Lajos, Simics Ignácz, Szakácsy Dániel, Szalay 
Sándor, P. Szathmáry Károly, Szaplonczay Jó
zsef, Széky Péter, Szilády Áron, Szilágyi Lajos, 
Szilágyi Virgil, Szluha Benedek, Szluha Ignácz, 
Szomjas József, Szontagh Pál fcsan.J, Szunyogh 
Albert, Tassy Miklós, Thury Gergely, Tisza Kál
mán, l\sza, László, Tóth Kálmán, Vajda János, 
Varga Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Vá
rady Gábor, Vidacs János, Vidliczkay József, Vi-
tutay József, Vukovics Sebő, Zahornáczky Bálint, 
Zlinszky György, Almássy Sándor, Beliczey István, 
Beniczky Ödön, Berke József, Bobory Károly, Boczkó 
Dániel, Bogyó Sándor, Csanády Sándor, Cserna
tony Lajos, Csernovits Péter, Deáky Lajos, Dezseő 
Szaniszló, Dobsa Lajos, Domahidy Ferencz, Dőry 
János, Drágfy Sándor, Eördögh Frigyes, Ercsey 
Lajos, Eder István, Farkas Elek, Fazekas Alajos, 
Fejér Miklós, Fráter Imre, Gábriel István, dáspár 
András, Ghyczy Ignácz, Gromon Dezső, Gubody 
Sándor. Győrffy Gyula, Hajdú Ignácz, Henszl-
mann Imre, Horváth Elek, Horváth Sándor, Huszár 
Imre, Irányi Dániel, Ivánka Imre, Jankovics Gyula, 
Jankovics Miklós, Jámbor Pál, Jókai Mór. 

Távol levők: Kapp Gusztáv, Keglevich Béla 
gr., Keményfy János, Késmárky József, Klapka 
György, Kovách László, Kubinyi Ödön, Keresztury 
Ede, Kugler István, Khuen Henrik gr., Kraljevics 
Miroslaw, Latinovics Vincze, Lónyay Menyhért, Maj
thényi Dezső, Máday Lajos, Máttyus Uzor, Mile
tics Szvetozár, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi An
tal, Mocsonyi György, Mocsonyi Jenő, Mocsonyi 
Sándor, Molnár András, Molnár Pál, Malter Miksa, 
Németh Albert, Papp Zsigmond, Paulini Tóth Vil
mos. Perényi Zsigmond b., Perczel Béla, Perczel 
István, Popovics Zsigmond, Pribék Antal, Prick 
József, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacse-
vics László gr., Pejacsevics Nándor gr., Radó Kál
mán, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Romám 
Sándor, Rauch György br., Salamon Tódor, Sárközy 
Béla, Sulyok Ede, Szabó Imre , Szilvay Károly, 
Sztratimirovits György, Szüllő Géza, Stanescu Imre 
Vazul. Táncsics Mihály, Theil István, Tomasich Jó
zsef, Uhlárik János, Vay Mihály gr., Wagner Fri
gyes, Vukatinovics Lajos, Vukovics István, Zámory 
Kálmán, Zichy Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., 
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Zichy Nándor gr., Zuvich József, Antalfy Károly, 
Babes Vincze, Barcsay Kálmán, Benedek Gyula, 
Bmedicty Albert, Berde Mózes, Berecz Ferencz, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Buttyán László, Ba-
tagliarini Pál, Csiky Sándor, Csörghe László, Caár 
János, Degenfeld Gusztáv gr., Dietrich Ignácz, 
Drottleff' Tamás, Eszterházy Pál gr., Eszterházy 
Pál hg., Fabricius Károly, Fekete József, Fillen-
baum Ferencz b., Fodróczy Sándor, Gaál Endre, 
Gál Péter, Ghyczy Kálmán, Gonda László, Grán
zenstein Gusztáv, Hevessy Bertalan, Hódosiu József, 
Horváth János, Halász Boldizsár, Hátz Vilmos, 
Hervoics István, Horvátit- Péter, Janicsáry Sándor, 
Joanesku Lázár, Jonesku Döme, Jozipovics István, 

(Szavazás után.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a sza
vazás eredményét) 429 igazolt képviselő közül: 

nemmel 196, igennel szavazott 126, az elnök 
nem szavazott, távol van 106. 

E l n ö k : A többség e szerint a határozati 
javaslatot nem fogadja el. Második kérdés : el
fogadja-e a t. ház Gajzágó képviselő ur indít
ványát, vagy nem 1 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa erre 
vonatkozólag a kérded.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ez 
által Klapka képviselő ur indítványa elesik. 

Holnap 10 órakor folytatta tik a honvédelmi 
minisztérium budgetjének tárgyalása, azután kö
vetkezik a horváth-szlavon-dalmát minisztérium 
f. é. költségvetése, ennek befejeztével pedig eset
leg a fiumei kérdés. 

Az ülés végződik d. u. 2*U órakor. 

.45* orsz&gos ülés 
1870. márczius 15-ikén 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A gazdasági bizottság jelentése a képviselőház márczius havi költsége 
tárgyában felolvastatik. Az igazoló bizottság 
szabályszerű 30 napi határidő föntartása m: 

úgymint: a) azon vaspályákról, mslyek müköáesoltet mma a magyar, 
b) a szolőváltsági kötvények szelvényadójáról; c) a Temes és Béga csatorna árterületén eszközölt munkálatok költ
ségeinek beszedéséről és az 1868. XXV. t. czikkbeli kedvezmények kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatokról fel
olvastatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének tárgyalása bevégződik. A horvát minisztérium költségveté
sének tárgyalása megkezdődik és bevégződik. A fiumei kérdés tárgyában kiküldött országos bizottság jelentése 
felolvastatik, és tárgyalás alá vétetvén, erre nézve Várady Gábor határozati javaslata Deák Ferencz módositványá-
val elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
vich Kálmán, később Andrásy Gyula gr., Eötvös 
József b. 

Az ülés kezdődik 10lU órakor. 

E l n ö k ; Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő {olvassa a 
márczius lá-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

KÉPV. H. NAPLÓ 18f| VII. 

a következő kérvényeket Van szerencsém 
bemutatni. 

Árva megye közönsége a hatvan- szolnoki 
vasutat Jászberényen át vezettetni kéri. 

Pozsega vármegye közönsége az alföld-fiu
mei vasut-vonal kiépítését, Szlavónia közepén — 
Pozsega — Patrócz és az u. n. orljavai völgyön 
át rendeltetni kéri. 

B e n e d e k G y u l a : Van szerencsém a 
t. háznak, Felső-Fehér megye főispánjának gr. 
Haller Perencznek kérvényét benyújtani, melyben 
a főispáni állásától lett szabályellenes fölmentetése 
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i ránt jogorvoslást és több megyei hivatalnok 
ellen vizsgálat elrendelése végett a belügyminisz
ter ő exciájához beadott panaszlevelei elintézését 
kér i ; hogy igy sérelmének orvoslás nyujtassék. 
Kérem ezt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

- S z e n t i v á n y i K á r o l y ; Gróf Nádasdy 
Lipót, mint a lelenczházi társulat elnöke, kéri 
a lelenczház felállitását rögtöni segélyezés által 
pártolás alá vétetni. A tárgy sürgős levén, ha 
a tisztelt ház beleegyezik, — a mit igen kér
nék — ezen kérvényt egyenesen a pénzügyi bi
zottsághoz lehetne utasítani. (Helyeslés.) 

O r d ó c l y P á l : Én is kérném a t. házat, 
méltóztassék ezen kérvényt egyenest a pénzügyi 
bizottsághoz utasítani, annál is inkább, mert 
ez oly emberiségi ügy, melynek halogatása a 
társadalomra nézve kétségtelenül világos kár. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Én csak arra vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat, hogy ne méltóztassék a ha
tározatot praeoccupálni, melyet a ház ezen tárgy
ban hozni fog. A ház még nem határozott elvi
leg a lelenezügy fölött, és ha ezen kérvényt most 
azonnal a pénzügyi bizottsághoz utasbjuk, akkor 
ez által már eldöntöttük az elvi kérdést. Mél
tóztassék tehát a kérvényt előbb a kérvényi 
bizottsághoz előzetes tárgyalás végett utasítani, 
mely úgyis szonbaton jelentést fog tenni. (Helyes
lés.) 

B o g d á n V i n c z e : T. ház! Torontál me
gyének éjszaki részén még a múlt évben alakult 
egy consortium ottani kereskedők és mezőgaz
dákból, egy Perjámostól Valkányig menő szárny
vonal kiépítése végett, mely vonal összekötte
tésben fog lenni az áliamvasuttal. Az ottani 
vidék ezen vonalat oly életérdekünek tartja, 
hogy nemcsak tetemes pénzösszegeket ajánlottak 
a községek és uradalmak, hanem nagyszámú 
napszámot is. Az engedély az ^előmunkálatokra 
már a múlt évben megadatott, és az előmuuká-
latok el is készültek. A mint magamnak tudo
mást szereztem, már a törvényjavaslat is készen 
van az illető minisztériumban a vég coneessio 
megadására. Már most bekövetkezik a tavaszi 
idő, és ha ez ügy nem tárgyaltatik hamarjában : 
elmúlnak a legszebb tavaszi napok, midőn a 
községek a munkát végezhetnék, és bekövetkezik 
a nagy mezei munka, a mikor is lehetetlen lesz 
nekik adott szavokat és kötelezettségöket bevál
tani. Ennélfogva nevezett községek egy kérvényt 
terjesztenek be az országgyűléshez, a melyben 
az iránt esedeznek, hogy méltóztassék előleges 
tárgyalás és jelentéstétel végett ezen kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani. Még egy má
sik kérésök van a magyar országgyiüéshez, az t. 
i., hogy annak idejében ezen kérvényt előzetesen 
napirendre kitűzni méltóztassék, annál is inkább, 

mert azon consortium semmiféle kamatbiztosi-
tást, sem más áldozatot nem kivan. Bátor va
gyok tehát a t. házat felkérni, hogy méltóztas
sék ezen kérvényt előleges tárgyalás végett a 
kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k i A kérvényi pizottságho z fog elő
leges tárgyalás végett áttétetni. 

S á r k ö z y B é l a ; T. ház! Van szerencsém 
Sipos János és Sipos Pál somogymegyei lakosok 
kérvényét benyújtani, a melyben az 1848 augusz
tus 31-én Magyarország segélyezésére kölcsönzött 
1000 írt. visszafizetését kérik. Kérem a t. házat, 
méltóztassék e kérvényt a kérvényi bizottszghoz 
utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
V i d a c s J á n o s : T. ház! Torontálme-

gyei nagy-kikindai lakos Bocskaj^ Domonkos, és 
érdektársai kérvényét van szerencsém a t. ház 
asztalára letenni, melyben nagy-kikindai kincs
tári uradalomhoz tartozó úgynevezett G-aládi 
pusztának általok, — illetőleg Mellyes Belizár fel
hatalmazott niegbizottjok által képviselt érdek
társaik által — telepítési czélból leendő megvé
tele iránt esedezik. 

Azon kivül van szerencsém Horváth József 
3 848 — 49-ki honvédíőhachiagynak kérvényét a 

t. ház asztalára letenni, melyben ő némely elő
legezett pénzösszegek visszafizetését kéri a t. háztól. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen két 
kérvényt a kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetnek 
át. Van szerencsém a gazdasági bizottság jelen
tését bemutatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentéséi, a képviselőház máriius 
havi költsége tárgyában.) 

E l n ö k : Ki íog nyomatni, s harmadnap 
fölvétetni. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó : Van szerencsém 
az állandó igazoló-bizottság jelentését bemutatni, 
a melyben Korizmics László Torontálmegye Ví
zakna választókerületében választott országgyű
lési képviselő a szabályszerű 30 napi határidő 
fentartása mellett igazoltatik. 

E l n ö k : E szerint Korizmics László, Ví
zakna kerületi képviselő, a szabályszerű 30 napi 
határidő fentartása mellett igazoltatik, s a Vl-ik 
osztályba soroztatik. (Jobb felől: Éljen!) 

K a u t z G y u l a , a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság je
lentését, a pénzügyminiszter által előterjeszteti következő 
három törvényjavaslatot, u. m: Azon vaspályákra nézve, 
a melyek müködésökel mind a magyar, mind az oszt
rák állam területre kiterjesztik; — a szőlőváltsági 
kötvények szelvényadójára, végre a Temes és Béga-
csatorna területén eszközlöü munkálatok költségei be-
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szedésére, és e területre az 1868-ih XX V. t. cs. /'. 
§-ban foglalt kedvezmények kiterjesztésére vonatkozólag. 

E l n ö k : Ezen jelentések kinyomatnak és 
annak idejében napirendre ki fognak tűzetni. 

Következik a napirenden levő tárgy : a hon
védelmi minisztérium 1870-ik évi költségvetésé
nek rendkívüli része. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa az 
első czimet:) Laktanyák fölszerelésére 82,000 frt. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság ez összeget elfogadás végett ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház1? (Elfogadjuk!) 
Laktanyákra tehát megszavaztatott 82,000 frt. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
második czimet:) Raktárak fölszerelésére 16,400 
forint. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó ; A pénzügyi bi
zottság részéről elfogadás végett ajánlom. 

E l n ö k : Elfogadja a t. h á z i (Elfogadjuk!) 
Raktárakra tehát megszavaztatik 16,400 frt. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
harmadik czimet.) Pótlovazási 1870-ik évi juta
lomdijakra 3584 lóra 30 írtjával, 107,520' frt. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság „a pótlovazási jutalomdíjakat tárgyazó 
3-ik czimnek bővebb fölvilágositása érdekében 
szükségesnek lát ta fölvenni jelentésébe a hon
védségi alapszabályoknak 172. §-át, melyre a 
költségvetés végén olvasható rövid magyarázatok 
hivatkoznak és mely így szól: 

„Egyrészt a lótenyésztés érdekében, más
részt pedig azon okból, hogy a lovak a gyakor
latok s esetleg a háború idejére biztosan és 
gyorsan megszereztethessenek, a honvédelmi mi
nisztérium jutalmat ad mindazoknak, kik az e 
czélra kinevezendő bizottság elé alkalmas lova
kat állítanak és kötelezettséget vállalnak az 
iránt, hogy azokat maguk vagy jogutódaik hat 
évi időtartamon belől az alább következő fölté
telek mellett a honvédség rendelkezése alá he
lyezik. 

A dij nagysága később határoztatik meg, 
de hat évre egyszerre. A megszabandó dijnak 
fele annak első fölmutatása és illetőleg lekötése 
alkalmával fizettetik ki, másik fele pedig rész-
letenkint akkor, midőn a ló 2 — 2 évenkint hasz
nálható állapotban, ismét elővezettetik. 

Oly lovak, melyek már betanitvák, nagyobb 
jutalomdijat nyernek. 

A díjazásra érdemesített ló tulajdonosa lo
váról leírást k a p ; a lóra annak a nyereg alá 
eső részén H. bélyeg süttetik, s az ily lovak, ha 
eladatnak is, a leírásban megjegyzett időre le
kötelezettek maradnak, a miért is nem szabad 
azokat az országból kivinni. 

A jutalmazott és megbélyegzett ló tulajdo
nosa köteleztetik, hogy lovát 40 kr napdij mel

lett betanítás végett 8 hétre és szükség eseté
ben a fegyvergyakoliatokra is a honvédség ren
delkezése alá bocsássa; utóbbi esetben 80 kr 
naponkinti dijért; s hogy lovát háború esetére 
a rendes pótlovazási dijért át fogja engedni. 

Ha a betanítás és gyakorlat ideje alatt a 
lóban kár esnék, azt az állam megtérí t i ; miért 
az ily lovak a gyakorlatok előtt és után bizott
ság által megvizsgáltatnak. 

A tulajdonosok kötelesek tanuk előtt bélyeg
mentes kötelezvényt aláírni, melynek folytán az 
irt föltételeket magukra vállalják sat. 

A bizottság a honvédségi alapszabályok kö
zölt szakaszában körülirt pótlovazási módot mint 
olyant, mely ha a tapasztalás által kivihetőnek 
fogna bizonyulni, a szolgálat érdekeit a közgaz
dászat és a takarékosság igényeivel szerenesésen 
egyesítené, — érdemesnek találván arra, hogy 
vele kísérlet tétessék, — az e czimen kivánt 
összeget — 107,500 írtra kikeritve, elfogadásra 
ajánlja és így a rendkívüli szükségletekre össze
sen 205,900 frtot hoz javaslatba. - ' 

G h y c z y I g n á c z : Amennyiben emléke
zem, t. ház ! a hírlapokban volt említés arról, 
hogy a minisztérium e tervezettől eltért volna. 
Azért, nehogy oly helyzetbe jőjön a t. ház, hogy 
olyasmit szavazzon meg, a mi azután nem lenne 
létesíthető, jó volna, ha a kormány részéről föl-
világositás adatnék az i ránt : föntartja-e tovább 
is e módozatot, vagy pedig megváltoztatta azt 
és miként? 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : Akkor nem 
volna más mód. mint megvárni az illető minisz
ter ur megérkezését, ki erre fölvilágosítást ad
hat-e egyébiránt ugy tudom, hogy az egész csak 
mint kísérlet fog életbe léptettetni, melynek sike
réről senki bizonyost nem tudhat. — Ellenkező 
intézkedésről eddigelé nincs tudomásunk. 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni? (Hagyjuk 
függőben.') 

Van még ugyanezen budgetre vonatkozó je
lentése a pénzügyi bizottságnak azon egy millió 
frtról, mely a múlt évi budgetből ide téte
te t t át. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó (olvassa a pénz
ügyi bizottság erre vonatkozó jelentését.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én egyátalá-
ban elvben nem ellenzem ez összeg meg
szavazását, de kénytelen vagyok fölszólalni a 
végett, hogy valóban igen bajos egy budgetet 
megszavazni akkor, midőn senki sincs jelen, a ki 
egy vagy másik kérdésben fölvilágosítást adhat
na. Az előbbi kérdésre nézve is kéretett fölvilá-
gositás, és nem volt, a ki megadhatta volna. En 
tehát részemről, habár nem vagyok elvileg 
ellene, hogy ez megszavaztassák, mégis kérem, 
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méltóztassanak a megszavazást fölfüggeszteni, mig 
vagy a miniszter ur, vagy az általa megbízott 
államtitkár ur jelen nem lesz. 

E l n ö k : Erre nézve nincs nehézség, én azt 
hiszem, hogy nem volna jó praecedens. ha nem 
szavaznánk meg valamit azért, ha a miniszterek 
nincsenek jelen. 

N y á r y P á l : Nem az a rósz praecedens, 
hogy megszavazunk valamit a nélkül, hogy a mi
niszter beleegyeznék; hanem az volna a rósz 
praecedens, hogy, ha nekünk észrevételünk van, 
és azt az észrevételt senki sem világosítja föl. 
Én annálfogva azt gondolom, hogy ezen tétel 
megszavazását fölfüggesztvén, kérnők a t . minisz
tériumot, hogy megjelenni szíveskedjék. 

E l n ö k : Ne tegyünk tehát belőle nagy 
kérdést, menjünk át a horvát-szlavon-dalmát mi
nisztérium költségvetésére. 

P a t a y I s t v á n : Azt mindig elvárhatnók. 
hogy vagy a miniszter maga személyesen, vagy 
megbízottja it t megjelenjen, midőn budgetjét tár
gyaljuk. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : T. ház! Én a 
magam részéről tökéletesen jogosultnak ismerem 
el azon megjegyzést, melyet Tisza Kálmán kép
viselő ur t e t t : mert csakugyan azon kérdésre, 
melyet Ghyczy Ignácz képviselőtársam volt szí
ves a miniszterhez intézni, csak ő adhatna föl
világosítást ; mert akkor, mikor a pénzügyi bi
zottság e czimet tárgyalta, ott is ugy adatott 
ez elő, mint oly kísérlet, melynek sikeréről maga 
a minisztérium sincs meggyőződve, de hiszi, hogy 
czélra fog vezetni. — Mi tehát megszavaztuk 
és ajánlottuk a t. háznak elfogadás végett. 

A másik kérdésre nézve e körülmény nem 
forog fön: mert azon tétel maga magát igazolja. 
— Ugyanis a múlt évben 7 millió frt szavazta
tot t meg a minisztériumnak fölszerelési költsé
gül. — Ez összeg azonban nem meritetett ki, 
s 1 millió frt felesleg maradt. A múlt évben 
megállapított s az elfogadott számtételi rendszer 
szerint minden összegnek legkésőbb a következő 
év 3-ik havában kell utalványoztatni, mert kü
lönben nem tétetik folyóvá. — Azért kéri most 
a miniszter ezen egy millió frt megszavazását s 
annak a kiadások közé sorozását. 

C s e r n á t o n y L a j o s : Én elismerem, 
hogy a t. előadó urnák a maga szempontjából 
igaza van. Atalában véve meglehet, hogy az 
egész budget vitatásánál nem fordul elő más, 
mint oly észrevétel, melyre az előadó ur is vá
laszt adhat ; de megeshetik az is, hogy oly 
kérdések fordulnak elő, mint jelenleg is történt, 
melyekre csak a miniszter adhat fölvilágosítást, 
annak pedig a ház ki nem teheti magát, hogy 
arra, mert a miniszter, vagy megbízottja nincs 
jelen, választ ne kaphasson. En azt hiszem, hogy 

Tisza Kálmán t. barátom megjegyzése átalános-
ságban volt téve : hogy a miniszternek kell annyi 
figyelemmel lennie a ház iránt, hogy mikor 
budgetje szőnyegen van, vagy maga, vagy meg
bízottja jelen legyen. 

E l n ö k : Ennélfogva átmegyünk a horvát-
szlavon-dalmát minisztérium f. évi költségvetésé
nek táxgyalására. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa.) Hor
vát-szlavon-dalmát minisztériumi szükséglet. 

I f j . . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa a pénzügyi bizottságnak jelentését a horvát-
szlavon-dalmát miniszter és segédszemélyzete 1870. 
évi szükségletének fedezéséről szóló költségvetés tár
gyában.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Én részemről 
igen szívesen fogom megszavazni a horvát-szla
vón minisztérium részére kért költségvetést; ha
nem mielőtt azt tenném, szabadságot veszek ma
gamnak a t. miniszter úrhoz egynehány kérdést 
intézni. Magyar-, Horvát- és Szlavonország öröm
mel üdvözölték azon egyezményt, melyet a két 
ország törvényhozása 1868-ban kötött és a mely 
az 1868-ki XXX. t. ez. által törvénybe is van 
iktatva. E törvénynek egynémely pontja azon
ban, mmt a zágrábi országgyűlésen egy képvi
selő panaszkodott, végre nem hajtatott. Én, hogy 
ezen vád alapossága, vagy alaptalansága felől 
meggyőződjem, ezen interpellatio nyomán, ma
gam a közös magyar-horvát minisztériumhoz in
téztem interpellatiót, a melyben arra kértem, hogy 
ezen nehézségeket, ezen kételyeket eloszlassa. 
Ezen interpellatio — mint az elnöki előterjesz
tésből látom, még m. é. Julius 26-án intéztetett 
a miniszter úrhoz: azonban daczára ennek és 
daczára annak is, hogy azóta Fodróczy Sándor 
t. képviselőtársam saját és 7 más horvát-szlavón 
képviselő nevében ugyanazon interpellatiót ismé
telte és a választ sürgette, daczára mind an
nak, mai napig is — tehát júliustól kezdve 
márcziusig — nem kaptam semmi fölvilágosítást; 
én tehát szabadságot veszek magamnak azon 
interpellationak egynémely pontját most ismé
telni s reménylem, hogy a t. miniszter ur ked-
vedvező fölvilágosítást képes és fog adni. 

Az interpellatio különösen a következő pon
tokra volt alapítva : A 46-ik szakasz szerint 
Horvát- Sziavon- és Dalmátország biztosittatnak, 
hogy mind a, központi kormány, mind a köz
ponti hivatalok horvát-szlavón osztályaiba, mind 
a nevezett országok területén működő hivatalok
ba, tekintettel a szükséges szakképzettségre, a 
mennyire lehet, horvát-szlavón születésűek fog
nak kineveztetni. 

Azon képviselő, ki a zágrábi országgyűlésen 
ez iránt interpellatiót te t t , panaszkodott a mi
at t , hogy ezen pontja az egyezménynek nem 



145. országos ilés márraii's 15. 1870. 109 

hajtatott végre, a mennyiben igen sok olyan tiszt
viselő és hivatalnok van jelenleg is alkalmazás
ban Horvát- és Szlavonországban, ki nem hor
vát származású. 

Fölhozta továbbá azt. hogy az 57. és 
58-ik szakasza ezen törvénynek nem hajta-
tik végre szigorúan. Ezen szakaszok szerint 
Horvát- és Szlavonország határai közt a közös 
kormányzat közegeinek hivatalos nyelvéül a hor
vát nyelv állapíttatott meg és a horvát nyelven 
irt előterjesztések és beadványok Horvát- és 
Szlavonországokból a közös minisztérium által is 
elfogadandók és azokra a válasz is ugyanazon 
nyelven adandó. 

Az illető képviselő urnák azon kifogása volt, 
hogy a magyar-horvát, illetőleg a közös minisz
térium nem mindig horvát nyelven küldi a maga 
rendeleteit Horvátországba. (Zaj. Halljuk!) 

Végre méltóztatnak tudni, hogy van egy 
szakasz ezen törvényben, mely a közös minisz
tériumnál horvát-szlavón osztályokat is rendel 
föl állíttatni. Azt mondta az idéztem képviselő 
ur, hogy az egyezménynek ezen szakasza sem 
hajtatott végre. 

Én mindezeket ismételtem interpellatióm-
ban, támaszkodva arra, hogy ezen egyezmény
nek szigorú, pontos, lélekismeretes végrehajtása 
mind a Magyar-, Horvát- és Szlavonország közti bé
kés egyetértés, mind pedig Magyarország becsü
lete érdekében fontossággal bir ; daczára ennek, 
mondom, és daczára annak, hogy több horvát-
szlavón képviselő magáévá te t te interpellátió-
mat, mai napig nem kaptam választ. 

Ezt, t . ház, megvallom, oly eljárásnak te
kintem, melyet sem a miniszteri felelősséggel, 
sem pedig azon tekintettel, melylyel a miniszté
rium a képviselői állásnak tartozik, megegyez
tetni nem lehet, én ennélfogva legközelebb kény
telen leszek erre fölhívni a t. ház figyelmét. 
Most azonban ismétlem azon kérdéseket, melye
ket akkor az összes minisztériumhoz volt sze
rencsém intézni. Miután azóta magánúton sze
rencsés voltam arról értesülni, hogy ezen sérel
meknek és panaszoknak legnagyobb része elin
téztetett, reménylem, hogy a válasz, melyet 
nyerni fogok, kielégítő lesz, óhajtom, hogy ezen 
válasz ilyen legyen ós mind Magyarország, mind 
Horvátország közvéleményére megnyugtatólag 
hasson. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : A t. képviselő urat kénytelen va
gyok a szabályokra figyelmeztetni, melyek meg
határozzák, miként kell az interpellatiót tár
gyalni? A házban az interpellatio megtétetik, a 
miniszter ad rá választ és azon választ a ház 
tudomásul veszi, vagy pedig tanácskozásra ki
tűzi. Ma ez napirenden nincs; napirenden van a 
horvát-szlavón minisztérium budgetjének tárgya

lása. Kérem ennélfogva a képviselő urat , mél
tóztassék interpellatióját a jegyzőkönyv fölolva
sása után a szabályok szerint megtenni, most 
pedig a budgethez méltóztassék szólani. (Helyes
lés jobb felől) 

B e d e k o v i c s K á l m á n h o r v á t - s z l a 
v ó n - «1 a l m á t m i n i s z t e r z T. ház ! En azt 
gondolom, hogy nem forog főn semmi akadály, 
hogy a minisztérium e tekintetben a fölvilágo
sítást azonnal megadja, annál is inkább, mert az 
megnyugtatásul fog szolgálni, ugy Magyar-, mint 
Horvát-Szlavonországokra nézve. 

Hogy a közös minisztérium az ez irányban 
hozzá intézett interpellatióra még eddig nem fe
lelt, azt azért tette, mert be akarta várni az 
időt, midón megnyugtató választ adhat, és mi
helyt ezen tárgyak nagy része végrehajtva és 
befejezve lesz, arról a t. házat értesíteni fogja. 

A mi pedig azt illeti, hogy az egyezmény
nek minden tekintetbeni végrehajtása kissé hátra 
maradt, az annak tulajdonitható, mert ily áta
lakulási időben, kivált a hol az oly hosszasan 
t a r t mint nálunk, a horvátországi követeknek 
soká kell i t t a közös országgyűlésen időzni, ugy 
hogy Horvátország országgyűlést nem tar thatot t , a 
hol pedig addig, míg az autonóm kormány életbe 
nem lépett, lehetetlen volt mindazokat valósíta
ni ; de most, miután Horvátország autonóm kor
mánya életbe lépett, az összes minisztérium oly 
intézkedéseket tett, hogy az eddig életbelépette
ken kívül a többi is nem sokára életbe fog 
lépni, mihelyt a budget meg lesz szavazva. — 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház? 
I r á n y i D á n i e l : Hiszen ez nem inter

pellatióra adott válasz volt, hanem a budget 
átalános tárgyalása! 

B e d e k o v i t s K á l m á n h o r v á t - s z l a -
v o n - d a l m á t m i n i s z t e r : Én nem vettem 
interpellatiónak, hanem csak fölvilágosítást adtam. 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés első rovatát.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Az 
utóbbi osztálytanácsosi állomást a pénzügyi bi
zottság e helyütt törlendőnek, azonban az illető 
egyént a közös minisztériumnál a horvát osz
tályba besorozandónak véli. Ennek következté
ben az összeg 3400 frt. volna. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el fogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 4-ik 
tételt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
második miniszteri titkári áliomást ugyanazon 
okból, mint fönebb a tanácsosi állomást, e he
lyen törlendőnek, de az egyént valamelyik minisz-
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terium horvát osztályába sorozandónak véli. S 
igylesz az összeg 2100 frt. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés tételét, segédhivatali igazgató, két irodatiszt, 
három irnok.) 

Ifj Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
második irodatiszti állomást, mely 700 frtnyi 
fizetés és 150 frtnyi lakpénzzel van előirányozva, 
e helyütt kitörlendőnek s az illető egyént a 
közös minisztériumnál a horvát-szlavón osztályba 
besorozandónak véli. Összesen tehát volna, a 
pénzügvi bizottság véleménye szerint, az összeg 
31,450 "frt. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház ezen összeget 
azon levonásokkal, melyeket a pénzügyi bizott
ság te t t? (Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 2-ik rovatát: Szolgák fizetései.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : E 
rovat alat t a pénzügyi bizottság a többi mi
nisztériumra nézve történt megállapodás értel
mében, az ajtónálló számára 60 frt, s a szol
gák számára fejenkint 48 frt lakpénz előirány
zását javasolja. A futárt pedig, mint a többi 
minisztérium költségvetésében elő nem fordulót 
a hivatalszolgák közé sorozandónak véli. Össze
sen tehát volua 2250 frt. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetést ; Atálános kiadások, szolgák ruházata 600 
forint.) 

I f j . Z i c l s y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
szolgák ruhaátalányát a többször emiitett meg
állapodás szerint 300 forintra véli leszállítani a 
pénzügyi bizottság. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Iroda-
és utazási átalány 2000 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Mncs 
észrevétel. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Ju
talmak és segélyezések 1000 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Az ezen 
rovat alat t előirányzatba vett ezer forint, mi
után a személyzet kevesebbre van leszállítva, a 
pénzügyi bizottság véleménye szerint 500 ír tra 
volna leszállítandó. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 8-ik 
rovatot: Egyéb kiadásokra 500 frt.) 

I f j ú Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : E 
rovatot a pénzügyi bizottság egészen kihagyni véli. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő [olvassa a 9-ik 
rovatot: Állaratávhati sürgönyökre 4000 frt.) 

Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság az államtávirati sürgönyökre előirány
zott 4000 frt helyett 3000 irtot vél megszava-
zandónak, s e szerint a horvát-szlavon-dalmát 
minisztérium 1870-ik évi költségvetésében elő
irányzott összeg 44,900 frtot tesz. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház ezen összeget? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva s ez által 
ezen tárgy be van fejezve. 

Következik a honvédelmi minisztérium rend
kívüli kiadásainak második pontja. A miniszter 
ur megérkezvén, az egyes tárgyakban a kért 
fölvilágositásokat megadandja. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! A pénzügyi 
bizottság jelentésében a rendkívüliek alatt a pót
lovak tar tására te t t észrevételre nézve olvastam 
a lapokban, hogy az ott fölemiitett eljárási mód
tól a miniszter ur időközben elállott volna; az 
iránt volnék tehát bátor a minisztériumtól föl
világosítást kérni : vajon föntartja-e még azon 
imént fölemlített, általa a pénzügyi bizottságban 
előadott módot, vagy nem? 

K e r k a p o l y K á r o l y : A tett kérdésre 
van szerencsém válaszolni, hogy azon eljárási 
mód, mely alapszabályainkból kiemelve a pénz
ügyi bizottság jelentésében helyet foglal, mai 
napig is fönáll; de mert a tapasztalás azt mu
ta t ta , hogy igen kevesen ajánlkoznak a meg
szabott föltételek mellett átadni lovaikat, ezzel 
párhuzamosan szintén kisérletképen más mód is 
alkalmazásba hozatott. A dolog nagyon egyszerű. 
Czél az, bogy az állam csak akkor tartsa a lo
vakat, mikor szüksége van rajok, más időkre 
mások, egyesek tar tván el azokat. E ezélt el 
lehet érni két utón : először ugy, hogy a lovak 
legyenek másoké, egyeseké, kik aztán bizonyos 
díjért engedjék át azokat a katonaság használa
tá ra akkor, mikor annak szüksége van; ha e 
mód nem megy, akkor ott van a másik, mely 
szerint a ló legyen az államé, s ez engedje á t 
azokat egyeseknek, a mikor nincs szüksége 
rajok. 

E második mód előnyös, mihelyt az első 
mellett oly nagy jutalmat s dijt kellene fizetni 
a használatért, mely fölözné a ló ára által ké
pezett tőke kamatját és elhasználását. 

A minisztérium azon meggyőződésben van, 
hogy a fődolog : túl nem haladni azon összeget, 
mely fölvétetett a költségvetésbe, s e mellett 
járni mindkét utón s teremteni ilyként némi la-
titud-ot. 

Ezért osztottunk ki jutalmakat is, és vi
szont magunk is veszünk lovakat, e lovakat ido-
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mitás után átengedjük élelmezésre és haszná
latra magán-embereknek azon egész időre, mely
ben nekünk nincs szükségünk rajok, de akkor 
aztán dij nélkül fognak bekivántatni a gyakor
lat idejére. 

A combinatió ugy van téve, hogy egvik 
mint másik módon mindig ugyanazon összegbe 
kerüljön egy ló használata: abba , a mi a költség
vetésbe fölvétetett. Ez, gondolom, csupán az el
járás methodicája; az állam érdeke csak az, 
hogy egyik vagy másik módon biztosittassék a 
kívánt kőmennyiség, s hogy e biztositás az elő
irányzott összeggel történjék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát megszavazza a t. ház a 
rendkívüli szükséglet 3-dik czimében kivánt 
107,520 frtoU (Fölkiáltósok: Megszavazzuk ) Te
hát megszavaztatik. 

Következik a fiumei kérdés tárgyában kikül
dött országos bizottság jelentésének tárgyalása. 

H o r v á t h M i h á l y e l ő a d ó : T. ház! 
Több bét előtt volt már szerencséin benyújtani 
a fiumei kérdés ügyében kiküldött országos bi
zottság jelentését. Annyi idő telt el az óta, hogy 
a t. ház minden tagja eléggé tanulmányozhatta az 
ezen irományokban foglalt kérdést; más részrő: 
a jelentést annyi részlettel iparkodtam szer
keszteni, hogy az teljes világot vessen a lefolyt 
tárgyalások minden fasisára, ugy annyira, hogy 
hihetem, mikép a tisztelt ház minden tagjának 
teljes tudomására ju tot t mind a tanácskozás 
folyama, mind azon kérdések, melyek felett ott 
a vita tar ta to t t , ugy, hogy most nem látok szük
ségesnek egyebet, mint hogy ezen jelentés a t. 
ház előtt felöl vastass ék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a je
lentést) 

H o r v á t h M i h á l y e l ő a d ó : T. ház! 
A fölolvasott jelentéshez nincs más hozzáadni 
valóm, mint épen csak az utolsó tételben egy 
szó változtatása. E kifejezés helyet t : „utasitaná 
oda a kormányt" ugyanis e szavak volnának 
teendők: .hatalmazná föl a kormányt." Ez pe
dig azért szükséges, mert a horvát országgyűlés 
elé e jelentés még nem került, és a tanácskozás 
e tárgy fölött ott még nem folyt. 

Már pedig a tárgy őket is illetvén, szüksé
ges azt bevárni, különben e szó: „utasítaná" a 
horvát országgyűlés tárgyalásait praeocupálná. 
(Helyeslés.) Kérném tehát e szót té te tni : „föl
hatalmazná. " (Elfogadjuk!) 

V á r a d y G á b o r ; Tiszt, képviselőház ! A 
fiumei ügyről sokat lehetne és más körülmények 
kőzött talán kellene is beszélni, azonban a jelen 
alkalommal nem láthatok, legalább részemről, 
célszerűbbet, mint hogy e tárgyról minél ke
vesebbet szóljak. (Fölkiáltások jobbról: Igaz!) 

Egyszerűen, t. képviselőház, egy határozati 

javaslatot leszek bátor előterjeszteni, mely azo
nos a küldöttségi munkálat eredményével, s 
ezen javaslatot, mert azonos a küldöttségi mun
kálattal, csak néhány szóval fogom indokolni. 

A jelentésből tudjuk, t. képviselőház, hogy 
a kiegyezkedés érdekében a horvát küldöttség 
egy javaslatot adott be, de adott be egyet a 
fiumei küldöttség is. Miután azonban a két ja
vaslat egymástól csaknem diametraliter külön
bözik, a magyar küldöttség is készített egy kü
lön javaslatot. 

Ehhez sem a horvát, sem a fiumei küldött
ség nem járult a tárgyalások első stádiumában, 
és mindkét részről külön észrevételek tétet tek 
ezen javaslatra. Az utóbbi tanácskozások folyama 
alatt sikerült a magyar küldöttségnek a fiumei
vel bizonyos pontokra nézve megállapodni. E 
javaslatot a horvát küldöttség kezdetben nem 
fogadta el, utóbb azonban némi módosításokkal 
hozzájárult e javaslat egyes pontjaihoz, s el
végre egy ultimátumot adott be az országos 
küldöttségnek, s ezután a horvát tagok a bi
zottságból kiléptek. 

Azon időben a fiumeiek nem fogadták volt 
el a horvát propositiót, de későbben mégis ma
gukévá tették a horvát küldöttségnek a provi-
sorium iránti javaslatát , a mint ez a jelentés 
végén olvasható. Ez az egyszerű tényállás, tisz
telt ház. En mély sajnálatomat fejezem ki, tisz
telt ház, a fölött, hogy a kiegyezkedési munká
lat végleges eredményre nem vezethetett, mert 
ezen stádiumot, melyben az ügy jelenleg van, 
sem hazánkra, sem Fiúméra nézve kedvezőnek 
nem tekinthetem. Es hogy mégis javaslatot ter
jesztek a t. ház elé az iránt, hogy a provisoriu-
mot, mely inditváuyba tétetik, elfogadni méltóz
tassék, azt teszem : először azért, hogy ezen oly 
régen húzódó ügy legalább egy vonallal köze
lebb vezettessék a czélhoz, és hogy Fiume, ha 
csak ideiglenesen is, megnyugvást nyerjen; mert 
midőn egy részről nem szabad szemünk elől 
tévesztenünk a főezélt, hogy Fiume Magyaror
szághoz közvetlen visszacsatoltassék, ugy más 
részről szem előtt kell tartanunk azt is, hogy 
a fiumeiek és horvátok, habár nem is megelé
gedést, de legalább megnyugvást nyerjenek ezen 
provisorium iránti intézkedés által. Javaslatom 
tehát egyszerűen következő: 

„A fiumei kérdés ügyében kiküldött ma
gyar bizottság jelentése tudomásul vétetvén, föl-
hatalmaztatik a minisztérium, hogy addig is, 
mig a függő kérdések véglegesen megoldathat
nának, egy provisoriumot áliitson föl oly mó
don, hogy a királyi biztos működésének meg
szüntetésével haladék nélkül nevezzen ki kor
mányzót, továbbá a minisztérium Fiume várost 
és közigazgatását vegye át és intézze, Fiamé 
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vármegye pedig adassék át az autonóm horvát 
kormánynak. Yégül utasittatik a kormány, hogy 
miután a közösügyek elintézése, kereskedelmi és 
tengerészeti tekintetben fönakadást nem szenved
het, az emiitett kereskedelmi és tengerészeti 
ügyek ellátásáról is kellőleg gondoskodjék." 

Azonos ez, t. ház, a küldöttség munkálatá
nak eredményével, azonban ezen javaslatomat 
azon föltevéssel és azon reményben terjesztem a 
t. ház elé, bogy ha ezt elfogadni méltóztatik, 
akkor a kormány ezt haladék nélkül végre fogja 
hajtani. Mert nem lehet szándékunk . hogy mi
dőn egy részről az egyik provisot'iumot megszün
tetjük, más részről helyébe valamivel jobbat, de 
mégis provisoriumot állitsnk, akkor ezen ügy
nek tovább is függőben ta r tása , és igy a fiu
meiek és horvátok bizonytalan állapota által 
még egy 3-ik jirovisorium idéztessék elő hogy 
ez által a fiumeiek úgyszólván az esőből a zá
porba jussanak. Azért ajánlom javaslatomat a 
t. ház figyelmébe azon föltétellel, hogy ha az 
elfogadtatik, haladék nélkül végre is hajtassék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Várady 
(jrábor határozati javaslatát.) 

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! Várady Gábor t. képviselő ur 
egy indítványt nyújtott be a tiszt, háznak. Kn 
azon indítványt, a mennyiben az ugyanazonos a 
bizottság javaslatával, a kormány nevében szí
vesen elfogadóin, annak is beismeréséül, hogy e 
tekintetben a két párt között különbség nincs, 
a mit én mindig, minden alkalommal igen szí
vesen fogadok. (Helyeslés.) 

Miután azonban az igen tiszt, képviselő ur 
indítványában nemcsak hogy ott egy szükséges 
közbenső stádiumról megemlítés nem történik, 
hanem beszédében még azon kitételt is hasz
nálta, hogy ezen indítványt ő ugy érti, hogy az 
abban foglaltak a kormány által haladéktalanul 
hajtassanak végre. Erre nézve kénytelen vagyok 
fölszólalni és kijelenteni, hogy mi ezen indít
ványt magunk részéről szivesen elfogadjuk, de 
csak azon feltétel alatt , hogy a benne foglalta
k a t csak akkor fogjuk végrehajtani, midőn e 
tárgy egyszersmind a horvát országgyűlés által is 
tárgy altatott . (Helyesti* jobb felől.) 

Megmondom okaimat. 
A kiegyezés végképen létre nem jöhetett, 

a mit épen ugy sajnálok, mint a t. képviselő ur, 
ki előttem szólott. Nem maradt tehát egyéb 
hátra, mint — a miben, ugy látszik, mind a há
rom küldöttség megegyezett —- egy provisorium-
nak életbeléptetése. 

De miután mindazon királyi leirat, mely 
akkor jelent meg, midőn az egyesség Magyar
ország és- Horvátország között minden egyéb 
tárgyra nézve létrejött, azon kívánságnak ad ki

fejezést, miszerint a fiumei kérdés is közös meg
egyezés alapján oldassék meg, mind pedig az 
országgyűlések küldöttségeinek azon utasítás 
adatott, hogy eljárásukról illető országgyűléseik
nek referáljanak: egyátalában nem volna helyes 
ezpn közbenső stádiumot mellőzni és be nem várni 
azon időpontot, midőn ezen kérdés a horvát or
szággyűlés előtt is tárgyaltatik. (Helyeslés jo'>b felől.) 

Én, t. ház, e tekintetben megnyugtatást is 
adhatok a t. háznak arra nézve, hogy: köztünk 
és a horvát autonóm kormány közt ez ügy már 
tárgy altatott , és miután a horvát országgyűlésre 
igen fontos, reá nézve nagy horderejű autonóm 
teendők várnak, és az országgyűlés ezek elinté
zése végett a legrövidebb idő alatt össze fog 
jönni: ugyanakkor tárgyalhatja és fogja is tár
gyalni saját küldöttségének jelentését, és én meg 
vagyok győződve, hogy e tárgyban a sürgős in
tézkedés szüksége iönlörogván, egyet fog az ér
teni a magyar országgyűléssel. Kívánatos ez a 
horvát érdekben is, mert hiszen a horvát terü
let átadása a horvát országgyűlésnek régi kíván
sága, a kereskedelmi és tengerészeti érdekek pedig 
tökéletesen ugyanazonosak, és a horvát országgyű
lésnek épannyira érdekében van, hogy az ügy elin
tézése ha'asztást ne szenvedjen, miutn magyarnak. 

Azt hiszem tehát, hogy miután ezzel egy
átalában mi sincs veszélyeztetve, sőt biztos ki
látás van ar ra , hogy e részben a két ország
gyűlés egyet fog érteni: a kormány helyesen 
teszi és a tisztelt urak velem szemben belenyug
szanak abba, ha ugy fogja föl ez indítvány ér-

' te lmét , hogy a benfoglaltakat csak azután tel
jesítse, ha a horvát országgyűlésnek is alkalma 
leendott a maga küldöttségének jelentését meg
hallgatni. Ismétlem, remélem: hogy ez a legrö
videbb idő alatt meg fou' történni, és meg va
gyok győződve arról, hogy a két országgyűlés 
kö t véleménykülönbség nem is leend. {Helyeslés.) 

T i s z a - K á l m á n : Osztozván Várady Gá
bor t. barátomnak azon nézetében, hogy ezen 
tárgy fölött nem volna ezélszerü nagyon részle
tes taglalásokba bocsátkozni, csak igen röviden 
szándékozom én is e tárgyhoz szólani. 

Az igen t. miniszterelnök ur beszéde elején 
magam is igen nagy örömmel azt hittem, hogy 
köztünk e kérdésben tökéletes egyetértés vau ; 
azonban beszédének vége arról győzött meg, 
hogy igen lényeges különbség vau köztünk. 
{Halljuk!) Ezen lényeges különbség abban áll, 
hogy — az én meggyőződésem szerint — igenis 
végleges megoldás nem lehet a nélkül, hogy e 
tárgyban a horvát országgyűlés is határozott 
volna; de azt, hogy a fölött is, hogy a törvény
nek megfelelő helyzet ugy Horvát-, mint Ma
gyarországot illetőleg, a mennyiben lehetséges, 
helyreállittassék, hogy mondom, a fölött is a 
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horvát országgyűlésnek kelljen határoznia, ezt 
én részemről el nem fogadom. A törvényben és 
azon leiratban sincs egyébről szó, mint a végle
ges megoldásról. Ez megkiséreltetett, és ez alka
lommal, fájdalom! még nem sikerült. Mi most 
a teendő addig, mig ez sikerülni fog 1 Intézkedni 
mindkét fél irányában a tőrvények alapján, vagyis: 
átadni Horvátországnak Fiume megyét, mint a 
mely jog és törvény szerint — közigazgatási 
tekintetben — Horvátországhoz tartozik, és is
mét a magyar kormánynak a jog, a törvény és 
kötelessége szerint kormányzása alá venni Fiume 
városát. Hogy még e tekintetben is be kelljen 
várni a horvát országgyűlés végzését, azt leg
alább én nem látom szükségesnek s nem osztozom 
e véleményben: mert abban tényleges lemondást 
látok Fiumét illetőleg Magyarország jogairól. 
Mert ha a fölött, hogy Fiúméra nézve mig az 
egyesség létre jő, végrehajtassék-e a tőrvény, 
vagy nem? valaki más határozhat mint mi, 
akkor jogunk legalább is megcsonkítva van. Kn 
tehát részemről pártolom Várady Gábor barátom 
indítványát ugyanazon magyarázattal és értel
mezéssel, melyet ő kimondott; és teszem ezt 
annyival inkább: mert, a mennyiben a közös 
ügyekről, a tengerészet és kereskedelemről van 
szó, azokra épen a Horvátorszájgal kötött egyez-
ményi tőrvény határozottan kimondja, hogy azok 
a közös kormány és a közös országgyűlés elé 
tartoznak. Az e kérdések iránti intézkedések tehát 
nem tartoznak sehova máshova, mint ide, és 
nem a horvát országgyűlés elé. Kérem tehát 
a t. házat, méltóztassék Várady Gábor barátom 
indítványát azon magyarázattal, azon indokolás
sal, melyet ő hozzá kapcsolt, elfogadni, jelesen : 
hogy addig is, mig az egyesség létre jöhetue, a 
provisorium ugy, a mint abba mindhárom tényező 
beleegyezett, azonnal vógrehajtassék. (IMyesUs 
bal felől.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Akkor, midőn 
Horvátországgal az egyesség megköttetett, sze
rencsés voltam én is tagja lenni azon küldött
ségnek. Az egyesség több hosszas tanácskozás 
után sikerült ugy, a mint az törvénybe van ik
tatva. Csak egy kérdés maradt fön elintézetle
nül, s ez Fiume város és kikötőre nézve maga a keze
lés módja, mert az elv: hogy ugy tekintessék, 
mint külön test, a törvényben ki van mondva. 

Ismét tagja voltam a t. ház megbízásából 
azon küldöttségnek, mely Magyarország részéről 
ki volt küldve, hogy e kérdést Fiume város, és 
Horvátország küldötteivel együtt barátságos 
egyesség utján kiegyenlítse. A kiegyenlítés fáj
dalom, nem sikerült. Részünkről semmi sem lön 
elmulasztva, hogy az egyesség létrejöjön, mert 
mi elmentünk a végső határokig, sőt odáig el
mentünk, hogy annak az általunk is elfogadott 
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egyezkedésnek némely pontját mi magunk sem 
szeretjük. Óhajtottuk volna, hogy ez máskép 
történjék; de nem történhetett : mert egy rész
ben talán a fiumeiek is mást óhajtottak; de 
azok mégis jobbára elfogadták volna a mi né
zeteinket; hanem Horvátország követei azt 
mondották, hogy ők a mi nézetünkbe véglege
sen bele nem egyezhetnek. A kérdés tehát füg
gőben maradt. 

Arra nézve: hogyan kezeltessék Fiume? a 
törvény semmit sem rendel, csak elvet mond ki, 
de annak mikénti alkalmazásáról nem rendelke
zik. Ha az országgyűlés akkor, midőn kikül
dötte ezen választmányt, azt akarta volna, hogy 
addig is a torvénynek azon kifejezése, hogy „tam-
quam separatum corpus" igy vagy amúgy lép-
tettessék életbe, ezt bizonyosan kimondta volna; 
de ezt nem mondta ki : mert az egyezkedésre 
bizta, és azt az állapotot, mely akkor volt, azt 
a provisoriumot, mely akkor tényleg fenállott, 
minden egyezkedés természeténél fogva függőben 
kellett tartani, s azt egyoldalúkig megváltoz
tatni nem lehetett. Most, nem sikerülvén az 
egyesség, hogy áll előttünk a dolog í 

Abba a provisoriumba, mely itt javasolta-
tik, beleegyezett a deputationak minden alkatré
sze : a horvátok is, a fiumeiek is, mi is. Te
hát ez kölcsönös egyetértéssel készült javas la t : 
inert hiszen csak javaslat. Már most a t. ház 
határoz. Es micsoda alternatívái vannak 1 — 
Vagy azt mondja, hogy elfogadjuk ezt a provi
soriumot, vagy azt mondja, hogy visszavetjük. 
Ha visszavetjük, vagy azt mondja, hogy tovább 
is a mostani állapot maradjon fön, vagy azt 
mondja, hogy nem tekintve Horvátország bele
egyezésére, vagy nem egyezésére, a törvénynek 
kimondott elvét gyakorlatilag is ugy kell végre
hajtani, mint azt taláu sokan óhajtanák Fiú
méban is. i t t is, de a miben a horvátok termé
szetesen ellenkeznek. Arra, hogy azt mondjuk: 
igen is. elfogadjuk ezen provisoriumot: egyik 
alap az, hogy abba a deputationak mind a három 
alkatrésze,, és igy Horvátország küldöttjei is be
leegyeztek. Mi a czél'J a végleges kiegyezés 
könnyítése és lehetővé tétele; ez az egyik fő-
czéi. A másik igen fontos czél pedi^ az, hogy 
addig is a nyugalom és béke lehetőségig fentar-
tassék. s a kedélyek olyan izgatottsága, mely a 
végleges kiegyenlitést lehetetlenné vagy rendkí
vül nehézzé tenné, elkeniItcssék. (Élénk helyes
lés.; Melyik mód felel meg ennek 1 melyik mó
don érhetjük el előbb ezen két végczélt? ugy-e, 
ha azt a provisoriumot fogadjuk el, melyet a há
rom résznek küldöttsége már ideiglenesen elfo
gadott, helyesnek t a r to t t ; vagy azt, a mi egye
nesen és határozottan Horvátország ellen van 
irányozva'? 
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Sok keserű levét i t tuk meg a viszálkodás-
nak Magyarország és Horvátország közt, és va
lóban minden honfi őrült, hogy az egyezkedés 
Horvátországgal annyira — mennyire sikerült. 
Most a fiumei kérdésre nézve vagy azt mon
dani, hogy az eddigi állapot tartassék fón, — a 
mely, mondhatom, a legroszabb állapotok közé 
tartozik, — vagy azt mondani, hogy nem te
kintve Horvátország érzelmeit, érzékenységét, 
ellenszegülését, tettleg belemenjünk: ugy hiszem, 
egyik sem helyes, midőn előttünk van annak 
lehetősége, hogy ezen provisoriumba ők is bele 
fognak egyezni, és a dolog megérve, végkép el
döntethetik. (Helyeslés.) 

Van egy harmadik u t : a most javaslatba 
hozott provisoriumot el fogadni. Mit fognak a 
horvát országgyűlésen ez iránt végezni, azt én 
előre nem mondhatom; annyit azonban mond
hatok : bizony több mint valószinű, hogy a mit 
küldötteik a javaslatba hozott provisoriumra 
nézve kijelentettek, azt ők is el fogják fogadni; 
hanem azt, a nélkül, hogy a jövendőbe lássak, ha
tározottan mondhatom, hogy ha a másik u ta t 
akarjuk követni, csak fegyveres erővel vihetjük 
azt ki. Vajon az ország, a monarchia helyzete 
és az európai körülmények indicalják-e, hogy a 
kérdésben oly lépéshez nyúljunk, mely a végle
tekig vezethet? 

Én törvényellenesnek nem tartom azon 
provisoriumot, a mely most javaslatba hozatik; 
e provisorium csak olyan, mint a mostani ál
lapot ; csakhogy jobbnak tartom azt, mint a mos
tani állapotot: mert mind a három rész küldött
ségének hozzájárulásával, beleegyezésével álla
pí t tatot t meg. Hozzájárul még az , hogy. a 
mint reménylem, Horvátország szintén el fogja 
logadni. Én tehát nem törvényellenesnek, hanem 
az ország érdekében nagyon indicáltnak látom, 
hogy azon provisoriumot fogadjuk el. melylyel 
valószínűbb, hogy a béke és az egyetértés köz
tünk fentartatván, a kérdést majd véglegesen 
és talán hamarább megoldani lehet. (Élénk he
lyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! (Zaj, felkiál
tások: Nem szólhat!) A tárgyhoz szólani termé
szetesen nincs jogom; nem is kisértem meg. 
Csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy én 
nem szóltam, a mellett, hogy más provisorium 
léptettessék életbe, mint a mely itt ajánlatik; 
Várady képviselő wr indítványa épen ezen pro
visoriumot szándékozik életbe léptetni; nem pár
toltam tehát azt. hogy oly provisorium léptet
tessék életbe, mely Horvátország ellen volna 
irányozva és mely ott izgalmat idézhetne elő. 
(Helyeslés bal felöl.) 

D e á k F e r e n c z : Epoly jogtalanul 
(Balról felkiáltások: nem volt jogtalan!), mint 

Tisza Kálmán képviselő ur, felszólalok először 
azért, hogy megjegyezzem, miszerint én Tisza 
Kálmán képviselő urat sem nevén, sem küldői 
nevén meg nem neveztem, én egy szóval sem 
mondtam, hogy neki felelek; ha tehát valami 
olyat mondtam, mit ő nem állított, azt az ő 
nem állított szavaira feleletül nem vehette; a 
dolog motivátiójába, okoskodásába akárki beve
heti nemcsak azt, a mi mondva volt, hanem 
azt is, mi felhozathatnék, belevonhatja előadása 
keretébe. Másodszor megjegyzem, hogy, habár 
Tisza képviselő ur nem kivánt is uj provisoriu
mot — legalább nem mondta, hogy bármi más
féle provisoriumot kívánna — ha azt mondja 
— a mint mondja — hogy Horvátország bele
egyezését be nem várva , ezen provisorium 
léptettessék azonnal életbe: hitem szerint ez 
Horvátország ellen van intézve. (Elénk helyeslés 
jobb felől.) 

E l n ö k : Gondolom, ezen szóváltásokat min
den az alapszabályokra vonható következtethetés 
nélkül kivételesen mellőzhetem. (Helyeslés.) Ezt 
vagyok bátor megjegyezni. 

Már most szavaznunk kell először magának 
a bizottság jelentésének elfogadására. A kérdés 
ez: elfogadja-e a ház a bizottság jelentése sze
rint a provisoriumot vagy nem ] (Közbeszólás bat 
felől: Nem az a kérdés!) azon módosítással, hogy 
nem utasittatik, hanem „fölhatalmaztatik" a 
minisztérium, a mint azt előadó ur már mon
dotta ; — elfogadja-e ezt a ház vagy nem 
(Közbeszólás johb felől: Nem az a kérdés!) 

Jegyző ur méltóztassék még egyszer felöl 
vásni a bizottság jelentésének utolsó részét. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (ujonan fel 
olvassa a bizottság jelentésének utolsó részét.) 

E l n ö k : Elfogadja-e tehát a ház a bizot 
ságnak ezen jelentését vagy nem ? (Felkiáltások 
Atalánossátfan!) Tehát elfogadja-e a ház vágj 
nem a bizottság jelentését átalánosságban ? (El 
fogadjuk!) Tehát a kormány felhatalmaztatik 
hogy az említett kereskedelmi és tengerészeti 
ügyek ellátásáról kellőleg gondoskodjék. 

Megállapodik-e a ház ezen határozatnál áta-
[ánosságban tartva, vagy annak részletesebb ki
fejtésére kívánja-e elfogadni Várady Gábor ja
vaslatát? igen vagy rxmi! ez a második kérdés! 

V á r a d y G á b o r : T. ház! A kérdéshez 
kívánok szólani. A bizottság jelentésének ezen 
fölolvasott végpontjában sok nincs benne, mi 
ezen határozati javaslatban ben foglaltatik, és 
a mit a miniszterelnök ur is elfogadott; a je
lentésben csak bizonyos elvek vannak ismételve, 
de formulázott határozatot az nem tartalmaz
ván, a küldöttség jelentésére szavazni sera 
lehet. 

E l n ö k : T. ház! Az első kérdés az volt: 
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Elfogadja-e a ház a bizottság jelentését vagy 
nem? Erre a ház igennel felelt. Második kér
dés most már az : Kivánja-e a ház egy határo
zatban szabatosan formulázni ama véleményt és 
az által utasítani a kormányt? 

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 : En azt gondolom, hogy az indítvány 
csakugyan valamivel bővebben fejti ki azt, de 
csakis azt, a mi a küldöttség jelentésében van, 
és azért, mint előbb volt szerencsém mondani és 
most ismétlem, nekem nincs kifogásom az ellen, 
hogy ily formában fogadtassák el. 

Azonban megvallom, egyszerű fölolvasásra 
nem tudtam kivenni, nincs-e abban ezen kitétel: 
„haladéktalanul." (Fölkiáltások balról: Be benne 
van!) Ha ez benne van, akkor e kitétellel nem 
tudnám elfogadni, hacsak más részről nem fo
gadtatnék el azon indítvány, hogy a ház a kor
mány által e tárgyra nézve te t t kijelentésében 
megnyugszik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Vá
rady Gáior határozati javaslatát.) 

H o r v á t h M i h á l y : A bizottság részéről 
mint annak jegyzője kötelességemnek tar tom ki
jelenteni, hogy a felolvasott indítvány mindenre 
nézve tökéletesen megegyez a benyújtott iromá
nyokkal. 

Hogy ezen elébb fölolvasott utolsó pontjá
ban a jelentésnek mindaz szórói-szóra nem fog
laltatik, a mi az indítványban van, az igen ter
mészetes : mert ugyanazon elvek, melyek az in
dítványban foglaltatnak, elszórva a jelentés több 
pontjában foglaltatnak. Egyetlenegy szó az, mi az 
indítványban van s a jelentésben nincs; a jelen
tésben t. i. nincs meghatározva az időpont, mi
korra léptesse életbe a kormány azon proviso-
riumot, melyet a t. ház elfogadására ajánl; el
lenben Várady Gábor képviselőtársunk indítvá
nya szerint az , haladéktalanul" volna létesíten
dő a kormány által, Horvátország meghallgatása 
előtt. 

Én, t. ház, azt vélem, hogy azon bizottság
nak, melynek szerencsés voltam jegyzője lenni, 
véleménye szerint nyilatkozom, midőn azt mon
dom, hogy miként nekünk, a magyar bizottság
nak, kötelességünkben állott jelentést tenni az or
szággyűlésen a bizottságnak lefolyt tanácskozá
sai és munkálatairól, szintúgy a horvát bizott
ságnak is kötelessége jelentést tenni Horvátor
szág országgyűlésének, és csak méltányosságot 
követ el a mi országgyűlésünk, midőn bevárja 
az időpontot, melyben Horvátország országgyű
lése meghallgatta a maga bizottságának jelenté
sét. Ennélfogva tehát itt csak az időpontról van 
szó, mert az indítvány a jelentéssel minden elvre 
és minden egyes pruvisorialis pontra nézve tö
kéletesen megegyez. 

D e á k E e r e n e z s Csak azt akarom mon
dani, hogy miután a szabályok szerint minden 
módositványnak írásban kell beadatni, én is 
írásban beadok egy módositványt Várady Gábor 
képviselő ur határozati javaslatához. Bátor le
szek fölolvasni. E szó: „haladéktalanul" marad
jon ki s a végén e szó helyett: „utasíttassák* 
tétessék: „hatalmaztassék föl." 

T i s z a K á l m á n : Miután már a kérdést 
tárgyalni nem lehet, természetesen nem követ
hetem a t. előadó ur példáját, habár époly 
jogtalanul én is szólhatnék, (Derültség.) mint ő 
szólott. — hanem csak a kérdéshez kívánok szó
lani. 

En azt hiszem, hogy először Várady in-
ditványára kell szavaznunk ugy a mint van 
átalánosságban s azután a módosításra. (He
lyeslés.) 

E l n ö k i Két indítvány t é t e t e t t : az egyik 
Várady Gábornak már kétszer fölolvasott hatá
rozati javaslata; a másik Deák Ferencznek arra 
vonatkozó módosítványa. Az előbbi már fölol
vastatott, méltóztassék a többit is meghall
gatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferencz módosltványáí: e szó „haladéktalanul" ki
maradna és a végén e szó helyett „utasítsa" e szó 
tétetnék „hatalmazza föl." 

E l n ö k : Az első kérdés tehát az: elfogad
ja-e a t. ház Várady Gábor határozati javasla
tá t , ugy a mint van, minden módosítás nélkül, 
igen vagy nem ? (Jobb felől fölkiáltások: Nem!) 

A kik elfogadják méltóztassanak föl kellni. 
(Megtörténik.) A többség nem fogadja el. — A 
kik elfogadják azon módosítással, a mint azt 
Deák Ferencz javasolta, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja, a módosítás 
szerint tehát a „haladéktalanul" szó kimarad és 
az „utasítja" szó helyett „fölhatalmazza" szó 
tétetik. 

T. ház! a napirendre kitűzött tárgyakat 
befejeztük, s miután egyéb tárgyunk nincs, a 
mai ülést ezzel be kell zárnom. 

Bátor vagyok kérni azon bizottságoknak 
előadóit, kik a törvényjavaslatok tárgyalását be
fejezték, méltóztassanak most az ülés után az 
elnöki szobába jőni. 

Holnap ülés nem lesz, miután tárgyalásra a 
nyugdijak kérdése következnék, a pénzügyminisz
ter ur pedig, a mint tudom, nincs Pesten: szí
veskedjenek tehát az osztályok a holnapi napot 
működésük befejezésére szánni. 

A legközelebbi ülést szokott módon fogom 
kihirdetni. — A tanácskozás tárgyát minden
esetre a nyugdijak fogják képezni. 

(Az ülés végződik déli 12lh órakor.) 
15* " 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A gazdasági bizottság jelentést ÜFZ a máuzius havi költségvetésről. A 
központi bizottság jelentése a postajövedékek fedezéséről; ö felsége udvartartása költségeiről; a magyar tenger
parti ügyek rendezéséről; a pénzügyi törvényszékek fentartásáról; a volt központi kormáry közegei nyugdijáról 
szóló törvényjavaslatokról. 

A konnány részéről jelen vannak: Gorove István, > 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10JU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 15-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa) : Nagy
bánya sz. kir. bányaváros közönsége Mosony me
gye közönsége által a közmunka természetbeni 
kiszolgáltatására s az utépitészet készpénzzel! 
kezelésére nézve alkotandó törvény iránt intézett 
feliratát pártolja. 

Veszprém megye közönsége az Eszterházy-
képtárnak megszerzése iránt tesz felterjesztést. 

Arad város közönsége Ungh megye közönsé
gének tűzkár elleni biztosítási rendszernek orszá-
gositása iránti felterjesztését pártolja. 

Sopron megye bizottmánya a hatvan-szol
noki vasútvonal mielőbbi munkába vételét kéri. 

Hont megye közönsége egy incompatibilitási 
törvény hozatalát kéri. 

Sopron megye bizottmánya a, szatmár-dées-
kolozsvár-beszterczei és szatmár-nagybányai vas
útvonal kiépítésére szükséges kormányengedély 
mielőbbi megadása iránt kérvényez. 

Hegedűs István egri lakos, volt honvéd, ke
resetképtelensége miatt nyomorában segélyért 
folyamodik. 

E l n ö k : Ezen kérvények a kérvényi bi
zottsághoz fognak utasíttatni, 

T. ház! Kendkivüli, legalább eddig szo
katlan módon , távirat utján érkezett hoz
zám egy kérvény, melyet elég fontosnak tartok 
arra, hogy a t. háznak bemutassam. Szó van az 
első vicinális vasútról, melyért a vállalkozók ka-
matbiztositást nem kérnek, de csak azon föltétel 
alatt, hogy ha az engedély reá még ezen hónapban 
megadatik. A kérdéses vasútvonal, t . i. a val-
kány-perjámosi vonal kiépítésére az államvasut-
társaság vállalkozott, ha még e hó folytán meg
kapják az engedélyt, és pedig minden kamat-
biztositás nélkül. Az illetők, Szerb-Nagy-Szent-
Miklós és Perjámos községe lakosai, Buócz Já
nos, Jeszenszky Lajos ós Popper Lipót az iránt 
kérik a képviselőházat: méltóztassék intézkedni, 
hogy e kérvény iránt határozat hozassék még e 
hónapban, hogy ők ezáltal azon vidéken, a hol 
az országutak járhatlansága miatt más közle
kedési eszközökről gondoskodva nincsen, megkap
hassák az engedélyt ezen vicinális vasútvonal 
kiépítésére. 

Ha a t. ház beleegyezik, talán a közleke
dési miniszter urat előlegesen kellene utasítani, 
hogy előterjesztését e tárgyban a háznak adja 
be. (FölMáUások: A vasúti bizottsághoz!) 
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T i s z a K á l m á n : Minden esetre a vas
úti bizottsághoz kellene utasítani. 

E l n ö k : A vasúti bizottság alig fog e 
tárgyra véleményt mondhatni, ha nincs ott elő
terjesztés a minisztérium részéről. Egyébiránt 
előleges tárgyalás végett oda lehet utasítani. 

I i ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mint én vagyok értesülve, a köz
lekedési minisztériumnak a vasutakra vonatkozó 
több rendbeli előterjesztése elkészült, és a 
mint tudom, mindjárt a költségvetés fölötti tár
gyalások befejezése után fognak a ház elé ter
jesztetni. Ha nem csalódom, az elnök ur által 
szóba hozott tárgy is azok közé tartozik, a me
lyek iránt az előterjesztések már eddig megtörtén
tek volna, ha a hosszas budgetvita a t. háznak 
minden idejét igénybe nem veszi. Legezélszerübb-
nek tar tanám, ha. azt méltóztatnának elrendelni, 
hogy ezen távirat a közlekedési minisztériummal 
közöltessék; előre is biztosítván a t. házat, hogy 
a kormánynak az összes vasutakra vonatkozó 
előterjesztései rövid napok múlva fognak a t. 
ház elé terjesztetni. (Helyeslés.) 

H u s z á r I m r e : T. ház! Ha nem csaló
dom, ugyanezen tárgyra vonatkozik azon kérvény, 
melyet Bogdán Vincze képviselőtársunk legköze
lebb beadott. Ugy tudom, hogy azon kérvény < 
előzetes tárgyalásra u tas í t ta to t t ; azt hiszem te
hát, hogy midőn ezen tárgyra nézve érdemileg 
határozunk, egyúttal azon kérvényről is lehetne 
intézkedni. 

E l n ö k : Méltóztassék megengedni, hogy 
ezen táviratot mégis csak áttegyük a közleke
dési miniszter úrhoz. 

G o r o v e I s t v á n k e r e s k e d e l m i m i 
n i s z t e r : T. ház! Van szerencsém bemutatni 
egy kérvényt Árva megye fölvidéki 54 községe 
részéről, melyben a törvényszéket és a megyei 
széket Alsó-Kubinból Turdossinba kérik át
tétetni. 

F ö l d v á r y M i k l ó s : Győr megye Tóköz 
vidékében levő községeknek kérvényét van sze
rencsém benyújtani, melyben az úrbéri viszo
nyokból még fenmaradt, s az egyenlőség esz
méjével öszhangzásban nem levő kérdéseket tör
vény által elintéztetni kérik. 

P e t r o v a y Á k o s : T. ház ! Van szeren
csém benyújtani Ungvár városa képviseletének 
kérvényét, melyben a kamaralis jószágokhoz tar
tozó Daróez-Kincsesi jószágok megvételét kérik. 

Miután ezen dologban már az előzetes al
kudozások megtörténtek, és az ár iránt is némi 
megállapodások jöttek létre s egyedül csak az 
engedély van hátra, hogy t. i. az eladás meg
adassák és a fizetés mikéntjéről történjenek meg
állapodások: kérem ezen kérvényt, sürgősségénél 

fogva, a pénzügyi bizottsághoz utasítani. (Föl-
Máltások: A kérvényi bizottsághoz!) 

E l n ö k : A kér vény i bizottsághoz utasit-
tatik. 

H a l m o s y E n d r e : Van szerencsém Sop
ron megye több községének kérvényét benyújtani, 
melyben kérik, hogy Sopron megye alsó vidéke 
számára a második törvényszék székhelyéül Ka
puvár mezővárosa tűzessék ki. 

Z s e d é n y i E d e : Va,n szerencsém Szepes 
megye Uj-Leszna községe kérvényét benyújtani, 
melyben arról panaszkodik, hogy néptanítója, ki 
egyszersmind minden második vasárnap az isteni 
tiszteletet is el szokta végezni, a honvédseregbe 
besoroztatott. 

M á r i á s s y B é l a : Van szerencsém Pusz
ta-Péteri haszonbéres község elöljárói és lakosai 
folyamodását benyújtani, melyben jelenlegi szü-
lőföldjökké vált lakhelyűknek részökre törvény
hozás utjáni állandósítását kérik. 

K ö r m e n d y S á n d o r : Van szerencsém 
Kapós város közönségének két kérvényét beter
jeszteni: az egyiket a herczeg Eszterházy-féle 
képtárnak országos költségen leendő megvásár
lása érdemében, a másikat a még mai napig 
főn álló regálék megszüntetése, illetőleg eltörlése 
tárgyában. Aiánlom ezen utóbbi kérvényt any-
nyival inkább a t. ház figyelmébe, mert e tárgy
ban nevezett városnak eddigi jogai csorbítá
sával összekötött hátrányokat kell szenvedni. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvenyi 
bizottsághoz utasíttatnak. 

Bemutatom a gazdasági bizottságnak je
lentését a havi költségvetés i ránt ; ki van nyo
matva, méltóztassanak tárgyalni. 

F o d r ó c z y S á n d o r (olvasna a gazdasági 
bizottság jelentését az 1870-ik évi márczim havi költ
ségvetés tárgyában.) 

E l n ö k : Méltóztatnak helyben hagyni a 
költségvetést? (Elfogadjuk!) és egyszersmind föl-
hatalmaztatik az elnökség, hogy annak folyóvá 
tétele iránt intézkedjék? (Helyeslés.) Tehát az 
elnök e szerint fog intézkedni. 

A központi bizottságnak is van egy jelen
tése, méltóztassanak meghallgatni. 

U r h á z y G y ö r g y a k ö z p . b i z o t t s á g 
e l ő a d ó j a : T. ház! Van szerencsém a központi 
bizottságnak jelentését az osztályok által tárgyalt 
törvényjavaslatokról a t. háznak bemutatni. (Ol
vassa a központi bizottság jelentéséi a póstajövedé-
kek 1869-ik évi kiadásainak fedezésére szóló póthitel 
megadásáról; ő felsége udvartartásának költségeiről; 
a magyar koronához tartozó tengerparti, hajózási és 
kereskedelmi ügyek rendezéséről, valamint, a pénzügyi 
törvényszékek ideiglenes föntartása iránt az ország
gyűlés mindkét háza által elfogadott törvényjavaslat 
második §-ának módosítása tárgyában. Továbbá a 
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volt központi kormány közegei nyugdijáról szóló tor
vényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : T. ház! Az osztályokból alakult 
központi bizottság véleményezése szerint mind
ezen törvényjavaslatokat elfogadásra ajánlja, a 
mint azokat a pénzügyi bizottság megváltoztat
ta , a 4-ikben semmi változtatás nem történt, ezt 
tehát újra nyomatni nem szükséges, a másikban 
a közös nyugdijakra vonatkozólag vannak vál
tozások, ennek kinyomatása iránt rendelkezni 
fogok, és a t. ház meg fogja engedni, hogy eze
ket minél elébb napirendre kitűzzem. 

Az első négyre nézve nincs nehézség, hogy 
holnapra ki ne tűzethessenek, mert azok válto
zatlanul ugy maradnak, a mint ki voltak nyom
tatva ; a másikat ki kell nyomatni, és nem tu
dom, hogy holnapig elkészülhet-e. {Bal felől: 
Holnapután! Jobb felől: Holnapi) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Miután a t. ház határozatot méltóz
ta to t t hozni az iránt, hogy a minisztériumok 
költségvetésében előforduló nyugdijak kérdése az 
összes budget-tételek tárgyalása után vétessék 
föl és az idő amúgy is igen rövid, szükséges 
volna, hogy az e fölötti tárgyalás mielőbb meg
kezdessék ; a központi bizottság jelentésében azon
ban két oly törvényjavaslat foglaltatik, a melyek 
iránti határozathozatalnak a nyugdijak kérdése 
fölötti tárgyalást meg kell előzni: úgymint a 
legtelsőbb udvartartási költségekről és a közös 
nyugdijakról szóló törvényjavaslatokat. Bátor va
gyok ennélfogva a t. uázat arra kérni : méltóz
tassék az emiitett két törvényjavaslatot minél 
előbb napirendre tűzni, (FölUáltások: Holnap!) 
hogy azok tárgyalása után a nyugdijak kérdése 
vétethessék föl. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én átlátva, 
hogy a budget tárgyalásának befejezésével siet
nünk kell, nem akarok szorosan ahhoz ragasz
kodni, hogy három nap közbejöttével tárgyaltas-
sék, hanem elfogadom a szabályok azon tételét, 

hogy lehet hamarább is tárgyalni; de már hol
nap még sem lehet, mert utoljára mégis szük
séges, hogy a tárgyalási nap előtt a jelentés 
kinyomva kezeinkben legyen. Én szombatra kér
ném kitüzetni. 

E l n ö k : A tárgyat a t . ház ismeri; az ki 
volt nyomtatva akkor, mikor a pénzügyi bizott
ság bejelentette; én nem tudom, hogy miért 
volna nehézség az ellen, hogy holnapra kitüzes-

{ sék. Méltóztassék a t. háznak határozni, hogy 
1 szombatra vagy holnapra kivánja-e kitüzetni? 
j (Felkiáltások : Holnapra! Szombatra!) 
\ A kik holnap kívánják fölvenni, méltóztas

sanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség holnap-
utánra kívánja fölvétetni. 

A t. ház tagjai ma és holnap ülés után az 
osztályokban a következő törvényjavaslatokat ve
hetik föl, melyek kinyomatva, és a képviselő 
urak közt már kiosztva vannak. Ezek a követ
kezők : 

Törvényjavaslat a közös magyar-horvát tör
vények kihirdetéséről. 

Törvényjavaslat a szabadalmazott osztrák 
államvaspálya-társulat adójáról, és azon vállala
tok által fizetendő adó fölosztásáról, melyeknek 
üzlete mindkét államterületre kiterjed. 

Törvényjavaslat a Temes folyó és Béga csa
torna területén eszközlött és még eszközlendő 

| ármentesitésekről. 
Törvényjavaslat a szőlőváltsági kötvények 

i szelvényadójáról; végre a Simay Gergely és tár-
• sai által indítványozott törvényjavaslat az utvá-

mok megszüntetéséről. 
Ezek volnának azon tárgyak, melyeket az 

I osztályok ma és holnap tárgyalhatnának; azon-
| ban ha a t. ház megengedi, holnap rövid ülést 

lehetne tartani, talán 10—H-ig a hátralevő 
kórvények tárgyalására. — 11 órakor azután az 
osztályok munkájokhoz foghatnának. 

Az ülés végződik d. e. II1* órakor. 



149. országos ülés 
1870. márczius 18-án 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kormány válaszol Deák Ferencz interpellátiójára a Pest városi ház -
adó tárgyában. Az ipartörvényjavaslat az osztályokhoz utasittatik. A kérvényi bizottság jelentései elintéztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, később Bedekovich Kálmán, Mikó Imre 
gróf. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már-
ezius 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Deák Ferencz pest-belvárosi képviselő be
adja Bottyán Antal s érdektársai kérvé
nyét, melyben határozatilag kimondatni kérik, 
hogy részökre illetőleg érdektársaik részére a 
nagy-kikindai uradalomhoz tartozó úgynevezett 
galádi pusztát a pénzügyminisztérium örök áron 
engedje át. 

Fekete József képv. ur beadja Janó Julianna 
Szathmári Istvánné maros-vásárhelyi lakos kérvé
nyét, melyben kéri, hogy nénje Jakab Dánielné 
által 1849-ben a magyar államnak kölcsön adott 
400 frt megtéríttessék. Ezen kérvények a kérvé
nyi bizottsághoz lesznek átteendők. 

S t o l l K á r o l y : Van szerencsém benyúj
tani Felső-BányA közönségének az országos bíró
sági szervezés alkalmával egy telekkönyvi intéz
ménynyel egyesitett járásbíróságnak e város ke
belében leendő fölállítását kérő folyamodását, 
kérvén azt a kérvényi bizottsághoz utasítani oly ! 

meghagyással, hogy ezt az illető törvényjavaslat 
tárgyalása előtt vegye tárgyalás alá. 

S c h v a r c z G y u l a : A sopronyi tanitó-
egylet kérvényét van szerencsém benyújtani, mely
ben az 1868. XXXVIII-ik törvényczikk különösen 
a tanítók fizetésére s a tankötelezett évekre 
vonatkozó §§-ainak megváltoztatását kérik. 

E l n ö k : Mindé kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttatnak. 

Pénzügyminiszter ur a napirend előtt szó
lani kivan. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Pest belvárosának 
igen t. képviselője a képviselőház márczius hó 
9-én tartott ülésében interpellatiót intézett hoz
zám az 1868. XXXL törvényczikk 23. 24. 25-ik 
§§-val ellentétes adóterbeltetés tárgyában. 

Miután ugy vagyok értesülve, hogy a kér
vényi bizottságnak a mai ülésben tárgyalás alá 
kerülő jelentésében az 59. sz. alatt ugyanazon 
tárgy foglaltatik, melyről az interpellatió szób 
azon esetben, ha most válaszolnék az interpel
latióra, a most előadandó érveket az 59. számú 
kérvény tárgyalása alkalmával ismételnem kel
lene — Ennélfogva azon kérdést vagyok bátor 
a t. interpelláló úrhoz és a t. házhoz intézni, 
belenyugosznak-e abba, hogy azokat, miket az 
interpellatióra kívánok elmondani, akkor adjam 
elő, midőn ama kérvény tárgyalás alá kerül'? 
(Helyeslés.) 

Ez által elkerültetnék az, hogy egy és 
ugyanazon ülésben egy és ugyanazon tárgy iránt 
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kétszer mondjam el ugyanazon nézeteket. (He
lyeslés.) 

D e á k F e r e n c z ; Legfontosabb az idő
nyerés kérdése. Reménylem, hogy e kérvény ma 
már tárgyalás alá kerül és ugyanakkor megvi
tathatjuk a dolgot; a mi majd akkor mondatik, 
azt az interpellatióra válaszul tekinthetjük és én 
is annak fogom tekinteni, a tárgy azonos levén, 
igy elkerülhetjük a kétszeri vitatkozást. (He
lyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Kötelességem bejelen
teni, hogy bár a 254-ik szám alatti törvényja
vaslat, mely az országban fönálló királyi kincs
tá r i utvámok megszüntetésére vonatkozik , a 
tegnapi ülésben az osztályokhoz utasíttatott, a 
IX-ik osztálynak többsége mégis azon nézetből 
indult ki, hogy a ház azt nem egyenesen az 
osztályokhoz utasította, hanem, miután pénzügyi 
jövedelemről van szó, a pénzügyi bizottsághoz 
vélte utasitandónak ; azt hittem, ezt be kell je
lentenem, hogy tisztába hozassák: vajon az osz
tályokhoz utasittassék-e e tárgy, vagy elébb meg 
^elljen hallgatni a pénzügyi bizottságot, miután 
a IX-ik osztály ezt szükségesnek tartja *? 

E l n ö k : T. ház! Midőn Simay képviselő 
ur és társai beadták a tőrvényjavaslatot, ak
kor a képviselőház határozata csak annyira terjedt, 
hogy az kinyomatik, kiosztatik, és felvételi ide
je meghatároztatok. Én tegnap a képviselő urak 
sürgetésére előadtam a t á rgya t ; a t . ház az 
osztályokhoz utasította, mit én annyiban helyes
nek tartok, mert : először, e tárgy a budgetben 
elő sem foi dúlván a pénzügyi bizottság teendői 
sorába nem tartozik; másodszor, mint törvényja
vaslatnak az osztályokhoz kell mennm. Azonban 
a t. ház vélemányétől függ, elhatározni 
bályok értelmében, hogy a pénzügyi bizottsághoz 
utasittassék-e vagy nem? 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Én azt hiszem, 
hogy ha szorosan veszszük a szabályokat, igaz
ság szerint azon szabálynál fogva, melyre az igen 
t. elnök ur hivatkozni méltóztatott, ki kellene ezen 
törvényjavaslat fölvételének napját tüznb akkor 
az indítványozó kifejthetné indítványát, s a felett 
határoznánk: akarja-e a t. ház tárgyalni vagy 
nemi roert csak ha elhatároztatott, hogy tárgyal
ni akarja a t. ház, akkor áll elő azon kérdés, 
hogy a további lépés a pénzügyi bizottsághoz 
küldés legyen-e? En részemről kérem, hogy szo
rosan a szabályokhoz tartsuk magunkat, melyek 
e tekintetben tökéletesen világosak. Tűzessék e tör
vényjavaslat akár melyik nap napirendre, s akkor 
határoztassék el. kivánjuk-e azt tárgyalni vagy 
nem ? ez megtörténvén, csak akkor merül föl a 
kérdés: a pénzügyi bizottsághoz vagy az osztá
lyokhoz utasittassék-e 1 

E l n ö k : Én csak azért voltam bátor teg

nap a kérdést igy föltenni, mert képviselő urak 
aggodalmukat tejezték ki a felett, hogy különben 
nem fog a budgettel együttesen meghaladtat-
hatni. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház ! Azt hi
szem, hogy tegnap, mikor az elnök ur kimondta 
a határozatot, igen helyén lett volna azon meg
jegyzés, melyet Tisza Kálmán képviselőtársam 
most tesz. De ma e kérdés már meg van ha
ladva, a mennyiben a törvényjavaslatot több 
osztály már tárgyalás alá is vette. Ennek kö
vetkeztében maradjunk meg azon határozatnál, 
mit a ház csak tegnap hozott. 

Kérem tehát a t. házat, méltóztassék meg
maradni tegnapi határozatánál, mely szerint e 
tárgy az osztályokhoz utasí t tatott . 

S o m o s s y I g n á c z : A kik tegnap itt 
voltak, tudhatják, hogy, midőn a t. elnök ur a 
kérdést föltette, már akkor átalános mozgás ke
letkezett elannyira, hogy a te t t nyilatkozatot, 
melyben pedig egy jövedelem megszüntetéséről 
van szó, tárgyalni sem lehetett, s az elnöki ki
jelentés elhangzott, s ennélfogva én e határoza
tot olyan határozatnak, mely semmi tekintetben 
kérdés alá ne jöhetne, megvallom nem tartom, s 
mint a 9-ik osztály tagja, magam is azon né
zetben voltam, hogy az a pénzügyi bizottsághoz 
utasíttassák. 

Méltóztassék figyelembe venni, t. ház, a dolog 
fontosságát, és méltóztassék azt napirendre ki
tűzni, ugy, mint a Tisza Kálmán azt indítvá
nyozta. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Elismerve az előttem szóló által fölem
lített azon körülményt, hogy a tegnapi ülésben, 
midőn e törvényjavaslatnak az osztályokhoz 
leendő utasításáról volt szó, a ház csakugyan 
oszlófélben volt, de emlékezetébe hozom a tiszt. 
háznak, hogy van egy előbbi átalános határo
zata a háznak, mely — azt hiszem — szabá
lyozó s ezen tárgy megítélésénél irányadó. —• 
Ugyanis midőn a pénzügyi bizottság megalakí
tása elhatároztatott, ugyanakkor kimondatott, 
hogy mindazon javaslatok és előterjesztések, me
lyek a pénzügyi szakba vágnak, az az: az állam 
jövedelmeire és kiadásaira befolyással vannak, a 
pénzügyi bizottsághoz utasíttassanak előleges 
tárgyalás végett. Ámbár magam is elismerem, 
hogy az utvámokra nézve minél előbb szükséges 
a törvényhozásnak intézkednie, miután azonban 
a beadott javaslat szerint eltöröltetni kivánt üt
és hidvám néhány százezer forintra menő jöve
delmet tesz, óhajtanám, hogy a beadott törvény
javaslat előbb a pénzügyi bizottsághoz utasíttas
sák és az osztályok e bizottság véleményével 
együtt vegyék azt tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát nyilatkozni, 
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vajon kiváuja-e a t. ház, hogy a pénzügyi bi
zottsághoz utasíttassák. (A pénzügyi bizottsághoz !) 
A tárgyalás tehát ma megtörtént a felett, hogy 
a ház igenis kivan az iránt határozni; de any-
nyiban módosítja a tegnapi ülésben hozott ha
tározatot, hogy mielőtt az osztályokhoz utasít
tatnék a törvényjavaslat, előbb meg kívánja 
hallgatni a pénzügyi bizottságnak e részbeni vé
leményét. (Helyeslés,) 

A központi bizottságnak van egy jelentése 
az ipartörvényjavaslat iránt. 

E r k ö v y A d o l f e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az ipartörvényjavaslat tár
gyában.) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind az arra vo
natkozó módosítások ki fognak nyomatni és ki
osztatni, és annak idején tárgyalás alá fognak 
kerülni. A kérvényebnek 229. szám alatti Xl-ik 
sor jegyzéke fog előterjesztetni. 

Majclu I g n á c z , a k é r v é n y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a ; T. ház! Ezen sorjegyzékből 
már előzetesen referálva volt 20 darab, neveze
tesen a 3., 4., 5., 8.. 11. , 22. , 25., 28., 30., 
35., 36., 38., 44., 45., 46., 47., 97., 98., 99 
és 100. — Következik most 1 — 1900. szám 
alatt Hont megye kérvénye. (Olvassa a kérvényi 
bizottságnak 229. szám alatt XI. sorjegyzékében fog
lalt kérvényekre vonatkozó véleményezéseit, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtattak.) 

E l n ö k ; Ezek tehát mind elfogadtatván, 
következik a XIV. sorjegyzék olvasása. 

H a l m o s y E n d r e a k é r v é n y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a 262. szám alaii XIV. 
sorj egyz ékbe foglalt 1—58. továbbá a 60—92. és 
98—105. sorszámok alatti kérvényekre a bizottság 
véleményezéseit, melyek hasonlóan észrevétel nélkül el
fogadtatnak.) 

E l n ö k : Ezek is elfogadva levén, követ
kezik a kihagyott 59. sorszám. 

H a l m o s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa az 
59. sor szám alatt Pest sz. Mr. város kérvényét, az 
uj építkezésekre az 18651?'. törvényczikk által elren
delt teljes adómentességnek az 1868. évi 50,505 
szám alatt keli pénzügyminiszteri rendeld ellenéhen 
föntartása, esetleg ugyanazon törvények magyarázata 
iránt ; és erre nézve a kérvényi bizottság vélemé
nyét.) 

A Minthogy a minisztérium a hozott törvé
nyéket azok világos szavai szerint végrehajtani 
köteles, és m azok világos rendelkezésétől elté-
rőleg a törvényt nem értelmezheti; minthogy 
továbbá a jelen esetben az 1868. XXII. törvény
czikk 23. és 24-i% §|-ai az uj épületekre és 
építkezésekre nézve az adómentességet megszo
rítás nélkül megengedik és-tekintettel azon tör
vényczikk 23. és 25-ft: I j j r t ' a házbéradó alat t 
mind az állami, mind a foídtehermentesitési pót-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 \ l VH. 

lék értendő, és így a törvénynek szavai szerint az 
adómentesség ügy az államadóra, mint a foíd
tehermentesitési pótlékra kiterjed, és minthogy 
végre a törvényt annak világos szavaitól eltérő-
leg értelmezni csak a törvényhozás van hivatva: 
ennélfogva Pest városa községe kérvényének hely 
adandó és a kérvény a pénzügyminisztériumhoz 
a fönebbi megjegyzéssel átfcendő lenne. *^' 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Mind a márczius 9-én Pest 
belvárosának igen t. képviselője által hozzám 
intézett interpellatió, mind a kérvényi bizottság
nak az 59. szám alatti véleménye vonatkozik 
az 1868-iki XXII. törvényczikknek a házadóról 
szóló törvény bizonyos szakaszai magyarázatára. 
— Még pedig mind két fölfogás szerint az 
186«. XXII. törvényczikk 23. 24. 25-ik sza
kaszai akkép értelmeztetnek, hogy az újonnan 
építendő házak, az országban bizonyos évsorig, 
a fővárosban ismét bizonyos évsorig fölmentei
nek nemcsak az állami adó, de egyszersmind a 
foídtehermentesitési pótlék alól. 

Részemről pedig e törvényt akként magya
rázom, és akként alkalmaztam, — s ez a tárgya 
leginkább Pest város kérvényének, mely fölött 
a kérvényi bizottság most jelentést tesz, — 
hogy az újonnan építendő házak egészen föl 
vannak mentve az állami adótól, de nem a foíd
tehermentesitési járuléktól. 

Miután e kérdés fontos; a mennyiben i t t tör
vény magyarázásáról van szó, mire törvényeink 
értelmében a törvényhozás tehát az országgyű
lés és a koronás fejedelem van hivatva ; és mi
után ilyen eset most először fordul elő, méltóz
tassanak megengedni, hogy előadjam mindazon 
indokokat, melyek szerint épen e törvény 23., 
24., 25 és 12 ik szakaszának alapján eltérőleg 
a tisztelt bizottság nézetétől, azt tartom helyes 
magyarázatnak, hogy t. i. az ujabban épített 
házak, csupán csak az állami adótól mentettek 
föl. (Halljuk!) 

Mindenekelőtt lássuk a törvénynek magának 
hivatkozott rendelkezését: ,,Az egész országban 
mindenütt 10 évi adómentességnek van helye, 
ha puszta helyen, hol azelőtt épület nem léte
zett, uj ház építtetik, és 8 évi adómentesség 
adatik, akkor, ha elébb fön állott, de a földszi-
néig lerontott épület helyébe, ó falak vagy fal
részek fölhasználása nélkül, uj épület állíttatik.' ' 
A 24. §. pedig Budapestre nézve kivételesen az 
első esetben 15. évi, a második esetben pedig 
10 évi adómentességet biztosit, és végre a 25. 
§. az adott kedvezményt a jelen, t. i. az 1868. 
év elejétől már építtetni kezdett és építendő 
házakra kiterjeszti. 

Mindenekelőtt szabadságot veszek magam
nak megjegyezni azt, hogy nekem korántsem 

16 



122 147. országos ülés mirczius 18. 1870 

volt szándékom az adómentességet 70°|0-ra meg
szorítani, és még kevésbé lehetett szándékom nem 
jogos megterhéltetést bárkire — és igy a pesti 
házbirtokosokra róni.', Nem önkényes cselekedetről 
van i t t tehát, nézetem szerint, szó, de legföl
jebb a hozott törvénynek különböző magyaráza
táról. 

Megengedem, hogy a törvény szavai nem 
eléggé világosak; de viszont azt állítom, hogy 
azon értelem, melyet én a törvény végrehajtá
sánál az idevonatkozó szakaszoknak adtam, ma
gán a törvényen alapszik. 

Mielőtt a törvényt értelmezném, meg kell 
jegyeznem, bogy ha tekintetbe veszszük azon 
gyorsaságot, melvivel az átmeneti korszak ne
hézségei közt 1868-ban minden létező adónemet 
törvényhozási utón meg kellett állapítani, meg
állapítani azon rövid idő alatt , melyre a tör
vénytől nyert indemnitás kiterjedt : nem lehet 
csodálkozni, ha a törvények hozatalánál —kivált 
tekintve azon különböző tárgyalásokat, melyeken 
azon törvények a pénzügyi bizottságban, az osz
tályokban, a központi bizottságban és a házban 
keresztülmentek — egy vagy más helyen a tőr
vény szerkezetének egyöntetűsége és világossága 
csorbát szenvedett, vagy ha egy vagy más eset
ben valamely szakasznak megváltoztatása foly
tán az utána következő szakaszokban a szüksé
ges változtatások kellő pontossággal keresztül 
nem vitettek és néhol egy vagy más kifejezés
nek szabatosabb fogalmazás, elnézésből, nem adat
hatott . 

Ily eset adta magát elő a házadónál. A 
minisztérium bizonyára nem érezheti magát föl
jogosítva, kétes esetben a törvényt törvényerejü-
leg magyarázni, miután azon magyarázat, tör
vényeink értelme szerint, az országgyűlést és a 
koronás fejedelmet il leti; de ha valamely tör
vényben előforduló kétes esetben magyarázatról 
van szó, bizonyára szükséges visszamenni a tör
vény alkotásának különböző stádiumaira és külö
nösen szükséges tekintetbe venni azon szándékot, 
mely annak alkotásánál kétségtelenül fönforgott. 

Méltóztatnak arra emlékezni, hogy 1867 
előtt az egyenes adók minden nemére nézve meg 
volt állapítva a gyökadó s annak voltak külön
böző pótlékai; igy az államadónak volt hadi
pótléka; a gyökadó a hadipótlékkal együtt tet te 
az állami adót, mely az osztrák minisztériumnak 
költségvetésé oen fordult elő és a birodalom 
szükségleteinek födözésére fordíttatott. Azonkívül 
fönállott és a birodalom másik felében még most 
is fönáll az országos pótlék, mely az egyes ko
ronaországok saját szükségleteinek födözésére 
volt kivetve. Ez már nem a birodalom költség
vetésében fordult elő, hanem az egyes korona
országok födözetének képezte tételét, ós azonkí

vül vettetett ki még minden egyes adónemnél 
egy bizonyos aránylagos összeg, földtehermente-
sitési járulék neve alatt. 

Midőn az első magyar államköltségvetést ós 
az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslato
ka t beterjesztettem, azon indítványt tettem, 
hogy a változott viszonyok folytán az országos 
pótlékok megszüntettessenek és olvasztassanak 
egybe az állami adó tótelével, azonban meg kí
vántam különböztetni az államadótól, mely köz
szükségletekre vettetik ki, a földtehermentesi-
tési pótlékot, még pedig a költségvetésben kü
lön volt kiróva a magyarországi ós külön az 
erdélyi, ugy, mint külön ki van róva a horvát
országi földtehermentesitési pótlék önállóan és 
függetlenül az állami adótól. A házadónál aze
lőtt is bizonyos évtartamra, de kevesebbre, mint 
az általam annak idejében beterjesztett törvény-
j avaslatban kezdeményeztetett, fönállott az ál
lamadótól való mentesség: de Magyarországban, 
sem a birodalom másik felében nem voltak és 
nincsenek fölmentve az uj építkezések a földte
hermentesitési járuléktól. 

En, ki a törvényeket indítványoztam, kíván
tam bizonyos kedvezményeket adni az uj épít
kezéseknek, még pedig Pest számára és ugyan
azokat, melyek Bécsben léteztek; de korántsem 
volt és nem is lehetett szándékomban az uj épít
kezéseket még a földtehermentesitési járuléktól 
is fölmenteni, annyival inkább nem. miután a 
tapasztalás azt tanusitá, hogy az egyenes adókra 
kivetett földtehermentesitési járulék nem volt 
képes födözni a földtehermentesitési adósság ka
matait és törlesztési járulékait. 

A dolgok ezen állássánál nem lehetett és 
nem volt szándékom az újonnan építendő há
zakra, melyekre nézve az adómentességnek tar
tama ugy is kiterjesztetett, az eddig követett 
eljárással ellenkezőleg ezen ujabb kedvezményt 
is javaslatba hozni, miután ennek megadása 
esetében az adóalapot kellett volna a különbö
zettel megterhelni. 

Hajói emlékszem, a pénzügyibizottságban, hol 
az egyenes adónemek és igy a házadó is rész
letes és hosszas vitatkozásoknak tárgyát képezte, 
a földtehermentesitési járulóktól való fölmentés 
szóba sem jött és. az eddig fönállott gyakorlatot 
bizonyára a bizottság föntartani kívánta; sőt, 
ha visszamegyünk a házadó tárgyalása alkal
makor e házban folytatott vitákra, azokban is 
egy szóval sem volt fölemlítve az adómentesség
nek ily széles értelemben valő magyarázata. 
Bizonyítja ezen állításomat azon körülmény, hogy 
a házadóról szóló törvény 12-ik §-a határozat
tan megkülöebözteti a 70°/0-ot 30°/0-tól és azt 
mondja, hogy a házbéradó- és házosztályadó té
telek 70%-a állami adóul — kiemelem ezen 
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szót „adó" — 30°/o-a pedig földtehermnutesitési 
járulékul tekintetik, tehát a földtehermentesités 
fejében teendő fizetés nem adónak, hanem járu
léknak neveztetik. 

Nézetem szerint lényeges itt a szavak
ban rejlő különbség is. Elébb, mint emlitém, 
„föidtehetmentesitési pótlékról" volt szó; ha 
a törvényben a „földtehermentesitési pótlék" 
szó említtetnék akkor adómentesség esetében, 
tehát, — midőn adót nem kell fizetni, — termé
szetesen annak pótlékát sem lehetne követelni ; 
holott ellenkezőleg, miután nem „pótlékról", 
hanem egyenesen „járulékról" van szó, már ma
gában ezen különböző szónak alkalmazása eléggé 
bizonyitja, hogy a törvénynek minő értelmet 
kívántunk tulajdonítani. 

Még mi nem régóta gyakoroljuk az adó 
minden nemére nézve a törvényhozást és igy 
nem csoda, ha gyakran nem a kellő kifejezések 
használtatnak. Ha a régebbi időket tekintjük, 
midőn „adó" név alatt csak kétféle adó létezett : 
az úgynevezett hadiadó, és a törvényhatóságok 
költségeire szolgáló háziadó ; midőn az ország
gyűlések által háború idején megszavazott adó 
subsidiumnak neveztetett, a szélesebb értelem
ben vett adónemek nevezetes részei pedig, mint 
például az indirect adóknak minden elébb fön-
állott neme nem adó név alatt fordul elő tör
vényeinkben, — nem csoda, ha az adóknak tör
vényes értelmezése, midőn az 1868-iki törvé
nyek alkottattak, nem volt oly értelemben elfo
gadva, mint azt átalában a tudomány értel
mezni szokta. Minden esetre hiba a törvény 
szerkezetében — ezt elismerem — hogy midőn 
ezen törvényt indítványoztuk és a tárgyalás kü
lönböző stádiumain keresztül vittük, a 23. és 
24. §-nál nem tettük be a szerkezetbe, hogy ezen 
adómentesség mint előbb, ugy jövőre is a föld 
tehermentesítési járulékra ki nem terjed. Ha az 
angol eljárás divatoznék nálunk, a törvény vég
rehajtására nézve semmi kétség sem támad
hatna, miután ott egyedül a szavak határozók]: 
már pedig, ha tisztán a szavakat veszszük, mi
után a 12. §. határozottan megkülönközteti az 
állami adót a földtehermentesitési járuléktól, és 
az utóbbit nem adónak, hanem járuléknak ne
vezi; a 23. és 24. §. pedig csak adómentességről 
és nem járulékmentességről is szól: egyedül a 
szavakat tekintve, ugy hiszem, kétségtelen, hogy 
helyesen értelmeztem a törvényt. 

Mint mondám a törvény magyarázatára 
nézve egyik döntő befolyással bir, hogy azok, kik 
a törvényt alkották, azt mikép fogták föl az 
alkotáskor; a másik körülmény, mely a törvény 
magyarázatánál fontossággal bir, az, hogy mi
dőn a törvény kihirdettetet, és legelőször alkal
mazásba vétetett , az akkor minő értelemben vé

tetett . Az 1868iki XXII-ik törvényczikk 49. §-a 
fölhatalmazta a minisztériumot, hogy a házadó 
kivetésének, beszedósénekés kezelésének módjára 
vonatkozó, eddig gyakorlatban levő szabályokat 
érvényben tarthassa; ón, ki a törvény végre
hajtásával, meg voltam bizva, a törvény kihir
detése utánrövid idő múlva közzétettem a hiva
talos lapokban, sőt minden egyes törvényhatóság
nak és igy Pest városának is megküldtem ezen 
szabályokat és ezen szabályok IT-dik fejezeté
nél, mely a „kivételes adómentességről" szól, s 
melyben a törvény 23. 24. és 25. §§-ai is idézve 
vannak, a 72. §-ban ez foglaltatik ; „Ezen adó
mentesség csak a folyó állami házadóra szőrit-* 
kőzik; tehát nem ad igényt oly egyébb köz
vagy községi terhektől fölmentésre, melyeket a 
háztulajdonos azon épülettől törvény szerint vi
selni tartozik." Ezen szabály szórói-szóra meg
felel azon gyakorlatnak, mely a törvény hozatala 
előtt fönállott, és miután a törvény 12. §-a szo
rosan megkülönbözteti az adó értelmét a járulék 
értelmétől, a fönebb említett értelmezésnél fogva 
melyet a törvénynek adni lehet és kell, — né
zetem szerint—érvényben kellett maradni ezen az 
előbbi gyakorlaton alapuló szabálynak is. 

Tehát a törvénynek ily magyarázata mel
lett szólanak a törvénynek szoros értelemben 
vett szavai; mellette szólanak a törvény alkotá
sakor előfordult, s általam fönebb emiitett kö
rülmények s végre mellette szól a törvény ki
hirdetése alkalmával a minisztérium által a 
nyert fölhatatmazás alapján kiadott szabályok
nak világos tartalma. 

De legvilágosabb bizonyitvány ezen magya
rázat helyessége mellett az, hogy nemcsak a 
minisztérium, de az egyes hatóságok is a tör
vényt ekkép értelmezték, sőt alkalmazták; mi
nek igazolására fölhozom, hogy, ha azon 23. és 
24. §-nak oly széles értelmet , kellett volna tu
lajdonítani, mint azt a kérvényi bizottmány tette, 
— ugy az újonnan épített házakra, semminemű 
terhet sem lett volna szabad róni ; már pedig 
nemcsak az ország különböző vidékein, de ma
gában Pest városában is a város maga a köz
ségi adót minden újonnan fölépült házra minden 
100 M é r t házbér után 4 frt 20 krt, folyton ki
vetette és mai napig is szedi : ha tehát az adó
mentességnek oly széles értelmet adnak, mint 
Pest belváros igen tisztelt képviselője tévé, ugy 
az uj házak ezen teherrel, mely valóban adó, 
megróhatok nem lettek volna. A törvényhatósá
gok tehát az újonnan épült házakra a régi ér
telemben vett házi-adót épen az általam kiadott 
szabályok 72. §-ának értelme szerint vetették 
ki, mely különbséget t e t t az adómentességnél 
nemcsak a földtehermentesitési járulékra, de a 
községi adóra nézve is. 

16* 
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De volt még egy más körülmény is, melyet 
a tőrvények végrehajtásával megbízott pénzügy
minisztériumnak szem elől téveszteni nem lehe
tet t , s ez: az állam hitele. 1868. előtt nem volt 
ugyan még törvényhozási utón a földteherrnen-
tesitési kárpótlási adósság kamatainak és tör
lesztési járulékainak biztosítása kimondva, s az 
első törvényes intézkedés, mely ez irányban té
tetet t , az 1868-ki törvényekben foglaltatik, me
lyek helybenhagyták az előbb főnállott gyakor
latot, mely szerint a földtehermentésitési járulók 
fizetésére a Magyarországban létező, különböző 
természetű egyenes adók bizonyos százaléka je
löltetett ki alapul. A jelen kérdés eldöntésére 
nézve nem csekély fontosságú körülmény pedig 
az, hogy a törvényhozási lag megállapított tar
tozás minden körülmény között biztosittassék; 
mert ezt követi az álíamnak a hitele: — már 
pedig, miután a jövedelmi adó által a tőkékre 

""T vetett adó, mely a jövedelmi adóban találja ki-
' fejezését, hasonló arányban, t. i. mint 70: 30-hoz, 

földtehermentésitési adónak tekintetik, joga van | 
az államnak, nézetem szerint, ha ezen tőkék in
gatlanokba helyeztettek, jiéldáui házépítésbe ru
háztattak, fizöJi adóról lemondani bizonyos czél 
végett, melyet az állam saját kiadásaira fordit; 
de nem lenne helyes eljárás, ha azon részletről 
is lemondana, mely a fölvállalt teher törleszté
sére külön kitüzetett. 

Ha a földtehermentésitési alap, mely az ál
lam hitelére nézve igen fontos kötelezettség fize
tésére és törlesztésére van szánva, oly virágzó 
állapotban volna, hogy fölösleget mutatna föl: a 
törvényhozás helyesen cselekednék, ha ezen já
rulékot a házak után elengedné. I)e az adatok 
mit bizonyítanak? Ha fölveszszük az 1867. év 
végével azon összeget, melylyel a földtehermen
tésitési alap tartozott az államnak, az az : azon 
összeget, mely az ezen czélra kirótt járulékokból 
fedezhető nem volt, — az 1867-ik év végével a 
magyar földtehermentésitési alap tartozása te t t 
7.227,060 frt 78 krt, az erdélyi pedig 8.254,677 
írt 83 krt, s így összesen 15.481,738 frt 61 
krt, s fölvéve ezen tartozásnak 1868. és 1869-ik 
évi 5%-os kamatait is, az összes tartozás, mely 
1867-től aláíratott, t e t t : 17.068,616 frt 86 krt. 
De az 1868. és 1860-ki évek sem voltak kedve
zők, mmtán ezen két évi szükséglet te t t össze
sen 30 986,000 frtot, a két évi fedezet pedig, az 
1868-iki zárszámadás és az 1869-ik évi kezelési 
kimutatás szerint, csak 26.893,803 frt 81 kr t 
te t t , ugy hogy a két évi hiány 4.092,196 frt 
187a krt teszen és így az 1869-ik évvégé
vel a földtehermentésitési alapnak az állam irá-
nyábani tartozása tesz összesen 21.160,813 frt 
4V2 krt . Ennélfogva a czélszerü pénzügyi gaz
dálkodás elvei szerint — ugy hiszem — semmi in

dok nem lehetett arra, hogy akár a pénzügymi
nisztérium részéről a földtehermentésitési járu
léknak ily értelemben való magyarázata, ós meg
szüntetése bármely irányban javaslatba hozas-
sék, sem az, hogy a törvényhozás által megsza
vaztassák. 

En előttem ugyan a törvénynek valódi ér
telme kétséges nem volt, miután azt láttam, 
hogy nemcsak magam, de a törvényhatóságok 
is a községi adóra nézve tényleg ilyen magya
rázatot adnak a törvénynek, de mindamellett, 
midőn Pest városa ezen tárgyban egy folyamo
dást nyújtott be a minisztériumhoz, tekintve az 
ügy fontosságát, egy külön,bizottságot rendeltem, 
mely minden körülménynek megfontolásával vé
leményt adjon ezen kérdésre nézve, mely bizott
sági tárgyalások alkalmával előhozott körül
mények folytán nem éreztem magamat jogosítva 
a törvény kihirdetése alkalmával kiadott magya
rázattól eltérni. 

Ezen elhatározásra egyik indító ok azon kö
rülmény megfontolása ' is volt, hogy, ha az uj 
házak adómentessége oly széles értelemben vé
tetnék, az államnak nevezetes összegre menő be
vételről kellene lemondani. Nem épen csekély 
összegről van szó; mert, ha tekintetbe veszszük 
a földtehermentésitési járuléknak tartamát, mely 
a törlesztési terv szerint Magyarországban 27 
év múlva, az az 1897-ik évben, az erdélyi köt
vényekre nézve pedig csak 1916-ban, az az: 
negyvenhat év múlva szűnik meg, és ha tekin
tetbe veszszük az uj épületek évről évre növeke
dő számát: bizonyára ezen járuléktól! fölmentés 
folytán számos millióról mond le az állam; sőt 
azt merem állítani, hogy ha a törvényhozás azt 
rendeli, miszerint ezen összegekből külön tör
lesztési alap képeztessék, azok összetett kama
tai t fölvéve, az egész földtehermentésitési teher 
több évvel előbb törlesztethetnék, — s igy az 
összes egyenes adónak 30%-al való leszállítása 
előbb lenne létesíthető. 

Mennyit tenne ezen különbség az egész or
szágra nézve, miután ezen adatoknak birtoká
ban jelenben nem vagyok, meg nem mondhatom, 
de csakis a fővárost, Buda])estet fölvéve. követ
kező valószínűségi számításhoz ju tunk , ha osak 
27 évet veszünk is föl. 

1868-ban épült a fővárosban 223 ház. 1869-
ben 361 ház, a f. év alatt bizonyára még több 
fog épülni, — a pénzű gyí gazgatóság által készí
te t t számítás szerint az adómentes buda-pesti 
házak földtehermentésitési járuléka 1868-ban 
t e t t 82,800 frtot., mely összeghez az 1869-ben 
épült házak után méghozzá jön 40,076 frt, mely 
összeg az építkezés folytán évről-évre növekedni 
fog, annyira, hogy ha az eddigi arányokat veszszük 
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tekintetbe, a kérdéses járulék egy pár év alatt 
évenkint több százezer forintra tehető. 

Hogy megítélhessük a törvénynek másképen 
értelmezése folytán elóállandó különbséget: ha 
27 év leteltéig átlagban csak 300,000 irtot ve
szünk föl s azt gyorsabb törlesztésre fordítjuk: 
ez már maga a kamatok kamatjával 16 milliót 
haladó összeget tesz; pedig arról meg vagyok 
győződve, hogy ha az anyagi gyarapodás a meg
kezdett mérvekben megy előre, néhány év alat t 
ezen összeg, az egész országot tekintve, kétszerte 
oly nagyra emelkedhetik. 

Ezen körülmény maga elég indok lehetett 
a pénzügyminiszternél, kinek kötelessége az ál
lam jövedelmeinek gyarapodását gondosan ápolni, 
— kivált oly jövedelmi ágaknál, melyek az adózó
kat kevéssé nyomják — hogy tartózkodjék a tör
vénynek ezen érdekekkei ellentétben álló ma
gyarázatot adni. 

De nem is oly terhes ezen ősszeg, melyet 
1868-ig minden felszólalás nélkül viseltek az uj 
házbirtokosok — és könnyen is viselhettek, — mert 
valóban ezen teher súlyosnak nem mondható. 
Ugyanis Pesten, a hol a valóságos házbérjöve
delem után legnagyobb az adó, minden 1000 frt. 
házbérjövedelem után a földtehermentesitési járu
lék 61 frt. 20 krt,egyéb helyeken pedigminden 1 000 
frtr után 42irtot tesz; nem hiszem tehát, hogy a 
mai viszonyok közt a törvényhozásnak ez irányban 
teendő intézkedése folytán, ha az uj házak a föld-
tehermefltesitési járuléktól is felmentetnének, a 
lakókra nézve valamely haszon háramlanék; azt 
sem tartom, hogy ily csekély — 6 - 7 °/0 közti — 
megadóztatás bárkit uj házak építésétől visszatar
tóztatnia, vagy annak elengedése uj házak épí
tésére buzdítana; és nem hiszem, hogy azon eset
ben, ha a t. ház a. kérvényi bizottság magyará
zatát fogadná el, akadna csak egy házbirtokos 
is, ki ezen elengedést a ház bérlőinek visszaadná. 
(Helyeslés.) 

Ezekben foglalám össze a törvény végrehaj
tásánál követett eljárásomat; egyébiránt a t. 
ház bölcsességétől függ, — ha az 1S68: XXII. 
t. czikknek ezen rendelkezését nem tar taná eléggé 
határozottnak és világosnak, s a fővárosi épít
kezőkre nézve különös kedvezést kivárnia meg
állapítani.— mely nevezetesen túlmenne az ed
digi és mostani gyakorlaton, — hogy uj törvény 
alkotása által más intézkedést léptessen életbe. 
Végezetül engedje meg a t. ház, hogy a kérvényi 
bizottság jelentésének néhány szavára tegyek ész
revételt. (Halljuk!) Tagadom azt, hogy a törvény 
világos rendelkezésétől eltérőleg alkalmaztam volna 
a torvényt; tagadom azon kitétel helyességét, 
melyet a bizottság használ, midőn azt mondja: 
„a házbéradó alatt mind az államadó, mind a 
földtehermentesitési pótlék értendő és igy a tőr

vénynek világos szavai szerint a fönérintett 
adómentesség mind az államadóra, mind a föld
tehermentesitési pótlékra kiterjed;" miután a 
törvény egész szövegében egy szóval sincs „pót
lék" említve; miután a törvényben a földteher-
mentesités fejében teendő fizetés nem „pótlék"-nak, 
de „járulék" nak mondatik. Ennélfogva azt hi
szem, hogy azon értelmezés, melyet a t. bizott
ság adott, nem helyes. 

Ezek voltak azon indokok, melyek a törvény 
alkalmazásánál vezettek. 

Egyébiránt van egy nevezetes körülmény, 
mely leginkább indokolja az ellenkező magyará
zatot. Ezen kérdés már a pénzügyi bizottságban 
is előfordult, és a bizottságnak az volt a nézete, 
hogy visszahatólag kiterjeszteni ezen kedvezményt 
a házbirtokosokra nem volna tanácsos, de a jö
vőre nézve, — miután a 15 évi adómentesség
ben részesülő földbirtokosok, kik haszonvehe-
tetlen földterületeket költséges munka által 
használhatókká és jövedelmezőkké, és igy adó-
képesekké tesznek, föl vannak mentve a föld
tehermentesitési járulék fizetésétől, — czélszerü-
nek véli ezen indokból az uj házakra nézve is 
egy ujabb, oly értelmű törvénynek hozatalát, hogy 
azok nemcsak az állami, hanem a községi adó
tól, és a földtehermentesitési járuléktól is fel
mentessenek. 

Ha a t. ház ezen nézetet osztani fogja, én 
részemről — ámbár az imént kifejtett nézeteimnél 
fogvanem menteném fel az egész járuléktól —a meg
állapítandó értelemben szerkesztett törvényjavas
latot beterjeszteni kötelességemnek fogom ismerni. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A pénzügy
miniszter ur előadását ugy tekintem, mint egy
szersmind feleletet az általam hozzá intézett in-
terpellátióra, és e tekintetben kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy én az általa előadott magya
rázatban meg nem nyugszom. (Helyeslés bal/dől.) 

Én azt hiszem, nagyon bajos annak megí
télésébe bocsátkozni: mit gondolt a pénzügymi
niszter ur, mikor a törvényjavaslatot készítette; 
ránk nézve elhatározó csak az lehet, hogy mit 
irt. (Tetszés.) Méltóztassanak visszagondolni azon 
időre, midőn pénzügyminiszter ur a pótlékokat 
nem kívánta rendesen megkülönböztetni az adó
tól ; nem vettetett ki külön pótlékot, hanem 
átalában kivettettek adók és egyes tárgyaknál 
a törvény által lett meghatározva, hogy abból 
az adóból hány százalék fordíttassák az s úrbéri 
kárpótlás megtérítésére. A kérdésben levő szakasz 
a házadóról szól s a / t mondja: „Házadó alá 
tartoznak azon tárgyak, melyeket elősorol a 
második szakasz. Mit mond a 12-dik szakasz, 
melyre maga a miniszter ur is hivatkozik? 

Ez azt mondja: ,,A házbéradó- és a ház
osztályadó-tételek 70°/0 állami adóul, 30% föld-
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tehermentesítési járulékul tekintetik." Tehát a 
bázadó teszi a 100%-et ; abból föl van hatal
mazva a miniszter 30%-ot fordítani a földteher-
rnentesitésre 70%-ot pedig az állam egyéb szük
ségeire. I t t nincs megkülönböztetve külön adó, 
ez a 30°/o nem mint külön adó említtetik, ha
nem egyszerűen az mondatik, hogy ezen adóból 
3 0 % úrbéri kárpótlásra fordítandó. 

Mit mond a 23-ik §-us? „Tiz évi adómen
tességnek van helye, ha olyan helyen, a hol 
előbb épület nem létezett, uj ház építtetik'' stb. 
Tesz-e ez különbséget ? Mondja-e ez azt, hogy 10 
évi államadó mentességnek van helye, vagy azt 
mondja-e, hogy a házadónak csak 70%-jére ada
tik adómentesség ? Nem, hanem átalában azt 
mondja az előbbi szakasz, hogy a házadóból 
70% állami szükségekre, 30% úrbéri kárpótlásra 
fordittatik; ezen utóbbi pedig egyszerűen azt 
mondja, hogy adómentességnek van helye. A 
miniszter ur azt mondta, hegy ez ellen nem szó
lalt löl sem a pénzügyi bizottság, sem az ország
gyűlés, midőn a törvény hozatott. Az ellen, hogy 
a 100% házi adóból 3 0 % fordíttassák földte-
hermentesitési pótlékra, senki nem akar t fölszó
lalni, mert azt mindenki helyesnek ta r to t ta . 

Miért nem szólalt föl senki az ellen, hogy 
a 3 0 % és a 100% miképen értetik az adómen
tességnél? Azért, mert senki sem magyarázta 
másként. Megmondta-e i t t akkor a miniszter ur, 
hogy ő azt ugy érti, hogy a házadóból csak 
7 0 % lesz elengedve? En nem voltam a pénz
ügyi bizottságban, de ugy tudom, hogy ott sem 
mondta; i t t pedig hogy nem mondotta sem ő, sem 
más, az bizonyos; sőt merem állítani, hogy mi
dőn e törvényt alkottuk, nekem, de azt hiszem, 
másoknak sem jutot t eszébe, hogy ezen átalános 
kifejezés: „adómentesség" a perczenteknek bizo
nyos aránya szerint számíttassék. 

A mi azt illeti, hogy nem szólaltak föl 
utóbb, — méltóztatik tudni a gyakorlati életből, 
hogy a kit nyom a teher, egy darabig vár, sok 
ember pedig nem is bir annyi tájékozottsággal, 
hogy tudja, mikor szólaljon föl. De hiszen maguk 
a miniszter ur hivatalnokai szólaltak föl ez iránt, 
kérdést téve már októberben; és ezeknek fel
szólalására adta ki a rendeletet a miniszter ur, 
hogy a 3ö%,-et mégis csak szedjék be. A körren
delet igy szól : (olvassa a körrendeletet.) 

„Több m. k. pénzűgyigazgatóság részéről 
kérdés intéztetvén az iránt, vajon az 1868. évi 
XXII. t. ez. 23. §-a alapján az újonnan építen
dő házak adómentesek legyenek-e az összes adó
tól ide értve a 30% főldtehermentesitési járulé
kot is, vagy pedig ez utóbbit ugy mint eddig az 
országos és főldtehermentesitési pótlékot kötelez
tessenek fizetni? további kételyek mellőzése vé
gett következő utasítás adatik ki s tb ." Tehát 

saját közegei is kétségben voltak az iránt, hogy 
ezt be kell-e hajtani, vagy nem. A miniszter 
ur sokkal ügyesebb, sokkal értelmesebb, semhogy 
homályos törvényt proponált volna, vagy hogy 
azon törvénynek más szerkezetet adott volna, 
mint a melyet ő akart annak adni. 

A ház megfontolta a törvényt, meghányta 
vetette a körülményeket, és megállapította azon 
átalános kifejezést. 

Nem csekély tekintetet érdemel, a mit a 
miniszter ur maga is fölemiitett, hogy azon föl
dek, melyek canalisátiók más költséges mun
kálatok által tétet tek mivelhetőkké, mi által az 
adó alapját szaporították, szintén adómentesség 
alá esnek; és ezektől nem kívánta a pénzügy
miniszter ur a 30%-ot , pedig a törvény ezekre 
nézve épen ugy szól, sőt azon tőrvényben, mely 
e földeket adómentesité, említés sem tétetik, 
mint az előbbiben arról, hogy valami járulékot 
tartoznak fizetni, s csak egész átalánosságban 
adómentességről van szó: pedig ha áll az, hogy 
a t. pénzügyminiszter ur kötelességének ta r to t ta 
azon 30%-ot az adómentes házakra kivetni, ép-
ugy kötelessége lett volna azokra is kivetiű. (Igaz !) 
Es mily könnyen megtörténhetik, hogy utóbb 
ezekre is ki fog vettetni, mert a miniszter ur 
azt mondhatja : a tőrvény igy szól, én azt igy 
magyarázom. 

A mi azon hivatkozást illeti, hogy ugyan
azon törvény meghatalmazza a minisztériumot 
az eddigi gyakorlat föntartására, nézzük a tör
vényt magát. A 49. §-us szerint a miniszter 
fölhatalmaztatik, hogy a házadó kivetésének, be
szedésének és kezelésének módjára vonatkozó, ed
dig gyakorlatban levő szabályokat, a mennyiben 
ezen és a f. évi erre vonatkozó törvényezikk 
által meg nem változtatvák, 1869. decz. 31-ik 
napjáig érvényben tarthassa. Ez kétségtelenül 
szól, világos a törvény, s én csak azon kérdést 
vagyok bátor tenni: vajon az, hogy valamely 
tárgyra adó vettessék ki, melyet a törvény nem 
rendel kivettetni, sőt melyre nézve adómentessé
get mondott ki, szintén kezelés, kivetés és be
szedésre tartozik-e? (Helyeslés.) 

Ez külön megadóztatás. 
Oly tág hatalmat a minisztériumnak nem 

adott az ország és reménylem soha nem is fog 
adni, hogy tőle függjön valamely tárgyra adót 
kivetni, melyre a törvény határozottan adó men
tességet mondott ki. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a mi azon érvelést, illeti, hogy 
ha az illető nem házba te t te volna tőkéjét, ak
kor ís fizetett volna adót, tehát mért mentessék 
fel i t t? — ennek egyszerű oka az, — a mit "a 
törvény is megmond, hogy szaporittatni kiván-
tatík ezáltal az adóalap. A tőkétől fizet valaki 
10 /0-et, de ha a tőkét házba helyezi el, akkor -
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attól annak iddjébén sokkal nagyobb adót fog 
fizetni. Ez az oka annak, hogy a házépitőnek 
adómentesség adatik bizonyos időre. 

Miért adatik adómentesség azon földekre 
nézve, melyek műveletben állapotból müvelhetőkké 
tétettek, azt megmondja a tőrvény: mert ez ál
tal az adó alapja szaporodik; sőt maga az idé
zett 23-ik § kiköti, hogy oly épületeknél, me
lyek csak részben emeltetnek újra, vagy az előbbi 
falak használatával építtetnek, ezen adómentes
ség nem áll : nem pedig azon természetes oknál 
íogva, mert ez által nem szaporodik az adó
alap. 

Az igaz, hogy az nagy fontosságú körül
mény, hogy a földtehermentesitési kötelezettsé
get teljesíteni kell, mint a miniszter ur előadta, 
és ha azon pénzalap nem egészen jól áll, akkor 
azt pótolni kell. De kinek kell pótolnia? Az egész 
országnak. Hogy azon nlap nem elegendő, az 
még nem elég ok arra, hogy az executiv hata
lom azon kedvezményt, melyet a törvény néme
lyeknek adott, ezektől elvonja és azt azzal pó
tolja. Kein teimészetes-e az, hogy a miniszter 
adjon be javaslatot és mondja: uraim ez nem 
elég, pótoltassék igy vagy amúgy í Ha ő ezen 
törvényt terhesnek találja, annyi idő óta adha
tott- volna már be ennek megváltoztatása iránt 
javaslatot. Hiszen múlt évi májusban már innen-
onnan esztendeje, azt igérte a pesti küldöttség
nek, mely nála járt , hogy ő így magyarázza a 
törvényt, de különben a dologra nézve törvény
javaslatot fog beadni a háznak és ez mai napig 
sem történt, igen természetes, hogy itt nemcsak 
Pestről van szó, hanem más városokról is. 

Más városokban is kedvezményt kell njmj-
tani oly czélból, hogy ÍV/ építkezések szaporodja
nak és az adóalaj) ez által növekedjék. Azt hi
szem, hogy a földtehermentesitési alap állapotát 
nem lehet fölhozni, hogy ez által elvonassék a 
kedvezmény azoktól, a kiknek azt a törvény 
megadja. Hanem ha a földtehermentesítés közös 
teher, akkor az mindnyájuuk terhe, azt mind
nyájunknak kell viselni, és valamint azt egye
sekre ráróni nem lehet, ugy a kedvezmény 
megvonása által egyesebre ezen térhetnem háríthat
juk. Egyébiránt azt indokolni, hogy mily fontos 
ezen kedvezmény, nem szükséges; mert, ha azon 
különbség oly csekély : hogyan tesz mégis 300 
ezer Irtot? Ne feledjük el, hogy a mely háznak 
20—14 vagy 8 esztendőre megadatik az adó
mentesség, azon ház ezen idő lefoyása után 
sokkal nagyobb adót fog fizetni, és ez az ország 
jövedelmét némileg pótolja, de a mint már em-
htém, ha ebből a földtehermentesitésre teher há
rul, azt az egész országnak kell pótolnia, nem 
pedig egyeseknek. Hogy emelkedik-e a házbér ? 
azt én természetesen bizonyossággal nem mondha

tom meg ; de valószínűleg, ha Pest városa és más 
városok emelkedni fognak, a házbér is nagyobb 
lesz. Csakis az a kérdés: ha vajon ez az adó 
tesz-e némi különbséget arra nézve, hogy ' a z 
építések szaporodjanak? Soha se higye valaki, 
hogy ezen adó, különösen Pesten, az építőnek vál
lára nehezedik. Minden építő azt a tőkét veszi 
számítása alapjául , melyet befektet. Minél 
nagyobb azon összeg, annál nagyobb tőkét 
vesz számítási alapul ; hogy pedig a házbóreket 
ahhoz szabja, <?őt még' azon tul is emeli, az két
séget sem szenved. Kik fizetik azt? fizetik azok, 
a kiknek házok nincsen, a kik a máséban lak
nak, és különösen sok szegény ember fizeti. 

Jíem akarok hosszas lenni; (Halljuk!) hatá
rozott nézetem az, hogy ezen törvény mind al
kotásakor, mind pedig jelenleg is oly világos 
tar talmú, mikép én előttem kétséget sem szen
ved, hogy az adómentesség az újonnan építendő 
házakra, azon föltételek mellett, melyek a tör
vényben körül vannak írva, nem az egész ház
adó 70%-ára. hanem az egész adóősszegre volt 
értve. 

Ha a gyakorlat ellenkező volt, épen azért 
történik panasz s épen ezen ellenkező gyakorla
tot, mely a törvénytől csakugyan eltér, kell 
megszűntetni. En részemről ismételve kérem a 
t. házat : méltóztassék ezt figyelembe venni és 
ugy, a mint a kérvényi bizottság azt előadta, 
határozatot hozni. 

Még csak egyet akarok megemlíteni. Azt 
mondja a t. pénzügyminiszter ur, hogy ő bizott
ságot nevezett ki és^ ezen bizottság is az ő vé
leményét osztatta. Én ugy tudom — ha tán csa
lódom, helyre fog a miniszter ur igazítani, — de én 
ugy tudom, hogy ezen bizottság tagjai saját hi
vatalnokai közül voltak választva. Egyátalán 
nem vonom ugyan kétségbe bármely minisztérium 
tagjának józan Ítéletét; azt sem, hogy ha saját 
nézete van, azt ki is meri mondani: de ugy tu
dom, hogy a t. miniszter ur másokból álló en-
quettet is hitt össze, s ez egészen más vélemény
ben volt; bizonyosan tudom pedig, hogy azon 
enquett, mely előttem legnagyobb súlylyal bir, s 
mely nemcsak az igazságot, hanem az ország 
pénzügyi állását is tekintetbe vette, t. i. az álta
lunk választott pénzügyi bizottság, e törvényt 
épugy magyarázta, a mint mi kívánjuk magya
rázni. Harmadszor is kérem tehát a t. házat : 
méltóztassanak elfogadni a pénzügyi bizottság 
javaslatát. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Azok után, 
a miket az előttem szólott t. képviselő ur el
mondott, igen kevés mondani valóm van. Én tö
kéletesen egyetértek vele abban, hogy a szóqan 
levő törvény és annak 12. §-a, melyet a minisz
ter ur idézett, kétségen kívülivé teszi azt, hogy 
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az adómentesség tekintetében a házbér adó
nak egész összege, a teljes 100°/„ ér te te t t : mert 
a 12. §. megmondja, hogy miből áll a házbér-
ésházosztály-adó, áll t. i. 70ü/0-hól állami ezélokra 
és 30 %-ból főldtehermentesitési czélra. Ez tehát 
kétség en fölül áll és • én részemről épen azért, 
mert meg vagyok arról győződve, csodálkozom 
azon. hogy az igen t. miniszter ur nem más 
u ta t követett, mint a melyet előadó sál ián köve
te t t . En ugyani: érteni tudnám azt. ha ö azt 
mondta volna (Halljuk '), hogy igen is én a tör
vény alkotásakor elfelejtettem kifejteni, hogy mit 
akarok, s azért a törvény máskép alkottatott , 
én ezt károsnak tartom, tehát változtassuk meg. 
De azt mondani, hogy a törvényt a szerint, a 
mint azt alkottatni szándékolta, magyarázza és 
hajtja végre, és a ki mást, vagyis a törvény 
szigorú végrehajtását akarja, a.z hozza javallat
ba a törvény megváltoztatását, holott a törvény 
épen annak ad igazat: ennek értelme szerintem 
nincs. Egyébiránt a miniszter urnák a házbér drá
gaságáról mondott érvére azokon kivid, a miket 
Deák Ferencz t. képviselőtársam már fölhozott, 
még csak azt jegyezvén meg, hogy a házbér túl
ságos drágaságának gátat vetni csak egyetlen 
eg3r mód van, t. i. az : minden lehető utón & mó
don elősegíteni, hogy minél több uj ház építtes
sék, csak azt kivánom még — midőn a végzést, 
a mint föltéve van, pártolom — megjegyezni, hogy 
itt a törvény magyarázásának elvi kérdése játsza 
a főszerepet, és hogy én is Angliára hivatkozom. 
részemről magamat ugyanazon elv hívének val
lom, a mely Angliában axiómának ta r ta t ik : l.ogy 
t. i. a végrehajtó közegek hatásköréhez tartoz
nak azon intézkedések, melyek törvénymagya
rázatot nem tesznek szükségessé, a z a z : hogy a vég
rehajtó hatalomnak kötelessége a törvényt ugy, 
a mint van végrehajtani, nem pedig azt saját 
tetszése és belátása szerint magyarázni. (Étink 
heh/esi és bal felől.) 

Ezen megjegyzés után pártolom a bizott
ság véleményéét. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Én a dogot 
ugy fogom föl, hogy a pénzügyi bizottságnak 
véleménye jelenleg nem képezi a tanácskozás 
tárgyát , hamun csak Fest városának petitiója. 

Fest városának kérvénye igen különbözik a 
pénzügyi bizottság véleményétől. A pénzügyi bi
zottság t. i. azt mondja, hogy eddig magyaráz
ták a törvényt igy, s e tekintetben nincs sem
mi észrevétele; hanem arra, hogy az eddigi gya
korlat megszüntet tessék, szükséges egy novelláris 
törvény, az ez iránti törvényjavaslat, benyújtá
sára kivánja utasitatni a pénzügyminisztert. E 
tekintetben egyetértek. _ 

De kérdés marad az: vajon a múltra nézve 
vissza kell-e fizetni Pest városának a. már meg-
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fizetett adót? Én mellőzve a Pest-belvárosa érde
mes képviselője által fölhozott indokokat, a tör
vény magyará/ása iránt két, a pénzügyminiszter 
ur által fölhozott körülménynek tulajdonitok kü
lönös fontosságot. Fest városának azon követe
lése ellenében, hogy az 1868. január 1-töl fize
te t t adó visszafizettessék. Először ő azt mond
ta, hogy a, pénzügyminiszter által mindjárt az 
adómentesség megállapításakor egy szabály ada
to t t ki, a mely szerint ezen adómentesség az 
ország minden városában gyakoroltatott és 
kezeltetett; tehát, egy külön szabály Fest városára 
nem adatott k i : második fődolog az, :hogy mióta az 
adómentesség lé „ezik, Pest városában afönálló gya
korlat szerint mindig fizettetett a főldtehermen
tesitési járulék, ugy a minisztérium kineveztetése 
előtt mint után, — hogy Pest városa csak 
később reclamált és hogy igy a gyakorlat már 
maga magyarázta a törvényt. 

Mellőzve azt, ha vajon a földtehermentesi-
tési alap hiányainak fedezésére épen a jtestvárosi 
házbirtokosok kedvéért a földadót kivánjuk-e 
terhelni —mert én ezt bölcs belátásukrabizom; — 
(Ellenmondás.) részemről azon nézeten vagyok, 
hogy jövőre, ugy, mint a pénzügyminiszter ur 
monda, novelláris törvény által kell segítenie és 
pedig oly értelemben, hogy a fölutehermentesí
tési pótlék alól is felmentessenek az uj épületek; 
a múltra nézve azonban semminemű kártérítést 
nem szavazok meg. (Helyeslés. Ellenmondás.) 

Halmossy E m i r e e lőadó; ; Az előt
tem szóló tisztelt képviselő ur némely megjegy
zést tett a tényálladékra nézve, és én csupán a 
tényálladék fölvilágositásához kivánok néhány 
széival járulni. (Halljuk '.) 

Fest város kérvényében előfordul az. hogy igen 
is, midőn ezen törvény meghozatott, fizettetek a 
főldtehermentesitési pótlék az uj épületek után, 
s épen azért hangsúlyozta Fest városa községe 
azt, hogy azokra nézve, kik korábban építettek, 
és fizették ezen pótlékot, azokra nézve a tör
vényvisszaható erővel ne bírjon; de alkalmaztassák 
egész szigorral azon birtokosokra nézve, kik a 
törvény megalkotása és hatályba lépte után épí
tettek. 

A mit t. képviselő ur fölemlített, hogy j<-
len kérvénynek tárgya nem az, hogy ezen tör
vényt msgyarázza a ház: az igaz; mert Fest 
város községe nem akarja azt, hegy mi a tör
vényt átalában magyarázzuk, hanem csak azt 
kéri, hogy e törvény jövőre alkalmaztassák, l l i-
dön mi <zen kérelem fölött határozunk, nekünk 
mindenesetre bele kell bocpákoznunk abba: vajon 
helyesen alkalmazta-e a pénzügyminisztérium a 
törvényt vagy uem? és épen azért nekünk azon 
kérdés eldöntésésébe is bele kell bocsátkoznunk: 
vajon azon értelmezés, melyet a pénzügymiuisz-
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terium fölállitott, megfelel-e a törvény világos 
szavainak f és miután a kérvényi bizottság azon 
véleményben van, hogy azon értelmezés a törvény 
világos szavaival ellenkezik, azért azt indokai
ban szintén fölhozta a vélemény végén. — Nem 
az a bizottság véleménye, hogy a törvény jövőre 
igy alkalmaztassák, mert ez nem tárgya a kér
vénynek : hanem az, hogy azon indoknál fogva, 
mert a tőrvény alkalmazása a törvény világom 
szavaival ellenkezik. Pest városa kérelmének 
hely adassék. Ennyit voltam bátor megjegyezni. 
(Helyeslés. Szavazzunk!) 

C s a n á d y S á n d o r : Én meg vagyok 
győződve arról, hogy a pénzügyminiszter hely
telenül jár t el, midőn a törvények ellenére az 
újonnan épült házakra adót vetett. Tehát a 
múltra nézve, ha vissza nem adatnának azon fi
zetések, melyek a törvény ellenére történtek, az 
országgyűlés szentesítené a miniszter urnák ro-
szül és helytelepül történt törvénymagyarázatát. 
(Ellenmondás.) Es épen ez oknál fogva kérem a 
t. házat, méltóztassék a törvényalkotása idejétől 
fogva visszatéríteni azon összegeket, melyek jog
talanul fizettettek, nemcsak Pest városára néz
ve, hanem a haza minden városára nézve, (El
lenmondás.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Már a negyedik évben jár, 
hogy a pénzügyminiszteri tárczát átvettem, s 
ezen idő alatt e helyről hozzám intézett számos 
interpeílátióra feleltem, s még eddig mindig 
oly szerenesés voltam, hogy a t. ház adott vá
laszomban megnyugodni méltóztatott ; megval
lom, ma az első eset, midőn bizonyos aggoda
lommal válaszoltam, tekintve azt, hogy hazánk 
első államférfia és törvénytudósa egy oly tör
vény értelmezése iránt interpellál, melynek 
végrehajtásával én, mint pénzügyminiszter va
gyok megbízva, még pedig oly értelemben, mely 
saját nézeteimmel ellenkezik. 

Én a kérdést ugy fogtam föl e tárgyban, 
s ez legyen válasz Debreszen város t. képviselő
jének, hogy nem hiszem a törvényt kétséges
nek: hanem a végrehajtásnál adott értelmet én 
határozottan annak tartom, a mit a törvény 
rendel. 

. Pest belváros t. képviselője és a kérvé
nyi bizottság véleménye szerint pedig az álta
lam adott magyarázat nem helyes, hanem azon 
magyarázat helyes, melynél fogva a földteher-
mentesitési járulék az újonnan épített házaknál 
be nem szedendő. I t t tehát két ellenkező nézet 
van egymással szemben. 

Mikép áll a kérdés? Ha az általam adott 
magyarázat helyes, akkor nem lesz további tör
vényhozási intézkedés szükséges, és a végrehaj
tás az eddigi mód szerint folyamatban marad; 
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ha Pest belvárosa érdemes képviselőjének s a 
kérvényi bizottságnak nézete helyes, akkor sem 
lesz, mert a kérvény végrehajtás végett ugy, 
a mint a kérvényi bizottság véleményezte, kiada-
tik a pénzügyminisztériumnak. Ez mit tesz? Any-
nyit, hogy minden e ezímen eddig tet t fizetés 
az illető adózóknak visszaadatván, további fizetés 
tőlök nem követeltetik. 

Van egy harmadik nézet is. Szó volt róla, 
hogy a pénzügyi bizottságban, hol azon nézet 
fogadtatott el — s e nézetben a tisztelt házban 
némelyek osztozhatnak, — hogy a magyarázat 
kétséges. 

Méltányosnak hiszik ugyan a jövőre nézve 
a fölmentetóst, de visszaadatni a már befizetett 
összeget nem kívánják. 

A megoldás ezen módját én már előbb föl
ajánlottam a t. háznak, ennélfogva a hozandó 
uj törvényben magában megállapítandó bizonyos 
határidőn túl ezen iöldtehermentesitési járulék 
megszüntettessék. Tehát azok, kik azon nézetben 
vannak, hogy a törvény magyarázata kétséges, 
természetesen uj intézkedést kivannak, s miután 
a törvenymagya rázás foga a törvényhozást illeti, 
ennélfogva egy uj törvényjavaslat lenne a ház 
elé terjesztendő, a pénzügyi bizottság adna erre 
véleményes előterjesztést, s a törvényhozás fö
lötte határoz. A t. háznak föladata megálla
pítani most, melyik értelmezést fogadja el : azt-e, 
melyet én előadtam, vagy a melyet Pest belváros 
kérvénye folytán a bizottmány ajánl, vagy pe
dig azon értelmezést, mely a pénzügyi bizottság
ban előfordult : hogy a kérdés kétséges levén, 
miképi magyarázása uj törvény utján határoz-
tassék el. 

Nem akarok azon fontos érvekre válaszolni, 
melyeket Pest belváros t. képviselője'elmondott, 
csakis egyet vagyok bátor megjegyezni. 

A törvény értelmezésétől függ; a 12-ik §-ot 
méltóztatott idézni, én is azt idéztem, s ebből 
következtetem állitásom legfőbb indokát. A tisz
telt képviselő ur indokolása állna, ha a törvény 
igy szólana: a házbéradó és a házosztályadó 
70%-a állami adó, 30%-a pedig iöldtehermen
tesitési pótlék. De nem igy szól a törvény, ha
nem „a ház-osztályadó tételek 70 százaléka ál
lami adó, 30 százaléka iöldtehermentesitési járu
lék, a tétel pedig nem más, jnint az 1. §. 
szerint a tiszta jövedelem bizonyos száztólija, 
mely az előbbi szakaszokban megállapított mód 
szerint határoztatik meg, miután a törvény 
megállapítja: mennyi huzatik le házföntartási 
költség fejében, és a megmaradt összegből any-
nyi százalék a tétel ; tagadhatlan, hogy a tétel 
szó egészen mást jelent: tudniillik azon mérvet, 
mely a tiszta jövedelem után megállapitatot az 
adó kiszabására nézve, és ez teszi a különbsé-
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gevsa két nézet közt. Ezért ta r to t tam helyesnek 
az énvnézetemet. Ezt megjegyezve, t. ház, azt 
tartom \legczélszerübbnek, / hogy méltóztassék a 
t. ház ez«n kérdést, mint a törvény kétséges 
magyarázás t , a pénzügyi bizottsághoz utasíta
ni, hogy az javaslatoí terjeszszen a t. ház elé. 
(Helyeslés jobb felől./Fölkiált ások: Szavazzunk!) 

Elnök : Böogadja a t. ház a kérvényi 
bizottság vélemóuyéi\ vagy nem 1 (Elfogadjuk!) 
Méltóztassanak'azok, kik, elfogadják, fölkelni. (Meg
történik.) A többség elfogadta. (Ellenpróba ) Mél
tóztassanak/azok, kik nemxfogadják el, fölkelni. 
(MegtörténÁ.) Az előbbi határozat t?hát meg
marad . / x. 

Következnek még a XIV. sor jegyzékben a 
93-/7. szám alatt íololvasatlanul hagyott kér-

% -̂  vénjffek.. 
H a l m o s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa a 

262. sz. alatti XIV. sorjegyzékből a még olvasatla
nul maradt 93—97. sorszám alatt a „Hitör" 152 
hittörvényü zsidó községnek, a szatmár-németi ortho-
dox izraelitáknak, a pápai izraelita hitközségnek, 
Paskesz és donbó, az orthodox izraeliták megUzott-
jainak kérvényeit és a „Hitőr" 150 zsidó község em
lékiratát az izraelita congressus határozatainak kény
szerítés utján való keresztülvitele iránt tett intézke
dések megszüntetése tárgyában.) A kérvényi bizott
ság véleménye következő : 

„Tekintve, hogy a képviselőház a vallás és 
lelkiismeret szabadságát elfogadta, és hogy az e 
tárgyban a minisztérium által már elkészített és 
már közzétett törvényjavaslat rövid idő alatt a 
törvényhozás által fog túrgyaltatui; tekintve to
vábbá, hogy a vallás és lelkiismeret-szabadság 
elveivel ellenkezik, ha bármely vallásfelekezetnek 
tagjai a többség határozata által az alap hittör
vényeikkel ellenkező szervezetet elfogadói kény
szeríttetnek ; tekintve végre, hogy kérvényezők 
előadásai szerint az izraelita congressus határo
zatai a zsidó bittörvények alaptanaival és a pa
pok által megállapított alapszervezettel ellen
kezésben állóknak állíttatnak, és így e szerint az 
ezen congressusi határozatok alapján szervezendő 
vallás-egyház, dogmaticus zsidó hittörvények alap
ja az eddig Magyarországban fenállott vallás-
egyháztóJ lényegesen különböző testületet képez, 
a melynek tagjává vallás- és lelkiismeretszabad-
ság követelményei szerint kiki csak önkéntes 
elhatározás folytán, de sehogy Isem kényszerítés 
által avattathatik fel: a kérvényi bizottság ezen 
elveknél fogva az esedezők kérelmeit méltánylan-
dóknak, és panaszaikat mielőbb orvoslandóknak 
találja; ennek alapján ezen kérvényeket a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, azon uta
sítással véleményezi átteendőknek, hogy addig 
is, mig a törvényhozás tüzetesebben intézkedik, 
az izraelita congressus határozatainak végrehaj

tása czéljából netalán igényelt állami hatósági 
oltalom és segély elrendelésénél a fönebbi elvek
kel egyezőleg járjon el, és az e tárgyban már 
te t t fönebbi elvekkel ellenkező intézkedéseket 
szüntesse meg. 

D e á k F e r e n c z : A mózes-vallást köve
tők, ugy látszik, itt Magyarországban két külön
böző felekezetre oszlottak; az egyik a másiktól, 
a mint azt maguk állítják, valóságos dogmatikus 
kérdésekben is különbözik. Ők az iránt, ugy tu
dom, megkérdeztek számos külföldi tekintélyes 
rabbit, és azok nézete is az, hogy a két feleke
zet közt valóságos dogmatikus különbség létezik. 

Már ha a vallásszabadságot csakugyan óhajt
juk, ha azt elvben is .kimondtuk ; ha óhajtva 
várjuk azon törvényjavaslat minélelőbbi beter
jesztését, melyben a vallásszabadságnak teljes 
mértékben gyakorolhatása bővebben ki lesz fejt
ve, melyben az is valószínűleg ki lesz mondva, 
miszerint minden felekezet egyesülés utján külön 
alkothasson testületet: én nemcsak helytelenek, s 
károsnak, de jogtalannak is tartanám, ha két oly 
felekezetet, mely egymástól dogmákra nézve is 
különbözik, egy egyház, egy testület alá akarnánk 
szorítani. (Helyeslés.) Természetes következménye a 
vallásszabadságnak az. hogy a kik csakugyan 
dogmákban különböznek egymástól, külön feleke
zeteket alkossanak. (Hdyeslés.) Fordulhatnak elő 
kérdések: alapítványokról és felekezeti egyéb dol
gokról, ezeket maguk közt egyezség utján elin
tézhetik, sőt hogyha meg nem tudnának egyezni, 
követhetik azon módot, melyet az ó-hitüek két 
nemzetiségi felekezetei követtek. Hogy bíróilag dön
tessék el azon kérdéseket, nekünk az ellen leg
kisebb ellenvetésünk sem lesz; hanem azon ké
relmük, hogy ne kényszeríttessenek, azt hiszem: 
tökéletesen méltányos. Én elfogadom a bizottság 
véleményét. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak elfogadni a 
bizottság véleményét? {Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatok a bizottság véleményé^y; 

E szerint, t. ház, a kérvényi .bizottságnak 
minden jelentése meg van hafladva. (Hála 
istennek '.) í 

Kmlékezetébe hozom a házaik, hogy a hol
napi ülés napirendtárgya lesz: előpzör a volt köz
ponti kormánvközegoknek nyttgdpjáról , másod
szor ő cs. k. apóst fölsége íegmkgasabb udvar
tartásának költségeiről; harhmdsior a postajöve-
dék kiadásainak fedezéséről"; negyedszer a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fölállításáról; ötöd
ször a magyar kikötőkhöz tartozó tengerparti 
kikötőkből tengeren külföldre szállított tölgyfa 
után szedett vámilletékeknek törlesztéséről szóló 
törvényjavaslat; végrfe kérnem k< 11 a t. házat, 
hogy a gazdasági bizottságnak i, gyorsírókra 
nézve van egy jelentése, két gyorsírói gyakornok 
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szervezése iránt, mely igen sürgős, mely igen 
szükséges. 

J u s t h J ó z s e f : Méltóztassanak megenged
ni, a fölolvasott napirendre van észrevételem: t . 
i. az udvartartási költségvetés tárgyalásának meg 
kell előzni a nyugdijakat, mert ez a dolog ter
mészetében fekszik, miután az udvartartási költ
ségvetéshez tartoznak, és ugy határozta el a ház, 
hogy csak ezen költségnek befejezése után fogja 
tárgyalni. 

E l n ö k : E szerint 
sőnek ez lesz kitűzve. 

tehát a napirendre el-

A negyedik osztály tagjait kérem, az 
után méltóztassanak i t t maradni. 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik déli Z.2s/4 órakor. 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Tisza Kálmán interpellálja a koroiíiyt egyetemi tanárok meghí
vása tárgyában, Irányi Dániel törvóuyjavaslatot nyújt b3 a felaőttek iskoláztatási é-s az iskolai fenyiték eltörlése 
iránt. A pénzügyi miniszter bemutatja aeatasterifelméré^ró'lszólótörvjayjavaslatot; továbbá a pénzverési törvény 
folytán veretett 10 és 20 frank osl870. évi veretű araayakat. k gyírüroií'ioí két fizetéses gyorsíró állomás szer
vezéséről a gazdasági bizottság javallata elfogaitatik. A bgfahőb) udvartartásra vonatkozó törvényjavaslat, 
mely az udvartartás költségeit 10 évre állapítja meg, tárgyaltatik és elfog idtatik. — A volt központi kormány 
közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tárgyalása m3gkezd3tik és elfogadtat!k . 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért: később Andrásy Gyula gr., Bedekovich 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k ; Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

E l n ö k : Heves és Külső-Szolnok várme
gyék közönsége Bihar megye azon kérvényét, 
melyben a törvényhatóságok rendezésénél a biró-
választatási jogot a törvényhatóságoknál meg
hagyatni kéri, pártolja. 

Pest városa közönsége a budai József-mű
egyetemnek Pestre áthelyeztetését kimondatni 
kéri. 

Jankovics Miklós képviselő ur bemutatja 
Kuliffay János Vendel kérvényét, melyben néhai 
Bajczi János nagy-nagybátyja hiteles végrende

letét végrehajtatni és az annak folytán neki járó 
10,610,000 frtot megfizettetni kéri; amennyiben 
pedig ezt a miniszterek elsikkasztották volna, 
azokat feleletre kéri vonatni. (Derültség.) 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

D á n i e l M á r t o n : Van szerencsém bemu
tatni szabad kir. Erzsébet városa közönségének 
kérvényét, melyben az elsőfolyamodásu törvény
székek szervezése alkalmával alapos indokokból 
Erzsébet városa részére törvényszéket kér. 

P e t r o v a y Á k o s : Van szerencsém Ungh 
megye közönségének kérvényét átnyújtani, mely
ben kéri a tűzkár elleni kölcsönös biztosítást or-
szágositani törvényhozás utján, annál is inkább, 
mivel a megyének statisztikai tapasztalatok és 
nyomozások után készült összeírásából kiderül, 
hogy épen a legszegényebb osztályoknak vagyona 
legfölebb egy tizedrészben van biztosítva. Kérem 
ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Van szerencsém 
Babirát Imre esztergomi szabómesternek kérvé
nyét a t. ház asztalára letenni, melyben az 

17* 
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1848—49-iki években a honvédség számára ké
szített és átadott szabómunkának árát 429 frt 
28 krban megtéríttetni kéri. 

Méltóztassék ezen kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz szabályszerű tárgyalás végett utasí
tani. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi 
bizottsághoz fognak áttétetni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Már pár nap 
óta szándékom egy interpellatiót intézni az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter úrhoz; vár
tam, hogy vele előlegesen közölhessem; mintán 
azonban hozzá a házban szerenesém nem volt, 
bátor leszek azt megtenni most, különben is 
fogván az vele szabályszerüleg közöltetni. 

Az interpellatio igen egyszerű és rövid : eny-
nyiből all: 

(Olvassa:) „Interpellatio a cultus- és köz
oktatásügyi miniszter úrhoz. Azon hir levén el
terjedve, hogy a miniszter ur az országos egye
temhez oly tanárokat szándékozik meghívni, a 
kik az 1868: XLIV. törvenyczikk 19. §-a azon 
rendeletének, „hogy az országos egyetemen az 
előadási nyelv a magyar" elegettenni nem ké
pesek. Teljes tisztelettel kérdem : 

„Csakugyan szándékában van-e ily tanárokat 
meghívni, és ha igen: mi által érzi magát föl
hatalmazva V 

Kérem ezt a miniszter úrral közöltetni. 
I r á n y i D á n i e l t Van szerencséin két 

törvényjavaslatot bemutatni: az egyik a felnőt
tek elemi oktatásának előmozdításáról; a másik 
a testi büntetések megtiltásáról az iskolákban. 
Miután a házszabályok értelmében akkor lehet 
csak bővebben indokolni a törvényjavaslatokat, 
mikor az osztályokhoz utasítás fölött határoz a 
t. ház, ez alkalommal nem fárasztom a t. házat; 
csak azt kérem: méltóztassék azoknak kinyoma-
tását és szétosztását elrendelni. 

E l n ö k : Meg fog történni. 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : A tisztelt ház engedelmével a legkö
zelebbi napokban igyekezni fogok a lehetőségig 
még eleget tenni azon különböző megbízásoknak, 
melyeket a törvény, ugy a t. ház rendeletéből 
nyertem. 

Ennél fogva most van szerencsém bemutatni 
a t. ház határozata folytán a törvényjavaslatot 
a kataszteri fölmérésről. 

Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy a 
pénzverésről hozott törvény értelme szerint a 
10 és 20 frankos aranyok az 1870-ik évi szám
mal megjelentek és már a legközelebbi napok 
alatt forgalomba jönnek, az első példányokból a 
háznagy rendelkezésére bocsátottam bizonyos ösz-
szeget, hogy a t. képviselőház tagjai a pénztár
nál a kivánt példányokat beválthassák. 

Nem minden fontosság nélküli tény ez, mi
után ezen arany pénzek mindenütt, ahol a franc 
divatozik, elfogadtatnak, s ennél fogva birunk 
oly magyar pénzt, mely Európa nagy részében 
forgalmi pénzt képez. 

De fontos tény ez leginkább azért is, mert 
ha majd egyszer a valuta helyre állíttatik, lehe
tővé teendi: hogy a nemzetgazdászati szempont
ból és a nemzetközi kereskedési forgalomra 
nézve oly nagyfontosságú kérdés az érczpénz-
érték egységesítésére nézve megindított intéz
kedésekhez csatlakozzunk. 

Méltóztassanak a tisztelt képviselő urak, kik 
ily példányokat beváltani kivannak, a pénztárhoz 
fordulni. (Helyeslés. A pénzügyminiszter átad a 
háznagynak egy csomó aranypénzt, és azt számos 
képviselő a házban megtekinti. Fölkiáltások: Helyre!) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni, kiosztatni, és annak idején tárgya
lásra kitüzetni. 

Következik a napirendre kitűzött tárgy: a 
gazdasági bizottság jelentése, két gyorsíró gya
kornoki állomás szervezése tárgyában, noha ez 
hibámon kivül, utolsó tárgynak van a mai napi 
rendre kitűzve, de sürgős voltánál fogva, gon
dolom, nem lesz a t. háznak kifogása, ha ké
rem, hogy a t. ház ezt méltóztatnék első helye
ben fölvenni. (Helyeslés!) 

Ez a 221-ik számú iromány, Méltóztassanak 
meghallgatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentéséi két gyorsíró gyakornoki ál
lomás szervezése iráni.) 

E l n ö k : A mint az előadottakból méltóz
tattak értesülni, a gazdasági bizottság a gyors
írói iroda főnökségének javaslatára, két gyakor
noki állomás dotatiojáthozá indítványba 600 — 600 
írttal. A gazdasági bizottság meggyőződött, hogy 
a jelen viszonyok közt nem lehetünk biztosak ar
ról, hogy ezen már most időszerű és mellőzhet-
len kelléke az országgyűlésnek, t. i. a gyorsírói 
állás mindig képes egyénekkel betölthető legyen, 
hacsak nem képezünk gyorsírókat; pedig miu
tán ifjaink kevéssé vannak jutalmazva s más té
ren fáradságukkal jutalmazóbb foglalkozást nyer
hetnek, nem igen sokan hajlandók ezen pályára 
lépni: szükséges tehát, hogy mi nyújtsunk alkal
mat. Ezen okból ajánlja a gazdasági bizottság 
két gyorsírói gyakornoki állásnak 600 —600 frttal 
való dotálását. 

S i m o n y i L a j o s h . : T. ház! A gyorsi-
rászatot átalában előmozdítani szükséges, annál 
inkább, mert miután nem azon nyelven beszé
lünk, mint például a szomszéd országokban, 
egészen külön gyorsirászatra van szükségünk. 
Nemcsak az a feladata tehát az országgyűlés
nek, hogy azon gyorsírókat dotálja, kik az or-
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szággyülés érdekében működnek és kik azon teen
dőket végzik, melyek az országgyűlés körül 
előfordulnak; hanem egyszersmind, hogy anya
gilag módot nyújtson ujabb erők kiképezésére; 
mert más terünk nincs, hol gyorsírókat képez
hessünk : ennek következtében a gazdasági bizott
ság véleményét a t. ház partfogásába ajánlom. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ha ez elfogadtatik, azt kérdem a t. ház
tól : mely időtől fogva tegyük folyóvá a fizetést ? 
(Felkiáltások: April l-jétől!) Meghalt egy gyorsíró 
s helyet ezek pótolták januáristól fogva, kik 
mostan kinevezetetnek: méltóztassanak tehát az 
elnökséget, melynek, körébe tartozik, fölhatal
mazni, hogy azok fizetését januártól kezdve te-
tehesse folyóvá. (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Következik a 172. számú törvényjavaslat: 
ő felsége legmagasb udvartartási költségeiről. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő olvassa a 172-
számu törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó (olvassa 
a központi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk ! Fölkiáltások a szélső hal oldalról: Nem fogad
juk el!) 

C s a n á d y S á n d o r : Tárgyalni kívánjuk. 
(Zaj.) 

E l n ö k : Nincs senkisem fölírva. Én kér
deztem : elfogadtatik-e a törvényjavaslat ? és 
senki sem jelentkezett, szólásra. 

H e n s z l m a n n I m r e ; A tárgyalásra 
kitűzött törvényjavaslat igen tanulságos nemzeti 
jellemünk egyik oldalának fölismerésére: értem 
fényűzési hajlamunkat, mely, mivel csekély Íz
léssel (Zaj) — hogy a művészetet ne is emiit-
sem — j á r : inkább a faj múlt idejének és keleti 
hazájának, semmint a jelen kornak és az euró
pai magasabb polgárosodásnak felel meg. 

Idézhetnék i t t több példát, u. m. : a mú
zeum és az akadémia fényesebb külsejét cseké
lyebb benseje ellenében ; de elég lesz a tárgyunk
hoz oly közel álló koronázásról pár szót mon
danom. 

Az 1867-ki koronázási alkalommal a ma
gyar az utógondolat nélküli őszinte kibékülést 
törekedvén jelezni, különös fényben akart föl
tűnni a világ előtt; de szerencsétlenségére ugyan
azon időben Európa egész figyelmét a párizsi 
világkiállítás foglalta el s ezen egymás mellett 
két esemény hatásának összehasonlítása világosan 
kimutatta, mennyivel magasabban áll korunkban 
az emberi szellemnek munkálkodása, semmint 
a múlt Iszázadok jelentőségét vesztett ünnepé
lyessége ; sőt mondhatom, hogy a kiállítás láto
gatóit sokkal inkább érdekelte még nyers ter
ményeink szemlélése is, mint az akkori buda

pesti festivitas, melyet alig hallottam érintetni 
egy-egy szóval. A külföldre czélzott hatás tehát 
ezúttal egészen el volt tévesztve. 

És méltán, mert a fényűzés mai nap esakJ 

is ugy engedhető meg, ha tapintattal és ízléssel 
párosulva, a polgárosodás egy-egy elért fokát 
jelezni képes. 

Másutt is rögtönöznek deszka- és papir- de-
coratiót, de ezt a ceremónia bevégezte után ép 
oly rögtön el távolítják; ellenben nálunk még 
mindig ott áll a Dunaparton, legdíszesebb terün
kön az építészeti omladék- és hulladékból össze
hordott úgynevezett koronázási domb, (Zaj. Rend
re!) a hol tőrtént a középkori négy kardvágás, mint 
reméljük, semmi tájfelé hódítási vagy visszaszer-
zési szándéknak jelentőségével, hanem csakis 
mint puszta fényűzési actio. 

De a puszta fényűzés, mi a mondottnál 
sokkal nevezetesebb, igen messze áll a demokra-
tiától is, melyet, mert ez korunknak jeligéje, e 
ház túlsó részén is hangoztatnak, minő jogon? 
nem vitatom ezúttal ; hanem annyit mégis sza
badjon megjegyezni, hogy a demokratia az álla
mot alólról fölfelé, —nem pedig megfordítva— (Zaj) 
szervezi és construálja s e szerint az egész né
pet oly közel illető és érdeklő igazságszolgálta
tásra és köznevelésre több figyelmet fordít, ezekre 
tehát természetesen és következetesen sokkal 
többet költ is, mint a csak egyes személyként 
ott álló fejedelem udvartartására. (A tárgyhoz!) 

A szóban levő törvényjavaslat tehát inkább 
a már szinevesztett 1848. előtti rendi, semmint 
saját korunk demokrata alkotmányosságán alap
szik. Mindemellett el kell ismernem, hogy az 
elszokás többnyire épen oly nehezen esvén, mint 
a megszokás, e körülmény tehát másokkal együtt 
mindkét részt kölcsönös engedékenységre késztet
het; minek folytán kinyilatkoztatom készségün
ket az udvartartás még tetemesebb költségeihez 
is járulni; de egyúttal fölkérjük a túlsó tábort, 
ne emelje föl ezt azon összegig, melyet a mi
nisztérium javasol és mely, anyagi körülményein
ket tekintve, aránytalan, valamint nincsen kel
lőleg mérve más alkotmányos országok ebbeli 
költségeikhez sem. 

E l n ö k : Képviselő urat figyelmeztetem 
most elnökileg, méltóztassék a kitűzött tárgyhoz 
szólni, t. i. a budgetnek megajánlásához. (Helyes
lés jobb felől; bal felől: A tárgyhoz tartozik!) 

H e n s z l m a n n I m r e : Kérem alásan 
elnök urat, én a fényűzésről szólok. . . . 

E l n ö k : Nincs napirenden, tessék a tárgy
hoz szólani. (Jobb felől: Eláll') 

H e n s z l m a n n I m r e : Mert hiszen a vi
lág leggazdagabb országának, Angliának, civillis
tája sem több 500,0000 forintnál és a hatalmas 
porosz királyé is csak 4,000,000 tallérnyi, míg az 
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előttünk fekvő elő irányzat, a másik fél ugyan ak
kora összegét hozzá véve, 7,300,000 forintban ala
pítaná meg az udvartatást. 

Eltekintve attól, hogy a második, sokkal 
vagyonosabb, nagyobb és népesebb fél e szerint 
aránylag sokkal kevesebbet ad, mint mi, kér
dem: miért nem tartat ik meg i t t is azon arányt, 
melyet a többi közös kiadásokhoz rovásunkra 
nézve határoztak 1 Vagy talán a minisztérium it t 
akarja megkezdeni a tiszta personal- uniót min
den szigorú következményével? Ha ugyan ez 
az eset, mondja ki világosan és hiszem, hogy 
akkor mindenkit ezen áldozotra is készen ta-
láland; mert az i t t szaporított költséget más té
teleknél tetemesen meggazdálkodhatjuk, akkor, 
teljesen független állásunknál fogva kimondhat-
snók hogy nem akarunk nagyhatalmasdit ját-
zani,, a m i nemcsak igen költséges, veszedelmes 
és káros, hanem egyátalán nem simpliciter de-
eretálható. kivált nem annyi vesztett csata után 
és oly lassú haladásnál, minőt nemcsak nálunk, 
hanem még a második félnél is tapasztalunk. 
(Eláll!) Nem állok el. 

Végre szót kell emelnem a javaslat azon 
része ellen is, mely a 3.650,000 frtnyi összeget 
nemcsak a jelen, hanem tíz egymás után kö
vetkező évre akarja megszavaztatni, s igy ré
szünkről nemcsak uj jogföl adást követel, mintha 
Originest eddig még nem eléggé utánoztuk vol
na, hanem azt is, hogy maga a gondviselés 
székébe üljünk, holott épen ugy, mint nem, de-
cretálhatjuk a nagyhatalmasságot: nem jelölhet
jük ki gyarló létünkre azon u ta t sem, inefyen a 
történelem a tiz legközelebbi évben haladni fog. 

S épen ezért nem helyeselhetem a pénzügyi 
bizottság azon okoskodását sem, mely szerint 
„az összegnek hosszabb időre megajánlásával s 
a pénzértéknek és áraknak idő folytán következ
hető változásaival indokoltnak tartja" ; mert 
vagy csökken a pénz értéke, s ekkor ez a czi-
villista rovására, vagy emelkedik, s ekkor ez az 
adózó rovására történik; a miből világos, hogy a 
gondviselés szerepe reánk semmiképen nem fér. 

Mindezek folytán kérem a t. háza t : hatá^ 
rozza meg hozzájárulását az udvartartás költsé
geihez 1870-re 3.000,000 osztr. ért. forintban 
és tartsa föl igy $ minden évben változó körül
ményekhez mért ós arányosított fölajánlási jogát. 
(Helyeslés a szélső balon.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Henszl-
mann Imre határozati javaslatát.) 

' M a d a r á s z J e n ő : T. ház! Előttünk íek-
szik az államköltségvetésnek azon része, mely 
a királyi ház udvartartására vonatkozik. Ha e 
törvényjavaslat elfogadtatik : ugy ez által 
3.600,000 frt szavaztatik meg, és pedig mint a 
bizottság ezélozza, 10 évre előre. Nem szólaltam 

volna föl az összeg nagy volta ellen sem, ha ez 
csak egy évre szándékoltatnék megszavaztatni; 
de abban, hogy e költség 10 évre előre ajánlta-
tik megszavaztatni a pénzügyi bizottság által, 
én a parlamentalismust látom megsértve, mert 
uraim, ha mi minden minisztériumnak költségeit 
már előre 10 évre megszavaznék, kérdem, mi-
maradna nekünk akkor tenni valónk? akkor nem 
lenne mi felett tanácskoznunk és ha 10 évre előre 
meg van szavazva a költség, ez által a minisz
térium biztosítva van arról, hogy további 10 
évre is megtarthatja állását. (Derültség a jobb ol
dalon. Helyeslés a halon.) Különben ugy látom, 
hogy a többséget valami kedves emlék csatolja 
ezen 10 évhez, mert megszavaztuk már a had
sereg nagy létszámának föntartása czéljából a 
kellő összeget 10 évre előre, és most az udvar
tar tásra kivánt nagy összeget szintén 10 évre 
akarják megszavazni. 

E költségvetés is az állam költségvetéséhez 
tartozik, ón pedig azt évről évre akarom meg
szavazni : és miután e törvényjavaslat azért, 
mert 10 évre akarja az udvartartás költségeit 
megszabni, nézetem szerint az alkotmányosságot 
sérti meg, én azt a részletes tárgyalás alapjául 
el nem fogadom. (Helyeslés a szélső balon.) 

T i s z a K á l m á n " T. képviselőház! Midőn 
a szőnyegen levő törvényjavaslathoz hozzászólni 
akarok, nem fogok beszélni a demokratia vagy 
aristokratia fényűzéseiről. nem a koronázásról, 
bár meggyőződésem szerint, ha azért, hogy in
dokot merítsek belőle nézetem támogatására, 
tenném is, nem hiszem, hogy azzal rendreutasi-
tást érdemelnék ; (Ugy van! bal felől) de nem 
szólok hozzá azért, mert a lehető legrövidebben 
kívánok e tárgyban nyilatkozni. (Halljuk!) 

A törvényjavaslatnak két része van. Egyik 
része az, mely szerint tiz évre törvényileg meg
állapíttatik a legfelsőbb udvartartás költsége. A 
másik része pedig az, hogy az ezen költségre 
kitett összeg az eddigihez képest fölemeltetett. 

A mi a tiz évre megállapítást illeti, előt
tem szóló t . képviselőtársaim, ugy látom, hogy 
abban találták a legnagyobb sérelmet, és abban 
a jogróli lemondást szemlélték, 

En e tekintetben tőlök eltérő nézetben va
gyok. 

Az udvarháztartás költségei azon államban, 
a mely legalább ma bizonyára minden monar
chia között az, melyben a nemzetfölség a leg
tisztábban és leghatározottabban áll szemben 
az uralkodói fölséggel, azon államban, mondom, 
Angliában, rendesen az uralkodónak egész élet
idejére egyszerre szavaztatnak meg, (Közbeszólások: 
Ugy van!) és ennek, meggyőződésem szerint, igen 
helyes és alapos oka van, és e helyes és alapos 
ok kettős : az egyik ok az, hogy Angliában is 
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addig, mig az élethossziglani eivillistát be nem 
hozták, azt tapasztalták, hogy még ott is akad
tak az uralkodónak minden áron kedvébe járni 
akaró pártok és udvarouczok, a kik évről* évre 
szóba hozzák az udvarháztartás költségeinek föl
emelését. 

A másik ok pedig az, mert nem találták 
helyesnek, hogy épen az uralkodónak udvarház
tar tás költségei minden esztendőben vita tár
gyát képezzék a parlamentben. Nem tar to t ták 
pedig ezt hely esne k azért, mert nem lehetett 
alkotmányos szempontból óhajtani, hogy min
den ily vita azon — megengedem, legtöbb eset
ben téves — magyarázatra adjon okot, hogy 
esak azok, a kik a fölemelés mellett vannak, 
loyalis tagjai az országgyűlésnek, mig azok, a 
kik bármely egészen más szempontokból a föl
emelést ellenzik , vetnek a fejedelem iránti 
loyalitás ellen. 

Én azt gondolom, hogy mindkét indok elég 
fontos arra, hogy azt mi is tekintetbe vegyük, 
és épen azért eltérőleg az előttem szólott t. kép
viselőtársaimtól, én azon indítványt. hogy nem 
évenkint, hanem törvényileg tiz évre állapittas-
sék meg a civillista, ezen szempontoknál fogva 
helyeslem. 

A másik része a kérdésnek az összegre vo
natkozik. 

Egyik 'igen tisztelt képviselőtársam és ba
rátom azt is megrótta, hogy miért nem a quota 
arányában javasolta a minisztérium^ az udvari 
háztartás költségeit megállapítani. Én ezt hibá
nak nem tartom. Igen is van hiba ezen eljárás
ban, de ezen hiba nem abban áll, hogy miért 
nem a quota arányában állapitatott meg az 
illető költség ; hanem abban, hogy — miképen 
a költségvetés tételeiből ki fog tűnni — miért 
tar tot ta szükségesnek a minisztérium egyezkedni 
az iránt, hogy Magyarország és Ausztria egy
forma és mily udvarháztartási költséget szavaz
zanak meg ? Mert én azt tartom, hogy Magyar
ország saját fejedelmének és királyának még a 
ma fönálló törvények szerint is függetlenül és 
önmaga határozza meg. és kell, hogy meghatá
rozza udvarháztartási költségeit; és igy nem 
követelhetjük azt, hogy ezen költség a quota 
szerint határoztassék meg: de más felől nem sza
bad azt sem tenni, meggyőződésem szerint, hogy 
a mi történt, azzal indokoltassék ezen költség 
fölemelése, mert igy egyezett meg a magyar 
kormány az osztrák kormánynyal; minthogy ez 
semmi egyezség tárgyát nem képezheti. 

Ezeknek megjegyzése után csak az összegre 
nézve vagyok bátor pár szót szólani. Azon ösz-
szeg tagadhatlanul főlemeltetik. Ha nem kelet
kezett volna vita e kérdés alkalmából, kész let
tem volna ezt elhallgatni, de ha már keletke

zett, meg kell mondanom, hogy én részemről 
épen a monarchikus elv szempontjából is azt, 
hogy az udvarháztartás költségei emeltetni ja
vasoltatnak akkor, midőn az ország tetemes de
ficitnek megy eléje, nem tartom helyes politiká
nak ; (Igás! bal fdől.) de miután ez már meg
történt, hasonlóképen nem tartanám az ellenzék 
részéről helyes politikának azt, hogy midőn az 
összeg különben is nem épen valami rendkívüli, 
a melyiyel szaporittatni szándókoltatik, azt meg
tagadni akarnók. Nem szándékozom ezt bőveb
ben magyarázni; de épen azon indokok, melyek, 
mint beszédem elején emlitém, Angolországban 
arra szolgáltak, hogy oda törekedjenek, hogy 
hosszabb időre állapíttassák meg a civillista, ne
hogy az annak ellenében elfoglalt pártállások félre
félremagyarázásokra adjanak alkalmat — mondom, 
épen ezen okok birnak arra engem, hogy ezen 
megjegyzéseim megtétele után ezen törvényja
vaslatot, az abban foglalt összeggel együtt elfo
gadjam. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l ; T. ház! Azok után, miket 
Tisza Kálmán t. barátom elmondott, csak egy 
megjegyzésem van. s ez az, hogy ifjú barátom 
és képviselőtársam Madarász Jenő ur félelme — 
és mondhatom, ha aggodalma helyes, igaz 
volna, igen nagyon fontos pontra nézve kijelen
te t t félelme — tévedésen alapszik. 

Ha jól értettem beszédét, azért nem kívánja 
tiz évre megállapítani az udvartartás költségeit, 
mert attól fél, hogy ha meg lesz állapítva, ak
kor az osszággyüíé- minden évben gyakorlandó 
jegfőbb hatóságától, t. i. a budget megszavazási 
jogától megfosztatik. 

Ez, véleményem szerint, tévedés. 
T. barátom Tisza Kálmán Anglia példájára 

hivatkozott. Angiiában kétfélék a kiadások. Van
nak consolidáltak, melyek fölött évenkint nem
tanácskozik a képviselőház: a parlament; hanem 
azok meg levén állapítva, egyforma, nem változó 

! összegekben hozatnak be a bndgetbe és ez nem 
csak a eivillista, hanem it t azt iehet mondani, 
egy jó harmadrész, vagy talán annál is több az, 
mi a nélkül, hogy vita tárgyául szolgálna, a 
bndgetbe behozatik. 

Nem abban áll az országgyűlésnek bndget-
megszavazási legfőbb alkotmányos joga, hogy 
minden esztendőben minden pontot meghatá
rozzon; hanem abban, hogy, ha a budgetbe be
hozott összegek bár consolidáltak, bár törvény 
által megállapítottak legyenek is, ha egész ter
jedelmében meg nem szavaztatik a budget, azt 
követelni senkinek nem lehet. Téves tehát azon 
következtetés, mintha az által, ha mi 10 évre, 
vagy talán az uralkodó egész élethosszára a ci
villistát megszavazzuk: ebből az következnék, 
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hogy ha mi nem évenkint állapítjuk meg, azt 
beszedni, kifizetni valakinek hatalmában álljon. 

Ezt szükségesnek tartottam megjegyezni, s 
azt hiszem, az egész háznak beleegyezésével ta
lálkozom, midőn azt mondom, hogy ez nem de-
rogamen a ház budgetmegszavazási jogának, s 
attól félni nem lehet, hogy akár mi veszélyes 
következések jöjjenek elő; hanem ez a dolog ter
mészetében van, s ez eljárás az alkotmányos fo
galmakat legkevésbé sem sérti, 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Hat , barátaim 
Tisza Kálmán és Nyáry Pál nem nyilatkoztak 
volna a törvényjavaslat elfogadása mellett, nem 
tartanám szükségesnek fölszólalni, de így, — ugy 
gondolom, — nem lesz fölösleges néhány megjegy
zést termi azokra, a miket t. barátaim elmon
dottak. Tisza Kálmán t. barátom nem szereti, 
nem óhajtja azt, hogy a királyi udvartartás 
költsége évről évre szavaztassák meg. Vannak 
kétségkívül tekintetek, a melyek az ő nézetét 
támogatják. Nem tagadom. Azonban nem jutott 
volna — azt gondolom — senkinek eszébe e 
fölött vitát kezdeni, ha a kormány nem követi 
el azon hibát, hogy akkor indítványozza föleme
lését a királyi udvartartás költségének, mikor 8 
millió deficitet mutatott elő, (Helyeslés szélső bal 
felől) s mikor nevelési költségeket kérve, azon 
választ nyerjük, uraim, nincs honnan. (Közbeszó
lások szélső halról: Igaz! Igaz!) 

T. barátom Tisza Kálmán elfogadja a tiz 
évi udvartartás költségét s hivatkozik Anglia 
példájára, hol igaz, az uralkodó egész élettarta
mára szokott megállapittatni a civillista. Azon
ban ha az az ok vezette, miszerint az időről 
időre ne tótessék vita tárgyává, akkor nem tiz 
évre, hanem az uralkodónak egész élettartamára 
kellene megszavazni az illető költséget. Ez tehát, 
bocsánatot kérek, következetlenség: mert 10 esz
tendő múlva ugyanaz adhatja magát elő, mi ma. 

T. barátaim is sokallják az összeget, és va
lóban nem is lehet azt nem sokallani, mert ha 
Anglia, a leggazdagabb birodalom, uralkodójának 
380,000 font sterlingje van évenkint, — mert 
mellesleg mondva, ennyi van és nem 500,000, 
mint t. barátom Henszlmann mondta — akkor, 
azt gondolom, hogy Magyarország királyának 
sincs szüksége arra, hogy eddigi 3.000,000-nyi 
udvari költségvetését fölebb emeltetni kívánja. 

Én, t. ház, Olaszországban voltam (Halljuk! 
szélső bal felől) akkor, midőn Viktor Emánuel 3 
millió frankkal szállította le önként a maga ud
vartartási költségeit: tudniillik 17 millióról 14 
millióra, indokolván ezt az ország sanyarú hely
zetével, és követték példáját nemcsak a minisz
terek, hanem valamennyi hivatalnok a legfel
sőbbtől le az utolsóig. A minisztereknek akkor 
40.000 frank volt fizetósök, leszállították azokat 

márczius 19. 1870. 

30 ezerre, s igy tovább a többi hivatalnokoknál 
is egészen egy bizonyos összegig, melyre már 
részletesen nem emlékezem. Én, miután nines 
most szó a miniszteri fizetésekről, nem fogom 
fölemlíteni azt. hogy önök az 1848-ki miniszteri 
fizetést annyiban fölemelték, a mennyiben azt 
lakpénzzeí megtoldották, a mi akkor nem léte
zett, hanem szólok igen is arról, hogy önök 
most, mikor az ország súlyos anyagi körülmé
nyek közt van, a királyi udvartartási költséget 
400,000 írttal akarják szaporítani. 

A pénzügyi költségvetés átalános tárgyalá
sakor egyik t. képviselőtársunk a jobb oldalról 
azon nézetét nyilvánította, miszerint semmi sem 
terjeszté annyira a köztársasági eszméket az ó 
világban, mint azon hajlamuk a nagy birodalmak
nak, a maguk költségvetését évről évre szaporí
tani, különösen pedig szaporítani az inproductiv 
kiadásokat, ós különösen szaporítani a hadsere
geket. (Helyeslés szélső bal felől.) Félek. t. ház, 
hogy az udvartartások költségvetéseinek szapo
rítása szintén ily irányba fogja terelni a közvé
leményt. Önök a bársony székeken kétségkívül 
nem akarják ezt : kérem annálfogva, ne is szol
gáltassanak arra okot és ingert. (Helyeslés bal 
fdől), 

Én mindezeknél fogva a jelen törvényjavas
latot a részletes vita alapjául el nem fogadom, 
(Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

S c h w a r c z G y u l a : Leverő az, t. ház, 
(Zaj és derültség a jobb oldalon.) igen is leverő, a 
mit e részben csak az imént hallanom kellett. 
Az ország úgyszólván koldus, (Zaj a jobb olda
lon.) szükségletei olyanok, minők talán egy más 
országban nincsenek; a népnevelés, igazságszol
gáltatás, közlekedés, szóval mindenünk hátra va
gyon. Midőn például arról van szó, hogy fölnőtt 
személyek elemi oktatására szavaztassák meg 
összeg, akkor 20 — 30 ezer frtnyi külömbségért 
hosszasan vitatkoznak, és azt mondják: nincs 
pénz. Midőn a tandíj eltöröltetóséről. a tanári 
fizetések fölemeléséről van szó, akkor is azt 
mondják: nincsen pénz. De, midőn az udvartar
tási költség emeléséről van szó, mely költség 
magában véve is aránytalanul nagyobb, mint 
bármely európai államban az ottani évi ren
des kiadásokhoz képest, akkor 400,000 forint 
nem tesz különbséget s ennek megszavazásához 
hozzájárulnak oly férfiak, kiknek hazafiságáról 
soha sem kétkedtem, s kiknek elmeélén mindig 
különösen gyönyörködtem, de kik, bámulom, e 
részben nem is hoztak föl komoly érveket. Én 
ezt tartom leverőnek. 

En sokkal inkább tisztelem azon férfiak éles 
elméjét s hazaszeretét, semhogy azt hinném, 
hogy nem voltak képesek ezt tenni. 

Én azt gyanítom, hogy itt ismét a látha-
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ta t lan kézzel van dolgunk, (Nevetés jobb felől.) 
igen is dolgunk van a láthatatlan kézzel; pedig 
higyék meg öoök, ez csakugyan nem tesz szol
gálatokat az önök loyalismusának. Valóban sa
játságos a szolgálat, melyet önök az alkotmá
nyos monarchia fogalmának tenni látszanak, mert 
nem hiszek másnak, mint annak lehetőségében, 
hogy ilyesmi történt. Ugy látszik, mondom, elré-
mitgetik az embereket, hogy tán az alkotmá
nyosság fog csorbát szenvedni, ha 400,000 í r t ta l 
nem emelkedik az az összeg, mely már most is 
szemet szúr Európa szerte. 

Ne nézzük azt, hogy Angliában egész élet
hosszig szavazzák-e meg vagy nem a civillistát: 
mert megvallom, részemről abból nem azt kö
vetkeztetném, mit igen t. képviselőtársam követ
keztetett, hanem azt, hogy igen is az ellen sem
mi kifogásom, ha egyszerre szavazunk meg a 
fejedelemnek egész élete hosszára egy eivillistát, 
de az ne legyen oly magas, mely aránylag túl
haladja Európa minden egyéb fejedelmének ci
villistáját, és mely valóban szemet szúró, akkor, 
ha a népnevelésre és igazságszolgáltatásra meg
szavazott költséggel összehasonlítjuk — mert e 
lista jelenleg kétszeresen felülmúlja a vallás- és 
líözoktdtásögyi minisztériumra fordított költsége
ket és nagyobb az igazságszolgáltatás költségei
nél ; mondom, azt következtetném a tönebbi érv
ből, hogy szállittassék le oly összegre a eivillista, 
mely Magyarország anyagi erejét megilleti, és a 
mely nem válik, — hogy ugy mondjam — el-
homályositására a monarehieus elvnek. (Ivánka 
Zsigmond "közbeszól: Rendre, rendre! Zaj.) 

Ha leszállítanák önök uraim a civilistát oly 
fokra, minő Belgiumban. Hollandiában meg Po
roszországban van. akkor én is hozzájárulnék és 
elfogadnám azon argumentumokat. melyeket 
igen t. képviselő Tisza Kálmán ur fölhozott, de 
most ismétlem, az ország koldus, a népnevelés, 
ós egyéb legszükségesebb reformjainkra nincs pénz ; 
deficitet csinálunk, mely lavinaszerüleg fog föl
tornyosulni, és idővel mindent magával ragadni, 
és mégis 400,000 írttal akarják emelni azon ei
villistát, mely nagyobb, mint bármely eivillista 
Európában: ezt én leverőnek találom, (Helyeslés 
hal felől.) és igy a bizottság véleményét a rész
letes tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. (He
lyeslés a szélső bal felől.) 

B e r z e n c z e y László :T. ház! Ha mind
annyiszor, valahányszor a civillista elő fog jönni, 
a dernokratia elveiről akarunk beszélni, akkor 
sohsem lesz a vitatkozásnak vége-hossza, és azért 
magam is hajlandó vagyok azt mondani, hogy 
végezzük el már egyszer ezt a dolgot. Én rövi
den csak azt mondom: miután elfogadtuk az al-
phát, el kell fogadnunk az ómegát is; és mi
után elfogadtuk azt, hogy mi nem akarunk csak 
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osztrák császárságot, hanem kívánjuk, hogy ma
gyar királyság is legyen, tehát fogadjuk el a 
magyar királyság fentartására szükséges eszkö
zöket is; és miután mi azon csodálatos állapot
ban vagyunk, hogy valamint egy osztrák csá
szári, ugy egy magyar királyi udvarnak is kell 
lenni, tehát adjuk meg azt is, mi ahhoz meg
kívántatik. 

En nem szeretem azt, hogy ha e dolognál 
a luxus és fényűzés hozatik fel, de én azt hi
szem, hogy ez igen csekély összeg arra, hogy 

alkotmányt veszélyeztesse : az alkotmányt 
veszélyeztetik az udvaronezok, kik sem nem 
magyarok, sem nem osztrákok, hanem császáriak. 
Én ennélfogva igen őszintén megszavazom ezen 
költséget azért, hogy fentarthassam jogomat a 
többiekhez hozzászólani. 

Azt mondják, hogy a democratia nem is
meri a fényűzést de t. barátom igen jól tudja, 
hogy Newyorkban milyen nagy a fényűzés a 
democratia mellett, a mi különben nagyon ter
mészetes, mert a hol kereskedés, ipar és jóllét 
van. ott bizony fényűzés is van. 

Minduntalan halljuk azt, hogy miért nem 
lakik Budán ő felsége. Részemről azt mondom, 
ha az elvet elfogadjuk, t. i. azt, hogy itt le
gyen ő felsége, akkor adjuk meg hozzá az 
eszközt is: fogadjuk el a törvényjavaslatot. (Zaj 
bal felől. Helyeslés jobb felől.) — 400.000 frttal 
több vagy kevesebb , az nem változtat a 
dolgon. (Zaj bal felől.) 

En azt hiszem, hogy nagyobb elveken kel
lene inkább vitázni és miután királyi háztartást 
akarunk, azt ugy kell akarnunk, hogy az meg
adhasson, szóval én hiszem, ha az alphát elfo
gadjuk, fogadjuk el az ómegát is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk! 
Nem fogadjuk! Szavazzunk.!) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Méltóztassanak megengedni, hogy 
szavazás előtt röviden hozzászóljak a szőnye
gen forgó tárgyhoz. (Halljuk!) Az udvartartási 
költségeknek tiz évre terjedő megszavazása mel
lett fölhozható indokokat Tisza Kálmán képvi
selő ur kifejtette és én az általa előadott néze
tekhez csatlakozom. Csupán azon észrevételére 
van megjegyzésem, melynél fogva azt állította, 
hogy az 1867. törvények azon rendelkezése nem 
helyes, hogy az udvartartási költségek a monarchia 
két államában egyforma összegben legyenek 
megszavazandók. Az, hogy az udvartartási költ
ségek felerészét fizetjük, abból következik, 
mert ezen törvényekben kimondatott a paritás 
és a dualismus eszméje, minélfogva ezt a meg
állapítandó udvartartási költségeknél is érvénye
síteni kellett. 

Azon indokokon kivid, melyeket Tisza Kál-
18 
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mán képviselő ur a hosszabb időre terjedő meg
szavazás mellett felhozott, van még egy, me
lyet fölemliteni kívánok. Minthogy az 1867-iki 
törvényekben letett elvekből következik, hogy 
az udvartartási költségek fele Magyarország, 
másik fele Ő Felsége többi országa és tarto
mánya részéről fizetendő : igen természetes le
het, hogy a megszavazást megelőzőleg a két 
kormány közt egyezségnek kell létrejönni, hogy a 
két törvényhozás részéről egyetértő megállapo
dás létesíttessék. Már ezen tekintetből is sokkal 
czélszerübb, ha ezen összeg hosszabb időtartam
ra , pl. 10 évre állapittatik meg. A mi magát 
az összeget illeti, engedje meg a. szélső baloldal, 
mely magát 1848-as pártnak nevezi, és melynek 
egyik tagja. Irányi Dániel, az összeg nagysága 
ellen fölszólalt, hogy azon megjegyzést tehes
sem, miszerint épen 1848 ban, mint tudjuk — 
három millió ezüst forintban állapitatott meg 
az udvartartási költség, tehát akkor, midőn a 
pénzérték átalában sokkal nagyobb volt, mint 
jelenleg; már pedig 3 millió ezüst forintnak 
pénzértéke bizonyára tesz annyit, mint az álta
lunk előirányzott összeg. 

Még csak egy észrevételein van. Egy t. 
képviselő ur „láthatatlan kezekről" és ,,a nem
zet jelleméről" szólott. Én megmondom, mit 
látunk most, mit előbb nem láthattunk. Látjuk 
teljesedve azt, mi után a nemzet századokon át 
vágyódott: körünkben látjuk 0 Felsége uralkodó 
házát, mely az évnek majdnem felét Magyar
országon tölti , mi mindenesetre növeli az ud
vartartási költségeket, miután két helyen ta r t 
Ő Felsége — a törvényekkel egyezőleg — ud
vart. Ezen indok is, melynél fogva az ország
nak régi óhajtása, minek nyomát a corpus ju-
risban is találjuk, immár teljesült, arra indit, 
hogy fölkérjem a t. házat : méltóztassék a 
javaslatba hozott összeget megszavazni. (He
lyeslés. ) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok értel
mében szavaim félreértése ellen kell tiltakoz
nom ós azokat helyreállítanom. 

A t. miniszter ur azt mondta., hogy én 
roszalásomat fejeztem ki a felett, hogy az 1867-
dik évi törvény azt mondja, hogy egyformának 
kell a két állam udvartartási költségeinek lenni. 
Én azt nem mondtam, nem is mondhattam : 
mert az 1867-ik évi XH-ik t. ez, erről egyálta
lában nem szól, sőt ellenkezőleg kimondja, hogy 
a magyar király udvartartási költségeit kizárólag 
a magyar országgyűlés határozza meg, és hogy 
ez egyátalában közös ügynek nem tekinthető. 
Ezt mondja a 67-iki törvény ; oem támadhattam 
tehát ezt meg azért, hogy közös ügynek tekin
tem az udvartartás költségeit, hanem igenis 
helytelenítettem azt, hogy daczára ezen tör-
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vénynek a mi udvartartásunk költségeinek meg
állapítása, a mint a budgetből kitűnik, a ki-
egyezkedés tárgyává tétetett , holott arra semmi 
szükség nem volt, mert a magyar királynak 
udvartartási költségeit a magyar országgyűlés
nek önállóan kell megállapítani. 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Engedelmet 
kérek, hogy türelmüket fölszólalásommal fárasz
tom. A t. miniszter ur ezen pártra mutatott 
és csodálkozását fejezte ki a fölött, hogy ép a 
48-asok azok, kik sokallják a budgetnek meg
szavazását, holott 1848-ban kevesebb pénz levén, 
mégis többet adtunk. 

Ha a 48-iki állapotok mai nap visszavará
zsolhatok lennének, szívesen nem 400 ezerét, ha
nem 1 — 2 millióval is többet adnánk, adnánk pedig 
azért, mert sem állam-adósságunk, sem quótánk 
nem volna, és azóta oly sok terhet vállaltunk 
el, hogy elmondhatjuk, a mint Schwartz Gyula 
monda : hogy elszegényedve koldusbotra jutunk, 
ha még emeljük a terhet, s azért azt lehetet
lenségnek is tartom. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottság javaslatát? A kik elfogadják méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. 

Következik a királyi udvartartás költségei
nek tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetésben előirányzott 3.650,000 frinyi összegre 
vonatkozó tételi.) 

G h y c z i I g n á c z ; Az 1867-ikévi XH-ik 
t. ez. 7-ik szakasza igy szól : „A pragmatica 
sanctió szerint közös ugyan az uralkodó, a 
mennyiben Magyarország koronája is ugyanazon 
fejedelmet illeti, a ki a többi országban is 
uralkodik; de még ' ez nem teszi szükségessé, 
hogy a fejedelem udvartartásának költségei kö
zösen állapitassanak meg. Ily közös megállapo
dást a pragmatica sanctióban kitűzött ezél nem 
igényel, Magyarország alkotmányos önállásával 
pedig, s a magyar királyi fejedelem magas te
kintélyével sokkal inkább megegyez, hogy a ma
gyar országgyűlés, a felelős magyar minisztérium 
előterjesztésére, külön szavazza meg a magyar 
király udvartartási költségeit. Az udvartartás 
költségeinek megszavazása és kiszolgáltatása te
hát közös ügynek nem tekintetik. „Ezen tör-
vényezikk szerint tehát az udvartartási költség 
nem közös, következőleg Magyarország törvény
hozása azt a magyar király számára önállóan 
és egészen függetlenül határozza meg attól, mit 
az osztrák császárság törvényhozása, az osztrák 
es. udvar számára időről időre megszavazni szüksé
gesnek tar t . 

Az eddigi eljárás a törvénynek tökéletesen 
megfelel :• mert 1868. és 69-ben a kir. udvartar-
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tás költségei e czimen voltak a költségvetésben 
bevezetve és ezen ezimen kívántattak megszavaz
tatni : „A k i r á l y u d v a r t a r t á s a " . Annál na
gyobb meglepetéssel,hogy ne mondjam,megütközés
sel olvastam az 1870-iki költségvetés előirányzatá-
tában e szavakat : Az 1870-ik évre 7,300,000 
frtban megállapított javadalmazásból a magyar 
korona országait illető felerész 3.650,000 frt. 

Hogy e kitétel a törvénybe ütközik, hogy 
ha által elfogadtatnék, az udvartartás költségei, 
melyeknek közösségét az imént idézett t. czikk 
kereken tagadja, per tangentem, közöseknek is
mertetnek el: hogy a törvény illusoriussá tétet
nék; hogy Magyarország törvényhozásának e 
részbeni rendelkezési szabadsága az osztrák csá
szárság törvényhozása által korlátoltatnék, attól 
minden függővé tétetnék: mind ez ugy hiszem 
sokkal világosabb, hogy sem bővebb magyarázatot 
igényelne. Midőn tehát a t. házat bátor lennék 
arra felkérni, hogy ezen a törvénybe ütköző, ki
fejezést innen kihagyni és helyette az eddig 
szokásban volt kitételt méltóztassék igtatni, te
szem ezt még azon okból is : mert az udvartar
tási költségek 10 évre csak imént állapíttatván 
meg előre, ha ezen kitétel most ki nem igazi
tatnék, káros következményeinek orvoslása ké
sőbb alig, vagy talán épen nem lenne eszközöl
hető . ( Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mit a t. képviselő ur idézni mél
tóztatott, nincs a törvényjavaslatban (Halljuk!) 
s nem is lesz szükséges, hogy abba fölvétessék. 
(Felkiáltás! Hát hol van%) Csak a költségvetésben 
fordul elő. (Tisza Kálmán közbe szól: felolvastatott.) 
Igenis, de csak a költségvetésből, ebben pe
dig azért kellett ennek megemlittetni, mert bár
mely összeget kívánna is a törvényhozás meg
szavazni az udvari költségekre, bizonyára tájé
kozva kivan lenni, hogy mennyi az összes költ
ség? Es miután nem törvényben adatik elő, ha
nem a költségvetésben, ebben pedig a tájékozásra 
szolgáló minden adatot elő kell sorolni, azért 
igen természetes, hogy bele tétetett . 

A t. képviselő ur méltóztatott a törvényt 
idézve felhozni, hogy az udvartartás költségei 
nem képeznek közös ügyet. Ebben igaza van és 
ez igen természetes i s : mert ha közös ügy volna, 
akkor az egész összeg 30 %-át tenné és akkor már 
meg is volna állapítva előre, hogy mi esik az 
összes költségből Magyarországra. E részben félre
érteni méltóztatott a t. képviselő u r : mert én 
sem tartom ezt közös ügynek, és csakis azt 
mondanám, hogy az 1868-ki kiegyezés alapján, 
mely a paritás, a dualismus elvén nyugszik. Az 
eddigi eljárás is mindig az volt, hogy a törvény
hozás az udvartartásra szükséges összegnek felét 
megszavazta. Nem helytelenül cselekedett tehát 

a minisztérium, midőn a ház elé ezen költséget 
beterjesztvén, az egész összegre nézve is tájékozó 
adatokkal szolgált. (Helyeslés jobb felől. Etten-
mondás bal felölj 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Az igen t. 
pénzügyminiszter ur azt méltóztatott mondani, 
hogy a mit Ghyczy Ignácz t . barátom mondott, 
nincs a törvényjavaslatban. Igaz, az elfogadott 
törvényjavaslatban nincsen, de benne van a költség
vetésbe i i. (Lónyay M. pénzügyminiszter közbe szól : 
Tudom!) Engedelemmel felolvasom, hogy méltóz
tassanak meggyőződni, miszreint ez az 1867-ik 
évi XII t. ez. 7-ik §-val világosan ellenkezik. A 
költségvetésben ez áll : „Az 1870. évre 7,300,000 
írttal megállapított javadalmazásból a magyar 
korona országait illető fele rész 3,650,000 frt." 
Bennünket nem fele rész illet t. ház, hanem ben
nünket illet az egész udvartartási költség, me
lyet mi megszavazunk, semmi tekintettel arra, 
hogy oda át mit szavaznak meg. Az 1867-iki 
Xll-ik t. ez. 7. §-a (dy világos, hogy engem szer
felett meglep, hogy a pénzügyminiszter ur ezen 
tételnek, mely talán tévedésből csúszhatott be. 
védelmére szót emel. 

Most azon elfgadott javaslat szerint, melyet 
a pénzügyi bizottság tett , ez volna a 2-ik §-ba 
teendő: „Ezen összeg évenkint felveendő a költ
ségvetésbe." 

Nézetem szerint nincs más hátra, ha már 
törvény erejére emelkedik ezen javaslat, hogy 
ezen tétel egyszerűen vétessék föl az 1867-ik 
évi költségvetésbe, mert ez felel meg ugy az 
1867. XII. törvénynek, mint magának az előttünk 
fekvő törvényjavaslatnak, mely minden további 
indokolás nélkül az udvartartási költséget egy
szerűen rendeli a törvénybe felveendőnek. A mi 
pedig a t. miniszter ur azon mondását illeti, 
hogy ez nem törvény, ez csak költségvetés, en
gedje meg, hogy azt kétségbe vonjam, sőt ta
gadjam: mert ezen költségvetés alapján fog meg-
állapíttatni a költségvetési törvény. Es nem lehet 
mondani, hogy ez nem törvény. Kérem azért a 
t. házat, méltóztassék azon kitételt, felvenni: „az 
1870-ik évre királyi udvartartás 3,650,000 frt." 
(Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ha, mint látszik, némi megnyugvásra 
szolgál, magam részéről is szívesen hozzájárulok, 
hogy a költségvetés kinyomatott szerkezete vál
tozás alá jöjjön, (Helyeslés.) és igy tétessék: „a 
királyi udvartartás költségeire 3.650,000 frt," 
de azt mégis szükségesnek tartom, hogy meg
jegyzésként hozzátétessék: „ez az egész költség
nek." (Ellenmondás. Fölkiáltások: Nem szükséges!) 
Kérem alássan! azon szerkezet, mely a tanács
kozás tárgyát képezi, t. L, melyet a miniszté
rium és a pénzügvi bizottság együtt terjesztett 

18* 
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a ház elé, t. i. az állami költségvetésről! jelen
tésben, mely szerint a törvény fog szerkesztetni, 
szóval sincs emlitve, hogy a 3.650,000 frt az 
összes költségnek milyen részét képezi. Én részem
ről egjr erre vonatkozó megjegyzést csak azért 
tartanék szükségeinek, mert annak megítélésére, 
hogy mennyi szavaztassák meg, mégis szüksé
ges tudnunk az összes költség összegét. 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! A minisz
ter ur nyilatkozata utján, ugy hiszem, igen egy
szerűsítve van a dolog, különösen ha méltózta
tik elállani attól, hogy külön megjegyzés is té
tessék : mert ez nem szükséges. Én megvallom, 
hogy némi tekintetben értem azt, hogy kérde
zősködés legyen innen is, túlnan is e kérdésben, 
ezt némileg megfoghatónak tartom egy szem
pontból: jöhet ugyanis oly minisztérium, ugy 
i t t Magyarországon mint a túlsó oldalon is, mely 
e kérdésből egyenesen versenyzést csinálna: hogy 
ki ad többet. Ennek elkerülésére én megfogha
tónak tar tom tehát, hogy legyen értekezés a két 
minisztérium közt; de ezt e szempontból elfo
gadván, mégis azt kívánom — mi sokkal lénye
gesebb dolog — hogy az ország önálló termé
szete az által jelöltessék, hogy az ily mondhat
nám magán, nem hivatalos érintkezések és tu
dakozódások semmi nyomot ne hagyjanak az 
országgyűlés elé terjesztett okmányokban. Ezt 
mind elmondhatja a miniszter ur előadása s in
dokolása közben és jól is teszi, ha akkor a tá
jékozásra szolgáló körülményeket a ház tudomá
sára hozza; de semmiféle okmányokban, melyek 
országosaknak tekintendők, ennek nj'ommal nem 
kell birni; ezzel, ugy hisze:a, tartozunk saját ma
gunknak. 

Ha a t. miniszter ur nyilatkozata szerint 
történik ezen kiigazítás, s a megjegyzés is el
marad, akkor, ugy hiszem, semmi sem áll útjá
ban a megszavazásnak; ellenkezőleg azonban igen 
nehezíttetnék annak megszavazása, a mit külön
ben megszavazni akartunk. 

T i s z a K á l m á n ; Én is azon nézetben 
vagyok, t. ház, hogy ennek egyszerűen és hatá
rozottan ugy kell kitétetni, a mint Ghyczy 
Ignácz és Várady Gábor t. képviselőtársaim kí
vánják, hogy t. i. az 1870. évre 3.650,000 frt 
szavaztatik meg; semmi egyébnek itt helye nincs ; 
mert én azon indokolást, hogy itt egy egész 
lenne, melynek részét szavazzuk meg, határozot
tan visszautasítom. I t t oly egész, melynek egy 
részét szavaznék meg, nincs és nem is lehet; 
i t t a magyar király udvartartása van egészen, s 
a nincs az osztrák császáréból eg}7 fillér sem. Ez 
telel meg a helyzetnek, i t t tehát egészről és 
részről ne beszéljünk, és szavazzuk meg ugy 
a mint a törvény kívánja, azon indokolás kiha
gyásával. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát, á t. ház az egész tételt a 
miniszter ur hozzájárulásával is, következő szer-

i kezettel fogadja el: „6. Az 1870. évre a kir. 
udvartartásra 3.650,000 irt." (Helyeslés.) Követ
kezik a központi nyugdijakról szóló törvény
javaslat. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Azt tartom, hogy 
mielőtt átmennénk e tárgyba, még egy összeg 
megszavazásáról van szó; a mi tudomásommal 
legalább még máig megszavazva nincs, t . i. a 
beterjesztett államköltségnek a rendes szükséglet 
közt második tétele: ő felsége cabinet-irodája 
költségeire 60,000 frt. 

E l n ö k : Még a többi sincs tárgyalva, s 
külön fogjuk tárgyalni még az állam adóssági, 
földtehermentesitési , országgyűlési költségeket 
is stb. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a nyug
dijakról szóló törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó (olvassa a 
központi bizottság jelentését, a volt központi kormány 
közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tár
gyában.) 

Ezek azon indokok, t. ház, melyeknél fog
va a központi bisottság ezen törvényjavaslatnak 
a részletes tárgyalás alapjául való elfőj adását 
ajánlja. 

M á r i á s s y B é l a : T. képviselőház! Az elő
terjesztett törvényjavaslat maga elismeri a nyug
dijak jogtalanságát, és alapítja véleményét tisz
tán politikai szükségre és méltányosságra. 

T. ház! A nyugdijakat méltányosaknak egy
átalában nem ismerhetem e l ; mert midőn Ma
gyarország Ausztriával kiegyezkedett, akkor a 
két ország közt fönforgó kérdéseket kiegyenlítet
te, és akkor Magyarország sokkal több terhet 
vett át, mint nézetem szerint, átvennie kellett 
és lehetett volna. Miután tehát ezen nyugdíja
zott hivatalnokok tisztán és kizárólag osztrák 
érdekeket szolgáltak, egyátalában . nem tartom 
méltányosnak azt, hogy Magyarország azon tiszt
viselőket, kiknek csak nevök volt magyar, de kik 
osztrák érdekben működtek, fizesse. De nem fo
gadhatom el a másik indokot sem, t. i. a poli
tikai szükségességet; sőt inkább én politikailag 
veszélyesnek tartom e nyugdíjazások elfogadá
sát, mert végre is ez a nyugdíjazás ezen elv
nek szentesítése lenne egyrészt, másrészt pedig 
megjutalmazása lenne azoknak, kik ezen elvnek 
szolgáltak. Ez elvet Magyarország, — hogyha va
laha alkotmányos országban egy provisorius kor
mánynak eljárása helyeselhető lenne, — Magyar
ország, sem egyátalában semmiféle alkotmányos 

j ország el nem fogadhatja, mert ez az alkotmá-
! nyosságnak megtagadása lenne. 

Én nem vagyok a boszuálló politikának ba-
' rátja, én nem kívánom azt, hogy a múltnak bü-
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nei megbüntettessenek, nem kivánom megtorolni 
a hibákat: mert meg vagyok győződve, hogy azon 
hivatalnokok nagy része, kik a provisorium alat t 
szolgáltak, részint kétségbeesve az ország jö
vője fölött, szolgáltak, mert nem volt reményük j 
az ország föltámadásában; szolgáltak részint 
azért, mert 1850-ben olyan körülmények voltak, 
midŐM az intelligentiának egy része keresetétől 
elvolt űzve, tehát szükségből szolgáltak; ismét 
meg vagyok győződve arról, hogy talán egy sincs 
azok között, vagy legalább igen kevesen van
nak, a kik bűneiket be ne ismerték volna, tehát 
bűneiket megbánták. 

Én nem akarom őket megbüntetni ; de mi
dőn megbüntetni nem akarom, nem akarom más
részt megjutalmazni sem azokat: a kik az országba 
az ellenséget behozták, a kik az ország eldara-
bolására segédkezet nyújtottak, a kik az ország 
alkotmányát fölfüggesztették, akik a lehető leg
nagyobb törvénytelenségeket követték el. Ezek 
megjutalmazása politikai bűn, politikai baklövés 
volna; én tehát nem fogadhatom el ezen okok
nál fogva; de nem fogadhatom el pénzügyi te
kintetből sem; mert Magyarország részint az el
vállalt számos teher . részint a kereskedelmi 
szövetség következtében, mely a magyar iparnak 
kilejlését gátolja, Magyarország nem számithat 
valami különös vagyoni emelkedésre. Mi tisztá
ban vagyunk a felől, mit fizetünk, a meglevők
ből mit fizethetünk és egyátalában nem számít
hatunk arra, hogy egy vagy két év múlva jö
vedelmeink növekedni fognak, azonkívül 6y2 
millió deficittel van budgetünk megterhelve és 
azóta az országgyűlés bölcseségének méltóztatott 
még ezen deficitet is szaporítani. Méltányosnak 
tartom azt, hogy a szükségesekre adjunk, habár 
a tőkének megtámadásával: de helytelennek sar-
tom azt, hogy oly költségek fedezésére adjunk a 
tőke megsértésével, mint például e nyugdijak 
költsége. 

De nem fogadhatom el végre közjogi szem
pontból sem: mert minden önálló állam önmaga 
tartozik fizetni hivatalnokai nyugdiját; és ha 
Magyarország ezen nyugdijakat fizetni akarná, 
akkor egyszersmind elismerné azok létezésének 
helyességét. A mely állam nyűg díjrészletet és 
nem nyugdijt fizet, az nem önálló független ál
lam, hanem része azon államnak,^ melynek pénz- j 
tarába az illető hányadot fizeti. Éu az Ausztria- < 
val kötött őszinte benső szövetséget pártolom, de j 
másrészt kénytelen vagyok kimondani azt, mi- j 
szerint én a beolvasztás politikájának embere j 
nem vagyok. Ez ismét egy lépés a belolvasztásra, 
nem fogadhatom tehát el ennélfogva sem. Mind- I 
ezen elősorolt indokoknál fogva ezeninditványt, j 
mely meggyőződésemmel ellenkezik, a tárgya- ! 

lás alapjául el nem fogadom. (Helyeslés l<ü 
felől.) 

G u b o d y S á n d o r : (a szókssékről.) T. kép
viselőház ! Ghyczy Kálmán igen t. képviselőtár
sam politikai mély belátásának kétségtelen jelét 
adta, midőn a nyugdijak külön tátgyalását in
dítványozta. 

Ha van kérdés, a mely hazáját szerető pol
gárban nemzeti lételünk és alkotmányos szabad
ságunk érdekében komoly elmélkedést és nyu
godt megfontolást igényel, valósággal ez a kérdés 
megérdemli azt ; t. i. azon kérdésnek eldöntése: kik 
legyenek a múlt időben szolgáltak közül nyug-
dijazandók, a t. képviselőház határozatától függ, 
a nemzet azon grand jury-je elé van terjeszt
ve, a melynek választására befolyással voltak 
azok is, akik fölött a határozat ki fog mondat
ni, azon határozat, mely csupán ezen nemzetnek 
ós a politikailag müveit világnak véleménye, Íté
lőszéke elé appellálható. 

Ha van kérdés, a mely fölötti elmélkedés 
alkalmával embertársait és hazáját egyenlően 
szerető polgárban a sziv az észszel, a humani
tás a rideg politikával ellenkezésbe jőn, valóban 
ez az a kérdés. Én ezt önmagámon tapasztal
tam, midőn a fölött elmélkedem: vajon lehetnek-e 
a nyugdijazandók között olyanok, a kik azt 
megérdemlik, vagy átalábaű lehető-e azokat nyug
díjazni? mert ember vagyok és embertársaim té
vedései irányában érzékeny és elnéző ember. De, 
mert egyúttal a hazának polgára vagyok, és 
hazámat szerető polgár, a ki annak lételéhez oly 
hő buzgalommal és forrósággal ragaszkodik mint 
egy ifjú férj kedvelt feleségének életéhez, (Tet
szés.) midőn azoknak megérdemlett büntetésére gon
doltam, a kik a szabadság, egyenlőség, téves 
fölfogás, hiu nagyravágyás, aristocraticus gőg és 
irigység által félrevezetve, vagy pedig a szükség 
által kényszerítve, tehetségűket a haza ellen bér
be adták, meglágyul szívem, mert tudom, hogy 
a büntetések legnagyobbika: egy haza megveté
sének kitétetve lenni, és a szenvedések legsulyo-
sabbika egy jóléthez ós kényelemhez szokott pol
gárnál : ha családjával együtt az élet szüksé
geivel kénytelen küzködni. 

De, midőn eszembe jutot t hazámnak leala
csonyított, leigázott állapota, midőn reá gondol
tam annak majd tizenkét éven keresztüli szenvedé
seire, kínjaira, anyagi és erkölcsi süly édesére, 
a melyekért a nyugdijazandókra nagy vétek sú
lya nehezedik, a lelkemben felelevenült keserű visz-
szaemlékezések és az idő balzsama által már 
majd behegedt sebek újra érzett vérzésének 
fájdalmai megkeményítették szivemet és sza
kítottam a szánakozással. 

Annálfogva en nyugodt lelkiismerettel ki
mondom, hogy én mindazoktól, a kik a háta-
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lomnak — mely e nemzetet törvényen kivül he
lyezte, mely nemcsak alkotmányos ós polgári 
jogainkat eonfiseálta, hanem átalános emberi jo
gainkat is majd két évtizeden keresztül lábbal 
tiporta — szolgálatában álltak; mindazoktól, a 
kik közvetlenül vagy közvetve a súlyos rablánezo-
kat nehezíteni, szenvedéseink napjait, éveit hosz-
szabitani azon kormányt segítették, a nyugdíja
zást kivétel nélkül megtagadom. (Helyeslés hal 
felől.) E megtagadást, uraim, követeli a méltá
nyosság és az osztó igazság, követeli a politikai 
erkölcsiség, mely egyik nagy biztositéka nemze
ti létünknek. 

„Vessünk fátyolt a multakra ," ezen jelszót 
irta föl kormányunk és a kormány pártja a ki-
egyezkedési mü homlokára; a múlt országgyűlés 
ezt mint a humanitás és politikai eszélyesség 
kívánalmát elfogadta, legalább elnézte. De kér
dem ; keresett-e abban valaki oly értelmezést, 
milyet annak kormányunk adott és ezen fátyol
vetés a multakra, melylyel kormányunk bennün
ket mmden lépten nyomon meglepett, melyet 
nyíltan hirdet: a szándok, volt elleneink nyugdíja
zására megegyeztethető-e az osztó igazsággal ? 
Midőn ezen hangzatos ós valóban nagylelkűséget 
lehelő tartalomdús szavak a nemzet előtt tudo
másra jutottak, mindenki azt hitte, hogy ez 
allegoricus kifejezése a „Mi atyánk'4 ezen alienájá-
nak: „miképen mi is megbotsátunk ellenünk vé
tetteknek." 

Es ki hitte, ki gondolta volna, s józan érte
lemmel biró s hazáját szerető polgár agyában 
megfordulhatott-e a gondolat, hogy azon fátyol 
csak a multak dicsőségére és a hősiesen küzdött 
bátor lelkű honvédek emlékére fog boríttatni ? 
(FölMáttás bal felől: Igás!) Hogy azon feke
te oszlop , mely a történelmünkben gyászemlékü 
Szentgyörgy téren, ama piaezon emeltetett az 
absolutismus által, azon helyen, hol ez előtt 
huszonegy évvel a győzelmes honvédsereg a le
győzött ellenség között komor méltósággal fegy
verben állott, mely jelenet emlékezetembe örök
re be van vésve; gondolhatta-e valaki — is
métlem — hogy még 1870. is Henezit és embe
reit fogja bemutatni az idegennek mint a haza 
megmentőit? (Fölkiáítás bal felől: Igaz.'JT. ház! 
ha már nemzeti kormányunk, melynek elnöke nem 
régiben itt a házban igy szólt: „Mi vagyunk a 
48-a sok" — nem irtózott az elvérzett honvédek 
emlékét és névsorát politikai okokból a feledé
kenycég örvényébe dobni ; legalább azt remél
tük, hogy azon fekete oszlop, mely nemzetünket 
a mementó mórira már-már figyelmeztetni áll, 
ha el nem távolittatott is. de legalább arról 
azon aranyos betűknek: „Für Vater land ' , le-
töröltését kialkudta. Kérdem a t. házat : 

miért vérzettek el hát dicső harczos honvédeink, 
ha Hentzi és emberei a hazáért véreztek el? Ily 
keserű gúnyt soha nem űztek nemzettel, mely sem 
politikai tekintettel, sem opportunitással nem 
igazolható. (Helyeslés bal felől.) Képzelhette-e 
valaki, hogy azon kormány nemzeti kormány, 
mely mindazoktól, kik 1848-ban mindenüket a 
hazáért áldozták, az 1849-ki gyászos katastropha 
után szenvedések és kínzó nélkülözések közt 
bujdoklásban, számkivetésben, börtönökben sin-
lődtek, ide haza megcsonkítva, megbénítva má
sok kegyelméből, irgalmából koldulással ten
gődve még az egyedülit az erkölcsi jutal
mat az elismerést is megtagadták ; mely 
kormány az egyeseknek, községeknek a haza ér
dekében szenvedett káraik megtérítéséért t e t t ri-
mánkodásaikra füleit bedugta, mely kormány mind 
azon lelkes hazafiakat, kik a börtönökből ron
csolt egészséggel kivánszorogva, vagy a haza
szeretet s honvágy által visszaédesgetve, mesz-
sze földről : számkivetésből haza jöttek, de 
kiknek a 1848-ki alkotmányhoz ragaszkodásu
kat semmi szenvedés meg nem törte, s kik 
mindazon elveket, melyekért üldöztettek, mint 
egyedüli vagyonukat hozták vissza a hazába, 
épen és sértetlenül: ugynnezen kormány kitün
tetésekben és kedvezményekben részesítse azo
kat, kik a veszély idején a hazában elbújtak, Pest
ről Bécsbe, Bécsből Ischlbe, Salzburgba szalad
gáltak, jöttek mentek, szőni-fonni a cselszövényt. 
rnelylyel a moderamen ineulpatae tutelae terére 
szoríttattunk, kik a küldiplomatiának részvétét 
életünkért s a szabadságért folytatott harczunk-
tól megsemmisíteni igyekeztek, hirdetvén a kül
föld előtt, hogy a mi háborúnk nem szabadság-
harcz, hanem irtó háborúja a nihil habentesek-
nek az aliquid habentesek ellen, kik Kremsirben 
a nemzet tudta nélkül országunkat az osztrák 
birodalomba beolvasztó 4-ten Marz Verfassun-

I got készítették, hogy végre mindazokat nyug-
i dijazni szándékozzék, kik a hatalomnak, mely 
j egyik kezében a nemzet halálos Ítéletét, a má-
j síkban az öldöklő kardot tar tván, nyomult be 
i a haza földére, szolgálatában leigáztatásunk után 
! kutat ták az adatokat , melyeknek alapján a 
! Kriegsgericht a haza jobbjait bitófán végeztette 
| ki, kik ellenségeink szolgálatában mindaddig 
j míg Bécsből a visszavonulási kürt meg nem 
J fúvatott, gazdag fizetéseik mellett állottak, kik 
! Hajnauabbak voltak Haynaunál, és zsandá-

rabbak a zsandárnál, kik előtt magyarnak len
ni : közrend elleni kihágás volt; visszavonulni, 

I szomorkodni: a fönálló rend elleni tünte tés ; jaj-
| gatni, de csak sóhajtani is: fölségsértés volt. 

Bátran fölszólítom mindazokat, kik valaha 
| a világ-történelemben búvárkodtak, s kik az 
| emberi nem történelmét tanulmányozták, mu-
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tassanak egy ilyen példát, melyben egy rabigá
jából csak most kibontakozott nemzet fő köteles
ségének tar to t ta volna a hazáért szenvedettek 
homlokára a bűnösség bélyegét nyomni, s a 
haza- volt elleneinek halántékára pedig föltüzni 
az érdem koszorúját. 

Igen is, u ra im! bármennyi legyen a kegye
lem pénzdíj, ez irgalmi t ény : megesik szivem 
a bűnös szenvedésén, de azért bűnét meg nem 
bocsátom. A nyugdíj egyedül az érdem jutalma. 
Ha a t. ház e nyugdijt átalánosságban elfogadja, 
a nemzetnek e te t té t a történetírók nem ugy 
fogják följegyezni, mint nagylelkűséget, hanem 
mint gyávaságot, mint politikai esztelenséget, 
mint a haza ellem bűnt és a jelen 18 70-iki 
képviselő testület az utókor által ugy fog te
kintetni, mely előtt az egyenlőség, szabadság, 
sőt talán a haza függetlensége sem volt kedves 
dolog% 

És a bölcsész, — historikus, ki nem elég
szik meg a tények száraz elsorolásával, hanem 
kutatja az okokat, melyek azokat létrehozták, 
a képviselőház azon tagjait, kik a hazáért szen
vedtek, küzdöttek, ugy fogná a világnak bemu
tatni, mint kik nem a haza ügye iránti lelkesedésből, 
hanem az önvédelmi harcz szerenesés kimenete-
létőli félelmekből vegjmltek azok közé, kik min
den világi érdek nélkül rohantak a zászló alá, 
melynek lobogói alatt ők bizonynyal megszer-
zendették volna a magyar nemzetnek az európai 
nemzetek családja közt az illő helyet, ha a 
nyugdijazandók közt nem lettek volna olyanok, 
kik a megfogyott és megtört osztrák sereget 
az oroszokkal fölfrissíteni nem segítették volna. 
— Azt mondám — megtagadom a nyugdijat a 
politikai morál szempontjából is. Igen is uraim, 
a hazaelleni, a köz édes anya elleni merény, a 
bűnök legnagyobbika s a mely nemzet azt elnézi 
és mely kormány azt jutalmaztatja, az erkölcs
telenség legveszedelmesebbikét a politikai in 
moralitást ápolja és terjeszti. Ha a magán pol
gári bűnök, melyek egyesek vagyon-és személy
biztonsága ellen intéztetnek, a törvény szigorá
val megtorlandók, a czélból, hogy azok terjedése 
meggátoltass ék: mennyivel inkább kell. hogy a 
haza elleni bűn terjedésének — ha csupán 
csak erkölcsi büntetéssel is — eleje vétessék. 
Ha a nemzet ezen politikai vétkeket elnézi, sőt 
jutalmazza és jutalmazza nagyban, mert nyug
díjazni szándékozik, még pedig példátlan nyug
dijakkal, a minők az előtt nem léteztek: to
borzót indít az absolutismus részére, és előpénzt 
osztogat mindazoknak , kiknek hazaszeretete 
egoistikus magánérdekek kielégithetése által föl-
tételeztetik, hogy annak idején az absolutismus 
szolgálatába rohanjanak és jöjjön bármily kor
mány, bármily hatalom, még azok is, kik ed-

flr-czius 19. 1860. j ^ t j 

dig a jövendőtől való félelemből, vagy a jövő 
iránti reményből vonakodtak magukat az abso
lutismus szekere elé fogatni, még azok is ver
senyezni fognak a despotismusi szolgálatra vállal
kozásban. 

Es ha egy sötét éjszakán az absolutismus 
— mely soha meg nem szüuik működni, csak 
néha meghunyászkodik — ismét kiterjeszti hi
deg kezét a mi szabadságunkra : a nemzet azon 
osztálya, mely tudományos és politikai művelt
ségénél fogva hivatva van ezen nemzetnek hasz
not tenni, s annak ügyeit vezetni és a tömegre 
hatni és a melynek a hivatal életkenyere s igy 
kényszerítve van szolgálatot vállalni, két pártra 
fog oszolni: a martyrokra, a kiknek szive min
den világi érdek nélkül csak a hazáért dobog, 
és az üldözőkre, kiknek szolgai lelke és egoisticus 
érzéke csak hatalom, hivatal és haszon után 
áhítozik. 

Mi tette tönkre Franeziaországban a sza
badságot. Ne tessék hinni, hogy az ágyúk és 
bajonettek hatalma, — nem az; a politikai sü-
lyedtség. Nyolczvan év alat t 14 különböző kor
mánynak fogadtak hűséget és tettek esküt az 
ország hivatalnokai, ujjaikat az élő kormány 
pulsusán tar to t ták folytonosan; és ha észrevették, 
hogy az betegeskedik, vagy már agonizál, láb
ujjhegyen csúsztak a vélt suceessorhoz magukat 
behizelgendők, és már 60 évvel későbben III 
Napóleon alat t az 1789-ki republikánusok uno
kái Cayenneben börtönőreivé lettek az 1849-ki 
republikánusoknak. El vitázhatlan igazsága volt 
Ledru Rollinnek, midőn a Luxemburg palota 
előtt 1848-ban e szavakat monda: „ak i ma a köz
társaságnak, holnap -a császárságnak, majd a 
Bourbonoknak, azután az Orleánsnak s ismét a 
köztársaságnak teszen esküt, annak szája hazu
dik." Egy nemzetnek, és különösen egy ilyen, 
annyi ellenséges elemtől körülvett nemzetnek, 

i mely Európa közepén ugy áll, mint a Sza
hara pusztájában a homoktorlaszok közt fekvő oaz, 
melyet minden zivatar elbontással fenyeget, 
egy ily megfogyott és—fájdalommal mondom — 
megtört nemzetnek önfentartási kötelessége igen 
is: oda működni, hogy az ilyen hűtlenségre haj
landó fiai az országnak önmaguk érdekében 
óvakodjanak az absolitismus szekere elé hagyni 

i fogatni hajlamuktól. 
T. ház! Ha ezt nem teszszük, és ha a hír

hedt fátyolból azoknak, kik ellenei voltak a 
hazának, meleg ruházat azoknak, kik ezen hazá-
záért vérzettek, áldoztak, annak rongyai foszlá
nyaiból, mint már egyszer mondám, szemfödél 
fog készülni: hideg vizzel öntjük le a haza pol
gárainak a haza i ránt i szeretete lángját és mi
helyt az kialszik, az emberben fölülkerekedik az 
állat, mely nem ösmer lelkesedést, hanem ter-
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mészeti ösztöne után a veszedelemtől igyekszik 
magát megóvni és az elől elbújni. Ismerek egy 
irtózatosan megcsonkított és megbénított hon
védtisztet, ki minden foglalkozásra képtelen, ki 
midőn egyszer mindenkorra 100 frtnyi kegye
lempénzét megkapta, — pedig megjegyzem a 
jobb oldal hive, vagyis a békés kiegyezés ba
rátja — ezen keserű szavakra fakadt: ha tudnám, 
hogy fiam erében egy csepp vér volna, mely egy 
ily háládatlan haza iránt föl tudna buzdulni, 
azt is ki ereszteném belőle. Az ilyen s ehhez 
hasonló eseteket figyelmébe ajánlom a kor
mánynak. 

Ha a t. ház által azon áta'ános nyugdíjazás 
elfogadtatnék, megsemmisülésünk magvát szórnók 
el azon depravatió által, mely már is elkezdette 
megmételyezni azon fiatal sarjadék gondolkozás
módját és érzületét, (Igazi ugy van! bal felől.) 
mely hivatva van a hazáért sorompóba lépni ama 
napokban, melyekről a szent irás mondja: „bi
zony, bizony nem szeretem azokat!" És hogy 
azok eljöhetnek, az oly aggasztó sejtelem, mely 
minden gondolkodni tudó hazafi keblére li-
dérczként nehezedik. Mennyivel helyesebben fogta 
fel az osztrák kormány feladatát, midőn a vilá
gosvári catasztrofa után irtóvadászatot rende
zett mindazok ellen, kik a 48-as alkotmányt 
előállították s annak védelmében részt vettek : 
megfosztotta hivatalaiktól mindazokat, kiken a 
legkisebb szaga érzett a compromissiónak, ő 
büntette ellenségeit, és jutalmazta hiveit, s hogy 
magának biztosithassa hűségöket bizonyos es
hetőségekre, azoknak nyugdíjazását meggondo
latlan kormányunktól kialkudta. Szerencsétlen
sége az a nemzetnek, hogy az absolut hatalmak 
eljárásain okulni nem tudott; vészt hozó az, hogy 
kormányunk a békés kiegyezés feletti alkudozás 
alkalmával a haza védői nyugdíjazásával nem 
gondolt; még vészthozóbb és nagyobb szerencsét
lenség a t , hogy még ezen igen t. képviselő ház
ban is sokan találkoznak olyanok, kik magukat 
azon reményben ringatják, hogy azon sziklarepe
dés, azon árok, melyet köztünk és Ausztria kö
zött százados bajok is viszályok árja oly mélyre 
mosott, midőn abba sarkalatos jogainkat , a 
nemzet dicsőségét, a nemzet becsületét begázoltuk, 
be vau temetve és az szépen el fog egyen get-
tetni az által, hogy a haza főellenségei nyug
díjaztatnak . és hogy többé Magyarország és 
Ausztria között egyéb választó vonal nem lesz, 
mint a Lajta vize. 

Boldogok a kik hisznek! Én azon szeren
csétlen ember vagyok, ki azt hiszem, misze
rint azon mélységet gyúlékony anyaggal tömtük 
be, (Ugy van, bal felől.) és azt hiszem, hogy az 
az európai conglomeralt socialisés politikai vi
szályok által ^készülődő vulkán, abból elég lesz 

egy szikra, hogy azt felgyújtsa, és a tömés 
semmivé, hamuvá váljék ; akkor, uraim, száz Cur-
tius önfeláldozásával sem fog az többé be
záródni. 

Jól ismerem azon érveket, melyek a nyug
díjazás mellett felhozatnak. (HaíljuTc!) Azt mond
ják némelyek, meg kell különböztetni a magán 
polgári bűnöket, melyek elvontan mindenütt és 
minden időben a társadalom elleni bűnök, azon 
politikai vétségektől, melyek a fenálló rendszer 
elleni politikai különböző meggyőződés és véle
mény kifolyásai, s melyeket a siker vagy sike-
retlenség tesz dicső vagy bűnös tettekké. Töké
letesen ezen értelemben vagyok én is; de vajon 
megbocsátható-e az egy hazáját szerető polgár
nak, hogy különböző politikai véleménye és meg
győződése miatt a haza ellen támadókkal ke
zet fogjon, haragból, irigységből azért, mert 
ő másként hitte előmozdíthatni a haza bol
dogságát, segédkezet nyújtson az absolut ha
talomnak, mely czélul tűzte ki : nemzetünket 
az európai élő családok lajstromájából kitö
rülni. Mi testvérek vagyunk, egymással viszály
ban élünk, szülőinket nem szeretjük, azok 
iránt idegenkedünk ; de azért, ha azokat rabló 
vagy gyilkos megtámadná: vajon feledve a vi
szályt, nem rohannánk-e szülőink megmentésére % 

Én, t. ház, nyugdíjra érdemeseknek csak 
azokat tartom, kik 1867-től kedve, midőn al
kotmányos kormányunk átvette a kormányzatot, 
alkalmaztattak, a t. ház és a nemzet beleegye
zésével vagy elnézésével — és a nyugdíjazásra 
szükségelt éveket számítom egyedül 1867-től. 

Első Napóleon, midőn császár le t t ; egy hí
zelgőnek, ki családfáját felvitte egész Ádámig; 
azt mondta: „Az én családom 18-ik brumiéretől 
kezdődik." A mi uj életünk 1867. június
ban kezdődik. 

Bár a t. kormány azt hiszi, hogy mi a 
48-iki alapon állunk, én azon véleményben va
gyok, hogy 1867-ig nem a mienk volt a kor
szak, hanem az osztrák absolutismusé. Adná 
Isten, hogy azon alapon volnánk, mint azon 
sardiniai király, ki azt mondta 1815-ben: „Én 
mindeddig álmot aludtam," és mindent visszaál
lított azon állapotba, melyben elhagyta orszá
gát azelőtt 20 évvel, midőn abból Bonaparte 
köztársaságot alakított. Mi ezt nem tehetjük; 
ha tehetünk is valamit, csak azt tehetjük, hogy 
a honvédtiszteket, kik a közös hadseregnél vol
tak beosztva, vissza tesszük azon rangba, mely
ben őket a forradalom találta. Miért nem al
kalmazta kormányunk a nyugdijazandókra is 
azon eljárást, melyet a tisztekre nézve igazsá
gosnak látott? 

T. ház! Nagyon sajnálom azokat, a kik 
azt sem hiszik, hogy most már nyugodtan élvez-
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faetjük az alkotmányosságnak minden üdvös lé
t é t ; nagyon sajnálom azokat, a kik azt hiszik, 
hogy a 48-at folytatják. Csalódnak. 

Azon vidáman repeső genius, mely 800 
éven keresztül alkotmányunk őrangyala volt, a 
világosvári fegyver lerakása után bekövetkezett 
zordon télen bekötötte magát, és többé mint 
Phönix hímvából fel nem támadott, hanem báb
kérgéből 1850-ben kifejlődött azon hernyóknak 
sokasága, mely a 1848-iki lelkes hazafiak által 
százados mohától és penészétől megtisztított alkot
mányos fának újonnan zöldelő leveleit és gyenge 
hajtását lerágta. A megsatnyult fa kiszáradt, 
és helyébe kinőtte magát sok százgallyu törpe 
eserjebokor, mely hazánkra a közös ügyes tör
vények táplál ék-tartalmatlan gyiim jlesét termi. 
Nyugdíjazzuk jövendőre azokon kivid, kik 1818-ig 
hazánknak becsületesen szolgáltak, egyedül azo
kat, a kik ápolni fogják ezen eserjebokrot, és 
vigyázni fognak arra, hogy ez a nemzetnek rus 
toxicodendron-ná ne váljék; azon, a ház asztalán 
fekvő vastag könyvben elsoroltakat pedig utaljuk 
épen arra a kegyelet sovány kenyerére, melyre 
a t. ház beleegyezése folytán a hazának védői 
utasíttattak. Ha ekképen járunk el, bármit rejt
sen méhében a jövendő, Isten és a világ előtt 
tisztán fogunk állni: mert az osztó igazság sze
rint cselekedtünk, a politikai immoralitás ger
jedezését megakadályoztuk, melylyel boldog 
haza nem lehet. (Éljenzés a bal oldalon.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Jogos és 
megnyugtató reményt fűzött a nemzet a jelen
legi kormány tagjainak működéséhez, a haza és 
a nemzet jövőjét illetőleg, midőn ők 18 szenve
désteljes év után a miniszteri tárczákat az 
1848-iki törvények alapján átvették. Jogosult 
volt a nemzet reménye, mert nagyobbrészt e 
hazának azon polgárai vették kezeikbe és tart
ják jelenleg is az ország kormányzatát, a kik 
elöharczosai voltak az 1848-iki törvényekbe fog
lalt politikai jogegyenlőség és szabadság eszmé
jének; kik a világosi gyalázatos árulás követ
keztében a megszűnt önvédelmi harcz után —mert 
részt vettek a 1848-iki törvények alkotásában, 
és az ezt követett eseményekben — több éven 
keresztül érezték a száműzetés kinját; kik alko
tói voltak az 1868-ik évi országgyűlés második 
föliratának, a mely fölirat tiltakozik minden jog
föladás ellen, mely fölirat határozottan ki
mondja, miszerint a nemzet alkotmányos jogai
nak rovására alkudozni hazaárulási bűn ; kik az 
önkényuralom alatti korszakban a nemzetre rótt 
vér- és vagyonadókat elviselhetleneknek, a nem
zet szellemi és anyagi erejét megsemmisítőknek 
mondották; kik — még az 1868-ik évi ország
gyűlés kezdetén Magyarország önállásának, füg
getlenségének visszaszerzésétől föltételezték az 
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önkényuralommal való kiegyezkedést. Megnyug
tató volt a nemzet reménye : mert hit t a sza
vaknak, mert hitte, hogy a jelenlegi kormány
férfiak vezérlete és közreműködése alatt el fog 
jutni a szellemi és anyagi jólét tetőpontjára. 

Azonban, t. képviselőház, a mint a tapasz
talás bizonyítja, meggyőződésem szerint a nem
zetnek e reményei meghiúsultak. 

Ugyanis alig hangzottak el ajkaikról a hon-
boldogító ígéretek, adott szavaikkal, az 1861-ki 
országgyűlés második főiiratában kifejezett el
veikkel ellentétes irányban kezdtek működni. 
Ugyanis a helyett, hogy kormányra jutásuk 
után visszakövetelték volna Magyarország alkot
mányát,, önállásat, függetlenségét és az 1848-ki 
törvényeket: az alkudozások sikamlós terére lépve, 
a közösügyes alap elfogadása által az eddigi 
önálló, ínggetlen Magyarországot osztrák tarto
mány nyá alj ásították; (Paczolay János közbeszól: 
Az osztrákok sem hiszik azt!) a helyett, hogy az 
önkényuralmi korszakban a nemzetre rótt, már 
akkor is elviselhetetlenné vált, sőt általuk is 
annak nyilvánított vér- és vagyon-adókat leszál
lították volna: azokat megkétszerezték, a nem
zetet annak elviselésére képtelenné tet ték az ál
lamadósságok egy részének elfogadása által, me
lyek Magyarországot jogosan nem illethették 
volna ; a nemzetet, Magyarországot, a végelsze
gényedés szélére taszí tot ták; szóval, — meggyő
ződésem szerint — a jelenlegi kormány-férfiak 
méltó utódai a múlt Bach és Schmerling kor
mányrendszer hivatalnokainak: mert mig a nem
zeti erényt üldözik, a politikai bűnt jutalmazzák. 

Állításom bizonyítására szolgáljon a jelenleg 
tárgyalás alatt levő nyugdijtörvényjavaslat, mely
ben a kormány a nyugdijak megszavazását kéri 
a muszkavezetők, a hazaárulók, a Bach és 
Schmerling kormány-hivatalnokok részére, azon 
hivatalnokok részére, kiktől a nemzet utálattal, 
megvetéssel fordul e l ! Talán Lónyai pénzügymi
niszter ur megfeledkezett az 1861-iki országgyű
lés 2-ik föliratának végszavairól ; pedig ha em
lékezetem nem csal, ő maga is annak elfogadása 
mellett nyilatkozott, mely fölirat tiltakozik az 
önkényuralom korszaka alatt szolgáltak ellen, 
és az akkori hivatalnokokat a törvény súlya alá 
esőknek nyilvánította. Én t. ház! szeretem hin
ni, hogy maga Lónyai pénzügyminiszter ur sem 
fogta föl törvényjavaslatának horderejét, mert 
különben aligha terjesztette volna a képviselőház 
elé. Hiszen uraim ! midőn a miniszter ur a nyug
dijak megszavazását kéri a muszkavezetők, a 
hazaárulók és a népporoszlók részére, ezen el
járása által nemcsak elismerését nyilvánítja, ha
nem mint polgári erényeket megjutalmazásra, ki
tüntetésre méltóknak itéli. Én e törvényjavasla
tot a közerkölesiség elleni merényletnek tekin-
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tem. E törvényjavaslat vérig sérti a nemzet ön
érzetét, becsületét, sirt ás a közerkölcsiségnek : 
mert bűnöket jutalmaz, hazaárulási bűnöket 
akkor, midőn a kormány még az erkölcsi elis
merést is megtagadja a hazáért, a szabadságért 
vérüket ontott dicső honvédektől. 

E tőrvényjavaslat intő szózat, fölhivás — a 
jövőt illetőleg — a hazafiatlansági bűnök elkö
vetésére ; mert a mely kormány képes a múlt bű
nét jutalmazni, azon kormány uralma alatt dú
san tenyészhetnek a haza elleni bűnök. (Fölkiáltá
sok szélső bal felől: Igaz !) 

Én t. ház, meg vagyok győződve arról, mi
szerint ha a t. miniszter urak elhagyván bársony 
székeiket, széttekintenének az ország különböző 
vidékein, és látnák azt, minő ellenszenvvel, minő 
megvetéssel viseltetik a nemzet a hazaárulók 
irányában ; ha látnák azt, hivatalnokai, a finan-
czok, mint fosztják meg a szegény népet az élet 
legszükségesebb kellékeitől azért, hogy önök 
uraim a nemzet ellenségeit jutalmazhassák : visz-
szaborzadnának eddig követett politikájuktól, s 
nem kivannak azt a nemzet képviselőitől, kiknek 
föladatuk, hivatásuk, kötelessógök a nemzet szel
lemi s anyagi jólétének előmozdítására működni, 
hogy a muszkavezetőknek, hazaárulóknak jutal
mazására nyugdijt szavazzanak meg az éhező 
nép filléreiből. (Tetszés szélső bal felél.) 

En t. ház, miután nem akarom azt, hogy a 
népre rótt és már eddig is elviselhetlenné vált 
terhek még szaporíthassanak az által is, hogy 
ezen országgyűlés a muszkavezetők és hazaáru
lók részére nyugdijt szavazzon meg, és mert 
nem akarom, hogy a közerkölcsiség ezen tör
vényjavaslat megszavazása által, legalább meg
győződésem szerint, sirba temettessék : a tárgya 
lás alatt levő törvényjavaslatot még a részletes 
tárgyalás alapjául sem fogadhatom el. (Éljenzés 
bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Szeret
ném, hogy azt, a mi nem megy a jegyzőkönyv
be, a mit a gyorsírók nem jegyeznek föl, meg
tudná az ország. (Halljuk!) Sok olyan történike 
házban, igy például csak a jelen kérdésben is. A 
többség nincs a házban, a vitatkozást nem hall
gatja, akár fülit dugja be, akár mind kimegy ; 
de azért ha szavazni kell, akkor mind benn lesz. 

Vannak kellemetlen dolgok, melyeket nem 
szeretünk hallgatni, mert magunk magunknak 
sem szeretjük mondani. 

Ugy látszik, el vannak határozva arra, hogy 
meg kell adni, és igy minden esetre kényelme
sebb, nem hallgatni az érveket, és csak ugy 
szavazni. (Derültség.) 

Vannak továbbá mégis dolgok, a melyek 
szintén nincsenek fölírva sem a jegyzőkönyvben, sem 
a gyorsírók által, igy például midőn a honvéd

ségről volt szó, hányszor beszéltek a honvédek
ről, mindannyiszor gúnyos nevetés volt a válasz 
a jobboldalról. (Mozgás jobb felől.) Ezt — ter
mészetes — nem szokás följegyezni; ha ezt föl
jegyeznék, meglátnók mennyi zsarnokságot kö
vettek el csak ezen nyugdíjazási kérdésnél: azon 
a jobboldalról való „halljuk! a sok oh! oh! mint
ha" kiabálással, nagyon csodálkoznának sokan. 
De mindezt nem teszik be a jegyzőkönyvbe. (Jobb 
felől mozgás.) 

T. ház! Mikor hazajöttem a száműzetésből, 
gyakran én is mint Gubody Sándor barátom, a 
szószékre ugrottam, és elmondottam a mi a szi
vemen fekszik; de most már tudom, hogy önök 
oly erős keblüek, oly határozottak, hogy önök
nek hiába szólok. 

De egygyel tartoznak önök : tartoznak az
zal, hogy becsüljék és tiszteljék meg, habár 
deliriumnak tartják is azokat, mik a régi idők
ben, 1848 előtt szent eszmék voltak; ha azt ma 
egy agyafúrt eszmének, egy emigráns agyafúrt 
álmának tekintik is! A hazajött száműzött csakha
mar kiábrándulva látja i t t fölírva Dantenak ama 
mondatát: „Lasciate ogni sjjeranza!" „mondja
tok le minden reményről!" De még inkább fáj 
az, hogy midőn kénytelenek vagyunk igy fölki
áltani, a ház többsége ebből még gúnyt is űz és 
,óh! óh' t! kiáltoz. (Mozgás jobb felől.) 

T. ház! Ez azon kérdés, a mely már akkor, 
midőn a budget tárgyalása megkezdődött, már 
fölmerült : ez azon semmiség, a melyre Kemény 
Gábor képviselő ur megmondotta, hogy ez az 
egerfark kérdése. Azt mondták önök, hogy ez 
áldozatot a politika és a méltányosság követelik! 
Kérem önöket, mondják meg önök politikájukat. 
Elmondták a dolognak politikai oldalát, midőn 
a honvédek kérdése forgott szőnyegen, mi aján
lottuk önöknek akkor — legalább én — hogy 
hát alkudjunk meg, pedig ezen a szélső bal csak
nem megbotránkozott, és azt monda, hogy nem 
alkuszik: de én ajánlottam azt is, és ajánlom 
most is, hogy ne adjunk hát a honvédeknek or
szágos segélyt, mert nincs eiegendő pénzünk! 
nincs egy fillérünk részökre; de ne adjanak önök 
a beamtereknek sem ; fogadják el az alkut, ak
kor nem lesz okunk vitatkozni! Hanem önök, a 
kik a honvédek ügyét országosan még tárgyalni 
sem akar ták! a beamtereket most is évről évre 
az ország támogatásában részesitik. 

T. ház! Széchenyi István nagy hazánkfia azt 
mondja ,,Blick"-jében, hogy nem az rósz a mit 
tesznek és elkövetnek gonoszságból és tudatlanság
ból a beamterek, hanem az, hogy az őszinte 
magyar nemzetet erővel tanítják és kényszeritik 
hogy kezét-lábat csókoljon annak, ak i t ő gyűlöl és 
utál. Ezt Széchenyi István mondotta! És önök 
évről évre kényszeritik az országgyűlést, hogy 
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eklezsiát kövessen, penetentiát tartson, zsákba 
öltözködve adjon elismerést a beamtereknek, kik 
a haza ellen működtek. Önök penziót merészel
nek adni a hazaárulóknak, holott hivatásuk, 
hogy alkotmányos képviselői legyenek az ország
nak. Ez mit nekem nem lehet tennem, a mi 
lelkiismeretem ellen van; mert az én meggyő
ződésem szerint minden képviselőnek kötelessége 
a haza jövedelmeiről lelkiismeretesen intézkedni. 

Hanem ha valaki mégis elhiszi, hogy ez nem 
lelkiismereti, hanem politikai dolog, miért nem 
mondja ki ezen politikát? Lám a honvédeknél 
megmondták, hogy nem akarják megsérteni az 
ellenzéket; nem azokat, kik a honvédek ellen 
küzdöttek ! Mondják meg hát i t t is a politikát, 
tán itt is a nemzetiségek állanak szemben, itt 
is a nemzetiségeket kell kímélni? Tán bizony 
azon nemzetiségek örömmel fizetik a beamtere-
ket? Ezen politikai okokat hozzák elé és ne 
menjenek ki a házból, (ügy van! balról.) 

Azt mondják, hogy méltányossági politika. 
Nem szívesen teszem, de kénytelen vagyok föl
hozni a magam példáját; mert előhoztak ben
nünket, kik a száműzetésből hazatértek. Méltá
nyossági politika az, ha az, ki fiatalon ment ki, 
és haza jön elvénülve, elrongyolva, minden vagyo
nát elpusztítva találja s midőn 20 évi szenve
déseiért kárpótlást nem nyer, azt mondják neki : 
te hazafi vagy, nem követelhetsz semmit, m«-rt 
a mit tettél, hazafiság volt; de az méltányos és 
ismét hazafiu kötelesség nem kívánni : hazafisá
got azoktól, kik 20 évig ellenünk fizetésért szol
gáltak, ezeknek kell adni kárpótlást! 

Sokat mondhatnának azon száműzöttek, el
mondhatnák, mit vesztettek! de soha sem pana-
szolkodtunk, fölszólitásokat, interpellátiókat nem 
terjesztettünk, és nem is volt ránk semmi figye
lem; hisz ezt nem győzné az ország, mig az 
efféle kiadásoknak évről évre elő kell fordulni. 

Azért, t. ház, capituiáijunk, úgyis fölhoz
nak sok mindenféle eapitulátiót, fölhozzák a vi
lágosi capitulátiót is! De ón azt mondom, mi 
megtettük már a capitulátiót a honvédek kér
désében, és ez elég nagy dolog volt! hanem 
hogy a beamterek előtt kelljen capitnlálni évről 
évre, azok előtt kelljen manövrirozni és praesen-
tálni évről évre, azt lelkiismeretemmel megegyez-
tethetőnek nem tartom s azért, mig élek, e ja
vaslatot ei nem fogadhatom. (Helyeslés a halon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Csak 
nagyon röviden fogok a szóban levő kérdés fö
lött nyilatkozni; nag3^on röviden annál inkább, 
mert ez nem első alkalom, hogy ezen kérdéshez 
a ház kebelében hozzászólanom lehetett. Legel
sőben is nyilvánítom, miszerint a most tanács
kozás alatt levő törvényjavaslatot még csak a 

részletes vita alapjául sem fogadhatom el. (Élénk 
helyeslés bal felölj és szorítkozni fogok egyedül 
arra, hogy elmondjam azon egy-két legfőbb in
dokolást, mi engem erre készt. (Halljuk!) Az 
egyik indok az. hogy, meggyőződésem, szerint 
már valahára végének kell lenni azon ujabb és 
ujabb áldozatoknak, melyeket akkor tőlünk az 
1867-ki, — akkor azt hihettük, — bevégzett 
kiegyezkedés nevében követelnek. 1867-ben létre 
jött az egyesség, megállapitatott a quóta, meg-
állapittatott az államadóssági járalék. Alig tör
tént ez meg, jött a kívánság, hogy a nemzet 
ezen, miként a miniszter ur indokolásában mon
da, az államadóssággal rokon természetű terhe
ket is ellválalja. En részemről az első percztől 
kezdve ellene voltam, és ellene vagyok ma is, 
mert én is azt tartom, hogy minden oly köte
lezettségnek, — ha ugyan lett volna ilyen — 
eleget tettünk akkor, midőn elvállaltuk mind
azon terheket, melyeket elválaltunk, és a mél
tányosság tekintetéből ugyan senki tőlünk töb
bet nem kívánhat. Egyátalában a méltányosság 
az emberi kebelnek egyik legszebb tulajdona. Ha 
az egyes ember túlmegy e szemponton, ha a 
méltányosságot gyakorolni akarja még akkor is, 
midőn viszonyosság irányában nincs becsülendő 
erkölcsi szempontja, de a mely nemzet a méltá
nyosság szavával magát oda nagyja vinni, hogy 
mindig ujabb és ujabb terheket — és miként 
ki fogom fejezni — ujabb és ujabb megalázásokat 
vegyen magára akkor is, midőn semmi viszon
zásra nem talál: azon nemzet egy szerencsétlen, 
egy oly politikát követ, melynek jó eredménye 
lehetetlen. {Helyeslés bal felől.) De nem is tudom, 
hogy mi más szempontból lehet tőlünk követel
ni, hogy azon központi kormány közegeinek sza
vazzunk meg nyugdijakat, mely központi kor
mánynak egész élete alatt föladata csak egy 
volt : megsemmisíteni Magyarországot. (Igaz ! 
bal felől.) 

Ha a kiegyezkedés perczében mondatott 
volna, hogy lássuk el mindazokat, kik ezen ujabb 
változások nyomán 1849 óta hivatalaikat vesz
tették, vagy elnyomorodtak, nem kérdezve, hogy 
melyik táborban szolgáltak legyen, ezt igen is 
lehetne indokolni. Keserűen esnék még akkor is, 
gondoskodni azokról, kik hazánk vesztére törtek; 
de akkor mégis lehetne a méltányossági szem-
jíontra hivatkozni. De nem lehet arra hivatkoz
ni akkor, midőn most a legközelebbi napokban 
is a legszerényebb korlátok közt kívántunk gon
doskodni azokról, kik életöket az ország javáért 
tették koczkára, és ezt megtagadta a képviselő
ház : akkor nem lehet semminemű méltányosság, 
semminemű kiengesztelődés nevében követelni, 
hogy azoknak pedig nyugdijakat adjunk, kiknek 
egyedüli és általok igen hiven követett rendel-

19* 
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tetése volt Magyarország elvesztésére törekedni. 
(Igaz Igás!) 

Ezen okoknál fogva tehát t. ház, én a kö
zös nyugdijakról szóló törvényjavaslatot még a 
részletes vita alapjául sem fogadhatom el. 

Figyelmeztetem a t. házat, sok veszély érte 
már hazánkat, sok veszély érheti még, bár ne 
adja Isten, hogy érje; de mindig föl tudott ez 
ország emelkedni, és föl is fog a jövendőben is 
emelkedni, meg vagyok győződve, — min
dig, mig a nemzeti önérzetet ki nem ölik. De 
ha ki lesz ölve a nemzeti önérzet, nem lesz ha
talom többé, mely, ha csapások érik e hazát, 
erőt adjon ismét fölemelkednie. Már pedig ha egy 
nemzet oda kényszeríttetik, hogy hálátlan legyen 
azok iránt, a kik érte küzdöttek, és jutalmazza 
azokat, a kik életére törtek: azon nemzetből ki 
lesz ölve az önérzet. (Élénk helyeslés hal felöl.) 

N y á r y P á l : T. ház! A múlt alkalom
mal sokan figyelmeztették a baloldalt, hogy ne 
beszéljen a szívhez, hanem szóljon az észhez. Ne
kem különben sem szokásom megkülönböztetni 
az észt a szívtől, mert azt hiszem, hogy e ket
tőnek harmóniája az, ami megkülönbözteti az 
embert a többi állatoktól. En tehát most előre 
kijelentem, hogy tisztán igénybe veszem nemcsak 
az észt, hanem a száraz észt, és ahkoz fogok 
szólni. 

Midőn a honvédek segélyezéséről volt szó, 
két érvet hallottunk hangoztatni. Ez érvek egyike 
volt, hogy 1861-ben a nemzet maga sem köve
telte azt, hogy a honvédek segélyeztessenek. A 
másik érv pedig az volt, hogy a törvényhozás
nak két tényezője van; s bár nem tagadjuk is. 
hogy az 1848-iki törvényhozás határozatot 
hozott a megcsonkított honvédek, azok özvegyei 
s árváikoak segélyezésére. miután a törvény
hozás másik tényezője, a király, e határoza
tot nem szentesitette, nem lehet kövefelni semmit. 

Jól tudva, hogy azon törvényjavaslatok, 
melyek most a ház asztalára letétettek, elő fog
nak fordulni, akaratlanul is eszembe jutott azon 
ismeretes mondat :„köszönöm zsidó, hogy e szó
ra megtanítottál.'1 Már most nemcsak az ész
hez szólva, hanem a legszárazabb észhez szólva, 
azt kérdem: micsoda követelés lehet az, midőn 
mi azt mondjuk, hogy 1867-ben minden, a mit 
követeltek tőlünk, előterjesztetett; azt kérdem, 
vajon azon pontokban ben van e, vajon köve
teltetett-e tőlünk azon pontokban, hogy mi a közös 
nyugdijakat megszavazzuk % Szó sem volt róla. 

Most visszafordítva azon érvelést, a mit a 
napokban hallottunk : vajon nem ugy van-e, hogy 
most olyat követelnek tőlünk, a mi nem volt 
tárgya a kiegyezésnek? (Helyeslés bal felől.) meg
fordíthatjuk a másik argumentumot is. 

A képviselőháznak 1848-ki határozata nem 

érvényes, — mondják, — mert azt érvényes
ségre a törvényhozásnak csak második factora 
emelhette volna. Most egy kicsit meg van fordítva 
a dolog. Most az a másik factor te t t olyat, a 
minek érvényére hiányzik, hogy ez a factor, t . i. 
a törvényhozó, beleegyezzék. Miután erre múlt
kor oly nagy súly fektettetett, én is erre fek
tetem most a legnagyobb súlyt, azt mondván, 
hogy miután a törvényhozásnak egyik factora 
azoknak az egyéneknek megjutalmazásáról, a kik 
bizony nem igen kötelezték le sem Magyarorszá
got, sem Ausztriát arra, hogy irányukban hálát 
nyilvánítsanak, a törvényhozásnak csak egyik 
íctctora gondoskodott, most azonban felhivatik a 
gondoskodásra a másik factor is, t. i. e törvény
hozás, mint ennek egyik tagja., én egy fillért sem 
szavazok meg számukra. (Helyeslés hal felől.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! A mit ezen tör
vényjavaslat ellen el lehetett mondani, az előt
tem szólottak már elmondották. 

Én csak lelki örömömet fejezem ki a fölött, 
hogy a túlsó oldalról egy bátor férfiú sem akad 
e törvényjavaslat védelmére. (Helyeslés. Derült
ség bal felől.) 

De ha mégis a pártfegyelem velők a tör
vényjavaslat' mellett szavaztat, számoljanak lel-
kiismeretökkel; az enyém azt parancsolja : hogy 
ezen törvényjavaslatot még csak a részletes tár
gyalás alapjául sem fogadjam el. (Élénk tetszés 
lal felől.) 

E l n ö k : A szólásra feljegyezve senki sincs, 
e szerint felteszem a kérdést a szavazásra: El-
íogadja-e a t. ház a volt központi kormány kö
zegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslatot a 
központi bizottság jelentése szerint átalánosság-
ban a részletes tárgjfalás alapjául: igen vagy nem? 

Két oldalról névszerinti szavazás kívántat
ván, azt kell teljesíteni a szabályok értelmóbeo. 
Most kihúzom a betűt. (Kihúz egy betűt.) A sza
vazás az L betűnél kezdődik. Az ülést 5 perezre 
felfüggesztem, azután kezdődik a szavazás. 

(5 pereznyi szünet -múlva:) Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni: a szavavás megkezdődik. 

S z é l l K á l m á n J e g y z ő : (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal:) 

„Igen"-nel szavaztak : 
Láng Gusztáv. Latinak Ruelolf, Lázár Dénes, 

Lemihardt Károly, Lindner Uusztáv, Lónyay Meny
hért, Lónyay József Madocsányi Pál, Majláth Ist
ván, Maniu Aurél, Melas Vilmos, Mihályi Péter, 
Molnár István, Muzslay Sándor, Nedeczky István, 
Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, Ordódy Pál, Orosz 
Mihály, Orsics Ferdinánd gr., Őry Sándor, Paczolay 
János, Papp József, Pászt Vilmos, Petrovay Ákos, 
Plachy Lajos. Pejacsevics László gr., Rannicher Jakab, 
Rónay Lajos, ifj. Rudics József br., Rud/nay István, 
Rhédey István, Samassa József, Somossy Albert, Sem-
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sey Albert, Simonis Ferencz, Stoll Károly, Simics 
Ignácz, Suhaj Imre, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szatmáry László, Szentiványi Károly, Széll Kálmán, 
Szirmay Ferencz gr., Szirmay Ödön, Szitányi Ber
nát, Szontagh Pál (göm.J, Szőgyényi László, Szüllő 
Gejza, Tanárky Gedeon, Tormássy Mihály, Török 
Dániel, Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.), 
Trefort Ágoston, Tomasics József, Urházy György, 
Wachter Frigyes, Wass Sámuel gr., Wahrmann Mór, 
Wesselényi József br., Wodianer Béla, Zalay István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., 
Zsedényi Fde Zweier Frigyes, Aczél Péter, 
Andrássy Gyula gr., Anker Hugó, Barcsay Ákos, 
Bánó József, Benedek Gyula, Berzeviczy Tivadar, 
Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj 
László, Binder Lajos, Boér János, Bömches Gyula, 
Bujanovics Sándor, Buttler Sándor gr., Buttyán 
László, Businkay Pál, Bittó István, Bömches Fri
gyes, Bogdanovics Villibáld, Bedekovics Kálmán, 
Császár Bálint, Csengeri Antal, Cséry Lajos, Dániel 
Márton, Dániel Pál, Deák Ferencz, Degenfeld Béla 
gr., Eitel Frigyes, Eötvös József br., Ernuszt Ke
lemen, Éber Nándor, Érkövi Adolf, Feszt Imre, 
Fluger Károly, Filippovics Simon., Gajzágó Salamon, 
Gecző János, Gorove István, Halmossy Endre, Har
kányi Károly, Hertelendy Kálmán. Hodossy Imre, 
Hoffmann Pál, Hollán Ernő, Horváth Döme, Horváth 
Mihály, Hosszít József, Hrabár Manó, Henter 
Géza, Harkányi Frigyes, Ihász Dezső, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jeszenszky 
Lajos, Joanovics György, Justh József, Justh Kál
mán, Jancsó István, Jellasics Kázmér, Kapp Gusz
táv, Kautz Gyula, Kemény Gábor br., Kemény Ist
ván br., Kendeffy Árpád, Kerkapoly Károly, Kés-
márky József, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Kvassay László, Korizmics László, 

,,Nem"-mel szavaztak.: 
László Imre, Ludvigh János, Luksics Bódog, Ma

darász Jenő, Madarász József, Majoros István, Mak
ray László, Matkovich Tivadar, Máriássy Béla, Máty-
tyus Arisztid, Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Mukics 
Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry Pál, Oláh 
Miklós, Pap Lajos, Patay István, Perczel István. 
Pethes József, Péchy Tamás, Pilissy Lajos, Plachy 
Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsigmond, 
Prick József, Prónay József, Ragályi Gyula, Sala
mon Lajos, Sárközy Béla, Schvarcz Gyula, Simonyi 
Ernő, Simányi Lajos b., Somossy Ignácz, Sréter La
jos, Szalay Sándor, Szaplonczay József, P. Szathmáry 
Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter, Szilády Áron, 
Szilágyi Virgil, Szontagh Pál (csan.J, Szunyogh Albert, 
Sztaneszku Imre Vazul, Tassy Miklós, Thury Ger
gely, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Vajda János, 
Varga Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Vá
rady Gábor, Vidacs János, Vidliczkay József, Vitu-

lay József, Zámory Kálmán, Zlinszky György, Al
mássy Sándor, Andrássy Gyula, Babes Vincze, Beli
czey István, Beniczky Ödön, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Borlea Zsigmond Berzenczey László, Csa
nády Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics Péter, 
Deáky Lajos, Dezseő Szaniszló, Dobsa Lajos, Doma
hidy Ferencz, Eördögh Frigyes, Eöry Sándor, Ercsey 
Lajos, Eder István, Farkas Elek, Fejér Miklós, 
Fráter Imre, Gaál Endre, Gábriel István, GM 
Péter, Gáspár András, Ghyczy Ignácz, Gonda László, 
Gr ómon Dezső, Gubody Sándor, Győr ffy Gyula, Hajdú 
Ignácz, Henszlmann Imre, Horváth Elek, Horváth 
Sándor, Huszár Imre, Irányi Dániel, Jankovics 
Gyula, Jankovics Miklós, Jámbor Pál, JoaneszkU Lá
zár, Jókai Mór, KaLos Imre, Káttay Emannel, 
Kállay Ödön, Károlyi Ede gr., Kende Kanut Ker
kapoly Mór, Kiss János. Kiss Lajos, Kiss Miklós, 
Klementis Gábor, Kollár Antal, Koós József, Kör-
mendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun János, 
Kürthy István. 

Távollevők : 
Latinak Rudolf, Lalinovics Vincze, Lehoczky 

Egyed, Lónyay Gábor, Majthényi Dezső, Máday 
Lajos, Máttyus Uzor, Mednyánszky Déne-~; br., Mikó 
Imre gr., Miletics Szvetozár, Mocsáry Lajos, Mo
csonyi Antal, Mocsonyi Jenő, Molnár András, Mol
nár Pál, Móricz Pál, Maller Miksa, Nehrebeczky 
Sándor, Németh Miksa, Ocskay Rudolf, Orczy Elek 
br., Ormos Sándor, Papp Zsigmond Papp Lajos, 
Patrubány Gergely, Pásztélyi János, Paulini Tóth 
Vilmos, Perényi Zsigmond br., Perczel Béla, Pétery 
Károly, Pilaszanovich József, Podmaniczky Frigyes 
br., Pribék Antal, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencs, 
Peja^sevics Nándor gr., Radó Kálmán, Radvánszky 
Károly, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Román 
Sándor, Rónay Jáczint, Rőth László, Rauch György 
br., Salamon Tódor, Sipos Orbán, Siskovics Tamás, 
Splényi Béla br.. Sulyok Eduárd, Szabó Imre, Rá
kóczy Dániel, Szeniczey Ödön. Szentiványi Adolf, 
Szentpályi Jenő, Szilágyi Lajos, Szilvay Károly, 
Szlávy József. Szluha Benedek: Szluha Ignácz, Szom
jas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., Térey Pál, 
Theil István, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török 
Sándor (sopr.), Turcsányi Ede, Tűri Sámuel, Ug
rón Lázár, Uhlárik János, Urbanovszky Ernő, Ür-
ményi Miksa, Vay Béla br., Vay Mihály gr., Wag
ner Frigyes, Várady János, Virkner Lajos, Wodia
ner Albert br., Vukovics Sebő, Vukotinovis Lajos, 
Vukovics István, Zahornáczky Bálint, Zichy-Ferra
ris Viktor gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Zoltán, 
Zuvich József Anialfi Károly, Ányos István, Bar
csay Kálmán, Bay Ferencz, Bánffy Albert br., 
Bánffy János br., Benedicty Albert, Benkő József, 
Berde Mózes, Berecz Ferencz, Berényi Ferencz gr., 
Berke József, Berzeviczy Tivadar, Betegh Kelemen, 
Binder Mihály, Bobory Károly, Bogdán Vincze, 
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Bohus Zsigmond, Boros Pál, Brezovay László, Bro-
gyányi Vincze, Buday Sándor, Batagliarini Pál, 
Ciotta János, Csáky Tivadar gr., Csernovics Péter, 
Csiky Sándor, Csörghe László, Czar János, Degen
feld Gusztáv gr., Ditrich Ignácz, Dory János, Drágfy 
Sándor, Drottlef Tamás, Eszterházy Pál gr., Eszter
házy Pál herczeg, Fabritius Károly, Fazekas Alajos 
Fekete József, Fillenbaum Ferencz br., Forgách An
tal gr., Földváry Miklós, Fodróczy Sándor, Ghyczy 
Kálmán, Gránzenstein Gusztáv, Grazer Frigyes, 
Ralassy Gyula, Házmán Ferencz, Hevessy Bertalan, 
Hodossiu József, Horváth Boldizsár, Horváth János, 
Högyészy Gyula, Huszár István, Halász Boldizsár, 
Háíz Vilmos, Ilervoics István, Horváth Péter, Ivánka 
Imre, Janicsáry Sándor, Joneszku Döme, Jurka Ba-
zil, JozipovicS István, Kalderovics Andor, Kazinczy 
István, Kálnoky Pál gr., Keglevich Béla gr., Ke-
ményfy János, Királyi Pál, Klapka György, Klo-
busiczky Ágoston, Kossuth Pál, Krajcsik János, Ku
linyi Ödön, Kuhinka Ferencz, Keresztúry Eduárd, 
Kraljevics Benő, Kugler István, Khuen Henrik gr., 
Kraljevics Miroszlav. 

E l n ö k : 430 igazolt képviselő közül igen
nel szavazott 143, nemmel 122,- elnök nem sza
vazott, távol volt 164. 

E szerint a javaslat általánosságban részle-
részletes tárgyalás alapjául elíögadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat í-ső %-át.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A ezimre 
nézve a központi bizottság következő módosítást 
ajánl : „ Törvényjavaslat az 1849-ik évtől az 
1867-ik évig tettleg fönállott központi kormány 
közegeinek nyugdijairól." Az 1-ső §-t következő 
szerkezettel ajánlja a bizottság: ,.Az 1849-ik évtől 
1867-ik évig tettleg fenállott központi kormány
nál alkalmazott tisztviselők és szolgák, ugy szin
tén ezek özvegyei és árvái által élvezett nyug
dijakra nézve az 1868-ik XLVII-ikt. ez. értelmé
ben következők rendeltetnek:" 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk ' Kern fogadjuk el!) A kik elfogadják: méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja az 1-ső §-t a központi bizottság szövege
zésével. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
§-t.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak a két első sorra nézve van módosit-
ványa, mely szerint következően hangzik a szö
veg : „Az idézett törvényezikk értelmében ezen 
nyugdíj élvezői közé tartoznak, stb." 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni ezen sza
kaszt ? (Elfogadjuk.) A kik elfogadják, méltóztas
sanak íölállani! (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : Ezen sza
kasz, a központi bizottság szövegezése szériát 
következőleg hangzanék: 

„A második §-ban elősorolt központi közegek 
Magyarországra nézve törvényesek nem levén, 
nyugdijaik a magyar korona országait jogilag 
nem terhelhetik ugyan, mind a mellett ezen nyug
dijak szükségletének fedezéséhez Magyarország 
ő felsége többi országa iránti politikai és mél
tányossági tekintetből 23°/o-nyi részben hozzá 
járul. 

S o m o s s y I g n á c z : Bátor vagyok azon 
észrevételt tenni, hogy az utolsó előtti sorba 
ezen szócskát: „1870-ik évre"—méltóztassanak 
közbeszúrni. (Jobb felől: Nem lehet!) 

E l n ö k : A kik méltóztatnak elfogadni a 
központi bizottság szövegezését, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 4-ik 
szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottság véleménye szerint ezen szakasz követ
kezőleg hangzanék: 

„A 3-ik §-ban megállapított nyugdijrészlet 
1870-ik évtől kezdve a magyar államköltségve
tésbe vétetik fel azon összegben, melyet az élet
ben levő nyugdij-élvezőknek illetményei évenkint 
igénylenek, mely ezélból az élő és jogosult nyug-
dijélvezők jegyzéke a pénzügyminiszter részé
ről folyvást nyilvántartandó lesz. 

E l n ö k : A kik a központi bizottság szö
vegezését elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. (Fölkiáltások 
jobb felől: Ellenpróbát! Hosszan tartó zaj.) 

P a c z o l a y J á n o s : Méltóztassék elnök 
ur ragaszkodni ahhoz, hogy ha egyszer méltóz
ta tot t kimondani a végzést, utólagos közbekiál
tások folytán ne ismételtessék a szavazás. 

E l n ö k : Engedelmet kérek, a képviselő ur 
ezen megjegyzését nem fogadhatom el, mert az 
szabályellenes. E szerint, ha a kérdés meg lett 
vitatva és az elnök egyszer kimondaná a hatá
rozatot, akkor ez a legnagyobb zsarnokság volna: 
mert az elnöknek csak ki kellene mondani a ha
tározatot, és az azonnal, ha többség nem is volt, 
jogerőre emelkednék. (Helyeslés.) Különben, miu
tán ellenpróba kéretett, nekem nincs ellene ki
fogásom. Méltóztassanak tehát azok felállani, kik 
nem fogadják el a szakaszt. (Megtörténik.) A több
ség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
5-ik §-t.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta, az 
5-ik §-t. 

A részletes vita befejeztetvén: következik a 
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harmadszori felolvastatás, melyet talán hétfőre le
hetne kitűzni. 

A hétfői napirend tárgyában leszek bátor 
a következő sorozatot indítványozni. Mind azon 
tárgyak, melyek a mai napirendre voltak kitűzve, 
t. i.: a póstajövedék 1869-ki kiadásainak fede
zése iránti póthitel megajánlásáról; — a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fentartása iránt 
elfogadott törvény módosításáról, és a magyar 
tengerpart kikötőiből külföldre szállított tölgyfa 
utáni illeték megszüntetéséről. 

Azután következnének azon pontok a bud-
getből, melyeket a pénzügyminiszter megérintett, 
t. i.: az ő felsége cabineti irodájára szánt költsé
gek ; az államadósságok; a földtehermentesitési 
kiadások; a közösügyi kiadások, és az ország
gyűlési költségek, s ha még marad fen idő, 
következnék a nyugdijakról szóló törvényjavas
lat. A jövő ülés hétfőn 10 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2l/4 órakor. 

149. országos fii 
1870. márczius 21-dikén 

Somssich Pál elnöklete alatt . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Jókai Mór a gyapjú kivitelre rótt teher iránt interpellálja a kormányt. 
A kormány beadja a Duna szabályozásáról és a Buda-Pest körül teendő egyéb közmunkák fedezéséről szóló tör
vényjavaslatot. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a „Pester Lloydu s „Pesti tőzsde" és ,,G-abna csarnok" társulatok
nak a jjesti rakparton épitendő házokra adandó kedvezményekre nézve. — A királyi vegyes bíróságokról szóló tör
vényjavaslat az osztályokhoz utasittatik, — A királyi udvartartás költségeiről, a volt központi kormány közegeinek 
nyugdijaikról szóló törvényjavaslatok harmadszor felolvasva, végleg elfogadtatnak. A posta jövedék 1869. évi 
költségeinek fedezéséről, a pénzügyi ideiglenes törvényszékek föntartása iránt, a magyar tengerparti kikötőkből 
kiszállított tölgyfa utáni illeték megszüntetéséről szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak és elfogadtatnak. Továbbá 
ő fölsége cabinet-irodájának költségvetése, az államadóssági járulék szükséglete, a földtehermentesitési adósság 
és végre a közösügyi kiadások szükséglete elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak ; Andráxy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, később Eötvös 
József báró, Horvát Boldizsár, Gorove István, 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 19-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

E l n ö k ; Budaházy Tamás kéri az elnök
séget : jelentené be az országgyűlésnek, betűszedő 
és szótosztó gépének tervét és erre vonatkozó 
ajánlatát. Kéri az országgyűlést, hogy vizsgáltassa 
meg és vegye pártfogása alá. 

A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Szalonta 

városának és környékének kérvényét van sze
rencsém a t. háznak bemutatni, melyben a Bi
har megyébe kebelezett 44 •mértföld terjedelmű 
és 150 ezer népességet biró n.-szalontai járásra 
nézve székhelyül N.-Szalontán állandó törvény
széket mint dologi és bűnügyi első bíróságot fel
állíttatni esedezik. 

Ezen kérvényt a házszabályok értelmében 
csak néhány szóval vagyok bátor indokolni. 
Ezen város 44 •mértföldnyi területnek úgy
szólván központját képezi, mely területen 150 
ezer lakos,—és pedig olyan, mely vagyonos, ipart 
és kereskedést űz — lakik; és ezért méltán igé
nyelhetik, sőt hozzáteszem, követelhetik azt, 
hogy a törvényszék nagyon távol ezen terület
től ne tétessék, annál inkább, mert Bihar me-
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gye, — mint tudva van — 200 G mértföldnél 
nagyobb, és, mint az ujabb népszámlálás kimu
ta t ta , 482,000-nyi lakossággal bir, és ezen me
gye összes területén csak 4 törvényszék van — 
beleszámítva ezek közt az t , a mely Debreczenben 
állíttatik föl a tervezet szerint — mig ellenben 
más kisebb megyékben 5 — 6 törvényszék fölál
lításáról van szó: igen méltányos tehát ezen 
kérvény és azért azt a kérvényi bizottsághoz 
utasít tatni kérem, és egyszersmind a tiszt, ház 
nagybecsű figyelmébe ajánlom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Van szeren
csém Barcsovies István volt honvédfőhadnagynak 
kérvényét bemutatni, melyben nyugdíjért esede
zik. Ezen honfitárs 74 esztendős és minden va
gyon nélkül van, mint azt az illető hatóság bi
zonyítványa igazolja; ennélfogva méltán reményli, 
hogy a t. ház őt nyugdíjra méltónak fogja ta
lálni. 

Méltóztassék ezen kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog utasít tatni . 
G u b o d y S á n d o r : T. ház ' Van szeren

csém a t. háznak Nagy-Kőrös városa kérvényét 
bemutatni a város kebelében fölállítandó elsőfo-
lyamodásu törvényszék engedélyezése tárgyában. 
Bátor vagyok ezen kérvény támogatására föl
hozni, hogy ezen város 1630-tól fogva folytono
san birtokbirósággal és gyámhatósággal birt, 
úgyszintén telekkönyvezési hatósággal . mely 
100,000 Oöi földbirtokkal bir, melynek kebe
lében több egy millió forintnál a forgalom a 
takarók- és árva- pénztárban. Ennélfogva bátor 
vagyok ezen kérvényt a t. ház méltó figyelmébe 
ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

J ó k a i M ó r : Interpellatióm van . a me
lyet a t. kereskedelmi miniszter úrhoz kel} intéz
nem ; kérem azt fölolvastatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Jókai 
Mór interpeÜatióját): „Miután Buda-Pesten jelen
leg semmiféle marhavész ós ragály nem észlel
tet ik, hogy minden, akár külföldre, akár a leg
közelebb szomszédságba küldött gyapjú és nyers
bőr küldeménynek csak egészségi bizonyítvány 
mellett engedtetik meg a kiszállítása s e bizo
nyítványok kiállításáért tekintet nélkül a kül
demény kisebb-nagyobb mennyiségére 2 frt dij 
vétetik meg: kinek a jövedelmét képezi az ek
ként befolyó díjak összegei" 

J ó k a i M ó r ; Kérem azt a kereskedelmi 
miniszter urnák kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
Miniszterelnök urnák van élőterjesztése. 

árczids 21. 1870. 

Andrá s sy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Van szerencsém benyújtani egy törvénja-
vaslatot „a Duna folyamnak a főváros mellett 
szabályozásáról és a forgalom és közlekedés ér
dekében Buda-Pesten leendő egyéb közmunkák 
költségeinek fedezéséről és e közmunkák végre
hajtási közegeiről-

Miután t. ház, ezen törvényjavaslat egy 
kölcsön felvételét czélozza és annak feltételeit 
szabja meg: azt gondolom, igen helyes volna, ha 
azt méltóztatnék elhatározni, hogy a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttassák és annak erre vonatkozó 
jelentése után az osztályokhoz tétessék át. (tfe-
yeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és ha a t. ház 
ugy határozza, a pénzügyi bizottságnak kiadatik 
tárgyalás és véleményes jelentéstétel végett. (He
lyeslés.) 

Következnek a napirendre kitűzött tárgyak; 
mindenek előtt azonban az állandó pénzügyi bi
zottság előadója fog jelentést tenni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa az ál
landó pénzügyi bizottságnak jelentését a „Pesti Lhyd" 
s „Pesti tőzsde és gabnacsarnok" társulatoknak az 
áltatok a pesti Duna-rakparton építendő ház tekinte
tében adandó kedvezményekről-) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és azután az 
osztályokhoz utasíttatni. 

Van szerencsém kérni a t. házat : méltóztas
sék elhatározni, hogy a királyi vegyes bíróságok
ról szóló törvényavaslat tárgyalás végett az osz
tályokhoz utasíttassák. 

M a d o c s á n y i P á l : Az 59-ik szám alatt 
beterjesztetett egy rövid törvényjavaslat „a 
függő államadósságok ellenőrzésére kiküldött bi
zottságról szóló 1868. évi XLVI. törvényezikk 
5. §-ának módosítása tárgyában". Ez ekkoráig 
az osztályokban még nem tárgyal ta tot t : kérném 
a t. házat, méltóztassék elrendelni, hogy ez is 
tárgyaltassék, mert ez iránt minél előbb kell 
intézkedni. 

E l n ö k : Holnap lesz szerencsém előterjesz
teni, minő stádiumban van ezen törvényjavaslat, 
mert jelenleg nem foglaltatik jegyzékemben. 
Egyelőre csak a veg3res kir. bíróságokról szóló 
törvényjavaslattal fognak az osztályok foglal
kozni. 

Következik a tegnap megszavazott törvény
javaslatoknak 3 ik fölolvasása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az ő 
felsége udvartartásának költségeiről szóló törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az imént har
madszor fölolvasott törvényjavaslatot ? (Fölktaltá-
sok: Elfogadjuk! Nem fogadjuk!) A kik elfogad-



149. országos Ülés márczius 21. 1870. 153 

ják, méltóztassanak főlállni. (Megtörténik.) A ház 
többsége elfogadja. Az ekkép véglegesen elfoga
dott törvényjavaslat tárgyalás végett a főren
dekhez át fog küldetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a volt 
központi kormány hősegeinek nyugdijairól szóló tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a mostan föl
olvasott törvényjavaslatot % (Fölkiáltások: Elfogad
juk! Nem fogadjuk el!) A kik elfogadják, mél
tóztassanak főlállni. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
Ellenpróbát!) Méltóztassanak fölállani azok, kik 
nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. 

Ezen törvényjavaslat szintén tárgyalás vé -
gett átküldetik a főrendekhez. 

Következik a napirenden levő tárgy: a pos
tajövedék 1869. évi kiadásainak fedezése iránti 
tőrvényjavaslat. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y k ö z p o n t i b i z o t t 
s á g i e l ő a d ó : T. ház! A postajövedék 1869. 
évi kiadásainak fedezésére szolgáló póthitel iránt 
előterjesztett törvényjavaslatot indokoló minisz
teri jelentés annyira hiven előtünteti azon hely
zetet, mely az 1869. évre előirányzott s a tisz
telt ház által megajánlott postajövedéki kiadá
sok túllépését eredmény ezé, hogy az állandó 
pénzügyi bizottság, meggyőződvén a kifejtett in
dokok helyességéről, a kért póthitel iránti tör
vényjavaslat elfogadását ajánlotta. 

A központi bizottság tekintetbe vévén ezen 
indokokat, esatlakozik a pénzügyi bizottság vé
leményéhez , illetőleg ajánlatához. 

Ezen indokok közül különös figyelmet érde
mel az, hogy a pénzügyi bizottság bírálata nyo
mán a postai kiadásokra, 1869-re föltételesen 
már megszavazott összegből utólag 112,000 fo
rintnyi törlés történt, és pedig a tételek köze
lebbi meghatározása nélkül, s daczára annak, 
hogy az illető miniszter, az ugyanazon évre 
számított postai jövedelem kevesebb voltára 
való tekintettel, különben is a minimumra szál
lította le az előirányzott kiadási tételeket. 

Megjegyzendő az is, hogy a vasúti hálózat 
kiterjesztése folytán, az úgynevezett mozgó pos
tahivatalok berendezése az indokoló jelentésben 
előadott okoknál fogva elodázhatlanná vál t : s 
hogy az ezek számára szükséges vasúti vaggo
nok beszerzésére már az 1868. évi költségvetés
ben előirányzott összegből 84,000 forint azért, 
mert az azon évi költségvetés későn szavazta
tot t meg, s mert a miatt a vaggonok nagy ré
sze csak 1869-ben készült el, a múlt évi ki
adások rovására háramlott, a nélkül, hogy az 

KÉPV. H. NAPLÓ 1844 "VH. 

1868. évi kiadásokban megtakarítás eszközöltet
hetett volna. 

Hasonlóképen megjegyzendő indok az is, hogy 
a közbátorságnak az alföldi s Dunán-túli megyék
ben tavaly többször tőrtént megzavarása követ
keztében, a rablás és sikkasztok által okozott ká
rok megtérítésére kiadott összeg is, az e czélra 
az 1869-ik évi költségvetésben előirányzott s 
csak a rendes közbátorsági viszonyokra számí
tott kiadási összeget tetemesen fölülhaladta. 

A kért póthitel legnagyobb része (134,000 
írtból 124,000 frt) a két utóbbi pontban emii
tett kiadásokra, vagyis a vaggonok beszerzésére 
és a kártérítésekre vonatkozván, annak a köz
ponti bizottság, mely a miniszteri jelentés sze
rint azon kiadási többlettel szemben az ugyan
azon évre előirányzott bevételt a valóságos pos
tajövedéki bevétel, a múlt év szeptember végé
vel, te t t hozzávetőleg kipuhatolt eredmény nyo
mán 180,000 í r t ta l ; az 1869. év végével 
te t t kiszámítás szerint pedig — mint erről az 
osztályok a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium részéről hiteles adatok nyomán ér
tesíttettek — több mint 300,000 írt tal haladja 
meg. E szerint a kiadási többlet a bevételi több
let által túlbőven levén fedezve, a központi bi
zottság a törvényjavaslatot teljesen indokoltnak 
találja, s annak elfogadását tisztelettel ajánlja a 
képviselőháznak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság vé
leményét? (Elfogadjuk!) Most következik a rész
letes, tárgyalás. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a czí-
met és az első szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak sem a ezimre, sem a szakaszokra 
nincs megjegyzése. 

S z é l l K á l m a n n (olvassa a 24k és 3-ík 
szakaszt.) 

E l n ö k ; Részleteiben is el levén fogadva 
e törvényjavaslat, holnapután harmadszori sza
vazás végett föl fog olvastatni. 

Következik a pénzügyi törvényszékek ideig
lenes föntartása iránt elfogadott törvény módo
sításáról szóló jelentés. 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A pénzügyi 
törvényszékek ideiglenes föntartása iránt a t. 
ház által múlt év deczember 18-án és a főren
diház által ugyanazon hó 20-án elfogadott tör
vényjavaslat 2-ik szakasza következőleg hangzik : 
„Ezen törvény végrehajtásával a pénz- és igaz
ságügyminiszterek Horvát-Szlavón- és Dalmátor
szágra nézve, a pénzügyminiszter és a bán bí
zatnak meg." Ezen szakaszt, ház, a jelen szöve
gezésben nem felel meg a tényleges viszonyoknak, 
a menyiben a pénzügyminiszter hatáskörét ki
terjeszti Dalmátiára is. Ez indokból a javaslott 
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módosítást a központi bizottság elfogadandónak véli 
s ha e módosítás a t. ház által elfogadtatnék, akkor 
a második szakasz következőleg fogna hangzani: 
„Ezen törvény végrehajtásával Horvát-Szlavón -
országokra nézve a pénzügyminiszter és a Horvát-
Szlavon-Dalmátországok bánja bízatnak meg." 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Legyen sza
bad néhány szóval jelezni azon álláspontot, me
lyet a szőnyegen fekvő módosítással szemben el
foglalok, és előadni az okokat, melyek nem en
gedik, hogy ahhoz szavazatommal járuljak. E 
módositvány szerint a társországok megnevezésé
nél Dalmátia neve kihagyandó, és csak a bán 
czimében lenne megtartandó. Első pillanatra e 
módosítás nem látszik valami különös jelentőség
gel birni; jelentősége azonban rögtön föltűnik, 
mihelyt tekintetbe vétetik, hogy törvényeink 
századok óta nem csak a bánt nevezik Horvát-
Szlavon és Dalmátországok bánjának, hanem e 
nevezet alá foglalják össze a társországokat is. 
Nem szándékom idézeteimben a legrégibb időkig 
visszamenni. Csak azon időkről vagyok bátor 
néhány törvényt felemlíteni, midőn Dalmátia 
már Velencze, illetőleg Ausztria birtokában volt, 
és azért csak az 1715: 120 ,1723: 7, 4. § ,1741 : 
58, 1741 : 6 1 , 1 7 9 0 / 9 1 : 58, 1805: 2, t. czik-
kekre hivatkozom. Hozzájárul ehhez, hogy a 
hajdani helytartótanács által, ha jól emlékszem, a 
műit század közepe óta egész 1847-ig kiadott 
tiszti Schematismusban ezen elnevezés mind a 
társországok, mind pedig a bán megnevezésénél 
folyvást használtatott. És ennek, t. ház, tényleges 
alapja van, mert Dalmátia egészen sem Velen
cze, sem Ausztria birtokába sohasem került, ha
nem annak egy része folyvást megmaradt a ma
gyar korona hatósága alatt. Ilyen — hogy csak 
kevésre szorítkozzam — Bnccari, Vinodol kerületek 
és Zeng, melyekről az 1596 : 32, az 1608.koroná
zás előtti 12-ik törvényczikk tiszta értelmű sza
vakban mondják, hogy Dalmátiához tartoznak. 
Az 1635: 36, 1647: 50 és 57; 1 6 5 9 : 8 5 , 2. és 
5. §., 1681 : 71 törvényczikkek pedig bizonyít
ják, hogy mindazon területek, a melyek azon idő 
szerint ,,Partes maritimae" nevezettel jelöltettek, 
Dalmátia maradványai, melyek hazánk azon za
varos századaiban az igazságszolgáltatás és ad-
ministratio biztosítása tekintetéből lettek az 
1647 : 57. törvényczikk által Horvátországhoz 
csatolva. Egyrészt tehát a jogföntartás és a jog
nak elévüléstől való megóvása, másrészt pedig a 
szándék, kifejezést adni azon elvitázhatlao tény
nek, hogy Dalmátia egy része folyvást a ma
gyar korona hatósága alatt van, vezette őseinket 
akkor, midőn századokon át a társországok el
nevezésében Dalmátia nevét föntartani, a legna
gyobb szívóssággal törekedtek és királyaink még 
azon időben, midőn Dalmátia már tényleg Ausz

tr ia birtokában volt, sem találtak nehézséget,, 
nem vonakodtak szentesíteni azon törvényeket, 
melyekben ezen diplomatikus elnevezés előfordul. 
Ámbár nem egy van köztük olyan, a mely adó
ról rendelkezik, mely átalános fölkelést hirdet: 
mert tudták, hogy a magyar törvényhozás nem 
hoz, nem hozhat oly törvényt, mely idegen ha
tóság alatt álló országra nézve érvényes legyen; 
mert tudtak, hogy ha a magyar törvényhozás 
által alkotott törvényben Dalmátia neve előfor
dul, ez alatt nem értetik, nem értethetik más, 
mint Dalmátiának azon része, mely tényleg a ma
gyar korona hatósága alatt volt és van Horvát
országhoz csatolva jelenleg is. 

Ily előzmények után, t. ház, nem tagadom, 
föltűnő előttem azon nehézség, melynek e módo
sitvány kifejezést ad; midőn tehát most egy régi 
diplomatikus törvényes elnevezéstől való eltérés 
hozatik javaslatba, igen félek, hogy elfogadása 
esetében egy századokon át gondosan megőrzött 
jog fog csorbát szenvedni, győngittetik meg és 
egygyel több érv adatik azon elleneink kezébe, 
a kik szent koronánknak Dalmátiához való 
jogát kérdésessé tenni törekednek. Az, hogy a 
bán elnevezésében Dalmátiának neve megtar
tat ik, igénytelen véleményem szerint mitsem len
dít az ügyön; mert egészen paralizáltatik az 
által, hogy épen azon országoknak megnevezésé
nél hagyatik ki, melyekre a bánnak hatósága 
kiterjed. Azért bátor vagyok a t. házat fölkérni: 
méltóztassék az előbbeni szöveget ugy, a mint 
van, megtartani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

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! Én az előttem szóló képviselő 
ur ellenében a t . házat arra vagyok bátor föl
kérni, hogy méltóztassék a módositványt elfo
gadni és az előbbeni szöveget akként végleg 
megállapítani, a mint azt bátor voltam ajánlani. A 
t. képviselő ur előadta mindazon adatokat, és 
idézte mindazon törvényeket, a melyekből kide
rül, hogy nemcsak a bánra alkalmaztatik azon 
czim, t. i, Horvát-, Sziavon-, Dalmátországok 
bánja, hanem egyszersmind az országra is. Nincs 
e házban senki, ki ezt kétségbe vonja, legke
vésbé én. Nem is volt szükség a törvények idé
zésében oly messzire visszamenni, mert igy al
kalmaztatott ez régebben s igy alkalmaztatott 
ez a legújabb időkig is; igy alkalmaztatott ez 
legújabban a magyar-horvát egyezségi törvény
ben, és igy fog alkalmaztatni ezentúl is. 

Azt méltóztatott mondani a t. képviselő 
ur, hogy a miről itt szó van, az különös je
lentőséggel bir. Egyátalában nem bir az különös 
jelentőséggel, vagy ha bir, megmondom: mi je
lentőséggel bir. A ház nem mondhat ki olyat, a 
mit nem akar t kimondani, és a mit nem is te
hetett volna, ha kimondaná is. I t t egyszerűen 
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tollhiba volt az: „hogy ezen törvény végrehaj
tásával a pénzügyminiszter és a bán Dalmátor
szágra nézve megbízatnak." Mert kérdem a t-
képviselő urat : vajon volt-e e háznak szándéka, 
vagy van-e magának a képviselő urnák szándéka 
e rendelkezéseket Dalmátországban is keresztül 
vinni? Igen, vagy nem? Ha szándéka van, mél
tóztassék külön indítványt tenni; ha nincs, akkor 
méltóztassék — logikailag máskép nem is lehet 
— elfogadni azon szerkezetet, mely azt mondja: 
hogy ezen törvény végrehajtandó Horvát-Szlavon-
országokban és ennek végrehajtásával a pénz
ügyminiszter és Horvát-, Sziavon- és Dalmátor
szágok bánja bízatnak meg; de Dalmátországban 
végre nem hajtandó, a mit követelni senkinek 
eszébe nem jutott. Ha tehát a törvény szavai 
mégis ngy hangzottak, ez nem lehet egyéb, mint 
egyszerű tollhiba, a mire nézve sokaktól hallot
tam, hogy nem is kellene azt a törvényhozás elé 
hozni, nehogy oly nagy feneke kerittessék a do
lognak, a mint az jelenleg történt; de a kor
mány nem érezte magát fölhatalmazva arra sem 
most, sem máskor, hogy egyetlen egy jottáját 
változtassa is meg azon szövegnek, a melyet a 
törvényhozás megállapított. Ez volt az egyedüli 
ok, a melyből ezen módosítást előterjesztettem. 

A mi a kormány álláspontját illeti Dalmát
országra nézve, ezt hallgatással mellőzhetném, 
de nem látom annak okát. 

Ott van a Horvát- és Magyarország közötti 
egyesség folytán létrejött törvényben, és ott van 
a legutolsó föliratában e háznak azon álláspont, 
a melyhez a kormány a maga részéről is hozzá
járult; itt pedig egy egyszerű tollhiba kiigazítá
sáról van szó; és azért kérem a t. házat, mél
tóztassék az általam ajánlott szerkezetet elfo
gadni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módosit-
ványt? 

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 : Még egy körülményt akarok fölemlí
teni, hogy t. i. a Magyar- és Horvátország közt 
létrejött egyezség 14-ik §-a így szól: „A meg
előző szakaszokban kifejtett elv alapján egyrész
ről Magyarország, másrészről Horvát- és Szlavón-
országok közt a következő pénzügyi egyezség 
jött létre." 

Tehát itt is és mindenütt meg van külön
böztetve az, hogy itt Horvát-Szlavonországról 
van szó. nem pedig Dalmátiáról. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
módositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a modo-
sitványt ? (Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. Ez is holnapután fog harmadszor és vég
leg megszavaztatni. 

Következik a magyar tengerparti kikötőkből 
külföldre szállított tölgyfa utáni illeték megszün
tetéséről szóló törvényjavaslat. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottság tekintetbe vévén, hogy a „diritto d'al-
borragio" név alatt a magyar tengeri kikötőkből 
tengeren kivitt tölgyfa után a kikötői hivatalok 
által szedett illeték nemcsak nehezíti a tenge
ren kivitelt, hanem egyszersmind megcsökkenti 
a hajóépítésre alkalmas fával való kereskedést; 

tekintetbe vévén, hogy ezen illetékek to
vábbi föntartása a hajóépítésre alkalmas fák te
nyésztését is akadályozza, a mennyiben az erdő
tulajdonosok erős és értékes fák állandó tenyész
tésére nem buzdittatnak; 

tekintetbe vévén továbbá azt, hogy ezen, 
a szabad kivitelt akadályozó illetéknek a ma
gyar-horvát kikötőkbe befolyt része igen cse
kély; 

tekintetbe vévén végül azt, hogy ezen ille
ték megszüntetése több kereskedelmi és iparka
mara által sürgettetik, s nevezetesen a fiumei 
annak teljes megszüntetése mellett nyilatkozik: 
a „diritto d'alboraggio" név alatti kiviteli illeték 
megszüntetésére vonatkozó ezen törvényjavaslat 
elfogadását azon meggyőződésben ajánlja a t . 
képviselőháznak, hogy ez által nem csak a ma
gyar tengerpart, hanem egyszersmind a szom
széd Horvát-Szlavonországok és a határőrség 
közgazdasági érdekei is előmozdittatnak; s hogy 
ezen törvényjavaslat intézkedése is ujabb előha-
ladás azon kereskedelem-politika terén, a mely
nek irányelvei vezérelték eddig Magyarország 
törvényhozását hasonló czélu törvények alkotá
sában. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a részletes tárgyalásra me
gyünk át. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az első 
szakaszt. Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Nem tevén észrevétel, elfogad-
tatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2. 
szakaszt. Fölkiáltások : Elfogadjak!) 

E l n ö k : E szakasz ellen sem levén észre
vétel, elfogadtatik; s a részleteiben elfogadott 
törvényjavaslat holnapután harmadszor fölolvas
tatván, végmegszavazás alá bocsáttatik. 

Következik ő fölsége cabinet-irodájának 
szükséglete. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés tételeit: Fölkiáltások : Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a Magyar
országra eső fele részt 60,234 frtban? (Elfogad
juk!) Ennélfogva elfogadtatott. 

20* 
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S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
államadóssági járulék szükségletét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva az államadósági járulék szük
ségletét a ház elfogadja. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a föld-
íehermentesitési adósság szükségletét.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak észrevétele nincs. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kö
zösügyi kiadások szükségletét.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Jól tudom, 
hogy az összeghez nem szólhatunk, jól tudom, 
hogy ez oly fizetési meghagyás, a mely ellen 
nincs fölebbezés; ez oly név becsűlésbőli elfoga
dás, a melyet, mig a törvény megváltoztatva 
nincs, teljesítenünk kell. Olyan örökség ez t. 
ház, melyet az 1867-ki országgyűléstől „absque 
benefieio inventarii" fogadtunk el és viselnünk 
kell ezen örökség terheit még akkor is, ha né
pünket azért nyomor fenyegetné, viselnünk kell 
e terheket, még a törzsvagyon föláldozásával 
is, mig a törvény megváltoztatva nincs; 

Az összeghez tehát nem szólhatok; azonban, 
miután most először kerül a költségvetés rend
szeres és rendes tárgyalás alá: engedje meg ne
kem a t. ház, hogy ezen megállapított összeget 
továbbá a delegatióknak ezen megállapításnál 
követett eljárását néhány adattal megvilágosít
sam ; miután éhez a törvény értelmében világos 
jogom van. 

T. ház! Itt, 21.000,000 frtot meghaladó, 
összegről van szó és ez, az államadóssági járulék 
ide nem számításával, a mi költssgvetésünknek 
körülbelül egy ötöd részét képezi, megérdemli 
tehát, hogy néhány percznyi időt szenteljünk 
ezen tárgynak. Ez összeg ránk nézve, miután már 
megszavaztatott, meghalt; illő, hogy irjuk meg 
annak legalább biographiáját és sírverset. 

Az 1868-ki első delegatió igen sok reform
javaslatot hozott indítványba és a közös minisz
térium ezen javaslatokat nagyobb részben elfo
gadta. 

Az 1868. évi első magyar delegatió a ha
tározatnak egész sorozatát hozta ugy a külügyre 
mint a közös pénzügyre, valamint a hadügyre vo
natkozólag és mindezen határozatok reformja
vaslatokat tartalmaznak, a mely refermok leg
főbb czélja a megtakarítás volt. Nem aka
rom ezen határozatokat a t. ház előtt elősorolni. 
Időkímélés tekintetéből is szorítkozom főleg a 
hadügyre és a hadügynél is csupán az 1868-ki 
delegatió márczius 16-án hozott határozatát 
említem föl, sőt még ezen határozatból is csak 
néhány tételt érintek. Meghatároztatott a többek 

közt, hogy a határőrvidék közigazgatása sem 
katonainak, sem közösnek nem tekinthető, to
vábbá, hogy a határőrvidék jövedelme mint a 
magyar korona országainak tulajdona a magyar 
országgyűlés rendelkezése alatt áll; hogy a Lu-
dovicea academiai épület melyről a múlt alka
lommal részletesebben szóltam és az ezen inté
zetre tett alapítványok, Magyarország kétségtelen 
tulajdonául tekintendők, és igy a magyar kor
mány által kezelendők, következőleg a hadsereg 
szükséleteire nem fordíthatók. Ezen kívül a ka
tonai főparancsnokságok, katonai bíróságok, inten-
daturák, az élelmezési és fölszerelési raktárak, 
nyugdijak, katonai nevelő intézetek, ugyszinte 
a hadmérnöki igazgatóságok tárgyában igen 
ezélszerü refoormja sasiatok tétettek. Ezek el is 
fogadtattak; elrendeltetett a katonai administra-
tio decentralisatioja, egyszerűsítése, a területi 
divisiók alakítása és hogy a hadesapatok tobor
zási helyeikben tartassanak meg. Ezeken kívül 
több ezekhez hasonló üdvös intézkedés tétetett 
és határozat hozatott. 

Megtartattak-e ezen határozatok ? fogana-
tosittattak-e a kilátásba helyezett reformok? 
megbirálták-e a delegátiók, hogy a közös kor
mány mennyiben tett az ez iránti ígéreteknek 
és határozatoknak eleget •• mindezeket nem aka
rom részletesen taglalni, különben is az ide vo
natkozó adatok, t. i. a delegatió iratai a t. 
képviselők kezeiben vannak. 

Hogy időt kíméljek, s hogy lehető legrövi
debb legyek, csak számokra hivatkozom; az itt 
fölvetett kérdésekre ám feleljenek maguk a 
számok. 

A külügyre nézve következően áll a költ
ségvetés. Az 1868-évi első delegatió a külügy
minisztérium rendes s rendkívüli költségeire meg
állapított 4.263,221 frtot; az 1868-ik évi máso
dik delegatió a külügy rendes költségeire 
4.081,959 frtot, a rendkívülire 101,481 frtot, 
összesen 4.183,430 frtot szavazott meg. Az 1869-
iki delegatió 1810-re a rendes költségre 4.024,171 
frtot, a rendkívülire 90,300 frtot, összesen 
4.114,471 forintot állapított meg. Ezt az igaz
ság érdekében említem föl, mert e téren, a kül
ügyminisztérium költségvetését illetőleg, habár 
nem jelentékeny de mégis megtakarítás mutat
kozik. Itt csak sajnálatomat kell kifejeznem a 
fölött, hogy többet ne mondjak, miszerint a ma
gyar consulatosok fölállítása, a keleti akadémi
án magyar ifjak neveltetése iránt kifejezett óhaj
tások, az ezek iránt adott ígéretek, sőt részben 
határozatok is mai napig várnak a teljesü
lésre. 

A közös pénzügyminisztériumra nézve az 
1868-ki első delegatió megállapított összesen 
223,000 frtot, a második delegatió rendes szűk-
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ségletül 1.682,265 frtot, a legfőbb számvevő
székre 101,950 frtot, a rendkívüli szükségletre 
pedig 13,830 frtot; összesen 1.802,045 frtot. 
Az 1869. évi delegatio rendes szükséglet fejé
ben 1.736,577 frtot, a rendkívüli szükségletre 
pedig 6,930 frtot, összesen 1.743,507 frtot sza
vazott meg. 

Azonban arra sem fektetek nagy súlyt, mert 
különben is az 1868-ki első delegatio határo
zata szerint a közös pénzügyminisztérium költ
ségvetéséből a nyugdijak és államadósság kezelési 
költségei kiszakitandók voltak, hanem származott 
a költségvetés csökkenése; azonban utóbb fölvé
tet tek e költségvetések a nyugalmazott katonai 
számvevőségi, udvari számvevőségi hivatalnokok 
és szolgák, valamint a katonák özvegyeinek és 
árváinak nyugdijélvezményeik; ezenkívül fölvé
tet tek ezen költségvetésbe a tengerészeti nyug-
és kegydijak is. Ez okozta a költségvetés szapo
rodását ; ámbár mindezek a közös pénzügymi
nisztérium költségvetésébe nem tartoznának, és 
az 1868-ki első delegatio világos határozata sze
nem is tartozhatnak. 

Azonban, t . ház, én különös súlyt fektetek, 
a mint előadásomban már megérintettem, a kö
zös hadügyminisztérium költségvetésében megál
lapított összegek történetére, és ezeket akarom 
néhány tétellel megvilágítani. 

A közös hadügyminisztérium költségvetésé
ben az 1868-ki első delegatio a szárazföldi had
sereg rendes szükségletére megállapittatott 68 
millió 699.640 frt, a tengerészeti rendes szük
ségletre 7.508,477 frtot; összesen 76.208,117 
frtot. Az 1868-diki második delegatio által a 
szárazföldi hadsereg számára megszavaztatott 
69.774,692 frt; a tengerészet számára 7.461,1 32 
f r t ; összesen tehát 77.238,824 f r t ; tehát több 
állapít tatott meg 1868-ban a második delega
tio által, mint az elsőben 1.030,204 frttal. — 
1870-re a szárazföldi hadsereg rendes szükség
lete 71.845,857 frt, a tengerészet rendes szük
séglete 7.373,312 frt, összesen 79.219,169 frt; 
tehát ismét több, mint mennyi az 1869-ki költ
ségvetésnél megszavaztatott 1.980,345 frttal, és 
több, mint 1868-ban az első delegatio alkalmá
val megállapított költségvetés 3.011,052 fo
rinttal . 

Megjegyzem, t. ház. hogy a bevételeket 
mindenütt leütöttem, és számítottam csupán 
azon összegeket, melyek a bevételek leütésével 
engedélyeztettek. 

T. ház! Álig pár évi idő kellett arra, hogy 
a kilátásba helyezett reformokkal, a kilátásba 
helyzett megtakarításokkal ellenkezőleg, a közös 
hadügyi minisztérium költségvetése több mint 3 
millió forinttal emelkedjék; holott az 1868-ki el
ső delegatiónak pártunkhoz tartozott tagjai ki

mutat ták számszerűen, hogy a megtakarítások, 
ha azok czélszerüen vezettetnek keresztül, leg
alább 8 millió frtnyi összeget fogná aak eredmé
nyezni ; és ezen kilátásba helyezett megtakarí
tásokkal szemben épen ellenkező tör tént : mert a 
költségvetés alig pár évi idő alatt több mint 3 
millióval emelkedett. (FölkiáMs jobb felöl : Nem 
ide tartozik!) Es itt — engedje meg a t . ház — 
(Zaj. Nem ide való! Halljuk!) Én képzelem, hogy 
önök előtt i t t a túlsó oldalon unalmas lehet ez; 
hanem engedje meg a t . ház, hogy azt, a mit 
mondtam és a mit megmondani akarok, számok
kal igazoljam. (Halljuk! bal felől.) 

Az 1868-ki első delegatio alkalmával — 
mint mondom, — 8 millió frtot meghaladó meg
takarítás lehetőségét mutat tuk ki, és ezzel még
is ellenkező történt. Ha például az úgynevezett 
közös hadsereg katonai administratiójának költ
ségeit, a poroszországi administrationalis költsé
gekkel összehasonlítjuk. (Nem ide tartozik! Zaj 
jobbról. Ralijuk ! balról.) 

Nem szólok én az összeghez, csak kimuta
tom az eljárás eredményét; és méltóztassanak 
megengedni, ehhez a törvény értelmében világos 
jogom van. (Nincs joga!) 

Az összeghez nem szólok, hanem szólok a 
delegatiók eljárásáról és ehhez jogom van, ám 
méltóztassanak az 1867 : XII. t. ez. 41-ik §-át 
megnézni: a szerint világos jogom van. (Fölkiál
tás jobbról: De ez vitatás!) Nem vitatom 
mokat, csak megvilágosítom, hogy miként állot
tak elő az összegek, ehhez pedig jogom van. (Zaj 
jobb felől. Halljuk! bal felől. Elnök csenget.) 

Az összegek ily formán állnak elő: például 
Poroszországban a központi igazgatás költsége 
volt 1868-ban 2.429,842 frt, nálunk 2.720,946 
frt, tehát (Zaj jobb felől. Fölkiáltások: Eláll!) 

E l n ö k : (Csenget.) Hivatkozás történt az 
1867. XII. 41 . t. czikkre, azt fölolvastatom; 
méltóztassanak meghallgatni, és a t. ház Ítélje 
meg: vajon ily tárgyalásnak a költségvetés tár
gyalásánál helye lehet-e i t t ? (Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 41-
ik §-t.) „Az ily módon megállapított költségve
tés többé az egyes országok által tárgyalás alá 
nem vétethetik, (No hát! jobb felől.) hanem kő-
teles mindenik azon arány szerint, mely (a jelen 
határozat 18., 19., 20., 21. és 22, pontjaiban kö
rülirt módon) előre megállapittatott, a közös 
költségvetésből reá eső részt viselni. De mivel 
ezen közös költségekre nézve a kivetés, beszedés 
s az adórendszernek megállapítása Magyarország
ra nézve, a magyar országgyűlés és magyar fe
lelős minisztérium köréhez tartozik; a magyar 
minisztérium a magyar országgyűléshez terjesz
tendő költségvetésébe is fölveendi mindig azon 
összegeket, (Fölkiáltás bal felől: Tehát csak as ösz-
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szeghez nem lehet szólani, de a tárgyhoz igen !) me
lyek a már megállapított közös költségvetésből 
az emiitett arány szerint Magyarországra esnek; 
csakhogy ezen rovatok, a mennyiségre nézve vi
tatás alá többé nem vehetők. (Ez már nem tarto
zik ide!) Beszedetvén az ekként megállapított 
közös költségekre szükséges összeg a magyar fe
lelős minisztérium által, a havonkint befolyt 
áílamjövedelmekből a közös költségek fedezésére 
szolgáló rész a magyar pénzügyminiszter által 
havonkint a közös pénzügyminiszterhez áttétetik, 
azon arány szerint, a mely arányban áll a kö
zös költségek összege az országos költségek ösz-
szegéhez. A közös pénzügyminiszter felelős lesz 
az átvett összegnek a kitűzött czéíokra leen
dő fordításáért; magában értetődvén, hogy az, a 
ki az összegeket kezeli, szoros számadással fog 
tartozni." 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház ! Én 
kijelentettem, hogy a megállapított összeghez nem 
szólok, (Jobb felől ellenmondás, nagy zaj) és nem is 
szóltam még eddig, nem is fogok szólni, hanem 
a delegatio eljárását, nézetem szerint, jogom van 
megbírálni. (Bal felől helyeslés, jobb felől nagy 
zaj-) 

E l n ö k : Én azt hiszem, hogy nem a kép
viselő úrtól függ a tárgy tovább folytatását el
dönteni, hanem azt gondolom, hogy ezt csak a 
t. képviselőház határozhatja el. A törvényben 
nemcsak az van, hogy a ,,mennyiség"-et nem le
het tárgyalás alá venni, hanem a törvényben 
még a megállapítási módra nézve is az monda
tik, hogy „az ily módon megállapított költség
vetés többé az egyes országok által tárgyalás 
alá nem vétethetik." (Nagy zaj.) Tehát most 
csak a t. háznak különös engedelme szükséges 
arra, vajon akarja-e tárgyalni e kérdést, vagy 
nem 1 

V á r a d y G á b o r : A hatalom a többség
nél van, én ezt nem erőszakolhatom. (Zaj.) Kér
dem tehá t : szólhatok-e ? (Bal felől fölkiáltások : 
Szólhat! Jobb felől zaj.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t . háznak a tár
gyalást tovább megengedni? (Jobb felől zaj és 
fölkiáltások: Nem lehet! Halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Azt mondottam t. 
képviselőház, hogy a központi igazgatóság Porosz
országban 1868-ban került 2.429,842 frtba, ná
lunk 2.720,946 frtba, tehát többe került nálunk 
291,104 írttal. Csak néhány tételt említek föl. 
A pótló beszerzés került Poroszországban 1.553,126 
frtba, nálunk 1.827,334 frtba, tehát nálunk 
274,208 ír t tal többe. A tüzérségi készletek Po
roszországban 2.028,445 frtba, nálunk 3.317,044 
frtba, tehát nálunk 1.288,599 frttal többe kerül
tek. A hadi építészet került Poroszországban 
694,830 frtba, nálunk 2.632,386 frtba, tehát 

nálunk 1,937,536 frttal többe került. Az okta
tásügy Poroszországban 753,822 frtba, nálunk 
1.376,489 frtba; tehát nálunk többe került 
622,667 frttal. Az ezen tételek alatti szükséglet te
hát nálunk 4,414,134 frttal többet igényelt. íme 
csak ezen néhány tételnél 4.000,000 frtot meg
haladó összeggel több adatik ki nálunk, mint 
Poroszországban, daczára azon kdátásba helye
zett megtakarításoknak, daczára azon határoza
toknak melyeket az 1868-ik évi első delegatio 
hozott. A két hadsereg közti párvonalat t . kép
viselőház nem húzom meg, (Jobb felől nagy zaj) 
mert tudjuk, hogy az egyik hadsereg tetemes 
megtakarítással és szűkmarkúsággal minő ered
ményt mutatott föl és minő eredményt tüntetet t 
föl a másik hadsereg, a nagy bőkezűség daczára is. 
A rendkívüli hadsereg szükségletére megszavazott 
1868-ban az első delegatio a szárazföldi hadse
regrészére 25.994,852 frtot, a tengerészeti szükség
letre 868,000, összesen 26,862,852 frt. Ezt azon
ban t. képviselőház nem veszem cynosurául, mert 
az 1868-ik évi első delegatio alkalmával a fegy
verzetre rendkívüli összeg állapíttatott meg: t . i. 
21.226,000 frt és ennek levonása után a rend
kívüli szükségletre mgállapitott összeg csak 
5,596,762 frt. 

Az 1868-ik évi második delegatio a száraz
földi rendkívüli szükségletet 4.739,681 frtot, a 
tengerészeire 1.289,028 frtot, összesen 6.028,709 
frtot állapított meg, tehát az 1868-iki első de
legatio alkalmával a fegyverzetre utalványozott 
összeg leütésével megállapított összegnél 431,947 
frttal többet. Ezenkívül az 1869-ik évben az 
1870-ik évi költségvetés tárgyalása alkalmával 
élelmezésre, nyugélvezményekre, ujonezok betanítá
sára és más czimeken póthitel gyanánt 3.790,000 
fit. szavaztatott meg ; és igy az összes többlet 
4.221,947 frtot, az 1869-ben 1870-remegállapított 
szárazföldi rendkívüli szükséglet 3.818,500 frt, 
a tengerészeti 2,459,933 frtot összesen 6.278, 
453 frt és igy a múlt évben megádapíttottnál 
249,744 frttal több, az 1868-ra megállapítottnál 
pedig 681,691 frttal több. Ehhez bizonynyal jönni 
fog még — a múlt évi példa szerint — 1870-ben 
ugyan csak ezen folyó 1870. évre megszavazandó 
néhány milliónyi póthitel. 

Azonban azok részére t. ház, kik azt hin
nék, hogy a rendkívüli szükségletnél mutatkozó 
ezen többlet talán onnan származik, mert fegy-
verzésre és fölszerelési eszközökre forditatik ezen 
összeg, szükségesnek látom megemlíteni, hogy az 
1869-iki delegatio által az 1870-iki költségvetés
ben összesen csak 340,000 frt szavaztatott meg 
száz kartáeságyura. A többi holmi építkezésekre 
és indtt-amott luxuskiadásokra fordittatik. Ily 
luxus kiadás például, — hogy többet ne em
lítsek, — a bécsi arzenálnak freseo festmények-



149. országos Ülés márezius 21. 1870. 159 

kel ellátása. {Nyugtalanság a jobb oldalon. Helyes
lés bal felől.) 

Ha megtakarítások történtek volna érteném 
az ily kiadásokat is, de midőn a költségek foly
vást növekednek és pedig az 1868-iki delegatio 
határozatai ellenében növekednek, ily kiadáso
kat, mint például 100,000 frt freskókra, mely 
összegből 1870. évre 66,000 frt szavaztatott 
meg, ezt észrevétel nélkül, én legalább nem 
hagyhatom. (Helyeslés hal oldalról.) 

Azonban t, képviselőház, mindezen összege
ket nem annyira annak föltüntetésére hoztam 
föl, hogy minő progressioval növekednek a dele
gatio által megszavazott összegek, hanem inkább 
és főleg azért, hogy a t. képviselőház meggyő
ződjék ezen számokból, hogy a delegatio határo
zatai miként foganatosíttatnak. Hiszen ha az 
első delegatio alkalmával hozott reformok, a 
megtakarításra irányzott határozatok csak rész
ben foganatosíttattak volna, már ezen pár év 
alatt észlelhető volna a hadügyi költségeknek 
tetemes alábbszállitásay. Ez nem történt. De ha 
valaki azt állitná, hog egy pár év alat t még 
nem volt lehetséges ezen megtakarítás eredmé
nyét észlelhetni, az bizonynyal azt sem fogja 
tagadhatni, hogy az emiitett reformokra és meg
takarításokra irányzott határozatok foganatosí
tásának az legyen végeredménye, hogy a költsé
gek évről évre szaporodjanak. 

Azon kérdésre t . ház, hogy miért mind ez? 
az én álláspontomról nagyon könnyű felelni. A fe
lelet egyszerűen az. hogy a delegatiók tehetet
lenek : (Bal felől: TJgy van! Zaj jobb felől) mert 
a delegátusok nem képesek legjobb akaratuk 
mellett is kifejteni azon erélyt, azon hatalmat, 
a mely szükséges a közös minisztériummal szem
ben arra, hogy az általok képviselt országok ér
dekeit kellően védelmezzék. (Helyeslés bal felől. 
(Zaj jobb felől. Napirendre!) Elismerem t. ház, a 
keblünkből kiküldött delegátusok hazafiságát, 
buzgalmát, ügyszeretetét; de minél magasabb 
fokra állítom ezen hazafiságot, ezen buzgalmat, 
annál törpébben áll előttem a delegatiók intéz
ménye: mert ekkor még inkább kitűnik, hogy a 
legnagyobb hazafiság, a legnagyobb buzgalom 
sem képes ezen nem üdvös institutiő segélyével 
üdvös eredményt fölmutatni; (Helyeslés bal felől,) 
mert továbbá kitűnik, hogy a delegatiók az 
1868-ik évi első delegatio által elfoglalt állás
ponttal szemben egy lejtőre jutottak, a melyen 
szakadatlanul haladnak alább és alább. Feleletre 
vonhatja ugyan a delegatio a minisztereket a 
törvény betűi szerint, de a valóságban, a gya
korlatban nem. (Jobb felől zaj. Bal felől Halljuk!) 

E l n ö k : Előbb már mondám, hogy a t. 
háznak határozni kell a fölött, vajon lehet-e 
mindezeket most tárgyalni. (Jobb felől zaj. Föl-

kiáltások : Nem lehet!) A szabályok, a törvény 
értelmében kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. 
képviselő urat , hogy most nem a delegatio in-
stitutiojának ezélszerüségéről, vagy czélszerütlen-
ségéről van a szó; hanem arról, hogy ez összeg 
a budgetbe bele illesztessék. (Helyeslés jobb felől. 
Bal felől halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Csak azt akartam 
mondani, hogy a delegatiók még egy határoza
tot sem hozhatnak javaslatba, ha csak magokat 
nevetségessé nem akarják tenni, s ha nem akar
ják magukat kitenni azon eshetőségnek, hogy az 
ellenkező részről, épen helyeslési határozat fog 
inditványoztatni. Kérdem, t . ház : kinek jutna 
például eszébe, a magyar delegátusok közül, hogy 
gr. Beust külügyminisztert feleletre vonja azon 
beszédeért, a melyet folyó év január havában a 
birodalmi tanácsban a felirati vita alkalmával 
mondott? (Jobb felől növekedő zaj. Bal felől: Hall
juk !) 

E l n ö k : T. ház! Kétszer figyelmeztettem 
a képviselő urat, hogy a napirenden levő tárgy
ra szorítkozzék. Kérdem a t . házat, megengedi-e 
neki, hogy a napirenden túl menjen? (Zajosföl-
kiáltások jobbról: Nem! Nem lehet! Bal felől: 
Halljuk.') 

En a t. házhoz e kérdést intézem: Megen
gedi-e a t. ház, hogy Várady képviselő ur elté-
rőleg a napirendtől szólhasson, vagy nemI (Jobb 
felől fölkiáltósok: Nem lehet ! Bal felől: Halljuk I 
Nagy zaj.) A kik azt mondják, hogy szólhat, szí
veskedjenek fölkelni. (Hosszantartó nagy nyugta
lanság. A jobb oldalon többen fölállnak. Nagy zaj. 
Fölkiáltások a bal oldalon : Kisebbség. Halljuk tehát 
Váradyt!) 

Én igen sajnálom, t. ház, valahányszor oka 
vagyok valamely kellemetlenségnek, de én szol
gája vagyok a szabályoknak, ezeknek pedig 121-ik 
§-a azt mondja: „A napirendre kitűzött tárgy fö
lötti tanácskozások megkezdetvén, attól eltérve 
más tárgyról szólni a ház különös engedelme 
nélkül nem lehet." (Nagy zaj: Ez a kérdés!)Mél
tóztassék az elnököt meghallgatni, mert az is a 
szabályokban van. (Várady Gábor: Hiszen a ház 
már megengedte a szólást.) Azért kérdeztem a t. 
házat, de Várady képviselő ur mindig tovább 
ment beszédében és feleletre kívánta itt vonni 
a közös minisztereket; (Zaj a bal oldalon.) nekem 
e kérdéstétel kötelességemben fekszik, s azért 
kérdeztem, hogy méltóztatik-e a ház, a 121. §. 
értelmében megengedni a képviselő urnák a szó
lást, vagy nem? (Nagy zaj.) 

M ó r i c z P á l : Bátor vagyok megjegyezni, 
hogy kétszer nem lehet szavazni; méltóztatott 
az elnök ur fölhívni a házat, hogy szavazzon, a 
a szavazók többsége amellett volt, hogy Várady 
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ur szólhat. (Zaj. A miniszterelnök szólni akar. Nö
vekedő zaj.) 

E l n ö k : Engedje meg miniszterelnök nr, 
hogy mint megtámadott , néhány szót mondjak. 
(Zajos fölkidltások bal felől: Halljuk az elnököt!) 

Bocsánat, de megjegyzésem van a képviselő 
ur beszédére, melyet el nem hallgathatok! (Hall
juk az elnököt ) A mit Móricz képviselő ur mon
dott, bocsánat, de a ténynyel nem egyezik meg, 
mert nem szavaztunk. En föltettem a kérdést. 
de szavazás nem történt és Várady ur folytatta 
beszédét. (Fölkiáliások bal felől-: fölálltak a szava
sók és kisebbség volt. Zaj és fölkidltások jobbról: 
Nem értettük mindnyájan a kérdést.) 

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 : Én bizonyosan nem szólaltam volna föl, 
(Halljuk!) mert érzem, hogy közbeszólani nekem 
jogom nincs ; (Közbeszólások bal felől: Nincs bi
zony.) de miután előttem egy t. képviselő, Mó
ricz Pál ur a túlsó oldalról fölszólalt s elmon
dotta a maga nézetét, azt hiszem, hogy ugyan
azon joggal szólhatok én is. (Halljuk!) Én rövi
den csak azt vagyok bátor kifejezni, hogy: mi
után Várady képviselő ur már megkezdte, a mit 
mondani akart , óhajtom, végezze is be; (Helyes
lés bal felől.) de föntartom magunknak, akkor, 
midőn bevégezte, a kérdés fölött határozni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. ház méltóztatik nieg-
engedni,hogy képviselő ur tovább szóljon ? (Zajos 
fölkiáltások bal felől: Halljuk. Jobb felől: Végezze 
tehát be beszédét, hogy végre tovább haladhassunk. 
Folytonos zaj. Fölkiáltások: Nem lehet.) 

A magam igazolása végett, a t. ház több
ségének akaratát kívánom tudni az iránt, vajon 
a 121. §. értelmében a napirendtől ez esetben 
el akar-e térni, vagy nem? (Fölkiáltások: Ez nem 
eltérés!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! (Nagy zaj.) 
A kérdéshez akarok szólani. Fölötte sajnálatos, 
hogy én is, midőn egy képviselőtársam még áll 
s még beszédét be nem végezte, az elnök urnák 
általam a szabályok szerint nem igazolt eljárása 
következtében kénytelen vagyok fölszólalni és a 
szavait félbe szakítani. A t. elnök ur hivatkozik 
a 121. szakaszra, (ügy van, jobb felől.) s ennek 
következtében még a miniszterelnök urnák azon 
minden esetre az ellenpárt irányában mint kor
mányelnöknek igen ildomos kijelentése után is 
kérdésül kívánja kitűzni azt, hogy e tárgyban 
a ház meghallgathatónak véli-e Várady képviselő 
urat vagy sem? Ezt tartom a szabályokkal el
lenkezőnek. A 121. szakasz ugyanis nem mond
ja azt, hogy a t. elnök ur erre „szavaztasson," 
hanem csak azt mondja, hogy a házat megkér
di, vajon megengedi-e más tárgyról szólni vagy 
nem ? (Közbeszólások jobbról: Hisz ez ugyanaz; 

minden kérdés csak szavazás által dől el.) és mi
után a t. elnök ur a házat egy izben már meg
kérdezte, s ez engedélyét megadta, (Fölkiáltások 
jobb felől: Nem adta!) bocsásson meg tehá t ne
kem a t. elnök ur, kit én igen tisztelek, de a 
kitől az elnöki jogok föntartása mellett az elnöki 
kötelességek teljesítését ópoly szigorral óhajtom, 
— mondom — akkor nincs jogában az elnök ur
nák a már egyszer a ház által megadott enge
dély után (Fölkiáltások jobb felől: Nem adatott 
meg!) hivatkozni a házra, hogy azon engedel
met újból meg újból szavazástól függővé tegye. 
(Zaj.) 

Azért én határozottan azt nyilvánítom, hogy 
a t . elnök urnák azon joga, miszerint a szóno
kot kétszer rendreutasítván (Zaj.) még a házat 
hívja föl, vajon ki akarja-e hallgatni a szónokot 
vagy nem, ezen kérdésnél nem alkalmazható. I t t 
csakis a 121 -ik §. levén alkalmazandó, ugy hi
szem, hogy addig, mig a szónok be nem végzi 
szavait, ujabb szavazásnak helye nem lehet. 
(Bal felől helyeslés. Halljuk Váradyt! Bal felől: 
Azóta már régen befejezhette volna beszédét.) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy a t. ház 
megadja az engedélyt. (Ellenzés bal felől. Kállay 
Ödön: Nincs szükség az engedélyre. Ellenmondás a 
jobb oldalon. Nagy zaj.) Méltóztassanak tehát ezen 
kérdést tisztába hozni. (Szűnni nem akaró zaj. 
Elnök föláll székéről.) Én semmi jogot nem kö
vetelek. Én kötelességemet teljesítem és nékem 
a 121. §. törvényt szab. (Halljuk, halljuk az el
nököt.) A t. háznak joga van attól a szólót föl
menteni, de nekem nincs. Én tehát még egyszer 
figyelmeztetem a t. házat, méltóztassék ez iránt 
nyilatkozni. (Halljuk Váradyt. A zajban többen szó
lani akarnak.) 

Z s e d é n y i E d e : A háznak határozni kell 
a fölött, hogy megengedi-e Várady Gábor képvi
selő urnák a szót vagy nem. (Zajos fölkiáltások 
bal felől: Minő joggal szól Zsedényi? Rendre kell 
utasítani. Zaj és közbeszólások: Szóljon Várady és 
vége lesz a vitának.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Szólani akar. 
Zajos fölkiáltások jobb felől: Halljuk Váradyt.) 

E l n ö k : Ha nem méltóztatnak a csendet 
föntartani, kénytelen leszek az ülést fölfüggesz
teni. (Helyeslés és fölkiáltások : Halljuk Váradyt!) 
Ugy látom a t . ház megengedi, hogy Várady 
képviselő ur szóljon. (Halljuk!) 

A t. ház megengedte, hogy Várady Gábor 
képviselő ur szólhasson, méltóztassék tehát őt 
meghallgatni. (Helyeslés jobb felől. Több hang: 
Beustnál maradtunk) 

V á r a d y G á b o r : Azt akartam kérdezni, 
t . ház, hogy melyik magyar delegátusnak jutna 
például eszébe, gróf Beustot, mint külügymi-

I nisztert feleletre vonni, — és i t t megjegyzem 
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hogy nem akartam és nem akarom ón i t t indít
ványozni, hogy feleletre vonassák gróf Beust, 
mint ezt tisztelt elnök ur tévesen ériutette, de 
nem méltóztattak meghallgatni, -— én csak kér
deztem, és kérdezem, hogy melyik magyaror
szági delegátusnak jutna eszébe gr. Beust fele
letre vonását a delegatióban indítványozni azon 
beszédéért, melyet a birodalmi tanácsban a föl-
irati vita alkalmával a f. évi január hóban mint 
külügyér mondott. (Több hang jobbról: Nem szó
lott, nincs külügyér.) Világosan azt mondta, hogy 
mint képviselő nem foglalhat el pártállást, azon
ban mint külügyérnek kötelességében állván a 
belvillongások meggátlása, a többség által javas
latba hozott fölirathoz járul! 

Ha valamely magyar delegátus indítványozná, 
hogy azért gr. Beust feleletre vonassék, vagy el
járása roszaltassék: számithatna-e támogatásra 
szemben azon delegatioval, mely a birodalmi ta
nács többségéből emelkedett ki, midőn a biro 
dalmi tanács többsége gr. Beustnak mint kül
ügyérnek ezen nyilatkozatát helyesléssel fogadtai 
(Zajjobbról'.) 

Ha például egy magyar honpolgárnak, s 
egyszersmind képviselőnek, ki a külügyi tárczát 
t a r taná kezében, eszébe jutna is, hogy itt a ma
gyar országgyűlés előtt, például a keleti kérdés
ben, vagy más nagy fontosságú tárgyban szavát 
mint külügyér vesse a mérlegbe : mit mondana 
ehhez a birodalmi tanács ? 

T. ház! Ez nem egyezik meg a paritás el
vével. Igaz, hogy ezen visszaélés, — mert néze
tem szerint ez visszaélés — nem foly a közösügyi 
törvényből, de igen is, a közösügyi törvényből foly 
az, hogy ezen visszaélést a delegatiók orvosolni 
nem képesek, a mint nem voltak képesek meg
akadályozni például azt, hogy az 1870. évi költ
ségvetés tárgyalása alkalmával 1869-re, tehát 
visszahatólag póthitel alakjában 3 millió hétszáz 
kilenezven ezer forint szavaztassák meg; és én 
kijelentem az iránti meggyőződésemet , hogy 
ezen eljárással a delegatiók tulhágták törvényes 
hatáskörüket. (Mozgás jobbról. Igaz! balról.) 

Ez az, t. ház ! főleg, amiért szót emelek : 
mert a fölött őrködni, vajon a delegatiók meg
tartják-e törvényes hatáskörüket, első sorban e 
képviselőháznak joga és kötelessége. (Helyeslés bal 
felől.) 

A delegatiók ezen eljárásukkal átlépték tör
vényes hatáskörüket, a delegatióknak joguk van 
a költségvetést minden évben megállapítani : de 
visszamenni a múlt évre, midőn a megállapított 
költségvetés itt törvényünkbe már beezikkelyez-
tetett , fölemelni a múlt évi összeget és pedig 
néhány millióval, az nézetem szerint nem tarto
zik a delegatiók hatásköréhez ; (Helyeslés bal fe
lül.) nem tartozik azért sem, mert minden ren-
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dezett országnak tisztába kell jönni a költség
vetés tárgyalása alkalmával az iránt, hogy az 
illető évben mi a bevétel és mi a kiadás. 

Mi tudtuk, hogy 1869. évre ennyi és ennyi 
kiadásunk lesz: és mint most kiderül, hát nem 
annyi, — mert utólag még néhány millióval meg
toldották azt a delegatiók. 

T. ház ! Én számos adatot hozhatnék fel 
az elősoroltakon kivül annak támogatására, 
hogy a delegatiók intézménye tarthatlan, szá
mos érvet sorolhatnék még elő annak bebizonyí
tására, hogy e tárgyban ismételve felhozott 
aggályaink már eddig is teljesedésbe mentek ; 
azonban nem untatom a t. házat, (Helyeslés jobb 
felől, felkiáltások bal felől: halljuk !) mert a t . ház 
túlsó oldalán többen az én véleményemmel el
lenkezőleg, azon nézetben lehetnek, hogy e be
szédnek nem lesz és nincs practicus eredménye; 
és mert szívesen elismerem, hogy szerfölött 
unalmas dolog minduntalan oly bajokról hallani, 
a melyeket velünk együtt önök is látnak, 
tudnak. . . 

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 : Ellenkezőleg. 

V á r a d y G á b o r : . . . De rajtok nem segít
hetnek, vagy talán nem mernek segíteni. (Föl-
kiáltások jobb felöl: Tudunk !) Videó meliora, pro-
boque, deteriora sequor. Czélom t. képviselőház 
egyszerűen csak az volt, hogy ismételve kifejez
zem az iránti meggyőződésemet, miszerint a 
delegatiók intézménye tarthatatlan, és kifejez
zem azon reményemet, hogy, ha a delegatiók 
igy haladnak évről évre, időről időre a lejtőn 
lefelé, ugy nem sokára be fog következni azon 
idő, hogy ezen roskadozó épület széthordásánál 
azok fognak nekünk leginkább segíteni, a kik 
annak építésénél oly nagy buzgalmat fejtettek 
ki. Hogy ez mielőbb bekövetkezzék, szívből kívá
nom, (Felkiáltások bal felől : Adja Isten!) mert 
mig ez meg nem történik, addig hazánk álla
miságáról , függetlenségéről, felvirágzásáról ál
modni sem lehet. (Élénk hosszas tetszés bal 
felől.) 

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 ! Most 3 hónapja, hogy a t. ház 
az ez évi budgetjét tárgyalja. Oly időszak ez: a 
mely rendes viszonyok között és más országok
ban tökéletesen elegendőnek bizonyul az összes 
törvényhozási teendők bevégzésére. {Ellenmondás 
bal felől.) Azonban i t t nálunk bizonyos okoknál 
fogva, a melyeknek példáját most látjuk, kiter
jesztetett a vitatkozás az ország igen sürgős teen
dőinek és követelményeinek kárával, kelletén tul, 
három hónapon át. Mi ezt egy szóval sem el
leneztük, mi nem kívántuk a szónokokat meg
fosztani a szólástól. Mi oknál fogva ? Azért, mert oly 
összegekről volt szó, mely összegeknek megszavazása. 

21 
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ezen országgyűlés teendője. De már most kér
dem t. ház, midőn a t. képviselő ur maga ki-
mondá, hogy azon összegek, a melyeket ő i t t 
idézett, nem a ház meghatározásának tárgyai : 
vajon magára tudná-e venni a felelősséget az 
ország irányában az időveszteségért, vagy mél
tányosnak tartj"a-e azt az álláspontot, a melyet 
elfoglal, a melynél fogva t. i. mi vagy kényte
lenek vagyunk őt ezen vitatkozás terére követni, 
és akkor azon számokat ós állításokat tekintve, 
a melyeket itt előhozott, még vagy három hétig 
vitatkozni az általa érintett pontok fölött : 
vagy pedig kénytelenek vagyunk elhallgatni és 
mintegy elfogadni azoknak valóságát. (Ugy van! 
jobb felől.) Midőn a t. képviselő ur oly sok szá
mot idéz, kettő közül egyet akar : vagy azt, 
hogy az általa idézett számok i t t tárgyaltassa
nak, a mit a törvény világosan t i l t ; vagy pedig 
nem akarta a számokat tárgyaltatni , és akkor 
mit akart? Azon olcsó dicsőséget, hogy oly szá
mokat állítson föl, a melyeket megczáfolni senki 
sem fog, mert azok nincsenek napirenden. (Élénk 
tetszés jobb felől.) 

A mit itt a számokra nézve mondottam, 
azt kénytelen vagyok kiterjeszteni az ő állítá
saira nézve is, hogy t. i. oly tért méltóztatott 
választani, a mely megengedi, hogy oly állításo
kat tárjon a ház elé, a melyeket nekünk meg-
czáfolnunk nem lehet . (Fölkiáltások bal felöl: 
miért?) Nem lehet: mert nem engedhetjük meg 
azt, hogy oly tárgyak, a melyek napirenden nin
csenek, oda hozassanak. (Helyeslés jobb felől.) 
A t. képviselő ur azon kérdését illetőleg, vajon 
megengedtetik-e, vagy tiltva van-e a delegatio 
eljárása, hatásköre íelett e házban nyilatkozni ? 
azt gondolom, hogy a dolog természetéből foly 
a felelet: igen; a delegatio felett itél a közvé
lemény, ítélnek a lapok és hozzászólhat a ház 
is, a minthogy szólt is annak idején, mikor e 
kérdés napirenden volt. A mit most csakúgy per 
tangentem érintett a képviselő ur, t. i. a 
delegatiók tehetetlenségét már eddig is elég 
számos alkalommal méltóztattak fölhozni. De 
ha önök azt hiszik, hogy e kérdés még nem 
volt eléggé megvitatva és szükségesnek tartják 
az ország drága idejét újólag ezzel töl teni: 
semmi kifogásunk, tehetik azt bármikor és ak
kor hozzá fogunk szólni és ez esetben - - meg
mondom — mi fog kiderülni? Ki fog derülni, 
hogy a kritika vajmi könnyű, különösen oly 
perczekben, midőn a válaszba bele mennünk nem 
lehet, és ki fog derülni az is, hogy önök nem
csak hogy jobbat nem, de hasonló vagy átalá-
ban elfogadható intézményt nem fognak tudni 
javaslatba hozni, ezentúl ugy, mint nem tudtak 
eddig sem. (Élénk helyeslés a jobb oldalon. Egy hang 
bal felől: Nem is akarunk l) így állván a dolog, 
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minthogy nekünk kettő között kell választanunk: 
vagy azon térre lépnünk, melyre minket a kép
viselő ur állítani méltóztatott, s ekkor még há
rom hétig megnyújtani a tárgyalást ; vagy pe
dig nem válaszolni. Es az én nézetem az, hogy 
mi ne válaszoljunk. (Helyeslés jobb felől.) A ház 
szabályok értelmében helyén van, hogy a ház 
határozzon a fetett: lehet-e e vitát tovább foly
tatni , vagy nem. (Helyeslés jobb felől.) Ennek 
^olytán én a napirendre áttérést indítványozom, 
(Élénk helyeslés jobb felől, ellenmondások bal 
felől.) 

E l n ö k : Napirend inditványoztatott: e fö
lött a ház határoz; kérem a t. házat, méltóz
tassék nyilatkozni: elfogadja-e a napirendet 1 
(Fölkiáltások jobb felől: Elfogadjuk! Ellenmondás 
bal felől.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Fölkiáüások 
jobb felől.-' Nem lehet a tárgyhoz szólani ! Térjünk 
napirendre' Halljuk! Halljuk!) 

Én a kérdéshez akarok szólani. I t t egy tör
vény magyarázása körül forog a kérdés. (Fölki
áltás jobbról: Nincs napirenden!) A miniszterel
nök ur akként magvarázza a fölolvasott tör
vényt, hogy Várady Gábor t. barátomnak nem 
volt joga fölszólalni, és illetőleg a fölhozottakat 
elmondani. (Fölkiáltások jobbról: Nincs napiren
den !) Azt akarom kimutatni, hogy i t t nincs is 
helye e kérdésnek. 

Én azt gondolom, t. ház, i t t törvény ma
gyarázása forog fön. (Fölkiáltás jobbról: Nem az 
a kérdés! Nincs napirenden!) és ezt egyszerű na
pirend indítványozásával nem lehet eldönteni. 

Én azt gondolom, t . ház, és azt gondolja a 
háznak nagy része, hogy jogos téren áll, midőn 
fölszólal; midőn az elnök úrra hivatkozik, hogy 
ezen jogát föntartsa, akkor nincs joga a több
ségnek — bármely nagy legyen — a törvény
ben gyökerező jogától egy képviselőt is meg
fosztani. 

E jog a többség határozata fölött áll; 
azért hogyha törvény magyarázata forog fön, 
méltóztassanak e végre külön indítványt tenni, 
azt napirendre kitűzni; akkor tárgyalni fogjuk, 
s el fogjuk határozni: vajon helyesen magya-
ráztatik-e akként, mint a miniszterelnök ur 
magyarázza, vagy akként, mint mi tartjuk? 
Egyszerű napirendretéréssel a dolgot elütni nem 
lehet. Következőleg arra kérem a t. házat, arra 
kérem a t elnök u ra t : a napirendretérés kérdé
sét föltenni ne méltóztassék. Én azt helyesnek 
nem tartom. (Helyeslés bal felől.) 

C s e r n á t o n y Lajos: T. ház I A kérdés
hez akarok szólani, ha az föltétetik vagy fölté
tetett , mert nem tudom, hogy föltétetett-e vagy 
nem. En ugy hiszem, hogy e kérdésnek nincs 
helye azért, mert én részemről — mások névé-
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ben nem akarok beszélni, bár ngy látszik, a ház 
e részén minden t. barátom azt hiszi — azt 
tartom, hogy a napirendtől eltérés nem történt, 
annak tehát helye nincsen, hogy napirendretérés 
fölött a kérdés föltétessék. 

A miniszterelnök ur szavaira megjegyzem, 
miszerint, ugy látszik, egy kifejezésre nézve 
nincsen tiszta fogalma. (Zúgás jobb felől.) A tör
vényben az van, hogy a ház nem veszi tárgya
lás alá azokat a bizonyos tételeket. Mit tesz ez? 

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 : Összeget! 

C s e r n á t o n y Lajos : Tehát összeget. 
En a tárgyalás szóra nézve mondom, hogy nin
csen a t . miniszterelnök urnák tiszta fogalma. 
(Zúgás jobb felől.) Mit tesz a tárgyalás fogalma 
parlamentalis értelemben? Azt teszi-e, hogy nem 
lehet véleményt mondani, indokolni akármivel 
akármit ? Épen nem, a tárgyalás föltételezi a 
határozathozatalt : mert a mit én mondok érv 
gyanánt, még nem tárgyalás; azon érv egy 
másik érvvel, mit a túloldal mond, megdönthető, 
de azért ez nem tárgyalás, ez csak indokolás. 
A tárgyalás mindig föltételezi a határozathoza
ta l t , a határozathozatal pedig előlegezi azt, 
hogy kitüzetik napirendre. Ennyit voltam bátor 
megjegyezni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Meg kell jegyeznem, hogy igen is 
a napirendtől eltérés tör tént : mert a t. ház Vá-
radynak a szólást megengedte. Most ismét napi
rend inditványoztatván, bátor vagyok a kérdést 
föltenni. (F'ölkiáttások bal felől: A kérdéshez fogunk 
szólani! Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Zaj. Jobb fe
lől fölkiáltások: Szavazzunk!) A házszabályok ér
telmében igen jól tudom, hogy napirendet in
dítványozni mindig szabad. De azt a házszabá
lyokból nem olvastam még ki, hogy a napi
rendre te t t indítvány fölött azonnal szavazni 
kelljen, a nélkül, hogy valaki indokolhatná, hogy 
miért kívánja a napirendre térést, vagy miért 
nem kívánja. (Helyeslés.) Ennek a házszabályok
ban semmi nyoma, s én részemről azon napi
rendretérés iránti indítvány szükségessége ellen 
szólok: mert határozottan merem állítani, hogy 
a napirendtői eltérés nem történt. Miről van 
mostan szó ? Van szó az úgynevezett közös költ
ségek beigtatásáról? Mit mond a közös költsé
gekről a törvény ? Azt, hogy a rovatok mennyi
ségökre nézve vitatás alá többé nem eshetnek. 
(Lónyay Menyhért pénzügyminiszter közbeszól: Vita
tás alá a rovatok nem eshetnek!) Engedelmet ké
rek, ne méltóztassanak a törvény egy passusához 
ragaszkodni, hanem tovább is menni. (Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter közbeszól: Az elején az 
áll: tárgyalás alá nem jöhetnek !) Ha nem méltóz
tatnak megengedni, hogy szóljak szorosan arról, 

a mi, nézetem szerint a kérdéshez tartozik, szólok 
többről is. 

A 41. §. azt mondja az elején, hogy ezen 
költségvetés többé az egyes országok által tár
gyalás alá nem vétethetik, hanem (Lónyay Meny
hért pénzügyminiszter több képviselővel értekezik. Szü
net) — épen az igen t. pénzügyminiszter ked
véért vagyok bátor ezen passust magyarázni, 
(Nagy derültség bal felől. Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter közbeszól: Tudom ) hanem köteles 
mindenik azon arány szerint , mely előre meg
állapíthatott, a közös költségvetésből reá eső 
részt viselni. Ez tökéletesen igaz és helyes, és 
nem is kisértette meg i t t senki ezen költségve
tést tárgyalni, azaz: megtámadni azt, hogy ez a 
költségek közé fölvétessék; hanem, miután en
nek az országos költségvetésben kell fölterjesz
tetni , és a magyarországi költségvetésbe fölvé
tetni, igen is élni akart egy képviselő ur azon 
jogával, melyet ugyanazon szakasza a törvény
nek ád, midőn meghatározza, hogy mi nem sza
bad, azaz: hogy nem szabad ezen rovatokat a 
mennyiségre nézve vitatás alá venni; de hogy 
ne legyen szabad ezen rovatoknak rendeltetésé
hez hozzászólani, hogy ne legyen szabad azon 
rovatok létrejöveteléhez szólani, az sem a tör
vényben nincs, sem egyátalában soha még eddig 
senki által nem állitatott. En hivatkozom mind
azokra, kik e törvény alkotásánál jelen voltak 
és abban részt vettek, hogy a delegatió veszé
lyes voltát illetőleg fölhozott érvek ellen épen 
azzal érveltek mindig, hogy csak az összeg az. 
a melyről szólani nem lehot, ellenben ha a de
legatió helytelenül vagy roszul jár el, ahhoz a 
ház mindig szólhat. (Élénk helyeslés bal felől; jobb 
felől mozgás.) 

Megengedem, uraim, ezen érv akkor igen 
kedves volt önöknek, mert csakugyan az volt az 
egyedüli hatalmas érv, a delegatió elleni aggá
lyok eloszlatására. (Mozgás jobb felől.) Most azon
ban alkalmatlan ezen érv, tehát jónak látják 
nem emlékezni rá ; de én emlékszem ós önöket 
is emlékeztetem reá. (Miniszterelnök közbeszól: Hát 
ez a kérdéshez tartozik'!) Különben, ha nekem 
meg fogja engedni az igen t. miniszterelnök ur. 
— a delegatió jó vagy rósz voltát taglalni nem 
szándékozom — csak azt akarom kimutatni, 
hogy a napirendretérés iránti kérdésnek nincsen 
helye, mert eltérés nem történt. (Jobb felől föl-
kiáltások : Az elnök kimondta! Bal felől: B-oszuí 
mondta ki!) Ezen kívül nem a delegatió jó vagy 
rósz voltára nézve, de a miniszterelnök ur in
dokolására nézve, melyet nem a delegatió jó 
vagy rósz volta, hanem a jelen eljárásra nézve 
hozott föl, azt hiszem, lehet még egy pár ész
revételt tennem. (Fölkiáltások bal felől: Halljuk!) 

Igen egyszerűen ós igen röviden jegyzem 
21* 
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meg azt, hogy én nem kívánok azon általa nem 
tudom minő miniszteriális szótárban kikeresett 
kifejezéssel jelzett olcsó dicsőség után hajhászni; 
(Élénk derültség bal felől; zaj jobb felől) hanem a 
nélkül, hogy egy hasonló szótárban keresgélni 
akarnék,, megjegyzem azt is, hogy miután, mi
ként aznapokban itten hallottuk, (Miniszterelnök 
közbeszól: Ez is a kérdéshez tartozik! Zaj jobb fe
lől.) a mai ujabb fogalmak szerint — ugy lát
szik — a siker és dicsőség egyet jelentő fogal
mak, én legalább részemről.a mai időnek leg
több dicsősége után nem vágyom, mert azt nem 
olcsónak, hanem végtelenül drágának tartom. 
{Élénk helyeslés Jss derültség lal felől. Zaj. Rendre! 
jobb felől.) 

E l n ö k ' Kérem a képviselő urat, szíves
kedjék csupán csak a kérdéshez szólani. (Fölki
áltások bal felől: A kérdéshez tartozik! Zaj jobb 

felől.) 
T i s z a K á l m á n : Különben beváltandó 

szavamat az iránt, hogy a delegatio jó vagy 
rósz voltához most szólani nem akarok, nem 
csodálkozván, hogy ezen intézmény számára nem 
csak fátyolt, de sötét éjszakát óhajtanak terem
teni, csak megújítom azon nyilatkozatomat, hogy 
én a napirendretérésnek helyét nem látom; mert 

mit Várad v Gábor tet t , a napirendre tar
tozott, és arra kérem önöket, méltóztassanak 
minden mellékes indok keresése nélkül, midőn a 
tárgyalást nyugodt lélekkel íolytatjuk, épen oly 
készséggel föltenni, hogy minket sem vezetnek 
holmi olcsó indokok, a mint mi is akarjuk önök
ről föltenni azt, hogy nem vezetik más indokok, 
hanem önök is jót akarnak. (Zaj jobb felől. He
lyeslés bal felől) 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! (Fölki
áltások: Halljuk a kérdést!) A kérdéshez, egészen 
szigorúan a kérdéshez kívánok szólani. A kér
dés az, vajon föltétessék-e a napirendretérést kí
vánó indítvány szavazás által leendő eldöntésre 
vagy se? A túlsó félről azt mondják, nincs he
lye a kérdésnek azért, mert a napirendtől elté
rés nem történt. Erre akarom ellennézetemet 
megmondani, állítván, hogy történt. Azzal bizo-
nyittatik, hogy nem történt eltérés, a napirend
től, mert az állíttatik, hogy a törvény 41. §-a 
csupán csak a mennyiségre vonatkozó tárgyalást 
tiltja, és mást nem. En ezt elismerem, hanem a 
mi törvénynyel tiltva nincs, azt még a tárgya
lásba bevonni csak akkor lehet, ha az nemcsak 
tiltva nincs, hanem napirenden is van. Ha va
lamely tárgyról szólni egyáta Iában tiltva volna, 
akkor az elnök nem tehette volna föl a kérdést, 
és a ház nem adhatta volna meg a kivánt en
gedélyt Várady képviselő urnák arra, hogy ak
kor hozzá szóljon. Ha tehát az elnök ezen kér
dést tehette, és a ház arra szavazott, ez már bi-
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zonyiték arra, hogy a dolog, bár magában tárgyal
ható, de napirenden nem volt s épen mivel nem 
volt, kellett engedélyt adni, hogy most szólhas
son ahhoz. Az által, hogy a többség erre enge
délyt adott, már kimondta, hogy mihez en
gedélyt adott, a napirend tárgya nem volt, mi
után ellenkező esetre engedélyre szükség nem 
lett volna. 

I t t eltérő nézetek lehettek e tárgyban, de 
kimondatván egyszer azon határozat, hogy a 
ház többsége engedélyt adott ezen napirenden 
nem állott tárgyhoz szólani: többé nem jogosult 
azon kérdés vitatása, hogy a napirend nem sza-
kit tatott meg; mert a ház, — legalább annak egy 
része, — az engedélyt nem akarja ki terjeszteni 
mindenkire azért e kiterjesztés meggátlása czél-
jából a napirendretérés indítvány oztatott. Ezen 
indítványt, véleményem szerint, szavazással el 
kell dönteni, akár tetszik, akár nem: mert ezt a 
szabályok rendelik; én tehát fölkérem a t . elnök 
urat, legyen szives szavazással eldöntetni a föl
te t t indítványnak sorsát. (Helyeslés jobb felől.) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Sokkal kö
zelebb állunk egymáshoz, mint hogy e kérdés 
felett tovább vitatkoznunk kellene. Kerkapoly 
Károly t. képviselőtársam azt állította és be
ismerte, hogy kivévén az összeget, a delegatio 
intézményeiről itt szólani lehet; már most kér
dem én: mikor lehet ezen tárgyakhoz szólani 1 
Azt hiszem, a mikor ezen költségvetés tárgyalása 
a napirenden előfordul. Hivatalkozom a gyakor
latra. 

Mikor i t t bármelyik budget tárgyalása elő
fordult, annak átalános vitatásába mindig bele
bocsátkoztunk, s nem jutot t eszébe senkinek azt 
ellenezni. Különösen ezen eset — én nem tu
dom — miért vétetnék ki 1 Ennél fogva nézetem 
szerint a napirendtől el nem tér t Várady Gábor 
t. képviselőtársam, és igy ezen kérdésnek nem 
lehet helye. Nem mondom én azt, hogy az el
nök ur a tárgyalás folyamának megszakítása 
által maga önkéntesen el nem tért a napirend
től ; (Ohó! jobb felöl) de a ház a napirendre való 
viszatérést azzal mondta ki, hogy Várady Gábor 
képviselőtársamnak megengedte, hogy beszélhet. 
Tehát a napirendtől eltérés nem történvén, a 
napirendre való visszatérés indítványozásának 
nincs helye. 

Z s e d é n y i E d e : Én csak azt akarom 
elmondani, a mi történt. Az elnöknek felszólítá
sára a ház többsége Várady Gábor képviselő ur
nák engedélyt adott a szólásra: tehát elismerte 
a ház, hogy a napirendtől eltérés történt és ha 
a napirendtől csakugyan eltérés történt, már most 
a napirendre vissza kell térui, erre nézve indít
vány tétetett , erre tehát szavazni kell. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én óhaj-
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tom, hogy ezen esetben azon módot követnők a 
szavazásnál, melyet a költségvetés tárgyalásánál 
eddig mindig követtünk ; bármely pont fordult 
elő a költségvetésben és vitatás alá került. 

Mondattak az iránt észrevételek egyik ol
dalról is, másik oldalról is, beszéltünk — meg 
kell vallani — sokszor oly tárgyakról, melyek 
szorosan nem tartoztak az illető költségvetési 
tételek megbirálásához. A kérdés azonban, mely 
töltetetett az elnök ur által, eddig mindig nem 
az volt, hogy napi rendre tér-e a ház vagy nem, 
hanem : elfogadja-e a ház az illető költségvetési 
tételt, vagy nem? 

Megengedem, hogy e pontnál a kérdést ugy 
föltenni, hogy elfogadja-e a ház az illető költségve
tési tételt, vagy nemi—nem lehet: mert azt elfogad
ni kötelesek vagyunk; de föl lehetne tenni ugy, 
hogy beleegyezik-e a ház abba, hogy az e 
pontban foglalt 23 millió és néhány százezer fo
rint a költségvetésbe betétessék? Méltóztassanak 
a kérdést igy föltétetni, és e szerint szavazni. 
(Ellenmondás jobb felől.) 

E l n ö k : T. ház! Bármennyire tiszteljem 
és tisztelem is minden egyes képviselőnek saját 
nézeteit, rám nézve itt csak a többség vélemé
nye lehet döntő: nem pedig az, hogy mint véle
kedett egyik vagy másik képviselő; hanem mint 
vélekedett a többség. 

A többség megengedte, hogy Várady Gábor 
képviselő ur szóljon, és ezen határozatot, mint 
elnök, ki is mondtam; tehát a napi rendtől el
térés történt. 

Most a miniszterelnök ur által inditványoz-
tatot t a napi rendre való visszatérés; nekem 
miut elnöknek kötelességem kitűzni a kérdést 
szavazásra: méltóztassanak azok, kik a napirendre 
áttérni kivannak, fölállani. (Megtörténik.) Követ
kezik tehát a közösügyi kiadások rovata. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kö
zösügyi költségvetést.) 

E l n ö k : Ezen összegeket a képviselőház 
a törvény értelmében a költségvetésbe igtatja. 
Következik az országgyűlési szükséglet. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {olvassa a fő
rendi és a képviselőházra előirányzott 500,000 frtról 
szóló tételt.) 

M a d o c s á n y i P á l : Az országgyűlés szük
ségletei mind 1868. mind 1869-ben sokkal többre 
rúgtak 500,000 írtnál. Az én vélekedésem sze
rint a bndgetnek olyannak kell lenni, hogy mint
egy jó példával menjünk elő, hogy ne állítsunk 
föl praecedenst ez 500,000 frttal, mikor előre 
lehet látni, hogy 1870-re az országgyűlés költ
sége 900,000 frtba fog kerülni. Kötelességemnek 
tartom tehát azt indítványozni, hogy az 500,000 
frt helyett 900,000 frt tétessék a budgetbe: 
mert előrelátható, hogy e 900,000 frt a legjobb 

esetben alig pótolja a kiadásokat. (Zaj. Ellen
mondások.) 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a pénzügyi 
bizottság javaslatát ? (F'ölkiáltások : Elfogadjuk.') 

A ház elfogadta a pénzügyi bizottság jelen
tését ; e szerint a budget el van részleteiben 
végezve. A t. ház föntartotta magának, hogy 
annak befejezése után fogja a nyugdijakról szóló 
budget tárgyalását megkezdeni. íme ezen perez 
elkövetkezett, méltóztassanak e tekintetben a 
pénzügyi bizottság jelentését, valamint Ghyczy 
Kálmán külön véleményét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi buottság jelentését és- Ghyczy Kálmán külön 
véleményét.) 

K a u t z G y u l a : T, ház! Engedje meg a 
t. ház, hogy a napirenden levő tárgyhoz előadói 
tisztemnél fogva néhány igen rövid megjegyzés
sel járuljak. A hazánkat közvetlenül terhelő nyug-
dij-kérdés és különösen elintézésének mikénti 
módja tagadhatlanul évek óta foglalkodtatja a 
közvéleményt és foglalkodtatja a törvényhozó 
testület tagjait a nélkül, hogy mind e mai na
pig a föladat megoldásához eljutottunk volna. 
Bizonysága ez, igénytelen nézetem szerint annak, 
hogy a tárgy fontossága, sajátlagos jellege átaláno-
san elismertetik és a kérdés nem a legkellemesebb
nek és nem a legkönnyebben megoldhatónak te
kintetik. Az első érdemleges lépés az ügy elin
tézésére nézve, a mint a t. ház tudni mél
tóztatik, az általam képviselt állandó pénzügyi 
bizottságnak az 1868-ik évi költségvetés fölött 
beterjesztett jelentésében azon véleménye, illető
leg formulázott indítványa vala, hogy a múltra 
nézve a hazánkat közvetlenül terhelő nyugdijak 
a jog és méltányosság alapján lennének elinté-
zendők. A jogosság alapjának megítélésénél az 
1848-ik évtől fönállott és hosszas szakadatlan 
gyakorlat által mintegy törvényesített nyugdij-
szabályzat fogadtassák el, egyidejűleg pedig a 
minisztérium oda utasittassék, hogy a szóban 
levő nyugdíjasoknak mind számaránya , mind 
szolgálati ideje tekintetében lehetőleg kimerítő 
jegyzékét adja a t . ház rendelkezése alá. 

A képviselőház akkor a pénzügyi bizottság 
által beterjesztett ezen véleményt helyesléssel 
fogadta; és az ügy elintézésének második stá
diumát az képezte, — a mint a t. ház tudja, — 
hogy az 1868-ik év deezember 5-én a ház 
által határozatilag kimondattak és elfogadtat
tak azon elvek , melyeket az állandó pénz
ügyi bizottság e tárgyban a tisztelt ház elé ter
jeszteni bátorkodott. Ezen határozat alapján kö
telességének tar to t ta a pénzügyi bizottság, a 
most tárgyalás alá került 1870-ki budget elő
irányzata tárgyalásánál, ezen kérdést újólag 
érdemleges vitatás alá venni — iparkodott 
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oly véleményt, oly indítványt formulázni, mely 
a tiszt, ház által a kérdésben levő ügy
nek elintézésénél legalább alapul és kiindulási 
pontul szolgáljon. Ez azon vélemény, mely imént 
fölolvastatott, és melyre nézve ez alkalommal 
csak azon igen rövid megjegyzést akarom tenni, 
hogy tekintettel egy felől a tárgy sajátságos 
jellegére, tekintettel a dolog természetére, de 
különösen arra, hogy a részletekbe való szerve-
lefci ereszkedés tán hosszadalmas easuistiea és kü
lönösen elvi határozatok hozatalának megnehe
zítésére vezethetne, a pénzügyi bizottság emii
tet tem véleménye részletekbe nem bocsátkozik, 
hanem átalános Szempontot és elveket jelöl ki, 
melyekből kiindulva azt hiszi, hogy az előttünk 
fekvő kérdés megoldására sikeresen eljuthatunk. 

Mintán azonban mint a t. ház tndni mél
tóztatik, Komárom városa igen érdemes képvi
selője és több elvtársa részéről ós által egy ez
zel némileg ellentétben álló indítvány is ada
tot t be és fekszik a tiszt, ház asztalán, bátor va
gyok ez alkalommal egész átalánosságban meg
jegyezni azt, hogy a mennyiben szükségét látan-
don és az érvelést fogom hallani, előadom zár
beszédemben a szükséges észrevételeket. 

Ez alkalommal csak a pénzügyi bizottság 
formulázott indítványára nézve azon megjegyzé
sem van, hogy az, a fölemlítettem képviselőházi 
határozat szellemének és értelmének megtelelő, 
a jog és méltányosság elveit lehetőleg egymás
sal összhangzásba hozni törekvő, a rideg igaz
ság és az abstract jog igényeit a politikai eszély, 
humanitás, és a méltányosság mérlegével is 
mérő, és azon — tán nem hibáztatható — nézetre 
van fektetve, hogy az előttünk levő kérdés meg
oldásánál az általunk alkotandó szabványnak 
nem átalában és kivétel nélkül , minden 
rangú és rendű tisztviselőkre, hanem csak azokra 
kell, hogy kiterjedjen, kik a fölemiitett politikai 
rendszer legfőbb képviselői, tényezői és előmoz
dítói voltak. 

Bátor vagyok a pénzügyi bizotáság e véle
ményét az átalános tárgyalás alapjául leendő 
elfogadásul tisztelettel ajánlani. (Elfogadjuk.) 

G h y c z y K á l m á n : Minek előtte, t. ház, 
az általam beadott határozati javaslatot indo
kolnám, a pénzügyi bizottság által beadott vé
leményes jelentésnek értelmezését akarnám meg
kísérlem a végett, hogy annak hordereje és 
valódi értelme annál inkább fölvilágitva legyen. 

A pénzügyi bizottság a politikai, közigaz
gatási kormánytestületeknél a tanácsosinál na
gyobb rangban álló hivatalnokokat kívánja a 
nyugdíj élvezetétől elzáratni. Ezek, tiszt, ház, 
csak azoknak elnökei és alelnökei lehet-
nek. Érintetlenül maradnak tehát ezen intézke
dés folytán az elnökök tanácsadói, vélemény

adói, azok kik azon kormánytestületek szerve
zete szerint első sorban tervezték, initiálták, vé
leményezték a kormánytestületek által kiadott 
törvénytelen rendeleteket, a kik tehát azért, a mit 
ők terveztek és tanácsoltak, szintén felelősség
gel tartoznak. 

Érintetlenül maradnak a pénzügyi bizottság 
véleménye szerint a pénzügyi vezetőhatóságok 
főtisztviselői: tehát épen azok, kik behozták az 
országba és rendszeresítették azon adókat, me
lyek Magyarország polgáraira az országgyűlés 
megegyezése nélkül illetékesen nem vettethet
nek ki. 

Érintetlenül maradnak azok, kik legfőbb 
eszközei voltak annak, hogy idegen törvény ho
zassák be hazánkba, ós ezen idegen törvény sze-
szolgáltattassék a hon polgárainak igazság, vagy
is mindazon esetben igazságtalanság, melyek
ben ezen idegen törvény a honi törvénynyel nem 
egyezett meg. 

A pénzügyi bizottság véleménye szerint to
vábbá a nyugdíj élvezete megtagadandó a me
gyei, városi és kerületi főnököktől. Ez helyes; 
de nem érintetnek itt ezen főnökök eszközei 
közreműködött jobb kezei, kik nélkül ezen főnö
kök maguk semmit sem tehettek ; nem érintet
nek azon alájok rendelt tisztviselők, kik részben 
leginkább és közvetlenül zsarnokoskodtak az or
szág lakosain, és mind a mellett oly hivatalo
kat viseltek, melyek után nyugdijt még azon 
esetben sem igényelhetnének a fönálló szabá
lyok szerint, ha azokat törvényes utón nyerték 
volna el. 

A pénzügyi bizottság véleménye szerint 
azon tisztviselők cathegoriáiba, kik 10 évig nem 
szolgálván, egy évi fizetéssel végleg kielégiten-
dők, egyedül a politikai tisztviselők soroztatnak 
és ezek közt is csak az alárendelt az alsóbb 
rangú tisztviselők; it t is tehát sújtatnak a ki
csinyek, de érintetlenül maradnak a nagyok, 
kik közt, és pedig elnöki állásban is voltak, 
kik néhány évi, sőt néhány havi szolgálat után 
egész évi fizetesök megtartásával nyugdíjaztat
tak, ííem terjesztetik ki ez intézkedés a köz
igazgatás más ágaihoz tartozó hivatalnokokra 
is; pedig a fönálló nyugdíjazási szabályok átalá
ban minden nyugdijképes hivatalnokra nézve 
kimondják azt, hogy 10 évi szolgálat alól ren
desen csak végkielégítés jár az illető tisztvise
lőnek. 

A mi már határozati javaslatomat illeti, én 
bátor voltam azt indokolni azon alkalommal, 
midőn azt a t . ház asztalára letettem. JSTem 
akarom ismételni az akkor mondottakat, és csak 
azt jegyzem meg, hogy ezen határozati javasla
tom szerkesztésénél én is kötelezve éreztem ma
gamat, mint a t. előadó is megemlítette, alkal-
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mázni a háznak 1868-ik esztendei deczember 5-én 
hozott határozatához, mely szerint a nyugdijak 
kérdése a jog és méltányosság alapján adandó 
meg, és a jogosság kérdésének eldöntésénél irány
adóul azon nyugdíjazási szabályok veendők, me
lyek az 1848-ki esztendőt megelőzőleg számos 
éven át törvényes gyakorlatban voltak. 

Elismerem t. ház, hogy határozati javasla
tom a jog szigorú követelményeinek nem felel 
meg: mert ha egyedül a jogosultság tekintendő, 
akkor nyugdijat csak azon tisztviselők követel
hetnek, kik 1848-ban s azelőtt hivatalban állot
tak, és csak azon szolgálatokért követelhetnek 
nyngdijt, a melyeket ezen évek lefolyása alatt 
tettek, és tet tek oly hivatalban, mely az akkor 
fenállott szabályok szerint nyugdijkepesnek volt 
kijelentve. 

Nem nyngdijt, hanem teljes fizetésűket jog
gal követelhetik azok, a kik az 1848-ban fel
oszlatott legfőbb kormányszékeknél voltak alkal
mazva, mert azok számára egész akkori fizeté
sűket az 1848. III. t. ez. még azon esetre is 
biztosította, ha ujabban alkalmazásba nem jön
nének. 

Azon szolgálatokért t. ház, melyek 1849-től 
fogva a minisztériumnak 1867-ben lett felállí
tásáig tétettek az absolut kormány részére, nyug-
dijt senki nem követelhet: mert mindazon hiva
talok az absolut kormány által idegen minták 
szerint szervezve, törvényellenes czélok végrehaj
tására fölállítva és alkalmazva, a szó teljes ér
telmében törvénytelenek voltak; törvénytelen 
szolgálat után pedig azon díj és jutalom, mely 
törvényes szolgálat számára van kijelölve, véle
kedésem szerint, nem igényelhető. 

Á nehézség azonban t. ház abban áll, hogy 
a nyugdijak kérdésének megoldásánál a háznak 
határozata szerint, nem csupán a jogosultság, 
hanem egyszersmind a méltányosság is tekintetbe 
veendő. Meg fogom erre nézve is mondani néze
temet. (Halljuk-!) 

Nézetem szerint nem méltányos, hogy azok, 
a kik akár önként, akár a nemzet iránti gyűlö
letből, akár az ígért dijért az absolut kormány 
kész eszközeivé szegődvén, oly állásban, melyben 
tanácsadásra, véleményadásra jogosítva, és így 
nagyobb befolyásra képesítve voltak, elkövettek 
mindent, a mi tehetségökben volt. hazánk tör
vényeinek, jogainak, érdekeinek megrontására — 
megjutalmaztassanak oly tényekért, melyekért 
inkább megrovást, esetleg büntetést érdemle
nének. 

Méltányosnak tartom, hogy azok, kik nem 
vétettek semmit, nem okai semminek : az özve
gyek, árvák, szolgák a megélhetésökre kiszabott, 
különben is csekély összegektől ne fosztassa
nak meg. 

Méltányosnak tartom, hogy azok, a kik az 
államvagyon, az államot törvényesen megillető 
jövedelmek, javadalmak megőrzésével, kezelésével 
foglalkoztak, az általok kezelt, megőrzött javak
ból méltányos nyugdijakkal láttassanak el. 

Nem jogos, nézetem szerint, de méltányos, 
mert a könyörület érzete ajánlja, hogy azok, 
kik nem valami politikai elvnek érvényesítésére, 
hanem az emberi élet ezerfélekópen módosulható 
viszonyai szerint maguk vagy családjok fentar-
tása végett vállaltak 1848 előtt is nyugdijképes 
oly alárendelt hivatalt, a melyben semmi önálló 
rendeikezési joggal nem bírtak, ha életök javát 
e foglalkozásban töltötték el, aggkorukban csa
ládjukkal együtt végnyomoruság martalékaivá ne 
tétessenek. 

Nem méltányos végre nézetem szerint, hogy 
nyugdijt húzzanak azok, a kik mint például a 
birák és megyei tisztviselők, oly hivatalokat vi
seltek, a melyek után nyugdijt az 1848-ik esz
tendő előtt fenállott szabályok szerint még azon 
esetben sem követelhetnének, ha ezen hivatalokat 
törvényes utón nyerték volna el. 

Indítványom, ugy vélem, a mérsékletnek 
ugyanazon elvéből indul ki, a melyből kiindultak 
azon t. elvbarátaim, a kik a honvéd kérdésben 
határozati javaslatot nyújtottak be; ők sem kí
vántak nyugdijt minden honvéd számára, nem kí
vántak nyugdijt azon kitűnő férfiak számára, a 
kik kiváló érdemeket szereztek a hazáért; 
ták téréin: ők csak a honvédek rokkantjainak, 
özvegyeinek s árváinak számára kívántak nyug
dijakat. Ennek megfelelőleg én sem kívánom a 
megélhetés és az életfentartás eszközeitől kizá
ratni az absolut kormány minden közegét, csak 
azoktól kívánok minden elismerést megtagadtatni, 
kik kitűnő szolgálatokat tet tek az absolut kor
mánynak, és azoknak nem kívánok nyugdijt 
utalványoztatni törvénytelenül viselt hivatalaik 
után, kik azon esetre, ha törvényesen viselték 
volna ezen hivatalokat, az 1848-iki esztendőben 
fenállott nyugdíjazási szabályok által a nyugdíj 
élvezettől kizárva lettek volna. (Helyeslés bal 
felölj 

Jogosítva érzem ennélfogva magamat azon 
kérést intézni a t. házhoz , hogy, miután a t. 
ház a nyugdíj élvezetet megtagadta még a hon
védek rokkantjaitól is, megtagadta azoktól, a kik 
vérzettek a hazáért, ellene állottak a haza ellen
ségeinek, a kiknek nagy részben köszönhetjük, 
hogy az ország létezik, a nemzet él (Tetszés bal 
felől) ne jutalmazzák nyugdijakkal most azokat, 
a kik megtámadták a hazát, szövetkeztek annak 
ellenségeivel és körükben tehetségök szerint el
követtek mindent, a mit tehettek arra nézve' 
hogy az ország, a nemzet, a létező országok, az 
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élő nemzetek sorából kitöröltessék. (Élénk tetszés 
bal felől.) 

A pénzügyi bizottság politikai tekinteteket 
emlit és azt mondja, hogy ezen politikai tekin
tetek kívánják, hogy minél szűkebb körre szo
ríttassák a nyugdíj élvezésnek megtagadása; mi
nemű politikai tekintetek ezek, nem tudom: mert 
sem a pénzügyi bizottság által, sem a t. előadó 
ur által ezen politikai tekintetek nem részletez-
tettek. 

Én részemről azt tartom, hogy jó politika 
mindig megjutalmazni az érdemet, lehet jó po
litika gyakran, nem büntetni a politikai bűn
tényeket, emberi érzéssel, elnézéssel, kímélettel vi
seltetni a hiba ós gyarlóság iránt: de megju
talmazni a rósz szándékot, a bűnt, jó politika 
soha sem lehet, (Élénk tetszés bal felől) legfölebb 
kislelkűség (Élénk helyeslés bal felől): ha akár a 
hatalom, akár egyesek érdekeinek megsértésétől! 
visszarettenés tekintetéből történik." 

Nem lehet ez eljárás, melyet emliték, jó po
litika azért sem, mert ingerültséget ébreszt a 
loyalis polgárok szivében, a kikre nézve megalázó 
méltatlanság az, hogy adójokból folyvást még ju
talmazni is kénytelenek azokat, kik mindent el
követtek, a mit körükben tehettek kárukra, az 
ország romlására. (Fölkiáltások bal felől : Igaz l) 

Ezt megfontolván, annyival inkább be kell 
ismernem, hogy határozati javaslatom nem felel 
meg a jog szigorú követelményeinek, nem felel meg 
az 1848-ik év előtt gyakorlatban volt nyugdíja
zási szabályok szigorúságának sem, mert ezen 
nyugdíjazási szabályzat egyik pontja így szól: 
»Államhivatalnok vagy szolga, ki rósz magavi
selete vagy egyéb erkölcsi hiányok következtében 
állásától elmozditatott, nyugdíjra vagy egyéb 
járulékokra nem számíthat." 

Lehet-e t. ház, roszabb magaviselet, nagyobb 
erkölcsi hiány, mint felemelni kezét a haza el
len ? annak rontására közreműködni % (Fölkiáltás 
hal felől: Igaz!) Ezen körülmény maga elégséges 
lenne arra, hogy az absolut kormánynak minden 
közegétől a nyugdíj élvezete átalában megtagad
tassák. (Helyeslés bal felől.) Én azonban azt gon
doltam, a magyar nemzetnek büszkesége volt 
mindig a nagylelkűség, azt véltem tehát: legyen 
nagylelkű azok irányában, kik vétkeztek ellene, 
de ezen nagylelkűségnek is vannak határai, s 
ezen határok ott kezdődnek, a hol a büszkeség 
megaláztatássá, a nagylelkűség kisleíküséggé vá
lik. (Helyeslés bal felől.) Határozati javaslatomat 
részletes tárgyalás alapjául elfogadtatni kérem. 
(Élénk helyeslés, éljenzés bal felől) 

K á l l a y Ö d ö n : T ház! Tegnapelőtt a 
nyugdijak ügyében folyt tanácskozás alkalmával 

azon politikai pártnak férfiai, mely politikai 
I párthoz számíttatni szerencsésnek tartom maga

mat, bővebben nyilatkoztak; szükségtelennek tar
tom tehát azt, hogy ismétlésekbe bocsátkozzam, 

,s tovább illustráljam a kérdést. Csak azért szó
lalok föl, hogy politikai álláspontomat s azon 
pártét, a hová, mint mondám, számíttatni szeren
csésnek érzem magamat, jelezzem. 

T. ház! Mi a t. előadó ur által és Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur által előadottak közt 
elvi különbséget nem találunk; (Helyeslés a jobb 
oldalon) de igen is pénzügyi különbséget: az elő
adó ur többet, Ghyczy Kálmán képviselő ur ke
vesebbet kivan megadni. (Helyeslés bal felől.) 
Megmondottuk már, hogy mi okon nem kíván
juk azon tisztviselőket nyugdíjazni, kik 184S 
óta egész addig, mig az alkotmány helyreálli
tatott, szolgáltak; de felesleges volna t. ház, 
hogy én érveket hozzak elő, miután Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur a mellett a legtöbb ér
vet mondotta el. 

Én tehát kijelentem, hogy én és elvtársaim 
azoktól, kik 1848 óta az alkotmány visszaállítá
sáig az absolut hatalom alatt szolgáltak, a nyug
dijakat megtagadjuk. (Helyeslés a szélső balon.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén följe
gyezve, e szerint szavazattal lesz eldöntendő a 
kérdés, vajon elfogadja-e a ház a pénzügyi bi
zottság véleményét; húsz képviselő azonban a 
szavazást holnapra kívánván elhalasztani, a kér
dés fölolvasása és a szavazás a holnapi ülésre 
halasztatik. 

A holnapi ülés napirendjére jön Deák Fe
rencz képviselő indítványa, a kisebb hivatalno
kok ós hivatalszolgák fizetésének javítása iránt. 
Több tárgyat a holnapi napirendre kitűzni nem 
tudok, miután Zsedényink s erre vonatkozva 
Tisza Kálmánnak a közlekedési minisztériumot 
illető indítványát a miniszter betegsége miatt el 
kell halasztanunk. 

Az ülés után legyenek szívesek az osztályok 
müködésöket folytatni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Én csak azon megjegyzést 
teszem, hogy a t. elnök ur ma azt méltóz
tatott kijelenteni, hogy szólásra senki följe
gyezve nincsen, tehát a vitatkozás be van fe
jezve. Szerintem még az előadó ós indítványozó 
uraknak van végszava, s ezen kívül én a kor
mány részéről is kívánok szólani e kérdéshez. 
(Halljuk tehát!) Belenyugszom egyébiránt, ha ez 
holnapra halasztatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mai ülés ezzel be van fejezve. 

Az ülés végződik d. u. i'/4 órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Harkányi Frigyes képviselő végleg igazoltnak jelentetik, Sztratimirovics 
György a török kölcsön iránt, Hodossy Imre az egyházi patronatusi peres ügyek iránt, Irányi Dániel az állam 
vaspályák eladása vagy bérletére vonatkozó hirek iránt, Miletics Szvetozár előbbi válasz nélkül hagyott inter-
pellatiói, valamint újra a dalmát fölkelés költségei, és végre a limito só ügyében interpellálja a kormányt. A 
kormány felel Miletics Szvetozárnak a dalmát felkelési költségek ügyében; valamint Buttyán Lászlónak a parti-
umok úrbéri ügyei iránti interpelíatiójára. A kormány beterjeszti 1-ör a törvény kihirdetését szabályozó, 2-or a 
felebbviteli bíróságok létszámáról, 3-or a polgári perrendtartás némely §§-ainak módosításáról szóló törvény
javaslatokat. A nyugdijak iránti törvényjavaslat névszerinti szavazással elfogadtatik. Alsóbb rendű hivatalnokok 
és szolgák fizetésének felemelése iránt Deák Ferencz indítványa a pénzügyi bizottság jelentése szerint elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovich 
Kálmán, Eötvös József b., Horvát Boldizsár, Go
rove István, Lónyay Menyhért, később Andrásy 
Gyula gr., Festetich György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101!* órakor. 

jegyző-E l n ö k Méltóztassék a múlt ülés 
könyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (Olvassa a 
márczius 21-én tartott ülés jegyzőkönyvéi.) 

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

E l n ö k : Van szerencsém bemutatni Tre
fort képviselő által beadott kérvényét Pápa vá
rosának, melyben Pest városának a köztörvény 
hatóságok és községi intézmény mielőbbi újjá
szervezése iránti kérvényét pártolja. Akórvényi-
bizottsághoz tétetik. 

Van szerencsém jelenteni, hogy Harkány i 
Frigyes képviselő ur a föntartott 30 nap le
telvén, véglegesen igazoltatik. (Éljenzés a jobb 
oldalon.) 

A n k e r H u g ó : T. ház ! Van szerencsém 
Giszinger Regina slavoniai Valpó kerületi velis-

KÉPV. H. NAPLŐ 18if VII. 

kovcei lakosnak kérvényét benyújtani, melyben 
Baden herezegségben insbachi lakos, Hauszer 
Alajos néhai fivérének hátrahagyott javai ki
adatásátrészére, mint egyetlen örökösnek, kiesz
közöltetni kéri. 

Kérem a kérvényi bizottsághoz áttenni. 
R a d ó K á l m á n : T. ház! Van szeren

csém Vasmegyébe kebelezett Sárvár és Jánosház 
vidéke lakosságának kérvényét a hozzá csatolt 
64 eredeti községi nyilatkozattal együtt a t. 
ház asztalára letenni, melyben a Vasmegye terü
letén felállítandó törvényszékhelyek egyikéül 
Sárvárt kérik kitüzetni. A kérvényt bővebben 
indokolni jelenleg nem látom szükségesnek; de 
a házszabályok engedte jognál fogva mégis ked
ves kötelességemnek tartom a t. háznak tudo
mására hozni, hogy a törvényszék Sárvárra, nem 
pedig Kis-Czelbe lenne elhelyezendő, annyival is 
inkább, mert 64 községnek 60,000 lelket 
számláló lakossága kéri az ide helyezést. 

Alkotmányos országban, t. ház, a nép több
ségének akarata döntő, különösen, ha kérelmök 
a közérdek és igazság alapján áll. Az általam 
benyújtott kérvény pedig ezen alapon áll : kér
ném tehát a t. ház figyelmét ezen kérvényre, 
és azt a t. ház pártfogasába ajánlva, a szabá-

22 
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lyok értelmében a kérvényi bizottsághoz utasí
tani kérem. 

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

S z t r a t i m i r o v i c s G y ö r g y (interpel
latiót nyújt be írásban.) 

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

,,A legújabb időben Európa pénzköreit egy 
vállalat tartja feszültségben, mely hazánkra 
nézve is igen nagy horderővel bir. 

Ez a török vasúti kölcsön. Ámbár a török 
vasúti hálózatnak, különösen a salonichi-i vonalnak 
fontosságát anyagi és kereskedelmi viszonyaink
ra nézve teljesen elismerem : ugy mégis a mód 
és az eljárás, melylyel e vasúti kölcsön az euró
pai pénzpiaczra hozatott — t. i. egy sorsjegykől-
csön alakjában, —- teljesithetlen, tehát pusztán 
csak képzelt biztosítás mellett oly állam részé
ről, melynek zilált viszonyai eléggé ismeretesek, 
annyira botrányos és minden tettleges alapot 
nélkülöző, hogy minden kormánynak szoros kö
telessége arra ügyelni, nehogy az állampolgárok 
anyagi érdekei ezen néhány önző pénzember 
és politikus által pártfogolt szédelgésre és ámí
tásra fektetett vállalat által kárt szenved
jenek. 

Azon kérdést bátorkodom tehát az összes 
minisztériumhoz intézni : 

„Vajon, tekintettel a kérdéses sorsjegy -
kölcsönnek fönemlitett kétes és ámító voltára, 
szándékszik-e a kormány ezen sorsjegyeknek el
adását a magyar birodalom területén szigorúan 
eltiltani és ezen tilalom áthágói ellen a bün
tető törvénynek a közönséges hazártjátékosok 
ellen hozott czikkeit szorosan s tekintet nélkül 
alkalmazni V' 

E l n ö k : Az összes minisztériummal kö
zöltetni fog. 

F a z e k a s J ó z s e f : T. ház! Benyújtom 
Kis-Kún-Félegyháza város közönségének kérvé
nyét, melyben a bíróságok szervezése alkalmá
val Kis-Kún-Félegyháza várost járásbirósági és 
törvényszéki székhelvül törvényileg kimondatni 
kéri. 

E kérvényt az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni kérem. 

H o d o s s y I m r e : Egy interpelátiót va
gyok bátor intézni a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. Egy coneret eset alapján tudomá
sára jutottam annak, hogy t. i a vallás- és 
közoktatásügyi királyi minisztérium az egyházi 
patronátusi kérdésekből származó peres jog-
ügyekben magának bíráskodási hatalmat tulaj
donit ós bíráskodik Fölösleges mondanom, hogy 
az 1868 : LIV. t. ez. egyenkint és nóvszerint 
sorolja föl mindazon közegeket, melyek bírásko

dásra hivatvák, ezek közt azonban én a vallás
os közoktatásügyi királyi minisztériumot nem 
ta lá lom; de szintén fölösleges, de gondolom, 
mégis helyén levő lesz, miszerint fölemlítsem, az 
1869. IV.törvez. 1. szakaszát,mely világosan ki
mondja, hogy az igazságszolgáltatás a közigaz
gatástól elkülönittetik és sem a közigazgatási 
sem a birói hatóságok egy más hatóság körébe 
nem avatkozhatnak. Ennélfogva a vallás- és 
közoktatásügyi királyi minisztériumot bírásko
dásra hivatottnak egyátalában nem találom és 
igy a következő interpellatiót vagyok bátor in
tézni a vallás- és közoktatásügyi kir. miniszté
riumhoz. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Ho
dossy Imre interpellaüóját.) 

Szándékozik-e a vallás- ós közoktatásügyi 
kir. miniszter ur minisztériumában azon törvé
nyeink világos rendeleteivel ellenkező gyakorla
tot megszüntetni, melyszerint a most nevezett 
minisztérium az egyházi patronátus kérdéseiből 
származó pörös jogügyekben magának birói ha
talmat tulajdonit és bíráskodik. 

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

T i s z a László Van szerencsém benyúj
tani fíyéres és Egerbegy városok közönségének 
és ezenkívül még 13 mezőségi községnek a ko-
lozsvár-brassói vasútvonalon az állomások elhe
lyezésére vonatkozó kérvényét azon kérelemmel, 
méltóztassék ezt is az általam nem rég beadott 
tordai kérvény példája szerint a vasúti bizottság
hoz oly módon utasítani, hogy netán az e tárgy 
körüli tárgyalások alkalmával ezt is íelhasználni 
méltóztassék. 

E l n ö k ; A vasúti bizottsághoz íóg utasít 
tatni. 

Podmaniczky E r i g y e s : T. ház! Két 
kérvény benyújtására kérettem föl. Az egyik 
idősb Szirmay Pál bártfai lakos kérvénye, mely
ben még 1848-ból eredő 8000 frtnyi letétemé-
nyének kiadását sürgettetni kéri. 

A másik pedig özvegy Q-eörch Amália budai
lak osnő kérvénye, melyben házának eladatásá-
nál igaztalan utón szenvedett károsittatásánakor
voslását és az ezen ház után reá igaztalanul 
kivetett 900 forintnyi örökösödési adójának el
engedését kéri a háztól. 

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

I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Egy 
interpellatiót kívánok intézui a t. ház engedel
mével a kormány két tagjához. Azt hallom, 
hogy a t. pénzügyminiszter ur az államvaspá
lyákat némelyek szerint eladni, mások szerint 
csak bérbe adni szándékozik. 

Megvallom, uraim, e hír igen váratlan volt 
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előttem; annál váratlanabb: mert csak nem rég 
Hollán Ernő ur, a közlekedési minisztérium 
államtitkára azzal dicsekedett a ház előtt, hogy 
a magyar kormány volt az, mely egy átaláno-
san elterjedt balitéletet megdöntött, az által, 
hogy államköltségeken épitetett vasutakat. De 
csodálkozom azért is, mert maga a t. pénzügy -
miniszter ur a házban dicsekedett azzal, hogy 
az állam vaspályák tavaly 9%-ot jövedelmeztek. 

Én tehát bátor vagyok e tárgyban a kö
vetkező kórdóseket intézni ugy a t. pénzügyi, 
mint a közmunka és közlekedésügyi miniszter 
urakhoz: 

„ 1 . Igaz-e, hogy a t. pénzügyminiszter ur
az államvaspályákat akár el, akár haszonbérbe 
adni szándékozik? Ha igaz : 

2. Mi okon akarja azt tenni, s kinek és 
milyen föltételek alat t ?" 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Irányi 
Dániel interpellálté ját.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Már nem egyszer, de több izben ké
rést intéztem a t. ház azon tagjaihoz, kik egy 
vagy más pénzügyi tekintetben fontos kérdésben 
interpellatiót kivannak hozzám intézni, méltóz
tassanak különösen oly tárgyaknál, melyek iránt, 
mint a t. képviselő ur is emiitette, az álta
lam, előbb e háznál mondottak épen ellenmon
danak a szárnyaló híreknek, előbb magán utón 
intézni kérdést hozzám, a mely esetben én a 
szükséges fölvilágositásokat bizonyára megadván, 
oly fölszólalás által, minőt a t. képviselő urmost 
hozzám intézett, és mely sem egyik, sem másik 
tételében nem igaz, a t. ház ideje nem veszte-
gettetnék. (Helyeslés jobb felől.) 

Nem egyszer emeltem ki a t. ház előtt és 
azt hiszem, a tapasztalás igazolni fogja, hogy 
épen azon vasutvonalak, melyek az állam által 
fölvett kölcsönből eddig építtettek és jelenleg 
építtetnek — minő például az éjszaki vasút
vonal — hazánk vasutvonalai legjövedelmezőbb
jei közé tartozik.és kérdem: képzelheti-e a t. 
képviselő ur azt, hogy ón, ki a képviselőház elé 
terjesztettem a kölcsön iránt javaslatot, ki a 
kölcsönösszegnek hováforditását illetőleg a jöve
delmezőbb vonalaknak az állam által leendő 
kiépittetését hoztam javaslatba — most mindjárt 
ezek eladását terveztem volna ? Ez szándékom
ban soha sem volt. Honnan meríti képviselő ur 
informatióját. azt nem tudom. Részemről kije
lenthetem, hogy sem én, sem minisztertársaim 
eladást soha szóba nem hoztunk. 

Mi a második kérdést illeti, azt : szándéká
ban van-e a minisztériumnak az államvasutakat 
bérbe adni, azt felelem, hogy bérbeadásról a 
minisztérium kebelében nincs szó, de igenis je
lenben folynak az iránt tárgyalások és azt hi

szem a minisztérium csak kötelességét teljesiti, 
ha fontolóra veszi azt, vájjon az-e az államra 
nézve a legjövedelmezőbb, ha az állam saját 
tisztviselői által folytatja az államvasutak üz
letét, avagy nem volna-e czélszerübb, a mi másutt 
annak bizonyult — az üzletvitele iránt bizonyos 
időre és bizonyos föltételek alatt szerződni ? Ez 
a végrehajtó hatalom köréhez tartozik, és a 
minisztérium kötelessége oda törekedni, hogy 
minden az állam tulajdonát képező ilynemű 
vállalata lehető 'egtöbb jövedelmet hozzon. 
(Helyeslés.) Ha ez iránt a tárgyalások be 
lesznek fejezve, a minisztérium bizonyára köte
lességének fogja ismerni ezen irányban t e t t in
tézkedéseiről a t. háznak jelentést tenni. Szol
gáljanak ezek a t. interpelláló ur fölvilágositá-
sául. (Helyeslés jobbról.) 

I r á n y i Dániel: A t. pénzügyminiszter 
ur fölakadt azon, hogy én a kérdések közé azt 
is iktat tam : vajon nem akarja-e eladni a vas
pályákat ? De méltóztassék megtekinteni, ott 
van mint második kérdés az is vajon nem 
akarja-e haszonbérbe adni 1 Méltóztassék megen
gedni, hanem több helyről voltam ez iránt ér
tesülve, bár meglehet, hogy hibásan; de 
hogy mégis van valami a dologban, a pénzügy
miniszter ur is bevallotta. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Az üzlet más. 
I r á n y i D á n i e l : Lehet, hogy talán nem 

épen azon kifejezés használtatik a miniszteri 
irodákban, melyet én használtam, t. i. nem bér
beadás, hanem az üzlet kezelésének átengedésé
ről van szó, és ez a dolgon lényegesen nem vál
toztat : mert végre mégis arról vau szó, hogy 
az államvaspályák más kezekre bízassanak, 
mint az államéira ; s azért azt gondolom, hogy 
a kérdés nem volt oly felesleges, mint a mi
lyennek azt pénzügyminiszter ur bélyegezni mél
tóztatott. 

Én részemről megvallom, hogy miután azt 
méltóztatott mondani, hogy a salgó-tarjáni va
sútvonal az állam kezelése alat t 9°/0-ot jövedel
mezett, nagyon csodálkozom, hogy annak üzleti 
kezelését mégis másokra akarja bizni. Mi okon 
akarja ezt tenni 1 az iránt is kérdést tettem s 
azt méltóztatott mondani, hogy tárgyalás csak az 
iránt foly : vajon nem lehet-e más utón nagyobb 
jövedelmet kihozni ? I t t azonban más kérdések is 
tekintetbe,veendők igy például, hogy „ki" haj
landó nagyobb jövedelem mellett is bérbe venni ? 
Nem-e a déli vaspálya valamely megbízottja, ki 
álnév alá bújva a déli vaspálya-társaság kezére 
játszaná ezen a vonalat, mi neki nagyon előnyére 
válnék, miután az emiitett vonal mintegy foly
tatását képezi a déli vaspályának ? Ennélfogva 
azt gondolom, hogy a kérdé nem volt oly fö
lösleges, mint azt mondani méltóztatott, és az 

22* 
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én aggodalmam ezen felelet által, megvallom, el
oszlatva nincs. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a mi
niszter ur feleletét? (Jobbról: Igen. Bal felől: 
Tárgyaljuk!) Fölteszem a kérdést t. ház: tudo
másul veszi-e a t. ház a miniszter ur feleletét 
vagy nem? 

A kik tudomásul veszik, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) A többség tudomásul veszi. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! (Hal
ljuk!) Több interpellatiómra, melyeket beadni 
szerenesés voltam, csak későn sziveskedett a mi
nisztereinők ur felelni, de mindannyiszor kitűnt, 
hogy vagy nem ismerte a valódi tényt, ugy a 
mint azt ismernie kellett volna, vagy hogy az 
ügy valódi állását e házban elhallgatta. így a 
múlt évben figyelmeztettem a miniszterelnök 
urat, hogy a határőrvidéken előkészületek tétet
tek Bosnia elfoglalására és a t. miniszterelnök 
ur azt felelte, hogy a dologban semmi sincsen, 
és hogy elfoglalási szándék nem is létezik, holott 
Wagner tábornok és pedig mint osztrák minisz
ter, a dalmatiai ügy bizottságában beismerte, 
hogy a múlt évben a törökkel ellenséges és két
ségtelenül a Bosnia és Herczegovina elfoglalásá
ra vonatkozó összeköttetés volt. így legközeléb 
interpelláltam a dalmatiai fölkelés költségei iránt, 
és a miniszterelnök ur azt felelte, hogy a csá
szári osztrák kormány semmiféle lépéseket sem 
te t t ez iránt a magyar kormánynyal szemben; 
holott Giskra miniszter a dalmatiai bizottságban 
ismételve kijelentette, hogy alkudozások folytak 
a két kormány közt, sőt valami megállapodás is 
történt. 

Én tehát ezen ügyre nézve bátor vagyok 
interpellatiómat, nem azonosan, hanem másként 
szerkesztve ismételni. Kérem azt felolvastatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Miletics 
Szvetozár interpellatióját.) 

„Tekintve azt, hogy azon interpellatiómra: 
mikép egy osztrák miniszter a felirati bizottság
ban Bécsben a dalmatiai ügy tekintetében akkép 
nyilatkozott, hogy a bocca di cattaroi fölkelés 
alkalmával tett költségekre nézve az alkudozások 
a magyar kormánynyal folyamatban vannak, és 
hogy a magyar kormány rááll, hogy a költsé
gek közösek legyenek, — a t. miniszterelnök ur 
azt felelte: hogy a császári kormány ezért sem
mi lépést sem te t t a magyar kormánynál. 

Tekintve azt, hogy több magyar hirlapban, 
nevezetesen a „Pester Lloyd"-ban és a „Pesti 
Napló"-ban azt olvastuk, hogy Spiegel gróf 
ezen válaszból kiindulva, a reichsrath dalmát
ügyi bizottságában interpellálta Giskra belügy
minisztert : miként történhetett ez, holott a cis-
lajtháni kormány már a felirati bizottságban ugy 
nyilatkozott, hogy ezen költségek elvállalása iránt 

a magyar kormánynyal már folynak az alkudozá
sok? és hogy Giskra miniszter erre azt válaszó-
lá, hogy Andrásy gróf talán nem volt jelen az 
illető alkudozásoknál, de a bécsi minisztérium 
egy tagja ez ügyben Pesten alkudozott a ma
gyar kormánynyal, és bizonyos dolgokban meg is 
állapodott; 

tekintve azt, hogy a miniszterelnök és Gis
kra állításai ellenkeznek; 

tekintve azt, hogy mind a két körülmény 
szomorú, vagy hogy a miniszterelnök nem tud 
semmit az alkudozások, sőt egyezkedésekről, me
lyek milliókra rúgnak, és melyek első vonalban 
politikai kérdés, vagy hogy a miniszterelnök 
olyat mondjon e háznak, a mi nem áll — 

a képviselőház méltósága tekintetében inté
zem a miniszterelnök úrhoz a következő 

Interpellatiót: 
„Vajon tudta-e vagy sem, hogy Giskra mi

niszter szavai szerint a bécsi minisztérium egy 
tagja Pesten volt a mondott bocca di cattaroi 
íölkelés költsógfedezési ügyében, és hogy nem
csak alkudozott, hanem bizonyos egyezkedéseket 
is megállapított, és ha nem tudta azt : miképen tör
ténhetett, hogy oly eminent, az ő ügykörébe 
vágó politikai interlajtháni kérdés tudta nélkül 
nem csak pertractáltassék, hanem megállapittas-
sék is ; ha pedig volt tudomása, miért mondta 
az ellenkezőt e háznak, hogy egy lépés sem té
tetet t ? és végre: szándékozik-e ez ügy valódi 
állapota fölött a pénzügyminiszter úrral együt
tesen e háznak fölvilágosítást adni?" 

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 ° Az igen t. képviselő ur interpellációinak 
egy lényeges hibája van, az t. i., hogy oly mes
terségesen vannak összeállítva, és annyi oldal
ról jönnek a kérdések, hogy szerenesés tájéko
zási tehetség szükséges ahhoz, hogy az ember 
tisztába jőjön az iránt, tulajdonkénen mit akar 
tudni? Azonban én a két első pontra nézve azt 
gondolom, körülbelül felfogtam, mit akar a t. 
képviselő ur és azokra most fogok válaszolni; a 
harmadikat kérem még egyszer felolvastatni és 
arra is rögtön fogok felelni. (Halljuk íj 

A t. képviselő ur azt mondotta, hogy én 
előbbeni ínterpellatióira azért nem válaszoltam, 
mert valószínűleg nem tudtam, mi történik. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r (közbeszól: Nem 
mondtam !) 

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 : Igenis, mondta. Be fogja ismerni a t. képvise
lő ur, hogy én sokkal udvariasabb vagyok, mint 
ő, midőn azt válaszolom, hogy azt gondoltam: 
hogy a képviselő ur nem vár választ azon interpel-
latióra, mert feltettem róla, hogy ő tudja: mi történt. 
(Tetszés.) En tehát nem azért nem válaszoltam, 
mert nem tudtam mi történt ; hanem azért, mert 
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annyira tudta az egész világon mindenki a tör
téneteket, mikről múltkor a t . képviselő ur kér
dezett, hogy nem tar tot tam szükségesnek azokra 
válaszolni, annál kevésbbé, mert nem volt i t t . 

Az első interpellatio, melyre most hivat
kozni méltóztatott, bizonyosan a keleti ut czól-
ját illeti. Azt méltóztatott akkor kérdezni : mi 
szándékból történt ezen ut ? Egész Európa tudta, 
hogy a suezi csatorna megnyitása volt az indok, 
mely alkalmat szolgáltatott ő felsége elhatáro
zására. 

Azt méltóztatott kérdezni, illetőleg állítani, 
hogy Törökország ós az osztrák-magyar monar
chia közt valami offensiv és defensiv szövetség 
köttetett volna a szláv érdekek ellen. Az egész 
világ tudta és tudja, hogy ily szövetségről soha 
szó nem volt; az soha egy részről sem nem ki-
náltatott, sem szóba nem jött s még kevésbbé 
köttetett s ez mindennemű hivatalos alakban 
nyilváníttatott is, a minél fogva fel voltam jo
gosítva azt gondolni a t. képviselő úrról, a mit 
ő rólam nem gondolt : hogy t. i. tudja mi tör
tént és ez az oka annak, hogy nem válaszoltam. 
(Tetszés.) 

A mi a másik interpellatiót illeti, én ak
kor, midőn a képviselő ur az iránt tett kérdést: 
létezik-e Magyarország kormánya részéről a szán
dék Bosniát elfoglalni ? azt válaszoltam, hogy 
ezen szándék nem létezik. Ez irányban a t. kép
viselő ur felhozta, hogy Wagner tábornok, ki 
akkor még nem volt tagja a lajthántuli kor
mánynak, hanem azóta lett azzá, valamit — nem 
tudtom mit — mondott egy bizonyos körben. 
Meglehet, hogy mit a t. képviselő ur ama 
tábornok állításaiból felhoz, általa nem monda
tott, de meglehet az is, hogy mondtatott. De 
ha mondatott is, abból, hogy egy egyén, kinek 
a múltban csak mint magán embernek lehettek 
összeköttetései, mond valamit, még nem követ
kezik annak ellenkezője, a mit én állítottam és 
a mit ismételve állítok: hogy az osztrák-magyar 
kormány mérvadó és egyedül competens körei
ben nem létezett és nem létezik a szándék Bos-
nia elfoglalására. 

En tehát nem tudom, honnan vette a t. kép
viselő ur e gyanút, de annyi bizonyos, hogy nem 
oly forrásból, a mely figyelmet érdemel. 

A mi a harmadik kérdést illeti, nem tudom 
határozottan mire vonatkozik az ; kérném tehá t : 
méltóztassék azt még egyszer felolvastatni. 

S z e l i K á l m á n j e g y z ő (újra felolvas
sa Miletics Szvetozár interpellatióját.) 

A n d r á s y G y u l a g r . : A mi az első 
kérdést illeti: tudtam-e, hogy folyt ez ügyben 
tárgyalás a két minisztérium között, és ha tud
t am: miért mondottam az ellenkezőt? erre néz
ve azt hiszem, ha a t. képviselő ur nem is, a 

i ház lesz szíves engem felmenteni a válasz alól, 
mert tagadom, hogy legyen bárki i t t vagy egye
bütt, a kinek jogában lenne feltenni azt, hogy 
én oly személyes természetű kérdésben valamit 
mondjak, a mi nem való. Mellőzve tehát azon 
kérdést, mint olyant, melyre válaszolni nem tar
tozom, és nem is fogok ; csak azt ismétlem, a 
mit múltkor mondottam : hogy a két kormány 
között, mint olyanok között, absolute semmi 
tárgyalás nem folyt akkor, midőn a hozzám in
tézett kérdés következtében kijelentettem, hogy 
az én tudómra e kérdésben tárgyalások nem 
folytak. Azóta arról értesültem a pénzügyminisz
ter úrtól, hogy közte, és a lajthántuli pénzügymi
niszter között azon időben a midőn én keleten 
voltam, szóbeli értekezlet volt, melynek, tudtom
mal, az lett az eredménye, hogy ideiglenesen az 
osztrák péazügyminiszter fizeti a szükséges ösz-
szeget s annak idejében fog csak eldöntetni, hogy 
vajon Magyarország ebben részt vesz-e vagy 
nem? Ez, ugy tudom, azon megállapodás, a mi 
közte és az illető miniszter ur között létrejött. — 
De a kormányok között mint olyanok között ez 
ügyben semmi sem törtónt Annak idejében, mi
dőn e tárgy elő fog kerülni, a kormány állás
pontját legvilágosabban fogja kifejteni. (Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház ! Én is kötelességemnek isme
rem, néhány rövid szóban felvilágosítást adni e 
kérdésben. (Halljuk!) 

Midőn a keleti útra ment ő felsége s a 
miniszterelnök távol volt, a dalmát felkelés kö
vetkeztében igényelt költségek fedezése vé
gett ő felsége többi országának és királyságá
nak pénzügyminisztere előbb szóval, később írás
ban,-—ha nem csalódóm — deczember 22-én hoz
zám fordult. Ez iratban az foglaltatik, hogy ezen 
dalmatiai költségeket előlegesen fedezi; föntartja 
azonban magának, hogy később a két kormány 
közt tárgyaltassék s állapittassók meg az : vajon 
ezen költségek a közös védelem költségeinek te
kintessenek-e vagy nem ? Én megvallom, miután 
többször van az osztrák pénzügyminiszter úrral 
dolgom és alkalmam vele személyesen értekezni 
több függő kérdés kiegyenlítése végett : egy 
ily alkalommal azt mondtam: „véleményem sze
rint felesleges, hogy ezen szóval és írásban hoz
zám intézett kérdésre most írásban válaszoljak, 
annyival inkább, mert akkor a miniszterelnök 
ur távol volt, és a kérdés nem égető. Az oszt
rák pénzügyér a költségeket a hadügyminiszté
riumnak átszolgáltatja azon feltétellel, hogy utó
lag a két kormány közt megállapodás fog létre
jönni az iránt, hogy ez ügy a delegatiókhoz ter
jesztessék-e vagy nem ? Én azt ajánlottam : legyen 
türelemmel, hogy még most Írásbeli feleletet 
nem adhatok s ő bele nyugodott. 
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A múlt napokban kaptam felszólítást, a 
melyben a deczember 22-én hozzám intézett át
iratra írásbeli választ kér. Miután ily nagy fon
tosságú kérdésben a. pénzügyminiszter nem érez
heti magát feljogosítva határozott választ adni : 
azt irtam, hogy az i ránt : mikép fogja fel a ma
gyar kormány, azt a napokban lesz szerencsém 
megírni, miután e kérdést a minisztertanács elé 
kívánom terjeszteni. 

Ez tehát a dolog állása; az illető minisz
térium részéről történt Írásbeli felszólításra a 
magyar kormány még a mai napig írásban nem 
nyilatkozott, a kérdés csak e napokban fog a 
minisztertanácsban tárgyaltatni. Ez a dolog ál
lása, melyet pótlólag a miniszterelnök ur előa
dásához kívántam adni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Én nem mond
tam azt, hogy a t. miniszterelnök ur nem vá
laszolt volna többi interpellatióm 
mert nem tudja, hogy mit kell felelni. 

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 : Hiszen hallottam az interpellatiót. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Én csak azt 
mondtam, hogy azért nem felelt, mivel el akar
ja hallgatni a dolgok állapotát. (Közbeszólás : 
Ez körülbelöl ugyanaz!) Es ezt is csak mellékes 
indokolásképen emiitettem. 

A Bosnia elfoglalására vonatkozó kérdésem
re a t. miniszterelnök ur által ma adott felele
te t nem tekintem válasznak, és erre nézve még 
mindig választ várok. 

Ma csak a dalmatiai fölkelés költségei iránti 
kérdésemre felelt a két t. miniszter ur, és ezen 
felelettel én meg vagyok elégedve azért, mer t 
az mondatott a feleletben, hogy a dolog még 
függőben van. 

Azonban nem ismerhetem el, hogy ezen 
kérdés felett határozni a delegatiót illetné, mert 
azon kérdés eldöntése: mennyiben köteles Ma
gyarország ezen költségek fedezésére nézve con-
currálni, csakis a magyarországi ülést illetheti. 

Másodszor én nem akartam a miniszterel
nök urat sérteni, mert én csak alternative szó
lottam és feltételeztem róla is, hogy nem tudja a 
dolgok állását, a mint ki is tűnt. hogy az ő 
tudta nélkül történt valami, a minek nem kel
lett volna történni: mert az által, a mit a t. pénz
ügyminiszter ur mondott, már némileg praeju-
dieálva van a kérdés megoldásának, holott még 
itt nem forgott főn azon kérdés : hogy mennyit 
kell nekünk aránylag fizetnünk 1 mert az első 
kérdés mindig a politikai kérdés, t. i.. hogy egy-
átalában köteles-e az ország fizetni'! Az e fölötti 
tárgyalás pedig nem a t. pénzügyminisztert, ha
nem a t. miniszterelnök urat illeti, holott i t t 
kitűnt az, hogy az ő tudta nélkül történtek va
lami alkudozások. Minthogy azonban mind a 

két miniszter ur azt válaszolta, hogy a dolog 
még függőben van, én a válaszszal átalában meg 
vagyok elégedve. (Helyeslés.) 

T.ház! Az is mondatott,— és én nem is vo
nom kétségbe— hogy sokat interpellálok, de sok 
sérelmünk !s van és miután kevesen vagyunk 
szerb nemzetiségi képviselők, csak ily módon 
nyilváníthatjuk sérelmeinket. 

En remélem, hogy czélomat elérem, akár 
felelnek a miniszter urak, akár nem. Mert ha 
nem felelnek, de a sérelmeket orvosolják, akkor 
el van érve a czél. Ha pedig felelnek és nem 
orvosolják, annak idejében legalább nem mondhatja 
senki, hogy nem mondtuk meg, a mit mondani 
kellett, s akkor sérelmeinkből mind megannyi 
sérelmi vádpont lesz. 

Most ismét egy interpellatiót vagyok bátor 
intézni a minisztériumhoz. (Hosszas derültség.) 
Kérem, engem a derültség nem akadályoz. Egy 
interpellatió ez, mely ugyan nem egyenesen, de 
közvetőleg mégis mindnyájunkat érdekel. (Halljuk!) 

E l n ö k : Minekelőtte a másik interpella-
tióra átmennénk, fejezzük be először legalább 
az elsőt. (Derültség.) Tudomásul veszi az előbbi 
interpellatióra adott választ a t. ház ? (Tudo
másul veszsziik!) Ennélfogva a ház a miniszter 
urak válaszát tudomásul veszi. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő ,;olvassa 
Miletics Szvetozár interpellatióját:) 

„Tekintettel arra, hogy a pénzügy főkor-
mányzósága, nevezetesen pedig az állami só-mo-
nopoliumé az ügyek jelenlegi állapota szerint, 
Horvátország területén a magyar kir. pénzügymi
nisztérium alá tartozik, a bátor vagyok a pénz
ügyminiszter urat a következő tényekért inter
pellálni : 

Horvátországban Zágráb vármegyében Kárlo-
vacz szabad kir. várossal együtt az eladás mód
jánál fogva két fajú só létezik : limito- és tarif 
só, vagyis nép- és kereskedelmi só, az elsőt a 
kincstár adja ezen terület lakosságának leszál
lított áron 12 fontonkint egy lélekre, a másik 
meg kereskedelmi áron kel ; mindkettőre az 
18ö9-ki évig pályázat hirdettetett ki, és az el
adást, illetőleg az elsőnek szállítását azoknak 
adták, Kik azt legolcsóbb áron szállították a la
kosságnak, a másodikat azoknak, kik a kincstárnak 
legtöbbet adtak. 

Hogy a lakosoknak a nép-só megszerzése 
minél könnyebb volna. 1869-ig minden lépésért 
külön licitatió tar ta tot t , ugy annyira, hogy a 
vállalkozók kötelezve voltak, minden kerület 
központi helyiségében, milyen pedig 11 volt, ezen 
só raktárát tartaui. 

Ezen módon az éretett el, hogy a limito-só 
1868-ik évben következőképen adatolt a lakos
ságnak : 
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Karlováczban mázsája . . . 5 írt 10 kr. 
Sziszekben . . . . . . . 5 — 
Gonezában . . . . . . . 4 „ 80 
A banyáni kerületben . . . 5 „ — „ 
Szamobarban 5 — 
Szeverinben , , 5 „ 50 „ 

1869-ik évben ezen sóért sem lieitatio, sem 
nyilvános tárgyalás nem hirdettetett ki. és nem 
is ta r ta thato t t , hanem az illető kerületi képvise
lőknek a helytartógyülésnek 1869-ik évi ja
nuár 26-án 1086/125. szám alatt kelt rendelete 
jelent meg, melyben tudtul adatik, hogy a zág
rábi vármegye főjegyzője Guthard Náthánnal 
egyezményt kötött, mely szerint ez lekötelezve 
volna, hogy 1869-ben a limito-sót 5 frt 50 
krjával adná el eme kerületekben; pokupi, szi
szaki, goriezai, szamogori, faszkányi, krasiezai, 
banyáni, oszalyi, szeverini, és kibnyiczai kerü
letben, Sztupnik és Odra községekben és Karlo-
váez szabad kir. városban, és pedig kötelezett
ség nélkül, hogy minden kerületben tartozik 
raktár t tar tani ; azért is ez csakis Zágrábban 
és Karlováczban állított tel raktárt . 

Már a lakosoknak ezen kénytetése által is, 
hogy távol helységeikből sóért járni és annak 
megszerzése körül több időt és költséget elfecsé
relni kénytelenek, nagy gazdászati és pénzbeli kár 
okoztatott a népnek, a fön elősorolt 1868-ik 
évi árakkal való összehasonlítás azt a resulta-
tumot mutatja, hogy a sónak az ára is nagyobb 
és ki van számítva, hogy a különbséget a la
kosság kárára, legalább 6 krt vévén fejenkint 
az illető territóriumba eső 180,000 lakosra, 
évenkint 10,000 frtnyi kár esik, kivéve a na
gyobb útiköltséget , u ta t és fáradságot , a 
vállalkozónak pedig évenkint 10,000 frtnyi nem 
igazolható jövedelem. 

A megyei gyűlések ezen idő alatt föl vol
tak függesztve és igy csakis Karlováez városa 
vala képes fölszólalni. 

Karlováez szabad kir. város képviselete 
1869-ik évi február 17-én protestált az ellen, 
hogy a megyei hatalom ezen város tudta és 
megkérdezése nélkül nyilvános lieitatio nélkül 
kiárendálta a limito-sót. Kedvező határozat he
lyett Zlatarovic Róbert úrtól . ki magát a 
„méltóságos bán helyett" irta alá, fölszólítást 
kapott 1868-ik évi november 10-éről 3020/398. 
sz. a., hogy nyilatkoznék : nem lenne-e valami ki
fogása, hogy a Gudharddal kötött egyezmény 
6 évre meghosszabbíttassák ? Á város képviselete 
megujitá protestatióját és kijelenté, hogy talál
kozni fog, ki a limito só eladását mázsánkint 
5 frt 25 krjával magára fogja vállalni; ugyan
azon időben kínálkoztak karlováezi kereskedők, 
Zsivoinovieh A., Yeszmár N. és Krizman F., hogy 
ők 5 frt 30 krjával is magukra vállalnák az 

eladást, ha a nyilvános licitatión nem találkoz
nék olyan, ki olcsóbb áron is megtenné azt. 
Kedvező határozat helyett a város képviselete 
ugyanazon Zlatorovic R. úrtól „a méltósá
gos bán helyett" aláirt, azon meghagyást 
kapta: hogy a város képviseletének minden to
vábbi tárgyalását ezen ügyben föl kell függesz
teni, hogy az országos pénzügyigazgatóság a 
pénzügyminisztériumnak azon indítványt t e t t e , 
hogy a Gudhard N. J.-vel kötött Zágráb vár
megye és Karlováez városa Száván túli részében 
való limito-só megszerzése tekintetébeni egyez
mény 3 évre: és ugyan 187o-ik évi január 1-től 
1872-ki deczember végéig ineghosszabbittassék. 

Ez species faeti a limito sót illetőleg. 
A mi a tarif-sót illeti, a Hcitatiói tárgya

lás ki volt mondva és mégis volt tar tva 1868-ik 
évi augusztus hóban ós i t t a kincstárra nézve 
legelőnyösebb kínálatot fogadták el Barloviezi, 
Benics, Slepcsevits uraktól, 5 frt 221/2 krjával 
mázsánkmt, a licitatió végén a kerületi igazga
tóság és emiitett két kereskedő között megtör
tént az egyezmény és felsőbb megerősítés végett 
előterjesztetett. 

Kevés idő múlva azon hir jött Pestről, 
hogy a pénzügyminisztérium nem fogadta el a 
két kereskedő kíván atát , banem a tarif-só eladá
sát árendába adta Guthard ÍJ", -b-nek 5 frt l-l 
krjával mázsáját, tehát S1^ krjával olcsóbban, 
mi által 10,000 mázsáért a kincstár 8500 í r t ta l 
kevesebbet kap. 

Ezen az egyik és a másik sónak bérlője 
Gudhard Náthán sokáig Rauch Levin báró korcs
máját birta haszonbérben, s annak ügyvivője is 
vala, és átalános vala a hir, hogy ő mindkét 
taju só eladását Rauch Levin báró számára 
vállalta magára, kinél minden nap reggel szá
molás végett szabad bemenetele van, és csak 
ugy magyarázhatá meg magának a közönség, 
hogy mikép juthatot t Gudhard Náthán lieitatio 
és licitatio-tárgyalás nélkül oda, hogy oly elő
nyösen juthatot t a vállalathoz, és hogy későbben 
is mikép lehetett elsősége azok fölött, kik a 
kincstárra nézve többet Ígértek. Ezen vállalkozó 
megbérelvén a limito- és tarifsót, a közönséget 
és a kincstárt még más módon is megkárosította. 
Miután a lakosoknak volt joguk, de nem köte
lességük is. fejenkint 1 2 ír tért venni limitó-sót és 
pedig kiviteli részletekben, a bérlő tartozott az 
el nem adott limito-sóért a kincstárnak a kü-
iömbsóget mely 54 krt t e t t ki. megtéríteni: a 
lakosságnak pedig joga volt a lefolyt év után 
még két hónapig az el nem vitt sónak hátralé
kát fölvenni, azért nem is vétetett tőlök el az 
assignatió, míg az összes sót nem kapták meg; 
Gudhard azonban elvette mindjárt az első rész
let alkalmával az assignatiókat, maga részéről 
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„Restscheineket,* melyekre azonban az év le
folyta után a só hátralékot nem akará kiadni, 
kezében birván a BRestscheineka-et; ezekkel legiti
málta magát a kincstári hivatal előtt, s ugy 
nem téritheté meg a lakosoknak az asssignált 
külőmbséget, hanem számára marad a limito-só; 
azonkívül nem is vitt erről külön jegyzőkönyvet, 
a mint ez kötelessége lett volna, hogy cs ak az ellen
őrködést meghiúsítsa. 

Ezen hivatalos iratokon, publicistái megdönt-
hetlen adatokon és a közvéleményen alapuló 
tények, és ezek alapján bátor vagyok a pénz
ügyminiszter úrhoz intézni a következő interpel-
lat iót: 

Tudja-e a ni. kir. pénzügyminiszter ur, hogy 
a limito só szállítása ós illetőleg eladása a Szá
ván túli Zágráb vármegyére és Karlovacz sz. k. 
városra nézve 1869-ik évig nyilvános liczitáczion 
és azon föltétel alatt adatott bérbe, hogy a vál
lalkozó minden illető kerületben sóraktárt tar
tozik tartani és 1870-ben ugyanezen bérlő az 
illető, nevezetesen pedig Karlovacz sz. k. város 
képviseletének megkérdezése nélkül Gudhard Na-
thánnak liczitáczió nélkül, kéz alatt és Karlovacz 
sz. k. város tiltakozása ellenére is—és pedig át
lagosan nagyobb árért és föltétel nélkül, hogy 
minden kerületben raktár t tartson — adatott le
gyen, minek folytán a lakosság 10,000 írt tal 
évenkint, a nagyobb fáradság és utón kívül, meg 
van károsítva, a vállalkozó pedig évi 10,000 frt 
igazságtalan jövedelmet huz. És ha tudja, mi 
által igazolja miniszter ur ilyen, a lakosság jo
gával és hasznával ellenkező eljárást? Ha nem 
tudja szándékozik-e n}romozást elrendelni és a 
vétkeseket feleletre vonni? 

2. Van-e tudomása miniszter urnák, hogy 
azon alkalommal, midőn Gudhard Náthán ezen 
egyezmény 6 évre való meghosszabbítását kérte, 
Zsivajnovic A., Veszmár, N. és Kriszmán P kar-
lovaczi kereskedők a limito só mázsájáért 5 frt 
30 krt kínáltak, ha a nyilvános árverésen a 
lakosságra nézve előnyösebb árt nem tudnak 
kieszközölni; és ha van tudomása, mivel igazolja 
azt, hogy sem liczitáczió nem tar tatot t , sem 
föltételes nagyobb kínálat nem fogadtatott el? 
És ha nincs tudomása, szándékozik-e e miatt 
nyomozást indítani és az illető közegeket a nép
jogok és érdekek megsértése miatt feleletre 
vonni ? 

3. Jóváka<n7ta-e a miniszter ur Guthard 
Nathánnak a limito só tekintetébeni egyezmény 
3 évre való meghosszabbítását, t. i. 18 70-ik évi 
január 1-től 1872-ik évi deczember végéig, és 
ha jóvá hagyta, mily alapon tet te azt, nyilvá
nos liczitáczió és jobb kínálat tekintetbevétele 
nélkül ? ha pedig nem: szándékozik-e megtagadni 
a jóváhagyást? 

4. Van-e tudomása miniszter urnák Gudhard 
Náthán vállalkozó magaviseletéről a limito só 
assignatioi és saját Restscheinei tekintetében, me
lyekkel a népet is, a kincstárt is károsítja, és 
ha van, tette-e, vagy ha nem, szándékozik-e 
tenni nyomozás és büntetés végett a szükséges 
lépéseket? 

5. Mely alapon és mily indokból vetette el 
miniszter ur Bélic és Slepcsevits urak karlovi-
czi kereskedőknek a tarifsó tekintetébeni, 1868-
dik augusztusi nyilvános liczitáczion te t t , a ke
rületi pénzügy hivataltól elfogadott és a kincs
tár ra nézve előnyösebb kínálatát, jóváhagyta 
pedig Guthard Náthán kéz alatt te t t és a kincs
tárra nézve károsabb ajánlatot? 

6. Van-e tudomása miniszter urnák, hogy 
a közvélemény Rauch Lévin báró bánra panasz
kodik, hogy Gudhard Náthán a limito sót és a 
tarif sót is Rauch Levin báró számára bérelte 
ki, vagyis hogy annak társa, és hogy csak eké-
pen lehet az említett törvénytelenségeket és vissza
élésebet megmagyarázni? ha van, tett-e lépése
ket ügynyomozás végett és hogy az valósulna, 
tőrvény szerint járjon el ; ha nincs, szándékszik-e 
ilynemű lépéseket tenni ? 

E l n ö k Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Az igazságügyminiszter ur kivan nyilat

kozni. 
H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 

n i s z t e r ? T. ház! Van szerencsém a következő 
törvényjavaslatokat az indokolással együtt a t. 
ház azztalára letenni: 1-ör a törvény kihirdeté
sét szabályozó törvény egyik szakaszának módo
sításáról ; a másik szól a fölebbviteli bíróságok 
létszámának megállapításáról ; a harmadik a pol
gári perrendtartás némely szakaszainak módosí
tásáról. (Helyeslés.) 

Mivel ezek igen sürgősek, nagyon kérem a 
ház igen t. elnökét, méltóztassék azok kinyoma-
tása iránt mielőbb intézkedni; s azután a t. ház 
beleegyezésével tárgyalás végett az osztályokhoz 
utasítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mi a kinyomatást illeti, az 
iránt intézkedni fogok; ha pedig a t. ház kí
vánja, az osztályokhoz fogom utasítani. (Helyes
lés. Közbeszólás a bal oldalon: Nem is lehet ed 
megtagadni !j 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i -
n i s z t e r : T. ház! A múltkor Buttyán László 
képviselő ur intézett hozzám interpellatiót arra 
nézve, ha vajon azon rendeleteknek, melyeket 
az úrbéri ügyekben Erdélyre nézve kibocsátot
tam, hatálya kiterjed-e Kraszna, Közép-Szolnok 
és Zaránd megyékre és Újvár vidékére, vagyis 
az u. n. partiumokra is? 

Arra válaszom, t. ház az, hogy miután az 
országgyűlés mindkét házától nyert fölhatalma-
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zás a törvénykezés tárgyában csak Erdélyre szo
rítkozik, az én rendeleteim hatályát azon terü
letekre, melyek azelőtt Erdélyhez tartoztak, de 
1861-ben Magyarországba reineorporáltattak, ki 
nem terjeszthetem 

Azonban épen annak következtében aggo
dalmak merültek föl. 

Mivel t. i. ezen partiumokban ugyanazon 
jog és úrbéri birtokviszonyok fejlődtek ki, mint 
Erdélyben, a melyek lényegesen különböznek a 
magyarországi úrbéri jog- és birtokviszonyoktól, 
az aggodalom onnan támadt, hogy ezen birtok
viszonyok fölött a pesti kir. tábla ítél, tehát 
oly bíróság, a melynek tagjai talán az erdélyi 
úrbéri jog- és birtokviszonyokkal nem eléggé is
meretesek : ez nekem kötelességemül tette, hogy 
ezen aggodalmak megszüntetésére törvényjavas
latot készítsek, melynek két pontja van. 

Első az, hogy az u. n. partiumokban föl
merült úrbéri ügyek, tagosítás és arányosítások 
fölött a fölebbvitel ne a pesti kir. táblához, ha
nem a maros-vásárhelyi táblához történjék, és 
másodszor adassék nekem fölhatalmazás az iránt, 
hogy az ezen jog- és úrbéri viszonyok tárgyában 
Erdélyre nézve kibocsátott rendeletemnek hatá
lyát egyúttal ezen partiumokra is kiterjeszt
hessem. 

A mennyiben az aggodalmak megszünteté
sére ezen intézkedésnek első részét, t. i. azt, 
hogy ezen perek fölebbvitele a partiumban a 
pesti kir. tábla helyett a maros-vásárhelyihez 
menjenek, fölöslegesnek találná a t. ház: én ki
jelentem, hogy ahoz nem ragaszkodom, azonban 
mindenesetre lényegesnek tar tom kimondani azt, 
hogy a partiumban létező jog- és birtokviszo
nyon fölött ugyanazon szabályok alapján Ítélje
nek a bíróságok, a mely szabályok Erdélyre nézve 
érvényesek. (Helyeslés.) 

Megnyugtatásul csak annyit vagyok még 
bátor megjegyezni, hogy noha az erdélyi szabá
lyoknak Magyarországban érvényük nincsen, 
mindamellett a pesti kir. tábla a hozzá feljött 
úrbéri perekben, motu proprio, — tehát miniszteri 
utasítás nélkül — azon szabályok értelmében járt 
el, minthogy a magyarországi úrbéri törvények 
és rendeletek az erdélyi úrbéri viszonyokra egy-
átalában nem alkalmazhatók; de hogy a bírósá
gok tagjai saját lelkiismeretökkel küzdelembe ne 
jöjjenek, okvetlenül szükséges kimondani, hogy 
a partiumban létező úrbéri perekben az elinté
zés azon szabályok szerint történjék, melyek az 
analóg erdélyi viszonyokra nézve léteznek. 

Ajánlom tehát a javaslatot a t. ház figyel
mébe. (Helyeslés.) 

B u t t y á n L á s z l ó : A mennyiben az igen 
tisztelt miniszter ur kijelentette, hogy az úrbéri 
perekre vonatkozólag a partiumokban az; 1854. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f | vn . 

június 21-ki nyiltparancs rendeleteit kívánja ér
vényben tartani az 1868. október 12-ki utasí
tásba foglalt változtatásokkal: az adott válasz-
szal meg vagyok elégedve. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : így értettem én is. 

E l n ö k : A választ a t . ház tudomásul 
veszi. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, van sze-
j rencsém jelenteni, hogy a függő államadósságok 

ellenőrzésére vonatkozó törvényjavaslatok módo
sítása, — melyet nem tudom, melyik tisztelt 
képviselő tegnap megemlített, melyre nézve azon
ban nem levén róla informálva, választ nem ad
hattam, — azon stádiumban van, hogy kinyo
matott, de róla a ház még nem határozott. Ha 
méltóztatik tehát beleegyezni, az osztályoknak 
fog kiadatni. (Helyeslés.) 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
nyugdijak iránti tárgyalások befejezése. (Kautz 
Gyula közbeszól: Kérem még egy jelentésem van!) 

Kautz Gyula előadó ur még egy jelentést 
fog tenni a pénzügyi bizottság részéről. 

K a u t z G y u l a a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a : A pénzügyi bizottság részé
ről egy rövid jelentésem van. (Halljuk!) Először 
is a vallás- és közoktatásügyi miniszter budget-
jének tárgyalása alkalmával Patrubány Gergely 
képviselőtársunk egy indítványt adott be, mely
ben azt kéri, hogy a t. ház a fenyítő törvény
szék czéljaira szükséges vegyészeti műterem kellő 
fölszerelésére a budgetben fölvett 3000 frt he
lyett 5000 frtot méltóztassék megszavazni. Ezen 
indítványt a t. ház a pénzügyi bizottsághoz te t te 
át véleményes jelentéstétel végett. Ezen alkalom
mal bátor vagyok a pénzügyi bizottság nevében 
kijelenteni, hogy mi ezen indítványt nem véltük 
pártolhatónak, különösen azért, mert a teendő 
fölszerelések alkalmával előforduló körülmények 
és tapasztalatok alapján lesz csak véglegesen 
megállapítható a szükséglet mértéke; minél fogva 
a bizottság véleménye az, hogy méltóztassék a 
t. ház a már egyszer megállapított 3000 frtnyi 
tétel mellett megmaradni és az indítványt el 
nem fogadni. 

Második jelentésem vonatkozik a Pest szab. 
kir. városa törvényszéki bíráinak fizetéseik javi-

nézve benyújtott kérvényre. A pénzügyi 
bizottság ezen jelentéstétel végett hozzá utasí
to t t folyamodást érdemileg indokoltnak tartja ; 
azonban tekintettel arra, hogy a kérvény csak 
márczius első napjaiban került a ház elé, midőn 

! az illető belügyminisztérium költségvetése már 
tárgyalva és megállapítva volt, és igy az utóbb 
beérkezett folyamodások ujabb tárgyalásai a költ
ségvetés végleges megállapítását akadályozták 
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volna, a fönebb érintett kérvényt a t . háznak 
ez alkalommal nem ajánlhatja. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és annak idején 
napirendre ki fog tűzetni. -

Következik a napirenden levő tárgy. Mél
tóztatnak tudni, hogy tegnap senki szólásra nem 
jelentkezvén a szabályok 126 §. értelmében a 
tárgyalás befejeztetett. Ugyanazon szakasz jogot 
ad még szólásra a központi bizottság elő
adójának és még az ' indítványozónak. 

G h y c z y K á l m á n : TJgy tudom t. ház! 
hogy Lónyai t. miniszter ur a tegnapi alkalom
mal kijelentette, miszerint e tárgyhoz még szó
lani kivan. Azt hiszem tehát, hogy a szólás 
rendje most a pénzügyminiszter úron van, és a 
tanácskozások tárgyalásának valódi bezárása az
után következik be, azután tar ta t thatnak a zár
beszédek t. i. az előadó uré ha a t. ház megen
gedi, az enyém és — ha még egyszer szólani akar — 
a t. miniszter ur előadása lesz meghallgatandó. 
Azt gondolom tehát, hogy most a t. pénzügy
miniszter ur lenne szólásra felszólítandó. (Helyes
lés bal felől. Ellenmondás jobb oldalról. Zaj. Elnök 
csenget.) 

L ó n y a i M e n y h é r t p é n z ü g y m i n i s z 
t e r : T. ház! A t. képviselő ur úgyszólván föl
szólít, hogy most szóljak, de egyszersmind szí
veskedett beismerni azon jogomat, hogy ha szó
lani kívánok, akkor még egyszer szólhatok. Mi
után én ezen vitánál óhajtanám a t. házat 
megkímélni attól, hogy egy tárgyban talán egy 
órában kétszer szólják; sokkal célszerűbbnek 
tar tanám, akkor élni jogommal, midőn in
dítványozó ur elmondta érvét,« melyet meg-
czáfolni kötelességem lenne ; bátor vagyok 
tehát ajánlani: méltóztatnék a t. indítványozó 
ur előlegesen netaláni észrevételeit előadni, minél
fogva én csak egyszer lennék kénytelen szólani. 
(Helyeslés a jobb oldalon. Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : H a a t. kormány egy-
átalában nem akar ugy nyilatkozni hogy ész
revételei ellenében a mi részünkről teendő ész
revételek előadathassanak, hanem esak akkor 
akar nyilatkozni, midőn már senki nem szólhat 
utána, én akkor részemről magamat azon föl-
szólalási jogomtól, a mely megillet engem a zár
beszéd tartására nézve, elütve lenni látom s in
kább nem is szóiandok a tárgyhoz többé. (Föl
kiáltások bal oldalon: Ugy van! Igás! Ellemondás 
a jobb oldalon. Zaj. Elnök csenget. Fölkiáttások. Sza
vazzunk !) 

K a u t z G y u l a : T. ház! Én esak azt 
akarom constatirozni, hogy tegnap szólási jo
gomról nem mondtam le. Nem azért, mert nem a 
magam személyeért, hanem mint a pénzügyi bi
zottság előadója kötelességem szólani; másodszor 
szükségesnek is tar tanám, mert beszédem alkal

mával kijelentettem, hogy ha Ghyczy Kálmán 
t. indítványozó urnák érveit hallottam, föntar-
tom magamnak a jogot azokra felelni, és talán fe
lelhetnék is ; azonban ha a t . ház, — tekintettel 
azokra, mik tegnap az ülés végén történtek, azon 
nyilatkozatra, mely a miniszter ur részéről té
tetett , tekintettel más felől az idő igen nagy 
értékére — másképen méltóztatik határozni és az 
igen t. elleninditványt tevő nem tartja magá
nak föl a további felszólalás jogát, igen szívesen 
elállók. {Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : {Nagy zaj.) A 
házszabályok értelmében akarok szólni. {Jobb felől 
fölkiáltások: Nem lehet. Zaj.) 

E l n ö k x A házszabályok értelmében szabad 
mindig szólni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselő ház! 
Praecedentiánk már van. Az igen t. igazság-
ügyminiszter ur szintén a zárbeszédet igényelte 
magának és a t. képviselő ház kimondotta, hogy 
a házszabályok szerint beszéd csak az osz
tályok előadóját és az indítványozót illeti. {Jobb 
felől fölkiátlások: Nem mondta ki!) Én azt hi
szem t. képviselőház, hogy azon 127. szakasz, 
a melyre a pénzügyminiszter hivatkozott, csak a 
vita alatt adja meg azon jogot a miniszternek 
hogy szólhat bármikor, de midőn arra kerül a 
sor, hogy be kell zárni a tanácskozást, méltóz-
tessék megengedni — tessék megváltoztatni — 
a szabályokat, {Jobb felől ellenmondások) miként 
az interpellatióra vonatkozólag méltóztattak meg
változtatni és az interpellálási jogot devalválni; 
de a míg a házszabályokat meg nem változtatják, 
a zárbeszéd a minisztert meg nem illeti: mert 
ha megilletné, és arra többé válaszolni nem sza
badna, ez nem volna jog, hanem — a mint már 
a múlt alkalommal kijelentetett—előjog. [Jobb fe
lől zaj.) 

Én részemről tehát, mig e szabály máské
pen nem magyaráztatik, ugy értem, hogy a zár
beszéd csak az osztály előadóját és netán az 
indítványozót illeti. 

Én részemről a miniszternek szót nem adok. 
(Bal felől helyeslés, jobb felől zaj.) 

E l n ö k e A szakasz, melyre a t. képviselő 
ur hivatkozik, igy szól: „A miniszterek vagy ál-
talok a háznak előre bejelentett megbízottjaik 
a szükséges fölvilágositások adása végett a sza
vazási kérdés föltevése előtt bármikor szót kér
hetnek. " (Zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; De csak a vita 
alatt . (Zaj) 

E l n ö k : E szó „bármikor" minden kétsé
get kizár. Méltóztassék a miniszter urat meg
hallgatni. (Bal felől fölkiáltások: Nem szólhat!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : A szabályokra hi
vatkozva, szót kérek. 
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T. ház ! Én is azon véleményben vagyok. 
(Kovách László közbekiált: Időrablás!) Én azt hi
szem, a parlamentális vitatkozásoknak helyes 
fölfogása fölött a többség szabad határozati jo
gának löntartása mellett véleményét kimondani 
sohasem időrablás, sőt midőn valaki azt hiszi, 
hogy a követni akart mód ellenkezik, fölfogása 
szerint, a parlamentális vitatkozás szabadságával: 
akkor fölszólalni kötelesség. E kötelességérzetből 
szólalok föl. 

Igaza van Halász Boldizsár képviselőtár
sunknak: annyiban nem hozatott ugyan végzés 
rá, hanem e házban ugy értelmeztetett azon 
esetben a szabályok 126. és 127. szakasza, hogy 
a miniszter ur zárbeszédet a tárgy megvitatására 
nézve ne tartson, hanem, ha tárgyilagos észre
vételeit elő akarja adni, mindenesetre az előadó 
és indítványozó előtt beszéljen. A t. elnök ur 
engedelmével és a házéval én e nézetet a 127. §. 
szavaival is megegyezőnek vélem, mert habár 
igaz, hogy a 127. §. a szavazási kérdés föltevése 
előtt mindig megadja a szót a miniszternek, de 
világosan kiköti, hogy csakis fölvilágositás adása 
végett. (Nyugtalanság) így tehát meg fogja ne
kem engedni a t. ház, hogy a szabályok ezen 
értelmezése nem engedi meg a miniszternek a 
zárbeszédet az egész tárgyra vonatkozó ellenve
téseinek előadására; és habár a miniszternek a 
fölvilágosító szót mindig megadja, ba az a tárgy 
érdemébe akar bocsátkozni, a 126. §. rendelete 
alkalmazandó, mely szerint az előadó és az in
dítványozó zárják be a vitát. 

Én azt hiszem, hogy ezen szabályok fön-
tartása nem csak az ellenzéknek érdeke, hanem 
érdeke a park ment alkotmányos jogának (Zaj), 
és ennek megállapítására és föntartására kérem 
föl a túloldalon ülőket. {Zaj.) 

E l n ö k : Ugy hiszem, hogy miniszter ur 
fölvilágosítást akar adni. (Derültség. Nevetés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : En azt hiszem, t. ház, (Hal'juk:) hogy 
épen, mert kétségbe vonják némely részről a 
127. §. valódi értelmét, hivatkozhatom arra, 
hogy én e joggal már nem egyszer, de többször 
éltem. (FölkiáÜások bal felől: Visszaélt!) 

Egyébiránt a mi azt illeti, én most is, mint 
bármely fölszólal ásómban, fölvilágosítást kívánok 
adni. (Fölkiáltás bal felől : Nem kell! Derültség.) 
Azt hiszem, hogy minden oly beszéd, melynek 
czélja nem a kérdés fölvilágositása, aunak a par
lamenti fogalmak szerint értelme alig lehet, az 
jly beszéd bizonyára fölösleges. 

Mindenkiről fölteszem, de kérem magamról 
is föltenni, hogy ha szólni kíván, fölvilágositás 
a beszéd czélja; magam részéről pedig kijelen
tem, hogy valahányszor e házban szóltam, arra 

magamat csak akkor éreztem fölhiva, ha a tárgy 
körül oly körülményeket említhettem föl, melyek 
a tárgy fölvilágositására szolgálhattak. Egyéb
iránt ezen jog az 1848: III törvény czikk 28 . 
§-ban biztosítva van, tehát a szabályok fölött 
álló törvénynek intézkedése azt mondja, hogy „a 
miniszterek az országgyűlés mindegyik táblájánál 
üléssel birnak, s nyilatkozni kívánván, meghall-
gatandók." Én most nyilatkozni kívánok, t. ház. 
(Derültség. Nevetés.) 

Még pedig most egyszer korántsem akarom 
ezen nyilatkozatot fölhasználni arra, hogy ezen 
kérdés körül előhozott több rendbeli ellenvetés
re részletesen válaszoljak, annyival is inkább, 
miután a magyarországi nyugdijak kérdésének 
tárgyalásánál, ugy látszik, a t . ház minden párt-
szinezete egyenlően érezte azt, hogy tekintve azon 
sok fontos teendőt, melyet okszerűen és a maga 
idejében meg kell oldani, hogy Magyarország jö
vőjét biztosítva higyük, a nyugdijak kérdésének 
hosszú és részletes vitatása üdvös hatással nem 
lehet. A t. ház minden pártszinezete részéről je-
leztetett ugyan azon álláspont, melyet elvi szem
pontból elfoglal, anélkül azonban, hogy a nyug-
dijkérdést bővebb vita tárgyává kívánták volna 
tenni : ennélfogva én is a szavazás előtt lehető
leg röviden és egész objectivitással kívánok szól
ni ezen tárgyról, és jelezni azon álláspontot, 
melyből ón ezen kérdést tekintem. 

A kormány az eddig előterjesztett költségve
tésekbe, — úgymint az 1868. és 1869-iki költség
vetésekbe — az összes mag}rarországi nyugdijélve-
zők számára fölvette a nyugdijakat, származza
nak azok akár az 1867-ik márczius előtti, akár 
márczius utáni, már alkotmányos korszakból; de 
e mellett teljesítette azon föladatot is, melyet 
az 1868-ik évi deczember 5-én hozott határozat 
eléje tűzött. Ugyanis előmutatta a nyugdíjazot
taknak részletes jegyzéket, s különösen kimutatta 
azon nyugdijasok neveit is, kik a felelős miniszté
rium életbe léptetése óta nyugdíjaztattak, és végre 
volt szerencsém a kormány nevében a nyugdi
jakról szóló törvényjavaslatot is a t . háznak be
mutatni. Teljesiti tehát a kormány mindazt, 
a mivel megbiztatott. Nézetem szerint a kormány 
máskép nem is járhatot t el, miután az idézett 
1868-ik deczember 5-ki határozatban kimondá a 
ház, hogy e kérdést jog és méltányosság alapján 
kívánja megoldani, és — hogy ezen megoldást 
annak idejében, t. i. az 1870-iki költségvetés 
megállapítása alkalmával minden körülménynek 
tekintetbe vétele mellett eszközölhesse — egy-

| szersmind — mint fönebb említem - - a nyugdi
jasok jegyzékének is előterjesztését kívánta. 
Tehát, csak ezen jegyzék átvizsgálása után ki
van a ház nemcsak a jog, de a méltányosság 
alapján is intézkedni — a minisztérium nem ki-

23* 
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vánt a t. ház határozatának bármely ez irány-
bani javaslattétel által praejudicálni. 

Jelenleg három javaslat fekszik a t. ház előtt : 
egyik, a pénzügyi bizottságé, melynél fogva 
csak a beligazgatás élén állottak nyugdijillet-
ményei lennének beszüntetendők; ez által kí
vánván jelét adni annak, hogy az országnak 
joga van a nyugdijilletméuyt megvonni azoktól, 
kik a múlt rendszer főbb képviselői voltak. A 
másik javaslatot Komárom városa t. képviselője 
te t te az ellenzék részéről, mely a jog és méltá
nyosságot alkalmazva, szélesebb körbe foglalja 
azokat, kiknek nyugdjilletményt nem kivan adni. 
Végre Kállay Ödön t. képviselő ur is beadott 
egy indítványt, mely azoktól, kik 1848 óta az 
alkotmány visszaállításáig az absolut hatalom 
alatt szolgáltak, a nyugdijakat egyenesen megta
gadja. Be kell vallanom, hogy ezen . utóbbi in
dítvány, nem tekintve a politika igényeit, s azt, 
hogy mi nem a forradalom vagy háború, de a bé
kés átalakulás terén állunk, legtöbb logicá-
val öir: meghagyva az 1848 s azelőtti nyug
dijakat, melyek az akkori alkotmányos viszonyok 
szerint adattak, — é lnem ismerni, a nem alkot
mányos viszonyok közt engedélyezetteket; — de 
érintetlenül hagyva azon nyugdijakat, melyek a 
magyar minisztérium kineveztetése óta, az alkot
mányos kormány és koronás fejedelein által enge
délyeztettek, — holott a két előbb említett indít
vány ez utóbbiakra tekintettel nincsen. 

A minisztérium elfogadja ugyan azon ja
vaslatot, melyet a pénzügyi bizottság indítvá
nyoz, azonban magam részéről kötelességemnek 
ismerem kijelenteni, hogy alkotmányos szem
pontból czélszerübbnek tartottam volna azon 
nyugdíjazásokat, melyeket a felelős kormány az 
1867-ik év márczius 10-étől fogva a fönállott 
szabályok értelme szerint engedélyezett — tekin
tetbe véve azt, hogy ezen nyugdíjazások tételére 
a minisztérium a törvényhozás által föl volt ha
talmazva — többé kérdés alá nem venni. 

Midőn ő felsége az 1867-ik év kezdetén az 
alkotmányt visszaállította és a magyar miniszté
riumot kinevezte, keletkezett a márczius 2-ki 
határozat, mely e tekintetben is irányadóul szol
gál. Ugyanis ezen határozatban az áll: „A mi
nisztérium fölhatalmaztatik, hogy az államjöve-
delmeinek beszedéséről és azok mértókéig az 
állam szükségeinek pontos fedezéséről saját felelős
sége alatt gondoskodjék, és ezen eljárásában a 
tényleg fönálló gyakorlati szabályok szerint fele
lősség mellett eljárhasson." Tehát nemcsak fölha
talmazást nyert a minisztérium, sőt az ország
gyűlés részéről meg volt neki hagyva, hogy a fön
álló gyakorlati szabályok szerint járjon el—és mi
után a kormányzási rendszer változása folytán mind
azok, kik az igazgatás élén állottak, elmozditattak— 

alkalmazni kellett irányukban a fönálló gyakorlati 
szabályokat,—ez esetben : az 1866-ik évi deczem
ber havában kiadott nyugdíj szabályrendeletet. 

Ekkép jár t el a minisztérium 1867-ben a 
kormány átvétele alkalmával s később is a nyert 
fölhatalmazások alapján. Ugyanis az 1868-ik óv 
4. első havára adott fölhatalmazás, az 1867. XVIII. 
t . ez. is hasonló megbízást tar talmaz; ezen tör
vénynek 3. §-a ugyanis igy szól : „Az 1-ső 
§-ban megállapitott 4 havi időszak alatt a pénz
ügyminiszter a beligazgatási költségek fedezésé
re a jelen év folytán gyakorlatban volt eljárás 
szerint fogja a szükséges összegeket folyókká 
tenni," s miután ezen törvény 1867-ben hoza
tott , a jelenév folytán gyakorlatban volt eljárás 
által mást érteni nem lehetett, mint a mit az al
kotmányos kormány 1867-ben alkalmazott, s 
miután hasonló megbízást tartalmaz az 1868-ik 
év első felére az 1868: IV. t. ez. 3. §-a, mely 
azt mondja, hogy a pénzügyminiszter mind a 
közigazgatási, mind a közös költségek fedezésére 
szükséges összegeket a jelen év folytán gyakor
latban volt eljárás szerint fogja folyókká tenni ; 
ennélfogva azon eljárás, mely 1868. évnek 4 első 
havában volt gyakorlatban, alkalmazandó volt az 
egész 1868-dik évre: ennélfogva az országos ha
tározat és a szentesitett törvény rendelete ellen 
cselekedett volna a minisztérium, ha a gyakor
latban talált szabályoktól eltér; s mindnyájan em
lékezünk, hogy az átalakulási korszakban a nyug
dijak kérdése egész 1868. végéig, míg az 1869-
diki költségvetés nem tárgy altatott, szóba sem 
hozatott és igy a minisztérium a törvényhozás 
fölhatalmazása szerint és alkotmányos módon 
járt el, midőn a nyugdijakat a fönálló szabályok 
értelmében engedélyezte. 

Mindezekből azt következtetem, hogy azon 
nyugdijtételek, melyek a magyar alkotmányos 
minisztérium részéről a törvényhozási meghatal
mazás alapján és szerint, a koronás fejedelem 
uralkodása alatt engedélyeztettek, megszavazan-
dók lennének. A pénzügyi bizottság erre nem 
volt tekintettel ; mind a mellett a kormány ré
széről hozzájárulok a pénzügyi bizottság javas
latához, hogy végre ezen nyugdijkérdés végle
gesen ^megoldassák. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a nyugdijkér
dés nem egyszerűen pénzkérdés; ha pénznórdés 
lenne, az esetben bizonyára Kállay képviselő ur
nák az indítványa leghelyesebb : mert ha nem 
is nagy, de mégis bizonyos meggazdálkodást le
hetett volna elérni. De azt tartom, hogy ezen 
kérdést csupán csak jogi szempontból sem lehet 
tekinteni. Ugy látom, hogy e tekintetben mind 
a pénzügyi bizottság, mind Komárom városa t . 
képviselője egyformán vélekednek : mert a jog 
mellett egyszersmind a méltányosságot is tekin-
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tétbe veszik. En részemről a nyugdijkérdést oly 
kérdésnek tekintem, melyet ugyanazon szempont
ból kell megítélni, mint az államadósság kérdé
sét. Az államadóssággal jogilag épen nem tar
toztunk, és mégis politikai és méltányossági 
szempontból elvállaltunk belőle annyit, a mennyit 
bírtunk, tisztán az okszerű politika követelmé
nyénél fogva; az államadósság is nem általunk, 
nem a mi czéljainkra, sőt gyakran a mi érde
künk ellen vétetett föl, és mégis magasabb po
litikai szempontból a magyar állam alkotmányos 
életének biztosítása tekintetéből elvállaltunk egy 
állandó és változhatatlan évi járulékot és fölvet
tük a költségvetésbe. Ha ezen államadóssági já
rulék nem állandó és változatlan, de ugy a mint 
a nyugdijak kérdésénél előfordult, évről évre 
ujonan vitatás alá vehető lett volna, vajon üd
vös és czélszerü eljárás lett volna-e ez ? így a 
nyugdijak kérdése 1867-ben, midőn a meghatal
mazás adatott, semmi nehézséget nem szült. Ak
kor még átalában az alkotmányos élet visszaál
lításának örömében a nyugdijkérdést, a jogi szem
pontot előtérbe állítani eszébe senkinek sem ju
tott . Az 1868-ki költségvetés megszavazásánál 
az első 4 hónapra, ugy a tölhatalmazás meg
hosszabbításánál is ezen kérdés előtérbe szintén 
nem lépett; de már az 1869-ki költségvetésnél 
ezen kérdés előtérbe helyeztetvén, már a jog 
szempontja hangsúlyoztatott. 

A mint bizonyára czélszerü nem lett volna, 
ha az államadóssági évi járulék évenkint kérdés 
alá jön, — ugy ideje, hogy a nyugdijkérdés is 
véglegesen megoldassák. Jobbra vagy balra ezen 
kérdésnek el kell dőlni, hogy többé e kérdés poli
tikai agitatiók czéljából föl ne hasznaltathassák 
s az egyenetlenséget köztünk ne növelje : mert 
ki tudja, mit hoz a jövő, ki tudja, nem-e épen 
a most következő korszak az, melyben a nem
zet megerősödését és az átalakulási reformok 
szerencsés keresztülvitelét leginkább kell kíván
nunk, hogy a lehető eshetőségekre készen áll
junk? 

Ily magasabb szempont előtt, mindazon 
indok, melyeket i t t fölhozni hallottunk — ugy 
hiszem, — kell, hogy elnémuljon. A fölhozott 
indokok közt előttem legkevesebb nyomatékkal 
bir azon okoskodás, mely arra van alapítva, 
hogy meg kell vonni azoktól a nyugdijakat, kik 
a múlt rendszer alatt szolgáltak : mert nem le
het, hogy azok büntetés nélkül maradjanak; le
gyen ez elrettentő példa a jövőre nézve. 

Ez körülbelül a nyugdijak kérdésében a fő-
indok, melylyel ezen kérdés nem a njoigodt pol 
litika, de az érzületek és szenvedélyek kérdésévé 
tétetett,' és mégis ezen okoskodásnak van leg
csekélyebb súlya. Ha a sors ugy hozná, hogy 
akár önhibánk, akár kedvezőtlen viszonyok foly

tán ismét az absolut uralom álljon elő hazánk 
fölött, ezen elrettentő példa, melyet a nyugdijak 
elvonása által fölállítani kívánunk, bizonyára 
senki tsem fog visszatartóztatni, — a ki máskép is 
hajlandó vagy kénytelen — az absolutismus szolgá
latába lépni. 

Ennek ellenében én azt állítom, hogy az az 
igazán teljes politika, a mely mindent elkövet és 
megtesz gyakran saját belső érzelme ellenére, 
észszerüségböl, hogy eltávolítsa az elégedetlen
ségnek és viszálkodásnak magvait, viszont erő
sítvén a nemzetben az alkotmányos érzést, s az 
absolutismus visszajövetelét lehetetlenné tegye. 

Higyék el a t. képviselő urak, hogy mint 
a magánosak, ugy a nemzetek életében is a ta
pasztalás azt mutat ta , hogy az, a ki sorsát biz
tosítva látja, és a ki erős. ellenének rendesen 
nagylelkűen megbocsátani szokott; ellenben a 
gyenge, a ki jövőjében a bizalmat elveszítette, 
a ki uralmát csak ideiglenesnek hiszi, az helyez 
nagy súlyt a visszatorlásra és büntetésre. Mi 
t. ház, kik a nyugdijkérdésből nem akarunk 
politikai capitalist csinálni, kik ezen kérdést 
nem tisztán a jog és méltányosság, de a politika 
szempontjából kívánjuk véglegesen megoldani: mi 
bízunk hazánk jövőjében, mi hiszszük, hogy az 
alkotmányos viszonyok meg fognak szilárdulni, 
és ezen érzés által magunkat egy jobb jövő hi
tében erőseknek érezve, tudunk megbocsátani ós 
fogunk igyekezni minden hasonló kérdést nem 
az érzelem, de a politika szempontjából megoldani. 

E l n ö k : T. ház! Következik a szavazás. 
Méltóztassanak a kérdést meghallgatni. 20 tag 
névszerinti szavazást kivánt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a kérdést:) Elfogadja-e a ház a pénzügyi bizott
ság véleményét vagy nem? 

E l n ö k : A betűt fogom kihúzni. (Kihúzza.) 
A szavazás „E" betűn fog kezdődni. Az ülést 5 
per ezre felfüggesztem. 

(5 pereznyi szünet után.) 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog

lalni, a szavazás kezdődik. A névjegyzéket ol
vassa Széll Kálmán, az „igen"-nel szavazókat 
írja Bujanovics Sándor, a „nema-mel szavazókat 
Jámbor Pál , a távollevőket pedig Podróczy 
Sándor. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal): 

Igennel szavaztak: 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Ernusd Kelement 
Eszterházy Pál gr., Éber Nándor, Érkövy Adolf, 
Fekete József. Feszt Imre, Fluger Károly, Földváry 
Miklós, Fodrócsy Sándor, Gecző János, Gorove Ist
ván, tirazer Frigyes, Halassy Gyula, Halmossy 
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Endre, Harkányi Károly, Hertelendy Kálmán, Ho-
dossy Imre, Hoffmann Pál, Hollán Ernő, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Mihály, Hrabár 
Manó, Harkányi Frigyes, Ihász Rezső, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Je
szenszky Lajos, Joanovics György, Jurka Bazil, Justh 
Kálmán, Kapp Gusztáv, Kantz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kemény Gábor br., Kemény István br., Ken-
deffy Árpád, Kerkapoly Károly, Késmárky József, 
Királyi Pál, Klobusitzky Ágost, Kossuth Púi, Kovách 
László, Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinka Fe
rencz, Kvassay László, Korizmics László, Láng 
husztáv, Latinak Rudolf, Lázár Dénes. Leonhard 
Károly, Lindner Gusztáv, Lónyay Menyhért, Ló
nyay József, Madocsányi Pál, Maniu Aurél, Má
day Lajos, Mednyánszky Dénes br.. Melas Vilmos, 
Molnár István, Muslay Sándvr, Nedeczky István, 
Ónossy Mátyás, Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz 
Mihály, Orsics Férd. gr., Papp Zsigmond, Papp 
József, Pászt Vilmos, Petrovay Ákos, Prileszky Tádé, 
Pejacsevics László gr., Radó Kálmán, Ranicher Jakab, 
Rónay Jáczint, Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., 
Rudnay István, Samassa József , Semsey Albert, Simay 
Gergely, Simonis Ferencz, Splényi Béla br.. Stoll 
Károly, Simics Ignácz, Suhaj Imre, Szabó József, 
Szabó Miklós, Szatkmáry László, Szeniczey Ödön, 
Szentiványi Adolf, Szentiványi Károly, Széll Kál
mán, Szirmay Ferencz gróf, Szirmay Ödön, Szitányi-
Bernát, Szontagh Pál (gömöri), Szögyény László, 
Szülló Géza, Tanárky Gedeon, Térey Pál. Tlieil 
István, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török, Dá
niel, Török Sándor (göm.J, Török Sándor (sopr.), 
Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, Türy Sámuel, 
Tomasich József, Urházy (.yörgy, Ürményi Miksa, 
Wachter Frigyes, Wagner Frigyes, Wahrmann Mór, 
Wesselényi József b., Wirkner Lajos, Wodianer 
Béla, Zalay István. Zeyk József, Zeyk Károly, 
Zichy Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy 
József gr.. Zichy József gr., Zichy Manó gr., Zichy 
Nándor gr., Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, AcsélP. 
Andrásy Gyula gr., Ányos István, Anker Hugó, Barcsay 
Ákos, Bán-': József, Benedek Gyula,Berzeviczy Tiva
dar, Betegh Kelemen, Bethlen János gr, Bethlen Sándor 
gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Boér János, 
Bogdán Vincze, Bohus Zsigmond, Bömches Gyula, 
Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Bujanovics Sán
dor, Buttier Sándor gr., Buzinkay Pál, Bittó Ist
ván, Bömches Frigyes, Bogdanovics Vilihald, Bede-
Icovich Kálm., Csengery Antal, Csörghe László, Csé
ry Lajos, Dániel Pál, Deák Ferencz, Degenfeld 
Béla gr., Dienes József Drottleff Tamás. 

Nénimmel szavaztak: EördÖgh Frigyes, Eöry 
Sándor, Ercsey Lajos.jÉder István, Farkas Elek, 
Fazekas Alajos, Fejér Miklós, Fráter Imre, Gaál 
Endre, Gábriel István, Gál Péter, Gáspár András, 
Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda László, 
Gubody Sándor, Győrffy Gyula, Hajdú Ignácz, 
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Henszlmann Imre, Hodossiu József, Horváth Elek, 
Horváth Sándor, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, 
Ivánka Imre, Jankovics Gyula, Jankovics Miklós, 
Jámbor Pál, Joanesku Lázár, Jókai Mór, Kállay 
Emánuel, Kállay Ödön, Keglevich Béla g>., Kerkapoly 
Mór, Kiss János, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Cle-
mentis Gábor, Kollár Antal, Koós József, Kör-
mendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun János, 
Kv/rthy István, László Imre, Ludw;gh János, Luksics 
Bódog, Madarász Jenő. Madarász József, Majoros 
István, Majthényi Dezső. Makray László, Matko-
vics Tivadar , Mednyánszky Sándor, Milkovics 
Zsigmond, Mocsáry Lajos, Mocsonyi Antal, Mo
csonyi (György, Mocsonyi Sándor, Móricz Pál, 
Mukics Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry 
Pál, Oláh Miklós,Papp Lajos,Patay István, Pau-
lini Tóth Vilmos, Perczel István, Péchy Tamás, 
Pétery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy La
jos, Plachy Tamás, Prick József, Prónay József, 
Sárközy Béla, Szhwarcz Gyula, Simonyi Ernő, Si
monyi Lajos br., Somossy Lgnácz, Sréter Lajos, Sza-
kácsy Dániel, Szalay Sándor, Szaplonczay József, 
P.Szathmáry Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter, 
Szilády Áron, Szluha Ignácz, Szontagh Pál (csan.J, 
Szunyogh Albert, Staneszku Imre Vazul, Tassy Mik
lós, Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Tóth Kálmán, Uhlárik Sándor, Vajda János, Varga 
Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Várady Gá
bor, Vid/iczkay József, Vitulay József, Zámory 
Kálmán, Zlinszky György, Almássy Sándor, Beliczey 
István, Beniczky Ödön, Berecz Ferencz, Berke József, 
BoczkóDániel, Bogyó Sándor, Borlea Zsigmond, 
Berzenczey László, Csanády Sándor, Csernatony 
Lajos, Csernorits Péter, Csiky Sándor. Deáky La
jos, Dezseő Szaniszló, Dietrich Lgnácz, Dobsa La
jos, Domahidy Ferencz, Dőry János. 

Távol voltak: Eszterházy Pál hg., Fillenbaum 
Ferencz br., Forgách Antal gr., Filippovics Simon, 
Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gránzenstein Gusz
táv, Gromön Dezső, Házmán Ferencz, Hevessy Ber
talan, Horváth Jánoz, Hosszú József, Högyészy Gyula, 
Huszár Imre, Huszár István, Henter Géza, IJátz 
Vilmos, Hervoics István, Horváth Péter, Janicsáry 
Sándor, Joneszku Döme, Justh József Jancsó Ist
ván, Jozipovics István, Jellasics Kázmér, Kabos Imre, 
Kcddrovics András, Kazinczy István, Károlyi Ede 
gr., Keményfy János, Kende Kamit, Klapka György, 
Krajcsik János, Keresztury Ede, Kraljevics Benő, 
Kugler István, Khuen Henrik gr., Kraljerics Mi-
rost, Latinovics Vincze, Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Majláth Lstván, Máriássy Béla, Máttyus 
Arisztid, Máttyus Uzor, Mihályi Péter, Mikó Lmre 
gr., Miletics Szvetozár, Mocsonyi Jenő, Molnár And
rás, Molnár Pál, Maller Miksa, Nehrebeczky Sán
dor, Németh, Albert, Ocskay Rudolf, Olgyay Zsig
mond, Orczy Elek br., Paczolay János, Patrubányi 
Gergely, Pásztélyi János, Perényi Zsigmond br,. 
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Perczel Béla, Pethes József, Podmaniczky Frigyes 
tr., Popovics Zsigmond, Pribék Antal, Pulszky Fe
rencz, Pejacsevics Nándor gr., Badvánszky Károly, 
Ragályi Gyula, Rákóczy János, Rimanóczy Fe
rencz, Román Sándor, Rőth László, Rédey István, 
Rauch György br., Salamon Lajos, Salamon Tódor, 
Sipos Orbán, Siskovics Tamás, Sulyok Ede, Szabó 
Imre, Szentpály Jenő, Szilágyi Lajos, Szilágyi Vir
gil, Szilvay Károly, Szlávy József, Szluha Benedek, 
Szomjas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsig
mond, Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., Ugrón 
Lázár, Urbanovszky Ernő, Vass Sámuel gr., Vay 
Béla br., Vay Mihály gr., Várady Jánoz, Vidacs 
János, Vodiáner Albert br., Vukovics Sebő, Vukoti-
novics Lajos, Vukovics István, Zahornáczky Pál, 
Zmeskál Zoltán, Zuvich József, Andrássy Gyula, An
talfy Károly, Babes Vincze, Barcsay Kálmán, Bay 
Ferencz, Bánfy Albert br., Bánfy János br., Be-
nedicii Albert, Benkő József, Berde Mózes, Berényi 
Ferencz gr., Binder Mihály, Bobory Károly, Boros 
Pál, Brezovay László, Buttyán László, Bataglia-
rini Pál, Ciotta János, Csáky Tivadar gr., Császár 
Bálint, Caar János, Danid Márton, Degenfeld Gusz
táv gr., Drágfy Sándor. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa): 
Igennel szavazott 169, nem-mel szavazott 12 7, 
elnök nem szavazott, távol volt 133. 

E l n ö k : A többség tehát a központi bi
zottság véleményét elfogadta. Méltóztassanak e 
vélemény következtében a megállapított összeget 
meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a pénzügyi bizottság zárjelentésének következő részét) : 
„ Továbbá a nyugdijakat illetőleg, melyek tekin
tetében mindekkoráig törvényes intézkedés nem 
történt, és igy egy határozott összegnek megál
lapítása a jelenben még nem lehetséges — meg
jegyeztetik a bizottság által, hogy az előirány
zatba tet t 2.754,507 forintnyi összegből a bi
zottság, tekintettel arra, hogy ha a pénzügyi 
bizottság javaslata e tekintetben elfogadtatnék, 
némely nyugdijak töröltetni fognak, másutt pe
dig, annak folytán, hogy az illetőknek egy egész 
évi fizetés végkielégitniénykép lesz kifizetendő, 
az 1870-ik évben még több is fog szükségeltetni, 
mint az illetőkre az előirányzatnál alapul volt 
véve, — kerekszámban 2.700,000 forintot vélt 
e sommázatba fölveendőuek. 

A fedezetet illetőleg utal az alulírott bizott
ság arra, hogy azon 720,000 forintnyi tétel, 
mely a költségvetés beterjesztésekor a földadó
nak 29 százalékon fölüli százalék-törtje mellőzé
sével, mint bevételi kevesblet a pénzügyminiszter 
által jelezve volt: ez utóbbinak azon nyilatko
zata folytán, hogy a nevezett összeg, tekintettel 

a költségvetés mérlegére, a fedezetben nem nél-
külöztethetik, a bizottság által az államjővedel-
mek illető ágánál fölvétetett, minek folytán a 
rendes fedezet ugyanekkora sommával az elő
irányzottnál nagyobb tételben jelentkezik." 

E l n ö k : Megszavazza a t. ház a 2.700,000 
forintot 1 (Megszavazzuk! Nem szavazzuk!) Kik 
megszavazzák, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség megszavazza. A pénzügyminisz
térium budgetjénél van még néjiány tétel meg
szavazandó. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó -• A pénz 
ügyminiszterium költségvetésének jelentése al
kalmával a jelentésben foglalt egy-két tétel
ről azért nem lehetett véglegesen határozni, 
mert egy indítvány volt tárgyalás alatt, mely 
csak most fog vitatás alá kerülni. A pénzügyi 
bizottságnak a költségvetés ezen tételeire vonat
kozó jelentése következőleg hangzik (olvassa:) 

„A pénügyminiszterium költségvetésének 
rendes szükségleti tételeit illetőleg megjegyzendő 
még, hogy alulírott bizottság, az alsóbb fokú 
pénzügyi tisztviselők által fizetésjavitásért be
nyújtott s a bizottsághoz utalt folyamodás kö
vetkeztében, tekintettel a folyamodók csakugyan 
súlyosnak fölismert anyagi helyzetére, egyetér
tésben a pénzügyminiszterrel, azon megállapo
dásra jutott , hogy a t. képviselőház elé a kö
vetkező indítványt terjeszsze : 

Először : hogy addig is, míg az államhiva
talnokok állását, fizetési, nyugdíjazási és egyéb 
viszonyait szabályzó rendszeres törvény alkottat
nék, a 400 forinton aluli fizetésben levő hiva
talnokok flzetvénye olykép emeltessék, hogy a 
központban, s jelesen a pénzügyminisztérium ke
belében s egyéb pénzügyi hivatalokban alkalma
zott tisztviselők évi fizetése 500 forintnál, a vi
déki pénzügyi hatóságoknál pedig alkalmazottaké 
400 forintnál kevesebb ne legyen. Ellenben az 
ugyanezen minisztérium alá tartozó áilamjószá-
gokon elhelyzett tisztviselőknek, mint a kik fa
luhelyeken lakván, a drágaság nyomasztó hatá
sának nincsenek annyira kitéve, fizetése a je
lenlegi maradjon. Egyéb minisztériumokról azért 
nem levén szó, mivel azok egyikében sincsenek 
oly tisztviselők alkalmazva, a kiknek fizetése 
400 forintnál kevesebb volna. 

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

A pénzügyi bizottság jelentésének ezen pont
jaival áll összeköttetésben azon indítvány, melyet 
felemlíteni bátor voltam. 
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E l n ö k : Ezen tárgyat azért méltóztattak 
elhalasztani, mert Deák Ferencz képviselőtársunk 
egy indítványt nyújtott be, mely szerint a ház 
által minden minisztériumnál alkalmazott kisebb 
fizetésű hivatalnok járandóságát főiemeltetni 
kéri, és nehogy a kettő kőzött különbség legyen, 
együtt fog tárgyaltatni. Méltóztassék Deák Fe
rencz képviselő urnák fölolvasandó indítványát 
tanácskozás alá venni és a fölött határozni. 

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

S z é l l K á l m á n p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g i e l ő a d ó : A kérdéses indítványt a t. ház 
jelentéstétel végett a pénzügyi bizottsághoz 
méltóztatott utasítani. A pénzügyi bizottság az 
e tekintetbeni irányelveket megállapította, és a 
következő jelentésben, melyet azonnal bátor le
szek felolvasni, terjeszti a ház elé. 

Miután a pénzügyi bizottság ezen jelentés
ben kifejtette azon nézeteket, melyek ezen véle
mény megállapításában vezették, nem kívánom 
ezen jelentést bővebben indokolni és azért csak 
egyszerűen ajánlom, a t. háznak elfogadás vé
gett. (Olvassa a pénzügyi bizottság jelentését.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Indítványom
nak két része volt. Egyik vonatkozott az alsó 
rendű hivatalnokokra, másik pedig a szolgákra. 
Meg nem különböztettem : i t t és a vidéken, 
egyiknek ugy, mint a másiknak fizetését 20%-al 
óhajtottam fölemelni. Ezen indítványt tárgyalta 
a pénzügyi bizottság részletesen és behatóan, és 
szükségesnek látta a hivatalnokok fizetését nem 
ugyan 20%-al, de mégis annyira fölemelni (Hall
juk!) hogy a központiak közöl mindegyiknek 800 
forint fizetése legyen. Habár ez kevesebb mint 
én indítványoztam, de a fölhozott okoknál fogva 
az ország közpénztárának kimerítése tekintetéből 
én a pénzügyi bizottság véleményének ezen ré
szét egészen elfogadom, és részemről teljesen 
megnyugszom benne, mert hiszen azon hivatal
nokokon némileg e felemelés által mégis segítve 
van. A mi a szolgákat illeti, azok fizetését a 
pénzügyi bizottság elegendőnek tartja; én azon
ban megvallom, hogy azt némely helyütt, a köz
ponton pedig átalában kevésnek tartom. Hiszen 
itt úgysem lehet jogról vagy követelésről szó, 
csak méltányossági tekintetekről ; én elismerem 
fontosságát a pénzügyi bizottság által fölhozott 
okoknak, s azért csak a Buda-Pesten alkalmazott 
államhivatali szolgák fizetésére kívánom szorítani 
indítványomat, és épen a fölhozott tekintetekből 
nem kívánom a 20%-nyi felemelést, hanem meg 
tudnék nyugodni szívesen abban, — mert azt hi
szem, hogy ez által is némileg segítve lenne raj
tok — ha rendes fizetésök fölemeltetnék, t . i. a 
házbért ós ruhapénzt oda nem értve, 10°/0-al; ez 
magában nem nagy összeg, mert ha a hivatal

szolgákat, még a curiáét is együvé veszszük, alig 
menne ez összeg 6 — 7000 forintra, s azt hi
szem, hogy az az 54,000 forintból uj terheltetés 
nélkül is kikerül. 

Én tehát, — a mi nem mindennapi dolog, — 
magam módosítom indítványomat. De, mert az 
egészet elérni ugy is tudom: hogy nem lehet, 
meg hogy az egész ellen fontos okok is vannak; 
azt óhajtanám kimondatni: hogy a Buda-Pesten 
alkalmazott, államhivatali szolgák rendes fizetése 
az itteni nagyobb drágaság tekintetéből 10%-al 
a folyó évre fölemeltessék; e fölemelés a szállás-
és ruhapénzre ki nem terjed. E csekély összeg 
megszavazását a szolgákra nézve bátorkodom 
ajánlani a t. háznak. (Elfogadjuk.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Magam is mél
tányosnak tartom azt, hogy az alsó rendű hiva
talnokok fizetése, mely igen csekély, fölemeltes
sék, hanem nem értek egyet abban sem a t. 
indítványozó úrral, sem a pénzügyi bizottsággal, 
miszerint ez által uj teher rovassák az adózó 
népre; hanem azt gondolom, hogy lehet módot 
találni, hogy a nélkül, hogy uj tehert vállal
nánk, e kívánság teljesüljön; jelesül ugy, ha elő
ször a hivatalnokok számát kevesbítjük; másod
szor, ha a nagyobb hivatalnokok fizetését leszál
lítjuk. Azt gondolom, t. ház, hogy egyik mód, 
ugy mint a másik mód lehetséges, és a budget 
tárgyalása alkalmával több részről hangsúlyozva 
volt, miszerint némely minisztériumnál túlságos 
a személyzet. Vukovics t. barátom be is adott 
e-tárgyban egy indítványt, melyben oda kérte 
utasíttatni a miniszterebet, hogy mutassák ki 
részletesen, hány személyre van szükségök, és 
hogy e fölött azután a ház határozzon. Én 
ugyan részemről nem gondolom, hogy ezen módja 
a vizsgálatnak czélhoz vezessen,unert félek attól, 
hogy a miniszter urak nem igen fognak meg
hálni akarni azoktól, kiket már kineveztek, s 
én részemről sokkal czélszerübbnek tartanám azt, 

| ha a ház maga küldene ki parlamenti bizottsá
got, mely e tárgyban vizsgálatot tenne. 

Én, t. ház, maguktól az illetőktől tudom, 
hogy vannak a minisztériumokban egyes osztá-

I lyok, melyekben sokkal kevesebbet dolgoznak 
I mint másokban, és sokkal kevesebbet, mint le-

hetne dolgozni. En tehát azt gondolom, hogy a 
hivatalnokok számának leszállítása nem oly kí
vánság, mely elérhetlen volna; de nem méltány
talan az sem, miszerint a magasabb rangú hi-

| vatalnokok fizetései szintén leszállittassanak. Volt 
már alkalmam említeni példát arra, midőn Olasz-

! ország hasonló körülmények közt volt, mint Ma-
| gyarország, hogy t. i. évről évre növekedett a 
I deficit. Az történt, hogy a magasabb hivatalno-
\ kok a miniszterektől kezdve a maguk fizetéseiket 

leszállították. A királyt emiitettem annak ideje-
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ben, és most, mintán a hivatalnokokról van 
szó, nem akarok a királyról szólni, ámbár azon 
példa is ajánlásra méltó, mert ott a király pro-
prio motu 3.000,000 franccal szállította le a maga 
civillistáját. 

Én tehát t. ház, hogyha a költségek ke-
vesbitésének ezen módja elfogadtatik, szóval, ha 
ez által nem szaporitatik a költségvetés: elfo
gadom az alsóbbrendű hivatalnokok fizetésének 
szaporítását. Különben pedig kénytelen lennék 
ellene szavazni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e ; Tágadhatlan, hogy igen 
fontos és figyelemre méltó az, a mit Iráayi Dá
niel t. képviselő ur mondott, de azt hiszem, 
hogy ezekről majd a jövő évi költségvetésnél 
fogunk szólni. — Most csak a napirenden levő 
tárgyra nézve teszek egy észrevételt, t. i. Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének indítvány ára, 
melyet most olykép formulázott, hogy a buda
pesti hivatalnokok és szolgák fizetései 10°/o-kal 
emeltessenek. E tekintetben hivatkozom t. ház arra, 
a mit a pénzügyi bizottság is előhoz véleményében, 
melyben azt mondja, hogy valahányszor a központi 
kormánynál levő szolgák állomása üresedés
ben van, mindannyiszor annyi versenyző jelenik 
meg, mint sehol másutt. A tapasztalás tehát 
okvetlenül mutatja azt, hogy ezen állomásokkal 
oly előnyök vonnak összekötve, melyek a költ
ségvetésben nincsenek kitéve, de a melyek min
denesetre olyanok, hogy ezen szolgák szükséggel 
nem küzdenek. Oly állomások ezek, melyekre 
nemcsak azok folyamodnak, a kik magán szol
gálatban állanak, hanem azok is, kik máskép 
vannak elfoglalva. Azt hiszem tehát, hogy je
lenleg, midőn úgyis deficit fedezésével küzdünk, 
ezen fizetéseket ne emeljük föl, és ajánlom elfo
gadás végett a pénzügyi bizottság véleményét. 
(Smvasmnk!) 

E l n ö k ; Első a bizottság véleménye. A 
vélemény Deák Ferencz indítványának egyik ré
szét t. i. a szolgák fizetésének emelését egészen 
elejti, a másik részre nézve pedig, t. i. a hiva
talnokok fizetésének fölemelésére nézve tabella-
ris javaslatot ad elő. Arra kell tehát először 
szavaznunk elfogadja-e a ház, vagy nem, vagy 
pedig mivel a szabályok megengedik, hogy a 
kérdés megosztassék ott a hol a tárgy kívánja, 
tehát a kérdést igy teszem föl: Elfogadja-e a 
ház, vagy nem a pénzügyi bizottság véleményé
nek azon részét, a mely szerint a kisebb hiva
talnokok fizetése bizonyos schema szerint emel
tessék. A kik elfogadják méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség tehát elfogadja a pénz
ügyi bizottság véleményének ezen részét. A má
sik része a pénzügyi bizottság véleményének 
átalán véve az, hogy a szolgák fizetése ne javít
tassák. A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 

KÉPV. H, NAPLÓ 18 -̂f- vn. 

(Megtörténik.) E szerint tehát a pénzügyi bizott
ság véleményének mindkét része elfogadtatik. 
Kívánják a részletes fölolvasást ? (Nem!) Tehát 
csak az átalános összeget mondom, a mely 9670 
irtot tesz. 

Ezzel kapcsolatban áll a pénzügyminiszté
rium hivatalnokai fizetésének javítása. Ez any-
nyiban különbözik az elébbenitől, mert itt van
nak oly kis fizetési hivatalok is, melyek másutt 
nincsenek. Ezekre nézve külön javaslatot adott be 
a pénzügyminiszter ur. 

A kérdés tehát az: vajon ugyanazon schema 
alkalmaztassék-e a pénzügyminisztérium hivatal
nokaira is, a mi a többi minisztériumokéira alkal
maztatott, vagy pedig külön alkalmazást kíván a 
miniszter ur? 

L ó n y a y M e n y h é r t ; T. ház! Bizonyos 
tekintetben különbség van a részben a pénzügy
minisztérium és a többi minisztérium kis fizetési! 
hivatalnokai közt: mert a pénzügyminisztérium
ban vannak olyan hivatalnokok, kik a vidé
ken gazdaságoknál szolgaiván, más előnyeik is 
vannak; ezekre nézve nem hoztam javaslatba a 
fizetésfölemelést. Az én javaslatomban ki van 
számítva, hogy mind a kettőre kitelik az ösz-
szeg. Méltóztassanak tehát a mellett maradni. 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Én. épen a 
pénzügyi hivatalokban szolgáló egyének fizetéseit 
nem kívánom fölemelni. Nem, annyival inkább, 
mert tudjuk azt, hogy azon financzok, azon adó
hivatalnokok, a kik a vidéken laknak, akkor, 
midőn adóbehajtás tekintetéből a vidéken uta
zást tesznek, igen nagy dijakat Ítélnek meg ma
guknak és fizettetnek meg az adózó néppel. Én 
tehát soha és semmiféle körülmények közt 
azoknak fizetését javítani nem akarom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Azon képviselő urak, kik a pénz
ügyi bizottság indítványát elfogadják, méltóztas
sanak fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : ügy tudom, t. ház, hogy a költség
vetésnek minden tétele, mely a minisztérium 
által beterjesztetett, most meg van szavazva. — 
Azonban van egy tétel, a mely fölött a ház még 
nem intézkedett, és ez az államszámvevőszékre 
előirányzott 80,000 frt. Erre nézve nem történt 
még szavazás. Azt tartom, miután a törvény 
tárgyalása még folyamatban van, más részről pe
dig reménylhető , hogy az államszámvevőszék 
nem sokára életbe lép, de ha nem lép is életbe, 
ugyanezen teendőkkel a főkönyvelési osztály van 
megbízva: okvetlenül szükséges, hogy a költség
vetésben általam javaslatba hozott 80,000 frt 
iránt a ház határozatot hozzon. Ha egyszer az 
államszámvevőszék elnöke kineveztetik vagy meg-
választatik és a törvénv értelme szerint mü-

24 
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kődését az államszámvevőszék megkezdi, az ál
lamszámvevőszékre vonatkozó törvény értelmében 
az elnök saját költségeire nézve maga tesz elő
terjesztést a háznak; tehát ha nagyobb összeg 
igényeltetik, azt megszavazni a háznak mindig 
jogában és módjában lesz. 

Azonban tekintetbe véve azt, hogy január 
elsejétől, mint a múlt évben, a főkönyvelési osz
tály működik és annak tisztviselői vannak: azok 
számára bizonyos összeget elő kell irányozni. — 
Arra kérem tehát a t. házat: méltóztassék ezen 
általam előterjesztett összeg megszavazása iránt 
is intézkedni. 

E l n ö k : A költségvetés átalános összeál
lításában van egy összeg aversionaliter 80,000 
frtra előirányozva. — Nem tudom méltóztat
nak ezen összeget most megszavazni, vagy pedig 
csak akkor, mikor az államszámvevőszék már 
törvényileg elfogadtatott? 

A pénzügyi bizottság, ugy tudom, ez iránt 
még nem nyilatkozott. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A pénzügyi bizottság nem nyilatko
zott azért, mert azt hitte, valamint magam is 
azt hittem, hogy addig, mig ezen tárgyakon ke
resztül megyünk a törvény életbe lép, és akkor 
az államszámvevőszék elnöksége fog az állam
számvevőszék költségei iránt előterjesztést tenni. 
De miután a tudva levő körülményeknél fogva 
még a törvény nem lépett életbe, hanem eljött az 
ideje annak, hogy az államköltségvetés defini-
tive megállapittassék: czélszerü volna ezen ösz-
szeg iránt intézkedni, mert jelenleg is történnek 
már ebből fizetések. Ez utóbbi körülmény azon
ban nem praejudicál annak, hogy később az ál
lamszámvevőszék elnöke által tett kiszámítás 
szerint intézkedjék a ház véglegesen. Azért szük
séges tehát, hogy a ház most intézkedjék, mi
után az egyes minisztériumok által beterjesztett 
tételek már mind megszavaztattak ; de szüksé
ges ez azért is, mert a fedezetről kell gondos
kodni, harmadszor szükséges azért, mert itt az 
ideje, hogy — a múlt évi szokás szerint — a 
ház által megszavazott tételek még egyszer vég
legesen törvényjavaslat formájában megállapit-
tassanak. 

Hogy pedig ezt tehessük, szükséges, hogy 
ezen összeg iránt is hozassék határozat. (He
lyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én azt hi
szem, hogy ezen tárgyban sem lehet eltérnünk 
az átalános szabálytól, mely azt rendeli, hogy 
minden pénzügyi kérdésre nézve előbb a pénz
ügyi bizottság adjon véleményes jelentést. (He
lyeslés a bal oldalon.) Az mondatott itt, hogy az 
államszámvevőszék költségeire 80,000 frt sza
vaztassák meg, de egyszersmind azt is mondja 

a miniszter ur, hogy nem ugyan az államszám-
vevöszékre, hanem a főkönyvelési osztályra kell 
azon 80,000 frt. Már ezen ily rövid indokolás
nál fogva sem lehet tehát ezen összeget azon
nal megszavazni. Méltóztassék tehát e tárgyat 
előbb a pénzügyi bizottsághoz utasítani; a pénz
ügyi bizottság elő fogja terjeszteni véleményét, 
és a ház majd akkor fog fölötte határozni. 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni: most 
kivánják-e ezen összeget megszavazni, vagy pe
dig azt előbb a pénzügyi bizottsághoz utasítani í 
(Fölkiáltásók jobb felől: Szavazzuk meg most. Bal 
felől : A pénzügyi bizottsághoz.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Bocsánatot 
kérek, de mind az elnök urnák, mind magának 
az igen t. miniszter urnák nyilatkozatából kive
hetjük azt, hogy a pénzügyi bizottság e tárgy
ban még nem nyilatkozott, véleményt nem adott. 
Nem kétlem, hogy ennek az az oka, a mit a t. 
miniszter ur előhozott, de nekünk meg kell tar
tanunk a szabályt, a melyet magunknak hoz
tunk, és a mely azt rendeli, hogy pénzösszeget 
egyszerre, a pénzügyi bizottság meghallgatása 
nélkül nem szavazunk meg. Ha a bizottság iga
zoltnak fogja találni ezen összeget, akkor meg
szavazzuk, ha pedig nem, akkor nem szavazzuk 
meg. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Arra vagyok bátor figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ma 22-ike van, és igy a pénz
ügyi bizottságnak a törvény összeállítását kel
lene minél előbb elkészítenie, hogy az elkészül
vén, a maga rendjén átküldethessék a felső ház
hoz. Azért bátor vagyok arra kérni a pénzügyi 
bizottságot, hogy — ma délután összeülvén — 
a mi reá bizva van, azt egészen elvégezze, s 
holnap jelentését megtegye. 

C s e n g e r y A n t a l : T. ház! Épen az 
iránt akarok én is fölszólalni, a mit a t. elnök 
ur érintett. Fölkérem ugyanis a pénzügyi bi
zottságot arra, hogy ülés után itt maradni mél
tóztassanak. Miután azt hiszem, hogy azonnal 
be lesz fejezve az ülés, azonnal összeülhetünk 
és e tárgy elintézése sem fog sok időt venni 
igénybe. 

A mi azonban a törvény összeállítását il
leti, az nem történhetik meg oly rögtön, mint 
azt elnök ur gondolni méltóztatik. Méltóztatnak 
tudni, hogy a háznak több rendbeli határozata 
van, melyeket nekünk a budget végleges meg
állapításánál, s külön törvény szerkesztésénél te
kintetbe kell vennünk. Mindezen határozatokat 
össze kell szedni, azokon átmennünk, azokat 
combinálnunk kell, hogy a törvény megállapítá
sánál azon határozatokat, melyek a törvénybe 
fölveendők, abba fölvehessük. Ez — mint mon
dom — rögtön oly rövid idő alatt nem történhetik 
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meg, azonban rajta leszünk, hogy minél elébb 
megfelelhessünk megbízatásunknak. 

Kérem tehát a pénz agyi bizottságot, mél
tóztassanak most ülés után itt maradni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : De az a baj t. ház, hogy jelen
leg nincs tárgy napirendre tűzve. — Volna egy 
tárgy: Zsedényi képviselő ur indítványa, de az 
illető miniszter ur beteg, és igy nem lehet azt 
tárgyalni. 

Ennélfogva holnap ülés nem lesz azért, 
hogy a pénzügyi bizottság elvégezhesse dolgát, 
valamint a központi bizottság is bevégezhesse 
azon törvényjavaslatokat, melyeket az osztályok
tól átvett, melyeket aztáa csütörtökön vagy 
szombaton lehetne előterjeszteni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r ; Bátor vagyok a t. ház becses figyel
mét a napirend megállapításánál egy perezre ki
kérni. (Halljuk') Ha méltóztatnak elfogadni az 
elnök urnák azon kimondását, hogy holnap ülés 
ne tartassák, azt vagyok bátor indítványozni : 
méltóztassék a csütörtöki napirendre a bizott
ságnak a zárszámadások megvizsgálásáról szóló 
jelentését kitűzni. Ez is oly tény, melyet sür
getően el kell végezni, hogy a jövő hónapban 
annál nagyobb erővel lehessen a törvényhozási 
munkálatot folytatni. (FoUááltásók: Ad mA.g nem 
lehet tárgyalni!) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én is a napi
rendhez kívánok szólani. Legelőször is azt va
gyok bátor megjegyezni, hogy a zárszámadások
ról szóló jelentést csütörtökre nem lehet napi
rendre tűzni, mert miután eddig más tárgyak
kal voltunk elfoglalva, nem volt időnk e je
lentés iránt tájékozni magunkat. Azért kérem, 
méltóztassék azt szombatra napirendre tűzni. 

Továbbá bátor vagyok megjegyezni azt is, 
hogy vau még egy határozati javaslat azon kí
vül, s ez Vukovies képviselőtársam határozati 
javaslata, melyre nézve, — ha jól emlékszem, — 
ki volt mondva, hogy a budget befej eztetése 
után azonnal napirendre tűzetik. Én óhajtom, 

hogy ennek tárgyalása se halasztassek hosszura, 
s igy ezt lehetne most a csütörtöki napirendre, 
vagy legfölebb a csütörtöki ülésben szombatra 
kitűzni. 

Lónyay Menyhért pénzügyini-
j n i s z t e r : Annyival inkább jó a zárszámadások 
j iránti jelentést csütörtökre tűzni napirendre, 
j mert ha csütörtökre nem tűzetik, — miután a 
j pénzügyi bizottságnak a budget iránti jelentése 
• már szombaton a ház asztalára kerülend, — ak-
j kor ennek tárgj^alására idő nem lenne. Legalább 
j tehát időt nyerünk, ne is vesztegessük az időt 
I más tárgyakkal, ugy is ki volt már ez osztva, 
I mindenki olvashatta, s mindenkinek kezénél volt. 

Legczélszerübb lesz csütörtökre tűzni napirendre. 
E l n ö k - De csütörtökre hihetően maga a 

; pénzügyi bizottság is jelentést tesz. 
I G h y c z y K á l m á n : Azt gondolom, t. 
, ház, hogy a pénzügyi bizottság jelentése, mely 

a költségvetési törvényről be fog adatni, azon 
alkalommal, midőn beadatik, a ház idejét nem 
fogja elvenni, mert az akkor azonnal az osztá
lyokhoz utasitatik ; nem áll tehát semmi ellen 
annak, hogy a zárszámadás iránti jelentés szom
batra fölvetessék, De ha szombatra mégis a két 
tárgyat soknak gondolná a t. ház, akkor talán 

; t. elvbarátim is jónak fogják találni azon kéré-
I semet.hogy péntekre tűzessék ki e tárgy.—(Föl-
j kiáltások: Ünnep van!) 

Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ed-
j dig egészen más tárgyakkal levén elfoglalva, nem 
| vehettük tanácskozás alá ezen fontos munkát. 
j szükséges pedig, hogy ezt combináljuk, érfeekez-
í zünk elvbarátainkkal. Ennélfogva én bátor va

gyok ajánlani, hogy szombatra tűzessék ki e 
tárgy. 

E l n ö k : Csütörtökre lesznek sürgős apróbb 
törvényjavaslatok beadva, s a pénzügyi bizott
ság is tesz előterjesztést, tehát úgyis hihetően 
szombatra marad a zármadásnak tárgyalása. 

Az ütés végződik d. u. ?U órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Theil István interpellálja a kormányt az erdélyi állam-út kiépítése 
iránt. A kormány az 1869: XXVI. törvényezikkbeli fölhatalmazásnak egy havi meghosszabitása iránt törvényjavas
latot, továbbá a király 1869. keleti útjára megszavazott költségek kiegészitéséró'l és a Kopácsi József primás örö
kösei kifizetéséről előterjesztést nyújt be. Törvényjavaslatok: a posta jövedékről, a pénzügyi törvényszékek 
ideiglenes föntartása iránt; és a magyar tengerparti kikötőkből tölgyfa illeték megszüntetése iránt végleg elfogad
tatnak. — A központi bizottság jelentést tesz: a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről, — a szőlő vált
sági kötvények szelvény adójáról és a Temes folyó és Béga csatorna területén ármentesitési munkálatok kötsegeiröl 
szóló törvényjavaslatokról. Szünet. A pénzügyi bizottságnak a pénzügyminiszteri fölhatalmazás meghosszabitásáról 
szóló törvényjavaslat iránti jelentése az osztályokhoz utasitatik. 

A kormány résééről jelen vannak: BedeJcovich 
Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, ké
sőbb Eötvös József b., Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni 

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

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

Bemutatom a következő kérvényeket: 
A pápai izraelita hitközségnek kérvényét, 

melyben az iskolai alapból eddig nyert subven-
tiót továbbra is megadatni kérik. 

Komárom megye közönségének kérvényét a 
szőny-érsekujvár - nagy szombat-gödingi vasútvo
nalnak kamatbiztositás mellett leendő kiépítése 
tárgyában. 

Ugyanannak Debreczen város közönségének 
a városi alapítványi pénztárból kiszakított 140,000 
forint visszaadatása iránt. 

Ugyanannak a jezsuita szerzet eltörlése tár
gyában és az erre vonatkozó törvényczikkelyek 
végrehajtása iránt. 

Ugyanannak egy önálló magyar jegybank 
felállítása tárgyában. Ugyanannak a hatvan-jász-
berény-szolnoki vasútvonal tárgyában. 

Ugyanannak Ungh megye közönségének a 
tüzkárbiztositás országositása tárgyában föl
terjesztett kérvénye iránt. 

Heves és Közép-Szolnok megye közönségé
nek Fiume város visszacsatolása tárgyában. 

Heves megye közönségének az Eszterházy 
képtár országos költségen leendő megvétele tár
gyában. 

Pécs sz. kir. város közönségének kérvényét, 
melyben Ungh megye közönségének a tüzkárbiz
tositás országositása tárgyában felterjesztett kér
vényét pártolja. 

Bártfa sz. kir. város közönségének az eper-
jes-tarnowi vasútvonalnak Bártfán keresztül leendő 
építése tárgyában. 

Sáros megye közönségének az uj bírósági 
szervezet megalakítása előtt a törvényhatóságok 
ez iránti meghallgatása tárgyában. 

Heves megye közönségének a Körös és Be
ret tyó folyóvizek szabályozása tárgyában. 

Pest, Pilis és Solt megye közönségének a 
jelen közmunka-rendszer mielőbbi rendezése tár
gyában. 
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Ugyanannak a tőrvény hatóságok rendezése 
tárgyában. 

Sáros megye közönségének a tüzkárbiztosi-
tás országositása tárgyában. 

Heves megye közönségéét, Krassó megye 
közönségének a karánsebesi kerület leendő vissza
csatolása iránti kérvénye tárgyában. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz fognak utasíttatni. 

A kérvényi bizottságnak két jegyzékét mu
tatom be: a XV. és XVI-ik sorjegyzéket, melyek 
ki fognak nyomatni s azután a t. ház rendelete 
szerint napirendre tűzetni. 

Az elnökségnek egyéb jelentése nincs. 
H a l m o s y E n d r e : Van szerencsém egy 

kérvényt benyújtani, melyben a sopron megyei 
fölvidéki molnárok a malomjog rendezését és a 
földesurasági bérek megszüntetését vagy leg
alább szabályozását kérik. 

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

S z o n t a g h P á l (cscmádij: T. ház! Csa
nád megye Földeák községének egy kérvényét 
van szerencsém benyújtani, illetőleg a t. ház 
asztalára letenni, melyben az 1836-ik évi IV-ik 
törvényczikk 9-ik §-a módosítását kérik s egy
szersmind azon sanyarú helyzetüket kívánják or-
vosoltatni, melyet a megtörtént adás-vevési szer
ződéseknek e törvénynél fogva át nem irhatása 
miatt szenvednek. Kérem a t. házat, hogy e 
kérvényt a kérvényi bizottsághoz méltóztassék 
utasítani és pedig oly meghagyással, hogy azt 
előlegesen és soron kivül tárgyalja. Kérem pe
dig ezt azért, mert — mint értesültem, — az igaz
ságügyi minisztériumnál már minden hűbéri vi
szonyokból eredő és hűbéri viszonyokra vonat
kozó törvényjavaslat munkában van : hogy 
ekképen ezen adattal gyarapittassék az igazság-
ügyminiszteriumnak e tekintetbeni gyüjteléke, s 
hogy hamar oda juthasson; ennélfogva kérném, 
hogy előleges és soronkivüli tárgyalásra utasit-
tassék. 

E l n ö k : Ha a t. ház elfogadja, ezen kér
vény soronkivüli tárgyalás végett utasittatik a 
kérvényi bizottsághoz. (Helyeslés.) Egyébiránt 
megnyugtathatom a t. képviselő urat, hogy a 
kérvényi bizottság cnrrent van, és ennélfogva 
ugy is késedelem nélkül következnék a sor a 
jelen kérvényre is. Különben, ha ugy tetszik, 
tehát soronkivül is lehet tárgyalni. 

T h e i l I s t v á n T. ház! Én több ízben 
esedeztem az iránt, hogy azon erdélyi ut, mely 
több éven át államutnak ismertetett el, végre 
kiépitessék és a közforgalomnak átadassek; de 
mindezen magán-szorgalmazás daczára az ut 
legjárhatatlanabb állapotban van : ez okból kép

viselői kötelességemnek tartom, az igen t. köz
lekedési miniszter úrhoz interpellatiót intézni. 

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

„Tudja-e a t. miniszter ur, hogy az erdélyi 
ipar nagy részére nézve fölötte fontos brassó
kőhalom-segesvári útvonal több idő óta sok he
lyen járhatlan állapotban van, hogy különösen a 
szederjesi hid még az elmúlt őszszel a közleke
dési minisztérium által a szebeni mérnöki hiva
talnak meghagyott kijavítása meg nem történt, 
hogy az Olthid fölépítése még nem intéztetett 
el, és hogy daczára annak, miszerint országgyű
lési határozat által már az egész emiitett útvo
nal az ország költségvetésébe fölvétetett, ezen 
ut egy része még mindig nincs a közlekedési 
minisztérium kezelése alatt? 

„Vajon szándékozik-e a tiszt, miniszter ur 
megrendelni, hogy ez az ut rövid idő alatt ki
épitessék és a közforgalomnak átadassák ? Szán
dékozik-e elintézni továbbá, hogy az Olt- és sze
derjesi hid fölépitessék-e és hajlandó-e azon indo
kokat közölni, melyek ezen hidak kiépítését 
mindeddig akadályozzák 1 Hajlandó-e végre az 
emiitett országgyűlési határozat tekintetbevéte
lével mielőbb intézkedni, hogy a még a megyei 
és székhatóság kezelése alatt levő útrész az ál
lam közigazgatása kezelése alá helyeztessék? 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
A napirenden levő tárgyak előtt a minisz

ter ur kivan szólni. 
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 : Miután az 1869-ik évi XXVI-ik tör-
vényczikkben adott fölhatalmazás e hónak utolsó 
napján megszűnik, a költségvetés fölötti tárgya
lások pedig még nem fejeztettek be annyira, 
hogy a főrendekhez átküldetvén, reményünk le
hetne arra, hogy még ezen hónap folytán ő fel
sége által szentesitessék: ennélfogva beállott 
annak szüksége, hogy ezen meghatalmazás ujab
ban egy hónappal meghosszabbitassék. (Helyeslés.) 

Minthogy ma már e hónap 24-dik napja 
van, az erre vonatkozó tőrvényjavaslatot azon 
kéréssel bátorkodom a t. ház elé terjeszteni: 
méltóztassék a pénzügyi bizottságnak meghagyni, 
hogy azt még ma vegye tárgyalás alá és jelen
tését mielőbb terjeszsze elő , miszerint az a fő
rendek által is tárgyaltatván, még e hó végén 
szentesitethessék. (Átalános helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot az 1869-dik évi XXVI-ik törvényczikk 
hatályának kiterjesztéséről.) 

E l n ö k : Ha az eredményt kívánjuk, hogy 
ezen törvény még ezen hónapban szentesitessék, 
a lehető legrövidebb tárgyalást kell követni; 
ezért — nem tudom — szükséges-e ezt a pénzügy 
ibzottsághoz utasítani? (Fölkiáltások: Szükséges.) 
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Z s e d é n y i E d e : A pénzügyi bizottság 
ülés után ugy is összeül. (Zaj.) 

B e z e r é d j L á s z l ó : Azt gondolom, ha a 
törvényjavaslatot a pénzügyi bizottsághoz mél
tóztatnak utasítani, a pénzügyi bizottság jelen
tésének beterjesztése végett mégis szükséges 
volna holnap ülést tartani. (Fölkiáltások: Ma !) 

E l n ö k : Mai ülésünk igen rövid lesz; 
azért talán a napirenden levő tárgyak befejezése 
után fölfüggeszthetnők az ülést és megvárhat
nék a pénzügyi bizottság jelentését. (Átalános 
hdyeslés.) 

Napirenden van három törvényjavaslat har
madszori fölolvasása és végleges megszavazása. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Van még két előterjesztésem. (Hall
juk!) Miután a pénzügyi bizottság az állam-
költségvetés végleges megállapításával foglalko
zik, két póthitelt kell kérnem a t. háztól: az 
egyik vonatkozik az ő felsége 1869-ik évi keleti 
útjára megszavazott költségek kiegészítésére, a 
másik pedig a miniszteri tanács határozata foly
tán Kopácsi József boldogult herezegprimás örö
köseinek kifizetendő örökösödési díjra. Ez utóbbi
nak bővebb indokolását az igazságügyminiszter 
ur fogja annak idején előterjeszteni. 

Ezen két tárgyat is kérem a pénzügyi bi
zottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : Ki fognak nyomatni és a pénz
ügyi bizottsághoz azonnal át fognak tétetni. 

Következik a postajövedékről szóló törvény
javaslat megszavazása. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az imént 
harmadszor fölolvasott törvényjavaslatot? (Elfo
gadjuk ) A kik elfogadják, méltóztassanak fölál-
lani. (Megtörténik.) A ház végleg elfogadja. 

Következik a pénzügyi törvényszékek ideig
lenes föntartása iránti törvényjavaslat. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogad
juk!) A kik végleg elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik!) A többség elfogadja. 

Következik a magyar koronához tartozó 
tengerparti kikötőkből külföldre szállított tölgyfa 
után fizetett illeték megszüntetése iránti tör
vényjavaslat. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint végleg elfogadtatik. Az imént végleg 
elfogadott törvényjavaslatok a főrendekhez át 
fognak küldetni. 

A pénzügyi bizottságnak egy jelentését mél
tóztassanak meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g i e l ő a d ó (olvassa az állandó pénzügyi bizott
ság jelentését a fölállítandó számvevőszék részére 
előirányzott 80,000 frt összeg tárgyában.) A bizott
ság ez összeg megajánlását azon oknál fogva is 
szükségesnek tartja : mert még azon esetben is, 
ha az államszámvevőszék fölállítása legközelebbi 
időkben meg nem történhetnék, a jelenleg an
nak teendőivel ideiglenesen megbízott főkönyve
lői osztály szükségleteinek fedezéséről gondos
kodni kell. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és ha a t. ház 
megengedi, szombatén szintén tárgyalásra kitü-
zetni. (Helyeslés.) 

B e z e r é d j L á s z l ó : Meg lehetne talán 
most mindjárt, szavazni. 

E l n ö k : Ugy is indemnity iránti törvény
javaslat levén beadva, nem szükséges. 

A központi bizottság részéről több jelen
tós van. (Halljuk!) 

K i r á l y i P á l k ö z p o n t i b i z o t t s á g i 
e l ő a d ó (olvassa a központi bizottság jelentését: 
1-ször a szőlőváltság kötvényeinek szelvényadójáról; 
2-szor a k-özös magyar törvények kihirdetéséről 
Horvát-Szlavonországokban; 3-szor a Temes folyón 
és Béga csatornán eszközlött és még eszközlendő ár-

, mentesitési és kiszáritási munkásotok költségéinek be
szedéséről ; 4-sser a szabadalmazott osztrák állam
vaspálya társulat adójáról szóló törvévyjavaslatokat; 
végre olvassa az osztályokból alakult központi- bizott
ság jelentését a főrendiháznak az állami számvevő
szék felállításáról s hatásköréről szőlő törvénjavaslatra 
vonatkozó jegyzőkönyvi észrevételei tárgyában.) 

E l n ö k : T. ház! A jelentések ki fognak 
nyomatni, mivel azonban a törvényjavaslatokkal 
alig egypár szó változás történik, szükségtelennek 
tartom azokat újra kinyomatni. (Helyeslés.) Ha 
a jelentések ki lesznek nyomatva, napirendre 
fognak tűzetni. 

Ezzel a mai ülés napirendje ki van merítve; 
kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóztas
sanak mindjárt ülést tartani; szintén kérem 
azon központi bizottság tagjait, kik az osztályok 
részéről a főrendiház által a birófelelősségről s 
a hivatalnokok áthelyezéséről szóló törvényja
vaslatra tett módosítások tekintetében küldettek 
ki, méltóztassanak ülés után itt maradni. 

Most pedig méltóztassanak megengedni, 
hogy a jegyzőkönyv a három törvényjavaslatra 
nézve hitelesítessék, miszerint a főrendi házhoz 
átküldethessék. 

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

E l n ö k : Észrevétel nem levén a jegyző
könyvre, hitelesítve van. Méltóztassanak 12 óra
kor az ülés folytatására megjelenni. 
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(Szünet után.) 
E l n ö k : Az ülést megnyitom, méltóztas

sanak a pénzügyi bizottság előadójának jelenté
sét meghallgatni. 

Kautz Gyula a pénzügyi bizott
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság je
lentését, mely a beterjesztett törvényjavaslat elfoga
dását ajánlja.) 

E l n ö k : Kiváaja-e a t. ház, hogy kinyo
massák ? (Nem szükséges!) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Hivatkoz
ván a házszabályok 102-ik szakaszára, kérem a 
t. házat, méltóztassék a jelentés kinyomatását 
elrendelni, hogy azután az osztályok tárgyal
hassák. 

E l n ö k : Miután a házszabályok ezt kíván
ják, ki tog nyomatni, holnap reggel 8 órára ki 
lesz nyomva. Felkérem az osztályokat, hogy hol
nap 9 órakor összeülni méltóztassanak, és miu
tán a tárgyalással kétség kivül a központi bi
zottság is elkészülend, holnap délután 1 órára 
ülésre kérem a t. házat. (Helyeslés.) 

A szombati napirendről szükségtelen most 
határozni, miután holnap ülés lesz; egyébiránt a 
szombati ülés napirendje ugy is ki van tűzve, 
és ez: a zárszámadások megvizsgálásáról szóló 
jelentés tárgyalása. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 12 % órakor. 

153. országos ules 
1870. márczius 25-én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentése az 1869. évi XXVI. törvényczikk hatályának 
kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat iránt, tárgyaltatik és elfogadtatik. A pénzügyi bizottság az 1870. évi állam 
költségvetésről szóló törvényjavaslatot bemutatja. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a márczius 24-én tartott ülés jegyzőkönyvét:) 

E l n ö k : tia nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Bemutatom Győr megye közönségének kór
vényét az erdők pusztításának meggátlása 
tárgyában ; ugyanannak kérvényét, melyben 
Szathmár megye közönségének az oderberg-kassai 
vasút kiépítésére vonatkozó kérvényét pártolja. 
Ugyanannak kérvényét, melyben Brassó megye 
közönségének kérvényét pártolja. 

Továbbá Csongrád megye közönségének kér
vényét az Eszterházy-képtárnak az állam által 
leendő megvétele tárgyában. 

Végre bemutatom a bécsi egyetemi orvostan 
hallgatók segély egyletének folyamodásat. 

Mindezen kérvények a kórvónyi bizottsághoz 
utasitatnak. 

T o r m á s s y M i h á l y : Van szerencsém 
Lippa város közönsége és környékének folyamo
dását benyújtani, melyben kérik a törvényszékek 
rendezése alkalmával a törvényszék székhelyét 
Kis-Kikindáról Lippára áttenni. (Helyeslés,) Aján
lom e kérvényt a t. ház figyelmébe és pártfo
gásába. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni. 

T h u r y S á m u e l : T. ház! Választóke
rületem egyházkerületének összes néptanítóinak 
egy kórvényét van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni, melyben midőn egyfelől a jelen viszo
nyok közt állásuk tarthatatlansága, másrészről 
föladatuk teljesítésének lehetetlensége bebizonyit-
tatik, felkérik a t. házat, egy póttörvény hoza
talára. Midőn ezen kérvény teljesítésére egyszers-
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mind az okszerű népnevelés föltétele kötelez, 
bátor vagyok fölkérni a t . házat, azt azon uta
sítással adatni át a kérvényi bizottságnak, hogy 
azt rendkivülileg tárgyalván, minél előbb terjesz-
sze a ház elé. 

E l n ö k : A -kérvényi bizottsághoz fog uta
sitatni, mely a mint tudom, ugy is in eurrenti 
van. 

Napirenden van az állandó pénzügyi bizott
ság jelentése. 

S z i r m a y F e r e n c z g r . (az állandó pénz
ügyi bizottság előadója olvassa jelentését az állandó 
pénzügyi bizottságnak a pénzügyminiszter által az 
1869-U XXVI-ik t. ez. hatályának kiterjesztésére 
nézve beadott' törvényjavaslat iránt.) 

A bizottság a törvényjavaslatot ugy áta-
lánosságban, mint részleteiben, egynémely irályi 
módosításokkal, elfogadja. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság tehát mind 
átalánosságban, mind részleteiben elfogadván a 
tőrvényjavaslatot, ugy hiszem, miután az az 
osztályokban ma tárgy altatott, mindjárt felvé
tethetik itt a házban tárgyalásra. (Helyeslés.) 

E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
törvényjavaslatot.) 

S z i r m a y E e r e n c z g r . e l ő a d ó : 
A bizottságnak átalánosságban nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a törvény
javaslatot átalánosságban 1 (Elfogadjuk !) Tehát 
akkor a részletekre megyünk át. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Nem hallottam 
a zajban. 

E l n ö k : Nem vagyunk a részletes tárgya
lásban ; majd ha pontonkint fog fölolvastatni, 
akkor méltóztassék felszólalni. 

E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
törvényjavaslat czimét.) 

S z i r m a y E e r e n c z g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottságnak a ezimre nézve nincs ész
revétele 

E l n ö k : Tehát a ezim ellen nincs kifogás. 
E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa az 

első §-t.) 
S z i r m a y E e r e n c z g r . e l ő a d ó : A 

pénzügyi bizottság a „ törvényezikk" szó után : 
„hatálya" szót kíván beszuratni, „1869" 
helyett „1870." 

E szerint a szöveg így hangzanék : „Az 
1869, évi XXVI. törvényezikk hatálya az 1870. 
évi aprilhó 30-áig kiterjesztetik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1. §-t a 
pénzügyi bizottságnak a bizottság szövegezése 
szerint? (Elfogadjuk!) Az 1. §. el van fogadva. 

E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
2- §-t.) 

S z i r m a y E e r e n c z g r . e l ő a d ó : A 

pénzügyi bizottság e §. második sorában az 
„iránt a" szavak helyett: „iránti" szót bevétetni 
kivan. 

E szerint a § igy hangzanék: „Ha ezen idő 
lejárta előtt az 1870. évi államköltségvetés iránti 
törvény szentesitetik, ennek kihirdetése napjá
val a jelen törvény hatálya megszűnik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2. §-t a bi
zottság módosításával? (Elfogadjuk!) 

E szerint a törvényjavaslat részleteiben el
fogadtatván, a harmadszori felolvasás a holnapi 
ülésben fog megtörténni. (Helyeslés.) 

C s e n g e r y A n t a l : A pénzügyi bizottság 
részéről van szerencsém jelenteni, hogy a tör
vényjavaslat az 1870. évi állami költségvetésről 
elkészült. Van szerencsém azt ezennel a t. ház 
asztalára letenni, kérvén: méltóztassék annak 
kinyomatását elrendelni, és az osztályokhoz uta 
sitani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Talán nem szükséges, hogy ezen 
hosszabb jelentés föl olvastassák ? (Helyeslés.) 

Elnyomatása iránt intézkedni fogok. 
A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. A hol

napi napirendre ki van tűzve a ma fölolvasott 
jegyzőkönyvben foglalt határozat szerint a zár
számadások iránti jelentés. 

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 : Napirendre ki volt tűzve már előbb 
és határozatilag megállapítva, hogy a költség
vetési tárgyalás befejezése után mindjárt Zsedé
nyi t. képviselőtársunk indítványa vétessék föl. 
A t. ház azért méltóztatott elrendelni, hogy az 
államköltségvetésről való jelentés tárgyalása hol
napra tüzesséii napirendre, mivel azt hittem, 
hogy a közlekedési miniszter ur, kinek jelenléte 
szükséges, nem fog megjelenhetni; de miután ugy 
tudom, hogy ő holnap megjelenhetik az ülésben, 
bátor vagyok a t. házat az iránt kérni, hogy 
az előbbi határozat értelmében méltóztassék a 

í holnapi ülésre Zsedényi és Tisza képviselő urak 
j indítványát kitűzni és csak azután hozzáfogni a 
| zárszámadások iránti tárgyaláshoz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mikó miniszter ur azt üzente, 
hogy szombattól kezdve kész a ház rendelete 
szerint megjelenni. Ha tehát a t. ház előbb ho
zott határozatát érvényesíteni akarja, ez esetben 
Zsedényi képviselő ur indítványát a holnapi na
pirendre lehetne kitűzni. (Helyeslés.) 

E szerint a holnapi napirend tárgyai lesz
nek : A ma elfogadott törvényjavaslat végleges 
megszavazása és azután Zsedényi és Tisza kép
viselő urak indítványa. 

Ezzel a mai ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 2XU órakor. 



153. országos ülés 
1870. márczius 26-án 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A bankügyi enquete jagyzőköny veinek kinyomatása elrendeltetik. 
Bánffy János b. interpellálja a kormányt a keleti vasút tordai vonala iránt, melyr e a kormány válaszol. Berecz 
Ferencz interpellálja a kormányt a gyöngyösi adóvégrehajtások iránt. — A könyvtári bizottság jelentést tesz. 
Az egyetemi és tanulmaayi alap kikutatására héttagú bizottságok mag választására a szavazások beadása a követ
kező ülésre hagyatik. A Hollán Ernő államtitkárt illető rágalmak elintézése iránt Zsedényi Ede és Tisza Kálmán 
indítványaik tárgyaltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovieh 
Kálmán, Eötvös József b., Mikó Imre gr.; késSbh 
Andrásy Gyula gr., FesteUch György gr. 

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

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyzö
könyvét meghallgatni. 

Fordóczy S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
márczius 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, hitelesíttetik. 
Bemutatom Krasznamegye közönségének 

kérvényét az Eszterházy-képtár államköltségen 
leendő megvásárlása iránt; 

Biharmegye közönségének föliratát, mely
ben Szabolesmegye közönségének a bíróságok 
rendezése tárgyában intézett fölterjesztését pár
tolja. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Apponyi György gróf, mint a jegybank-bi

zottság elnöke, a nyilvánosság tekintetéből kéri, 
iio gy a bizottság irományainak kinyomatása iránt 
intézkedjék a ház, minthogy ezen irományok fogják a 
jelentésnek egyik kiegészítő részét képezni, s 
azon kivül a t. ház tagjai is fogják azokat bírói 
kívánni. 

Kérem a t. házat, hogy miután ezen iro
mányok kinyomatása több költségbe fog kerülni, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18 %l VII. 

ugy, hogy ez elnöki hatalmamon tiíl terjedne 
méltóztassék az elnökséget erre fölhatalmazni, 
(Helyeslés.) Tehát a kinyomatást el fogom ren
delni. 

B á n f f y J á n o s g r . : T. ház! A nagy
várad-brassói vasútvonalnak azon darabja, mely 
a Szamos völgyéből az Aranyoséba viszen át, 
mely az 1868 : XIV. törvényczikk 8-ik §-ában „Ko-
lozsvár-Bors-Gerendi szakasz" név alatt jön elő, 
előbb Torda város érintésével volt tervezve. Most 
azonban ezen vonalt Torda kikerülésével más 
irányba tervezik vitetni, a mi által Torda város, 
mely egy nagy vidék kereskedelmi és társadalmi 
központja, a vasúti forgalom többféle hasznától 
elesnék. Kérem a közmunka- és közlekedési mi
nisztert, gróf Mikó Imre ő nagymltságát, hogy 
ezen változás okáról méltóztassék a házat fölvi
lágosítani ; és nem volna-e miniszter ur hajlandó 
a Kolozsvár és Torda között eső vonalat saját 
hitetes közegei által újból tanulmányozás alá 
vétetni? 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Bánffy 
János gr. interpettátióját.) 

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 : Interpelláló ur megnyugta/tására és 
tanúságául annak, mennyire szivemen fekszik 
Torda városának érdeke, mindazon kedvezőtlen 
technikai jelentések daczára, melyek eddig e 
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Következik az 1869: XXVI. törvényczkki 
tárgyban érkeztek , hajlandónak nyilatkozom 
igenis magát a vasutépitészeti igazgatózágot 
megkérni, hogy még egyszer járja be a vonalat, 
és ha a vállalatot az állam érdekeivel megegyez-
tethetőnek találja,azt létesíttetni fogom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a miniszter ur válaszát 
tudomásul veszi. (Helyeslés.) 

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 : Egyúttal van szerencsém benyújtani 
a magyar történelmi társulat egy kérelmét, mely 
szerint az ország czimere helyes használatának 
elrendelését kéri. Kérem a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
S z a l a y S á n d o r ; Körmend városa és 

vidékének hatvankét községe nevében Körmend 
városában egy törvényszéknek leendő fölállítása 
végett átalam már benyújtott kérvény kapcsá
ban van szerencsém újra ötvenkét község kérvé
nyét letenni, melyben mint az ipar és kereske
delem főpontjában Körmenden a Vas megyében 
fölállítandó törvényszékek egyikének elhelyezését 
kérik. Kérem a kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni . 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
M a d a r á s z J ó z s e f : Fehér megy3 Sár-

keresztur községének a kórvényt aláirt negyven
négy beltelkes polgára kéri. hogy beltelkeikhez 
tartozott, de 1839. évben azoktól elszakított kül
sőségek, a helytartótanács levéltárában létező 
1821. évben készült birtokállomány szerint, az 
urbériség jellegét viselő birtokok végleges szabá
lyozásakor teljesítendő örökmegváltás alapján, 
nekik visszaadassanak. 

Kérem a kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni. 

E l n ö k ; Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
B e r e c z F e r e n c z : A t. pénzügymi

niszter úrhoz kívánok egy interpellátiót intézni: 
A közadókról rendelkező 1868: XXI. törvény 
12., 13. és 14. §-ai szerint az egyenes adók négy 
egyenlő részben fizetendők mindig az évnegyed 
közepéig, ezen időn tul havonkint félkrajczár 
késedelmi kamat jár, s a ki adóját az évnegyed 
végéig sem fizeti, az attól a késedelmi kama
tokkal együtt kényszerrendszabályokkal is behaj
tandó. 

Ezen §-okon tul egész törvény mind addig, 
míg az adós ellen végrehajtás nem intéztetik, az 
adóst legkisebb költséggel sem terheli. 

Fölhívott törvény 52. § adósok kimé-
lése tekintetéből, a pénzügyi közegeknek napidijt 
csak azon esetben rendel, ha nem hivataluk szék
helyén működnek, sőt az 53. §, még a végre
hajtási költségeket is, ha végrehajtás több hát

ralékos ellen intéztetik, ezek kőzött adóhát r a l é 
kaik arányában fölosztatni rendeli. 

A törvény mindezen intézkedései ellenére 
Gyöngyösön Nagy Sándor pénzügyi fogalmazó 
f. é. január 22. napján következő rendeletet in
tézett a városi adóhivatalhoz: „Fölhivatik a t. 
adóhivatal, hogy mindennemű adóhátralékosak
tól mai napon kezdve behajtási költség fejében 
befizeséseikhez mérten 2%-ot szedjen bemint tör
vény által megállapított legkisebb dijt, fönha-
gyatván, hogy a hátralékosak kevesbülésével a 
tényleges költség vettessék ki a legutoljára fize
tőkre nézve." 

Ezeket tekintve, következőkre kérek a pénz
ügyminiszter úrtól fölvilágosítást: 

1. Van-e tudomása arról, hogy a gyöngyösi 
adóhivatal mellőzésével Nagy Sándor pénzügymi
niszteri fogalmazó küldetett ki oda az adóhátra-
ékok behajtására ? 

2. Miért mellőztetett a helybeli hivatal s 
központi hivatalnok küldetett ki, és igy az adó
hátralékosak terheltetéseül? 

3. Pénzügyminiszter ur utasítása folytán, aző 
tudomásával bocsátotta-e ki Nagy Sándor mi
niszteri fogalmazó a főnérintett rendeletet? 

4. Miként szándékozik intézkedni a törvény
ellenes rendelet megszüntetésére nézve, s annak 
kibocsátója irányában? 

E l n ö k : Áz interpellatio a pénzügyminiszter 
úrhoz fog áttétetni. 

A képviselőház könyvtára iránti jelentés 
fog fölolvastatni. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a 
könyvtári bizottság (jelentését. Fölkiáltások: ki kell 
nyomatai!) 

E l n ö k : Ki fog tehát nyomatni ugy a 
jegyzék, mint a jelentés. 

P u l s z k y E e r e n c z : T. ház! Február 
23-án Hoffmann Pál azon indítványa fogadtatott 
el, hogy a cultusminiszterium fölügyelete és ke
zelése alatt álló alapok és alapítványok jogi ter
mészetének megvizsgálása végett a képviselőház 
legközelebb egy 12 tagú bizottságot választ; 
szintúgy február 25-én Ghyczy Kálmán képviselő 
ur indítványa fogadtatott el, mely hasonló czél-
ból egy hét tagú bizottságot kivan kiküldetni az 
egyetemi alapokra nézve. Miután mind a két 
határozat a legközelebbi időre mondja ki a vá
lasztást, kérném: méltóztassék a t. ház ezen 
válaszi ásókat a legközelebbi ülések egyikének 
napirendjére kitűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A határozat folytán a választá
soknak legközelebb meg kell történni. Kiván-
ja-e a t. ház, hogy hétfőn történjék meg a vá
lasztás? (Igen!) Méltóztassanak tehát a hétfői 
ülésre mind a két bizottság száraára a szavazási 
jegyeket elhozni. 
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hatályainak kiterjesztése iránt elfogadott törvény
javaslat végmegszavazása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát véglegesen elfogadtatik és tárgyalás 
végett a mélt. főrendekhez át fog küldetni. 

Miután a főrendiház ma délután 1 órakor 
ülést tar t , a jegyzőkönyvnek erre vonatkozó ré
szét hitelesítjük, hogy azonnal átküldhessük. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jegy-
ssőkönyvi kivonatot.) 

E l n ö k * A jegyzőkönyvnek e része tehát 
hitelesíttetik; ennek és a már elfogadott tör
vényjavaslatnak a mltságos főrendekhez való át
vitelével Széll Kálmán jegyző urat bizom meg. 

Következik Zsedényi Ede és Tisza Kálmán 
képviselő urak indítványának fölvétele az azokra 
hozott határozat nyomán. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Zsedé
nyi Ede indítványát.) 

E l n ö k : Ezzel kapcsolatban egy ellenin-
ditvány áll. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Tisza 
Kálmán indítványát.) 

E l n ö k : Midőn ezen indítványok beadat
tak, tárgyalásuk felvételére nézve a ház követ
kezőleg határozott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
képviselőháznak Zsedényi Ede indítványa felett 
hozott határozatát.) 

Tisza Kálmán képviselő indítványára pedig 
a ház következőleg határozott. 

(Olvassa a ház határozatát.) 
E l n ö k : A képviselőház ezen határozata 

folytán az indítványok fölvételéről kell mindenek 
előtt tanácskozni. 

Z s e d é n y i E d e : Meg fogja a t. ház en
gedni, hogy mindenek előtt a tényállást eonsta-
tirozhassam. mely engem ezen némileg rögtön
zött indítványom tételére indított; azután azzal 
kapcsolatban levő nézeteimet a miniszteri fele
lősség kellékei iránt röviden előadhassam. 

Mintegy másfél éve annak, hogy a közle
kedési minisztérium államtitkára Hollán Ernő 
ellen, ki egyszersmind képviselőtársunk, meg
vesztegetési kísérlet tétetett, és azóta feddhetet
len magaviselete daczára ellene mindenféle gya
núsítgatás és ráfogás, részint hírlapok ré
szint mendemondák utján terjesztetik. 

A múlt év október havábin az „Ellenőr ' 
ezirnű hirlap egy czikket hozott, melyben a kö z£ 

lekedósi minisztérium azzal vádoltatik, hogy a-
il íam érdekét a déli vasúttársaság érdekeinekz 
alárendeli, és hogy ennek főoka tulajdonképe u 
Hollán Ernő államtitkár, a ki a minisztérium 

vezetője, és — mint monda: — „rósz lelke/ ' 
(Fölkiáltások hal felől: Rósz szelleme!) 

És mi történt ennek folytán? A miniszter 
ur, és Hollán Ernő államtitkár külön-külön fogta 
perbe ezen czik Íróját Csávolszky-t, a mi némileg 
azon véleménynek adott táplálékot, hogy a mi
niszter a rágalomnak azon részét, a mely Hollán 
Ernő ellen intézve volt, a minisztérium ellen in
tézettnek nem tartja. 

Az esküdtszék a minisztert panaszától el
ütötte, Hollán perében pedig a ezikk íróját a 
rágalom tettében itéletileg bűnösnek kimondotta, 
üe a hirlapilag közlött perbeli tárgyalásokból 
nem tapasztaltam azt, mintha a miniszter kép
viselője saját perében valaha azt is mondotta 
volna, hogy mindezen gyanusitgatásokat, vagy 
Hollán eljárását saját felelősségével fedezi ós 
visszautasítja, és igy mindig sűrűbben jöttek 
azon gyanusitgatások és ráfogások; sőt már né
mely hírlapokban megkülönböztették Hollán Ernő 
eljárását a miniszter eljárásától. 

így érkezett el a közlekedési minisztérium 
költségvetése tárgyalásának napja, és i t t e te
remben az ellenzéknek némely szónokai hírlap
jaikkal ugyanazon tact ikát követték: nagy tisz
telettel meghajolván a miniszter előtt, hivatal
nokai, és különösen Hollán Ernő eljárását gya
nús színekben festették. 

A miniszter az átalános vádakra felelt, de 
egy szóval sem a Hollán Ernő ellen intézett 
gyanusitgatásokra; sohasem mondta, hogy eze
ket felelősségével fedezi, soha sem szólította tel 
a gyanúsítgató ka t , hogy a minisztériumhoz 
adják be panaszaikat; soha sem mondta, hogy 
Hollán Ernő i t t nem köteles felelni: és igy Hol
lán Ernő kényszerítve volt képviselői jogával 
élve, ezekre maga részéről válaszolni. 

Igen nehéz akkor, mikor a képviselő egy
szersmind hivatalnok, (Igaz! bal felől.) és midőn 
e teremben felszólal, megkülönböztetni: vajon 
törvényhozói kötelességének gyakorlatában szól-e, 
vagy pedig mint hivatalnok? (Ugy van! a szélső 
bal oldalon.) 

De azt meg fogja a t. ház engedni, hogy 
Hollán Ernő e teremben sem mint államtitkár, 
sem mint a miniszter megbízottja nem szólha
t o t t : mert a miniszter megbízottjaként Hyero-
üimy osztálytanácsos muta t ta to t t be; tehát i t t 
Hollán csak mint képviselő szólt. De el fogja is
merni velem együtt a t. ház azt is, hogy mi
dőn ezen teremben képviselőtársai által megtá
madott képviselő, ártatlansága érzetében más 
uta t teljes igazolására nem találván, maga szó
lal fel egy parlamentalis enquéte kiküldése mel
lett, és a ház hozzájárulására hivatkozik: hogy 
akkor a ház saját móltósága és tekintélye érde
kében igen is intézkedni köteles. Ezen kőteles-
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ségérzetében adtam be a megtámadta tás har-
mdik napján ezen indítványomat ; ós csakis ak
kor, midőn épen az előttem szóló miniszter ur 
Csernatony képviselő társunknak adott válaszá
ban egy szóval sem órinté a Hollán Ernő el
len intézett gyanúsításokat; egy szóval sem 
érinté az általa kért enquéte kiküldését. Ek
kor tettem indítványomat. Ez a tényállás. 

A mi azon ellenvetést illeti, hogy az álta
lam indítványozott parlamentalis enquéte a mi
niszteri felelősség körébe vágna, mert Hollán 
Ernő egyszersmind államtitkár, erre nézve figyel
meztetem a t. házat az 1848-ki III. t. ez. 32. 
§-ára, mely szerint a miniszter csak oly tettért , 
melyet maga követ el, és oly rendeletért, me
lyet maga ir alá, vonathatik felelősségre, vagy 
helyeztethetik vád alá. I t t tehát hivatalnok tet
teiről szó nincs. (Mozgás a szélső balon.) 

Igaz, hogy ugyanazon t. ez. 4-ik szakasza 
azt mondja, hogy a minisztérium minden tagja 
felelős hivatalos eljárásáért; de véleményem sze
rint a miniszter hivatalos eljárása csak oly ha
talom gyakorlására terjedhet ki, melyet a tör
vény neki ad, tehát oly cselekményekre, me
lyekre a törvény által fel van hatalmazva; ha 
pedig oly hatalmat bitorol, melyet a törvény 
neki nem adott, akkor a törvényes rendes bíró
ság elé tartozik és ott vonatik felelősségre, nem 
pedig a parlament előtt, ugyanazt az 1848-ki 
IH. t . ez. 36. §-a is mondja, hogy t. i. akkor 
a köztörvóny alatt áll. Ez igy van Angliá
ban is, midőn valamely miniszter a habeas cor-
pus actat megsérti: nem a parlament által vo
natik felelősségre, hanem a sértett polgár által 
a rendes bíróságok előtt. De midőn a habeas 
corpus acta törvény által fel van függesztve, 
akkor ennek megsértéseért csak a parlament ál
tal vonathatik felelősségre. 

Midőn tehát a miniszter hivatalos eljárása, 
melyért csak a patlament által vonathatik fe
lelősségre, ily korlátok közé szoritatik, én ré
szemről nem ismerem el azt, hogy az alárendelt 
hivatalnokok oly tettei, melyeket a miniszter 
tudta, rendelete nélkül elkövetnek, csakis és ki
zárólag a miniszteri felelősség körébe tartozná
nak, az az olyanok lennének, melyek iránt csak 
a minisztérium engedelmével lehetne a megvizs
gálást elrendelni. Mert akkor, t. ház, a minisz
ter a hivatalnok és a törvény közé állíttatnék, 
és akkor a hivatalnokot csak a miniszter utján, 
utoljára a parlament utján lehetne elérni, 
és akkor az egyes polgár szabadsága, az 
az biztossága, az egyes hivatalnokok vissza
élései ellen nem lenne egyéb, mint puszta 
szó ; mert teljes biztosságot, sem a parlamen
táris szószék, sem a sajtószabadság, nem nyújt

hatnak, ha a polgár a rendes biró közbejárásá
hoz nem folyamodhatnék. Angliában a hivatal
nokok akkor is a rendes biró elé vonatnak, ha 
a miniszter által aláirt rendeleteket végrehajt
ják ; ez Wilkes^ hires perében bő mértékben ta
pasztaltatott. Én ezt nem alkalmazom ily kiter
jedésben Magyarországra: mert i t t a törvény azt 
rendeli, hogy azon rendeletért, melyet a minisz
ter aláirt, egyedül a miniszter felelős; de épen 
azért, annyival nagyobb erővel következtetem 
azt, hogy mikor a hivatalnok nem a miniszter 
rendeletére, hanem annak akarata vagy tudta 
nélkül jár el, nem egyedül a miniszter rendel
heti el a megvizsgálást, de a cselekményért ren
des biró elé is állittathatik. Ezeket előre bo
csátva, jelen esetben, az államhivatalnok Hollán, 
egyszersmind képviselő is, ellene i t t , ezen orszá
gos teremben, több képviselőtársam által min
denféle gyanúsítgatás intéztetett, sőt oly cse
lekményekkel gyanusitatott, melyeket mintegy 
a miniszter háta mögött követett volna el: s a 
háznak joga ne legyen a becsületében megsér
tet t követ-társának igazolására u ta t nyitni ? A 
képviselők, kik őt e teremben megtámadták, sen-

! kinek sem felelősek csak a háznak az itten ejtett 
szavak és elkövetett te t tekér t ; nincs hatalom e 
termen kívül, mely a képviselőket arra szorít
hatná, hogy az itten ejtett szavakat igazolják, 
vagy visszavonják. Hiszen a miniszter ur né
hány nappal indítványom megtétele után jelen
te t te a háznak, hogy egy miniszteriális enquéte 
van kiküldve és felszólította a képviselőket, hogy 
az előtt panaszaikat, gyanúsításaikat igazolnák. 
Jelent-e meg egy? Hiszi-e azt, hogy ez által 
igazoltattak hivatalnokai1? Azok, a kik e pana
szokat és gyanúsításokat úgyis üres mendemon-

j dának tartják, azok sem parlamenti, sem minisz-
I téri enquétre nem várnak. De képviselőtár-
| sunk megsértett becsülete, a minisztérium tekin-
| télye, a ház méltósága okvetlenül kívánják, hogy 
) mindazon gyanúsítások, melyek itten nyilvános 

ülésben ellene intéztettek, épen ugy nyilvános 
j ülésben vétessenek vissza. Erre csakis az álta

lam indítványozott választmány nyújt lehetősé
get, mert csak ez előtt kötelesek a képviselők 
felelni mindazokról, miket i t t mondottak. E vá-

| lasztmány hatásköre egyátalában nem vág a 
j miniszteri felelősség körébe, mert hiszen, csak 
I azon megtámadásokra terjeszkedik ki, melyek itt 

e házban történtek. A képviselő Hollánnak nincs 
más útja teljes igazolásához jutni, s azt hiszem, 
hogy a háznak joga nincsen ezt tőle megtagadni, 

Nem is foghatom meg, hogy, ha akkor, mi-
j kor a tisztviselő eljárása iránt magán panasz 
! folytán a rendes biró előtt jelen meg, a minisz-
] téri felelősség egyátalában semmiben nem sér-
! tetik meg; hogyan történhetnék ez akkor, mi-
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dőn a ház saját jogával élvén, ogyik tagjának 
igazolása végett ezt az enquetet elrendeli. 

Ennek folytár én a t. házat arra kérem, 
hogy ez indítványomat tárgyalás alá venni mél
tóztassék. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! (Hall
juk !) Ha reménylenem lehetne, hogy a t. ház a 
szóban forgó indítványokat tárgyalni fogja, sok
kal rövidebben szólhatnék ; de miután nagyon 
meglehet, hogy a házszabályok által kétségtele
nül adott jognál fogva ki fogja a többség mon
dani, hogy ez indítványokat nem akarja tár
gyalni, kéaytelennek érzem magamat saját in
dítványomat most ezen alkalommal kissé bő
vebben indokolni, indokolni pedig annyival in
kább, mert már a múlt vita alkalmával i t t e 
házban és a sajtó utján és mindenütt politikai 
körökben oly vádak és kifogások tétet tek az 
ellen, a melyek ellenében azt igazolnom köte
lességem és melyek ellen azt igazolnom — meg
győződésem szerint legalább — nem is nehéz. 
(Halljuk!) 

Mielőtt ezt tenném, legelőször is pár szó
val azt óhajtom megmondani, hogy mért nem 
tar to t tam én és tar tom Zsedényi igen t. képvi
selőtársunk indítványát kielégítőnek, mért nem 
fogadom el azt én sem, és miért tar tot tam szük
ségesnek r annak ellenében saját indítványomat 
beadni? En nem fogadhatom el Zsedényi t. kép
viselő ur indítványát legelőször azért, mert én 
nem látom annak logikai igazoltságát, hogy a 
képviselőház először kimondja: hogy a gyanú 
vagy vád, melyről szó van, ráfogás és azután 
vizsgálatot rendeljen, {TJgy van! hal felől.) mert 
valamely vádra nézve sem azt, hogy igaz, sem 
azt, hogy ráfogás, kimondani, ha vizsgálatot aka
runk rendelni, nem lehet. Mert a vizsgálat föl
adata épen azt ki tüntetni : hogy ráfogás-e vagy 
pedig igaz. De nem fogadhatom el másodszor 
azért sem, mert azon indítvány egyes egyedül 
az államtitkár ur személyére és egy bizonyos 
eseményre vonatkozik és i t t én is vagyok bátor 
a történtekre hivatkozni. Sem Simonyi t. kép
viselőtársam és barátom, ki ez ügyet először 
szóba hozta, sem én, ki az indítványt beadtam, 
Hollán képviselő úrra vonatkozó azon vádakat 
egyátalában nem emeltük ; mi nem Hollán kép
viselő urat támadtuk meg, de megtámadtuk az 
eljárást, mely a közlekedési minisztérium kebe
lében divatozik. Es Simonvi t. barátom azon 
átalános tiszteletnél fogva, melylyel mindenki a 
miniszter ur jelleme irányában viseltetik, kivé
telt te t t ugyan, az az megjegyezte, hogy egy
átalában bármit leszen is mondandó, távol van 
tőle azon gyanú, mintha a miniszter ur maga 
te t t volna olyanokat, melyek megrovás alá es
nek; de mindamellett is az államtitkár ur sze

mélyét, mint kit a megrovások illetni fognak, 
ki nem jelölte. 

A vita további folyamában — tökéletesen igaz 
— szó volt Hollán államtitkár ur személyéről 
és irányában a sajtó utján emlegetett és a sajtó-
biróság előtt is lefolyt ügyről; de hivatkozom a 
t. ház emlékező tehetségére, hogy maga azon 
képviselő ur, ki ezen ügyet szóba hozta, épen 
oly modorban hozta szóba, mely modor által az 
államtitkárt nem vádolni, hanem kimenteni igye
kezett, és hivatkozom arra is, hogy a t. állam
ti tkár ur ez alkalmat fölhasználván, e tárgyban 
nézeteit itt kifejtette. Hogy mintegy öntudatla
nul, önkénytelenül a t . 'államtitkár ur személye 
lépett e vitáknál előtérbe, annak két oka van. 
Az egyik: mert csakugyan nagyon elterjedt hit 
az a közvéleményben, hogy a legtevékenyebb 
részt a közlekedési minisztérium teendőiben ő 
veszi. Másik oka az, hogy az akkor kifejlett vi
t a folyamában ő vette magának az oroszlán
részt ; azonban, miután az egész vitának menete, 
ezen meidens kivételévei, nem a személy ellen és 
nem azon bizonyos esetre vonatkozólag volt in-

! tézve. hanem igenis volt intézve azon visszaélé
sek ellen, melyek — távol legyen tőlem, hogy 
állítsam — hogy léteznek, de a melyek létezése 
iránti hit, pártkülönbség nélkül el van terjedve 
az országban, azt, hogy akkor a vizsgálatot egy 
bizonyos ügyben, bizonyos személy ellen intézni 
a nélkül, hogy intéztetnék a minisztérium eljá-

I rása ellen is, igazoltnak nem tartom. Ezek azon 
I okok, melyeknél fogva én Zsedényi t. képviselő-
| társunk indítványát el nem fogadhatom. 

Az én indítványom azt ezélozza, hogy megvizs-
gáltassék a közlekedési minisztérium keblébeni 
ügykezelés, és kijelöli egész átalánosságbau azon 
három főteendőjét a minisztériumnak, melyekre 

! nézve a gyanú főleg táplál tat ib; jelesen a vas
úti engedélyezések körüli eljárást, a déli vasúttár
saság érdekeinek túlságos pártfogolását, és a 
közutak építésének helytelenségül kezelését. Ezen 
indítvány ellenében már akkor hallottam fölho
zatni épen ugy, mint Zsedényi képvitelőtársamé 
ellen, hogy a háznak ily átalánosságban tartot t , 
nem specifikált és adatokkal nem bizonyított 
vádak ellenében vizsgálatot elrendelni nem lehet. 
Én azt tartom, hogy ezen állítás tévfogalmon 
alapul. Meggyőződésem szerint, ha a miniszter 
ellen van bizonyos concret esetekre vonatkozó, 
okmányokkal igazolható vád. akkor az ellen vagy 
bizalmatlansági szavazat, vagy vád alá helyezés 
inditványoztathatik ; de vizsgálat nem eszközöl
hető: ha pedig egy ily concret esetekre vonat
kozó s okmányokkal igazolható vád vagy gyanú 
— nem maga a miniszter által, de a minisztérium
ban követett eljárásra — vonatkozik, akkor ez vagy 
a miniszter megvizsgálása alá, vagy a törvény-
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szék elé tartozik, a képviselőházat pedig illeti 
megvizsgáltatása épen az igazság kiderittetóse 
érdekéből oly vádaknak, melyek a közvélemény
ben elterjedve vannak, de melyek nem oly ter
mészetűek, hogy azok iránt egyes emberek ada
tokat hozhatnának föl, hanem a melyeknek iga-
zoltsága vagy igaztalan volta csakis a vizsgálat 
folyamán deríthető ki. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Méltóztassanak megengedni: ha azt fogják 
önök fölállitani, hogy a képviselőház, bármeny
nyire nyugtalanittassék is valamely vád vagy 
gyanú által az ország közvéleménye, azt meg 
nem vizsgálhatja, hanem vizsgálatot rendelhet 
csak egyes speeificált és okmányokkal bizonyít
ható vádak ellenében: akkor öuök a képviselő
ház ellen őrködését semmivé tették, (Ugy van! 
bal felől.) mert a hivatalos bureauxokban műkö
dés természetéhez tartozik, hogy — lehet, megen
gedem igen gyakran tévesen, de lehet — sok eset
ben a közvéleménynek erkölcsi meggyőződése, 
hogy ott hibák léteznek, de positive bíróság előtt 
állithatólag azokat nem tudhatni. (Helyeslés bál 
felől.) Épen az ilyenek megvizsgálása, az ilyenek 
irányában az ország közvéleményének megnyug
tatása az, a mi a képviselőháznak joga és köteles
sége. 

Azt is méltóztattak mondani, s ez minden
esetre a legkomolyabb vád vagyis legkomolyabb 
érv indítványom ellen : hogy ellenkezik a parla-
mentalismussal, ellenkezik a miniszteri felelősség
gel, hogy túlmegy a képviselőház jogkörén. 

En t. ház, magam részéről sem vagyok ba
rátja az elméleti fejtegetéseknek; de most, mi
dőn e tárgy nálunk, kiknél a parlamentahsmus 
igen rövid, először szóba jőn, nem felesleges ta
lán egészen, hogyha ezen elveket egy kissé szel
lőztetjük ; nem felesleges, ha megvilágítjuk a 
parlamenti tapasztalás fáklyájával — nem a 
miénkkel, mert, hiszen nekünk parlamentáris ta
pasztalásunk nincs, miután nem gondolom, hogy 
a pozsonyi rendi országgyűlés tapasztalataiból 
akarna valaki a parlamentalismusra következ
tetni ; de meg azon tapasztalat fáklyájával, 
— mely a parlamentalismusnak classieus helyén 
szereztetett. 

A mi az elvet illeti, kétségtelen elv az és 
axiómának tekinthető, hogy egyátalában a par
lamentnek, s igy a képviselőháznak is, a végre
hajtó hatalom körébe beavatkozni nem szabad. 
Elannyira áll az — és én nem fogok ez ellen 
véteni soha — hogy a legkisebb speciális ren
deletnek végrehajtása körébe a különben oly nagy 
hatalommal bíró ház beleavatkozni jogosítva 
nincs. Ez szükséges is, mert különben magához 
ragadna a parlament minden hatalmat, az al
kotmányos jogok gyakorlata egy kézben össze

zavartatnék, a mi pedig mindenkor és mindenütt 
zsarnokságra vezetett. 

De amennyire áll ez, épen oly axióma az, 
hogy a parlamentnek s jelesen a képviselőháznak 
joga van magának tudomást szerezni minden fe
lől, a mi a végrehajtó hatalom körében történik, 
hogy joga van minden e tekintetben támadt vá
dat vagy gyanút megvizsgálhatni, hogy azután 
azok irányában, és azok fölött határozhas
son, azon vádaknak vagy gyanúknak alaptalan
ságát kimondhassa, vagy ha bebizonyulnak, ro-
szalását kifejezze, vagy ha szükséges, komolyabb 
intézkedéseket is tegyen. 

k. miniszteri felelősségre nézve is eltérő né
zetben vagyok az előttem szóló képviselő úrtól 
ismét. En nem hiszem azt, mit ő mondott, hogy 
a miniszter feleletre ne vonathatnék azokért is, 
a melyek minisztériuma kebelében, habár ugy 
történtek, hogy azokban tevékeny részt nem 
vett, sőt azt hiszem, hogy ha a minisztérium 
kebelében visszaélések, helytelen eljárások követ-
tetnek el és azok bebizonyultak, habár teljesen 
ártatlan legyen is a miniszter ezen tények el
követésében, a politikai felelősség súlya őrá ne
hezedik ; az egyes elkövetett tények iránt birói 
felelősséggel tartozván azok, a kik elkövették. 
Tehát épen nem ellenkeznék ez azzal, hogy a 
minisztérium kebel ébeni visszaélések ellen a ház 
vizsgálatot rendelhessen, de sőt épen ez az, a mi 
szükségessé teszi, hogy azt rendelhessen és né
melykor rendeljen is: mert épen a vizsgálatból 
kell kiderülni annak, hogy van-e alapja azon 
gyanúnak, hogy igy felelősséget a miniszter: 
ellen érvényesíthesse és épen, mert in ultima 
ratione a politikai felelősség a minisztert illeti, 
lehetetlen ily vád és gyanúnak ellenében elfogad
ni azt, hogy a miniszteri enquete vizsgálja meg. 
mert itt a miniszter nem bíró, hanem ő is érdeklett 
fél. (Igaz '. bal felől.) 

Ezen szempontokból tekintve indítványomat, 
azt gondolom, hogy annak jogosultságát meg
tagadni bajos lesz. Azonban igen természetes, 
hogy egyátalában nem lehet kívánnom sem, 
hogy a t. ház igy az én egyszerű állításomra 
elfogadja az általam fölállított elvek és nézetek 
helyességét; és épen ezért engedjék meg, hogy 
e tekintetben bivatkozh ássam az átalánosan 
mindenütt tekintélyül elismert angol államférfiak 
nyilatkozataira, hivatkozhassam magának az an
gol parlamentnek eljárási gyakorlatára, a mely
nek folytán elérni fogom, hogy ha azok igazol
ják a parlamentáris elv és miniszteri felelősség 
szempontjából az általam indítványozott eljárási, 
nem fogják önök többé mondhatni, hogy az a 
parlamentálismussal és a miniszteri felelősséggel 
ellenkezik: mert azt gondolom, hogy beismeren-
dik, miszerint azon angol államférfiak épen ugy. 
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mint az egymást fölváltott angol alsóházak is bír
tak legalább annyira, mint mi, tudomásával 
annak, hogy a parlamentálismussal ós minisz
teri felelősséggel mi egyezik meg. (Halljuk ) 

Nem óhajtván, hogy bár egy szót is más
képen mondjak, mint az illetők által mondatott, 
engedelmet kérek, hogy azt, a mi tisztán idézés, 
olvashassam. (Halljuk!) 

Még a múlt század végén a hires angol 
publicista és képviselő Bürke azt mondotta : 
„szabadalma a képviselőháznak, hogy beavat
kozzék rendelkező utasitással és figyelmeztetés
sel a végrehajtó hatalom minden tettébe, kivétel 
nélkül*. 1784-ben pedig az angol alsóház egy 
comité-et nevezvén ki, mely a végrehajtó hata
lom irányában való eljárás tekintetéből az előző 
eseteket kikutassa, e comité jelentése folytán 
maga az alsóház következő határozatot állapítta
tott meg : (Halljuk !) „hogy alkotmányos és 
megegyezik a ház szokásával, hogy kimondja 
nézetét és véleményét minden diseretionális ha
talom gyakorlása fölött, mely akár a törvény 
által, akár más módon a közszolgálat czéljából, 
bármely más testületre ruháztatot t ." Tehát nincs 
distinguálva a testületek közt, hanem csak áta-
lánosan a testületekről van szó. 

Továbbá Pi t t 1788-ban mint miniszterelnök, 
midőn indítvány tétetett , hogy az admiralitás
nak, tehát nem az admiralitás felelősségének, 
hanem a tengerészeti minisztériumnak eljárása 
iránt vizsgálat rendeltessék el, mondom, mint 
miniszterelnök monda, hogy ,,e háznak alkotmá
nyos hatalma vau, vizsgálatot tartani a kor
mány bármely osztályának eljárása fölött akár 
megrovás, akár büntetés czéljából, és hogy va
lahányszor oly eset fordul elő, (Halljuk!) mely 
ily visszaélés iránti gyanút igazol, a ház eluta-
sithatlan kötelességének tekinti, hogy vizsgálatot 
rendeljen el." (Pulszky Ferencz közbekiált : „De iga
zolt vádra!) Az „igazolt" szóra Pulszky képvi
selő urnák most csak azt felelem, hogy majd 
elmondandóm ez iránt is nemcsak saját néze
temet, hanem azt hogy. miben látja azt az angol 
parlament. 

Ugyanezen alkalommal Fox így nyilatko
zott : ..alkotmányos teendője ós kétségtelen kö
telessége a háznak, hogy őrködjék a végrehajtó 
közegek fölött, és ha van oka visszaélést gyaní
tani, rendeljen vizsgálatot megrovás vagy bün
tetésre való tekintettel." (Hangok a bal oldalon : 
Itt bizony van ok!) 

Továbbá a ma élő angol államférfiak, ugy 
hiszem, legnagyobbika Gladstone 1855-ben, mi
dőn vizsgálat elrendelése inditványoztatott épen 
oly. czélból, hogy földerítessenek az okok, me
lyeknél fogva ő mint pénzügyminiszter a R. h. 
T. J . Kennedyt, az erdők biztosát hivatalából 

elbocsátotta, a vizsgálat kiküldését az alkalom
mal nem lát ta ugyan indokoltnak, de határo
zottan kimondotta, hogy „a háznak ily vizsgálat 
elrendelésére joga van"; (Fölkiáltások jobb fel&l : 
Hisz ezt mi is elismerjük!) és igy az ily vizsgá
lat elrendelését a parlamentálismussal ellentét
ben állónak egyátalán nem találta, — nem azt, 
hogy- a ház ezáltal tulmenjen jogkörén. 

Az, kit az angol parlamenti eljárásra és 
átalában a parlamentálismusra nézve, azt hi
szem, mindnyájan tekintélynek ismerünk : Ers-
kine May — midőn a korlátokat megszabja és 
a korlátokról értekezik, melyek közt a parla
mentnek a végrehajtó hatalommal szemben jo
gait gyakorolnia kell, azt mondja, hogy ,,a ház 
elrendelheti az irományok előterjesztését, meg
vizsgálhatja — nem a miniszter — hanem a 
tisztviselők magaviseletét, kimondhatja nézetét 
azon mód fölött, mely szerint a kormányzat 
bármely teendője végeztetett, vagy kellene hogy 
végeztessék." 

Tehát ismétlem, nem mondja, hogy ,,bármely 
miniszternek eljárását," hanem ..bármely hivatal
nok és bármely tisztviselő eljárását"megvizsgálhatja 
a képviselőház. 

Azonban talán nem lesz egészen helyén 
kívül, ha ezen nyilatkozatokhoz egy pár példát 
idézek arra nézve is, hogy ezen jog gyakorlatát 
hogyan értelmezte az angol képviselőház. 

Nem egyoldalú idézeteket akarok tenni. 
Idézni fogok olyan eseteket, midőn miniszter 
ellen intéztetett vizsgálat; de idézni fogok oly 
eseteket is, midőn a vizsgálat nem egyes minisz
ter, hanem az egész testület, maga a miniszté
rium eljárása ellen intéztetett. 

Az 1844 — 45-ki ülésszakban Mr. Duneombe 
— egy privát member — szóba hozta a képvi
selőházban, hogy a belügyminiszter bizonyos le
veleket fölbontott és hogy helytelen eljárást kö
vetett. Ezen egyszerű fölszólalás eredménye az 
lett, hogy erre nézve mindkét ház vizsgáló bi
zottságot nevezett k i ; tehát nem kívántak a 
vizsgálat előtt olynemü bizonyítékokat, a minő
ket önök a túlsó oldalon kivannak. 

1853-ban, — és ez eset a mi körűimé 
nyeinkre nézve, ugy hiszem, meglehetősen tanulsá
gos— midőn az Aberdeen-miniszterium megalakult, 
a képviselőházban egy független tag által 
te t t indítvány következtében maga belenyu
godott ezen minisztérium, hogy, miután el 
volt terjedve a gyanú, hogy az admiralitás be
folyását és kinvezési jogát némely választási 
joggal biró várossal szemben pártérdekből hasz
nálta, választassák bizottság, mely megvizsgálja, 
hogy ezen jogával és befolyásával az admiralitás — 
tehát ismét nem maga a felelős miniszter — miként 
élt ? A küldöttség kineveztetett, a vizsgálatot 
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megtartotta és jelentésében kárhoztatását mon
dotta ki, nem a miniszter, hanem az egyik 
Secretary ur, Staffort ellen és magában az alsó
házban is a helytelenitési indítvány nem egye
nesen a miniszter, hanem a minisztérium eljá
rása ellen intéztetett. 

Továbbá ugyanazon évben törtónt, hogy 
ismét egy egyszerű fölszólalásra vizsgáló eomitét 
nevezett ki az alsóház, mely megvizsgálja, hogy 
alapos-e azon gyanú, a mely szerint helytelen 
indokokból törtónt, hogy egy Ingladue nevezetű 
hadnagy, ki a királyi szolgálatból előbb elbo-
esátatott volt, ismét alkalmaztatott. Itt is is
mét egy egyszerű fölszólalás elégséges volt egy 
vizsgáló bizottság kiküldésére. 

1855-ben, mint talán méltóztatnak rá em
lékezni, Angliában, főleg a ,,Times" levelei foly
tán, elterjedt azon hir a közvéleményben, hogy 
a Sebastopol előtti hadsereg szenvedéseit azon 
hivatali osztályok rósz eljárása okozza, melyek 
meg lettek bizva azzal, hogy az ottani hadsereg 
ellátását eszközöljék. Ezen elterjedt hirek alap
ján Mr. Roebuck indítványozta, hogy választas
sák egy küldöttség (seleil-commitée), mely az 
emiitett hivatali osztályok eljárását vegye vizs
gálat alá. 

Ez alkalommal lord John Kussel ugy nyi
latkozott, hogy a vizsgálati jog, egy nagyon 
értékes parlamenti jog, és beismerte, hogy azt 
csak két okból lehetne ellenezni : vagy ha a 
szóban levő baj nem oly nagy, hogy arra nézve 
a vizsgálat okvetlenül szükséges lenne; vagy ha 
már történt orvoslás. 0 tehát nem azt kívánta, 
hogy a baj a szóba hozott gyanú előbb már 
okmányokkal igazoltassák, de azt kívánta vizs
gáltatni, hogy elég nagy-e a baj, a gyanú, és 
megérdemli-e a küldöttségi vizsgálatot ? 

Lord Palmerston, ki közben miniszterelnök 
lett, ígéretet is tett arra nézve, hogy miután a 
minisztérium változott, a baj okvetlenül orvo
soltatni fog; mindamellett azonban kénytelen, 
volt meghajolni a ház akarata előtt, mely a 
vizsgálatot követelte és pedig nem a miniszter, 
hanem a hivatal ellen. 

1864-ben szóba hozatott a képviselőházban az 
iskolatanács azon eljárása, a meby szerint az 
állam-inspectorok jelentéseit nem teljes mérték
ben közlik. Ez eljárás fölött vita támadt, a ház 
megrovó nézetet fejezett ki, a melynek követ
keztében ezen tanács alelnöke — tehát nem hi
vatalos és felelős feje, hanem alelnöke leköszönt. 
Hanem félreértések kikerülése végett megjegy
zem, hogy a leköszönés oka az volt, hogy az 
aleinök a háznak ama megrovó nyilatkozatában, 
szavaival szemben előadásának hitelessége iránti 
kétkedést látott. Á leköszönés tehát megtörtént, 
pedig aziránt tisztában volt mindenki, hogy a 

testület eljárása iránti roszalás folytán a lemon
dás nem őt, de az osztály elnökét, felelős fejét 
illette volna. 

Azonban a dolog nem maradt annyiban, 
mert bár elannyira igazolta eljárását, később 
mind Mr. Lou, mind az osztály felelős feje, 
lord G-ranville, hogy maga lord Bul is meg-
nyugtatottnak nyilvánította magát; mindamellett 
lord Palmerston mint miniszterelnök kijelentette, 
hogy követelni fogja egy küldöttség választását, 
mely a tényállapotot kiderítse; ez ugyan akkor 
elmaradt, de pár nappal később a ház, Sir George 
Grey, hasonlag a kormány tagjának indítványára 
egy külön bizottságot nevezett ki, mely megvi
lágosítsa az ügyet, végére járjon: mi a nevelés
ügyi bizottság eljárása; tehát nem a miniszteré, 
hanem a hivatalé, ő fölsége iskola-inspectorainak 
jelentésére nézve ? Már ez alkalommal kiderült az 
ott fölhozott vádak és gyanúk alaptalan volta, 
de nem a miniszterre mondotta ki a ház akkor 
a fölmentést, hanem az volt a határozat, hogy 
megrovásra nincs szükség, mert az osztály — tehát 
az egész hivatal — a tisztátlan indokok általi ve-
zéreltetés vádja alól magát kimenté. 

Egyetlen egy példát hozok még föl, t. ház, 
oly czélból, hogy a mai naphoz minél közelebb 
jussunk. Ez ugyanis törtónt 1868. febr. havában. 
(Halljuk ) Ez alkalommal el volt terjedve a 
közvéleményben azon hiedelem, hogy ismét nem 
a First lord of the admirality, hanem egyáta-
lában a Board of the admirality a számára 
megszavazott pénzeket könnyelműen és veszte
getve adja ki. Ezen elterjedt hirt Mr. Seeley 
szóba hozta a házban, és kérte egy bizottság 
kinevezését, hogy ez vizsgáltassák meg. A ház a 
bizottság kinevezését elhatározta; a bizottság el 
is járt hivatásában, és utoljára is az eredmény 
az volt, hogy nem lett további intézkedés szük
séges azért, mert a bizottság kijelentette, hogy 
az admiralitás tisztviselőinek jellemén semmi 
szenny nem marad. Tehát ismét nem a miniszter, 
hanem az admiralitás tisztviselőiről volt szó. 

Ezen példákból én azt hiszem t. ház, hogy 
kétségtelenül nyilvánul az, miszerint a képviselő
ház joga, sőt kötelessége a vizsgálatot elrendelni, 
nemcsak a miniszter személye ellen, de az alatta 
levő minisztérium eljárása irányában is. {Helyes
lés hal felől.) 

Másfelől kiviláglik az, hogy legalább ott, 
hol mégis, ugy hiszem, némi keveset értenek a 
parlamentalismus elvéhez, nem követik azt, 
hogy ily vád egyes esetre specificált legyen, 
nem, hogy bírói documentumokkal legyen iga
zolt; hanem két dolgot vesznek tekintetbe. Egyik 
dolog az, hogy ha oly komoly a vád, mely ha be-
bizon vitatnék, a ház részéről roszalást vagy 
kárhoztatást vonna maga után, a másik pedig 
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az, hogy nem egyes emberek gyanúsításából vagy 
kétkedéséből származik-e, hanem oly vád-e, mely 
nyugtalanitólag el van terjedve a közvélemény
ben. (Igaz! Bal oldalon.) És a hol ezen két tényező 
megvan, ott a vizsgálat kiküldését soha elle
nezni nem szabad, és nem is szokták: egy felől, 
mert érzik azt, hogy épen a speeialiter ok
mányokkal nem igazolható vádak ellenében, ha 
azok egyszer a közvéleményben elterjedve van
nak, egyedüli mód az igazolásra csak a parla
menti vizsgálat; de teszik azt azért is, mert ők 
legalább ugy fogják föl a parlamentális és sza
bad alkotmányos kormányzatot, hogy ezen sza
bad alkotmányos kormányzatnak még akkor is, 
ha magát bántva vagy magát méltatlanul sértve 
érzi a közvéleményben méltatlanul elterjedt hí
rek által, e vádakat ignorálnia nem szabad, de 
kötelessége megtenni mindent, hogy a közvéle
ményt megnyugtassa. Mert e kormány érzi, hogy 
ő a közügyért, a közvélemény által létezik, s 
érzi azt, hogy ha egyik vagy másik osztály el
len, — mondom, meglehet, teljesen alaptalanul 
— vádak s gyanúk a közvéleményben gyökeret 
vertek, azon osztály nem fogja hivatását jól, s 
az ország érdekében teljesíthetni mindaddig, mig 
vagy ki nem derül azon vádak s gyanúsítások 
alaptalansága, vagy pedig kiderülvén azoknak 
alapossága, a kormányzat azon ága meg nem 
tisztíttatott azoktól, kik hibásaknak találtatnak, 
(Helyeslés bal felől.) 

Így állván a körülmények, t. ház, részemről 
figyelembe ajánlom azt is, hogy AngJiában lega
lább nem tekintik oly csekélynek a közvélemény 
orgánumai, a hírlapok által elterjesztett híreket 
ugy, a mint i t t m a . a az indítványtevő ur is in
dokolásában tekinteni látszik, hogy Angliában 
legalább — az igaz, mint sehol a világon — 
nem fognak ugyan teljes s positiv hitelt adni 
mindannak, a mi a hírlapok utján közöltetik, 
de nem szokták előre kimondani azt, hogy a 
mi a hírlapok utján közöltetik, az csak rágalom 
lehet, hogy. mondom ott épen, ha az ország köz
véleményének orgánumai, a napi lapok valami 
ily hirt felkarolnak, szükségesnek tartják az ez 
által a közvéleményben támadt nyugtalanságot 
nem hatalomszóval, nem bírói eljárással, de a 
tiszta, igazság felderítésével eloszlatni. Ennek, is
métlem, csak egy helyes módja van: a parlament, 
a képviselőház bizottsága által véghezvitt vizs
gálat. Ezen szempontból tehát indítványomat, 
mint a mely a fönebbiek szerint legalább, mind 
a parlamentalismus elveivel, mind a miniszteri 
felelősséggel megegyez, és mely a képviselőház 
jogkörén egyáltalán túl nem megy, a t. háznak 
elfogadásul ajánlom. (Helyeslés bal felől.) 

Megjegyzem azonban, és kérem a t. házat, 
hogy, ha mégis mindezek daczára indítványomat 
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eltogadni nem méltóztatnék : tegyék ezt legalább 
azon, — bár ez esetben meggyőződésem szerint 
nem alapos — ckból, hogy a jelen esetben nem lát
ják ily bizottság választásának szükségét; de áll
janak el azon elvtől, a mely a múlt vita alkal
mával i t t felhozatott: mintha a háznak ily vizs
gálat elrendelésére nem volna joga; (Fölkiáltások 
jobb felől: Ez nem is mondatott!) álljanak el an
nak állításától: mintha ily vizsgálat elrendelése, 
akár a parlamentalismussal, akár a miniszteri 
felelősséggel ellenkeznék. (Közbeszólások jobb felől: 
Ezt senki sem mondta!) 

Méltóztassanak azok, kik azt hiszik, hogy 
ezt senki sem mondotta, az akkori viták folya
mát és a sajtó némely orgánumainak akkori 
nyilatkozatait elolvasni, és nem fogják állítani, 
hogy ezt senki sem mondotta. (Ugy vem! bal, felől!) 
Sőt merem állítani, hogy ezen érvet a minisz
teri padokról is hallottam. (Mozgás jobb felől.) 
Azonban, mert meggyőződésem szerint, ha önök 
elutasítják a vizsgálat elrendelését azért, mert 
ez esetben nem látják helyén a vizsgálatot, bi
zonynyal helytelenül cselekesznek, (Patay István 
közbeszól: A gyanít megmarad!) bizonnyal meg
fosztják magát az illető minisztériumot azon egye
düli úttól, melyen, mint remélni akarom, ma
gát igazolhatja; helytelenül járnak el azért, mert 
elmulasztják megnyugtatni a közvéleményt, sőt 
ezen eljárásuk által, igen félek, még nagyobb 
terjedelmet fognak adni a vádaknak és gyanúk
nak. (Ugy van bal felől! Mindez e perezben el
követett politikai tévedés volna, azonban két
ségbe vonni magát a jogot, és áílitani azt, hogy 
ez a parlamentalismussal, és a miniszteri fele
lősséggel ellenkezik, ez már sokkal több; ez meg
tagadása volna a képviselőház jogainak. (Helyes
lés bal felől.) Ez ismét oly példát adna, mely, 
azt hiszem, a képviselő-testületek történetébe]! 
egyedül fogna állani, — csakhogy ily egyedüli
ség nem az én ambitióm — példát adna arra. 
hogy lehet képviselőtestület, mely csak azért, 
hogy valamely kellemetlen indítványtól megsza
baduljon, saját jogát megtagadja. (Helyeslés bal 
felől.) Sokszor hallottam a mai időben, midőn 
mi a jogi tér t vitattuk, hogy a jogi térről el-
állani sokszor politikai bölcseség. Megengedjen 
a t. ház, én ebben nem osztozom. Igen, lehet eset, 
— bár a jelenlegi, meggyőződésem szerint, nem 
olyan, — midőn politikai ildom, politikai böl
cseség lehet: nem élni valami joggal; de meg
tagadni magát a jogot, az soha sem bölcseség; 
az legalább is gyengeség. (Élénk helyeslés.) Ké
rem, t . ház, ne kövessük el e gyengeséget, s aján
lom indítványom elfogadását. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! mindenek előtt kijelenteni ki-
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vánom, hogy mellem kórállapota daczára köte
lességemnek tartot tam ma megjelenni, és kérem 
a t. ház elnézését hangom gyengeségeért. (Hall
juk !) 

A közlekedési minisztérium költségvetésének 
tárgyalása alkalmával, az átalános vita folya
mában több támadás intéztetett ezen minisz
térium és annak egyes hivatalnokai ellen. A föl
hozott vádak és gyanúsítások közül kimagasodott 
a Van Mons-féle vesztegetési kísérlet ügye, ugy, 
hogy mondhatni : a vita folyamában az oroszlán
rész ennek jutott . E körülmény indíthatta 
Zsedényi képviselő ura t azon határozati javas
lat indítványozására, mely most a t. ház tanács
kozásának egyik tárgyát képezi. 

Erre vonatkozva, a költségvetési tárgyalás 
befejezése alkalmával elmondottam, hogy mint 
miniszternek kötelességem kinyilatkoztatni, hogy 
az ügyek vezetését illetőleg a felelősség csak 
engem terhel, ós hogy ezt elhordozni nemcsak 
tartozom, hanem egész készséggel fogom is. A 
mennyiben pedig minisztériumom és annak 
egyes tisziviselői ellen határozatlan bár , de 
gyanúsítás jellegét viselő vádaskodások emel
tettek : kötelességem az ügyet ugy saját 
magam , mint az illető tisztviselők érdeké
ben tisztába hozni, (Halljuk!) a miért is 
késznek nyilatkoztam, e végett fegyelmi vizsgá
latot elrendelni. De miután vizsgálatot elrendelni 
és tartani teljes lehetetlen, ha nincs határozott 
vádpont, mely annak alapul szolgáljon; fölhívtam 
mindazon képviselő urakat, kik ama vádaknak 
kifejezést adtak, formulázzák azokat és juttassák 
hozzám, s legyenek személyesen jelen azon vizs
gálaton, melyet e vádak alapján elrendelni és 
tartani fogok; megjegyezvén, hogy ha ezt nem 
tennék: Zsedényi képviselő ur határozati javas
latának tárgyalásakor kötelezve érezném maga
mat, hogy alkalmat nyújtsak a háznak ítéletet 
mondhatni ezen eljárás fölött. 

Tisza Kálmán t. képviselő ur — alkalmasint 
belátván azt, hogy a Zsedényi képviselő ur ha
tározati javaslata ellenkezik a parlamenti fele
lős kormány természetével és jelesen hazai tör
vényeinknek a miniszteri felelősségről szóló ha
tározataival — (Helyeslés a szélső balon.) egy más 
határozati javaslatot t e t t le a ház asztalára, 
melyben elejtvén a minisztérium egyes hivatal
nokai ellen támasztott vádakat, a vizsgálatot 
az egész minisztérium ellen — tehát ellenem, mint 
annak felelős vezetője ellen — kívánja elren
deltetni; azt hozván indítványba, hogy a t. 
képviselőház egy héttagú bizottságot küldjön ki, 
mely a minisztérium tevékenységét átalában, 
különösen pedig a déli vasúttársaságnak ille
téktelen pártolása, a vasúti engedélyezések sza

bályellenes kiadása, és az utaknak helytelen 
kezelése miatt vizsgálja meg. 

E két határozati javaslat van tehát most 
napirenden. Engedje meg a tisztelt ház, hogy 
mindkettőre vonatkozó nézeteimet elmondhassam. 
(Halljuk! Halljuk!) 

A mi az elsőt, t. i. Zsedényi képviselő ur 
indítványát illeti, erre nézve igen kevés mon 
dani valóm van. Ellenkezik e határozati javaslat 
tartalma, mindazzal, mi a a parliamenti felelős 
kormány természetéből következik, mert mind 
azért, a mi egy minisztériumban hivatalból tör
ténik vagy elmulasztatik, a miniszter felelős; 
nem rendelhető el tehát vizsgálat azok miatt 
a minisztérium valamely hivatalnoka ellen, a ki 
mint ilyen, a dolog természete szerint a minisz
ter fegyelmi hatósága alatt áll, a kinek ajtaja 
minden panaszló vagy vádló előtt nyitva áll. 
Ez indított engem arra, hogy készségemet nyil
vánítsam fegyelmi vizsgálat elrendelésére és 
megtartására, és hogy fölszólítsam a t. képviselő 
urakat, miszerint ennek alapul szolgálandó vád
jaikat hozzám formulázva adják be. Ez levén, 
nézetem szerint módja, egy a miniszternek alá
rendelt hivatalnok ellen intézendő eljárásnak, 
nem pedig a Zsedényi ur által indítványozott 
parliamenti vizsgálat. Nem változtat, nézetem 
szerint a dolog emez állásán az sem, ha az il
lető hivatalnok egyszersmind képviselő is, vagy 
ha az emiitett vizsgálatot maga kívánná is ; 
mert senki sem kívánhat olyat — ha mindjárt 
érdeke kívánatossá tenné is — a mi a parlia
menti felelősség természetével ellenkezik. (He
lyeslés.) 

Kérem és remélem tehát, hogy a t. ház 
Zsedényi képviselő ur határozati javaslatát egy
szerűen mellőzni fogja. {Helyeslés.) 

A mi már most a Tisza Kálmán ur által 
beadott határozati javaslatot illeti: engedje meg 
a t. ház, hogy mindenekelőtt ezen határozati 
javaslatnak indokairól — melyekre az fektetve 
van szólják. (Halljuk!) Ilyen három hozatik föl, 
jelesen: 

1-ször a déli vaspálya-társulat érdekeinek 
illetéktelen pártolása, 

2-or a vasúti engedélyezések körül és a 
v asutaknak építés végett kiadásainál követett 
szabálytalan eljárás; és 

3-or a közutaknak helytelen kezelése. 
Lássuk az elsőt. A mily könnyű vádakat 

ily egész átalánosságban fölhozni, oly nehéz azok 
ellenében bárkinek magát védeni. Nem tudván, 
miből áll tehát a tulajdonképeni vád : abból-e, 
hogy a déli vasúttársaságot valami különös ked
vezményekben részesítettem? vagy talán üzleté
nek ellenőrzését nem kezeltem hasonló szigor
ral mint a többi társulatokéit? Tisza Kálmán 
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ur határozati javaslata ez iránt eligazodást nem 
nyújtván, a vádat azokbau kell keresnem, a 
mik i t t a házban költségvetésem tárgyalásakor 
többek által elmondattak. (Halljuk!) 

Hallottam fölhozatni azt, hogy a déli vas
úttársasággal a kormány az államra nézve ká
ros szerződést kötött volna; hogy jelesen a ma
gyar kormány 1866-ik évben kelt és az 1867. 
év april 13-án Bécsben megerősített szerződést 
Magyarországra nézve is kötelezőnek elismerte 
volna. Újra is ismétlem, hogy a magyar kor
mány ezen társasággal sem káros, Kem előnyös 
szerződést soha sem kötött, ily szerződést sem 
én, sem a magyar kormánynak más tagja alá 
nem irt. — Atalában én a déli vasúttársaság
nak a magyar államhoz való viszonyán semmi
féle szerződés által soha semmit sem változtat
tam, s igy ezen társaságot nem is pártfogol
hattam. 

Azt hiszem, ezen előadásom elég határozott, 
és világos arra nézve, hogy minden kételyt 
elhárítson: minélíogva ünnepélyesen tiltakozom 
minden gyanúsítás ellen, melyek e czimen a 
minisztérium ellen fölhozattak. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

Nem egyszer halottam továbbá i t t azt is 
fölhozatni, hogy a kormány a déli vasúttársaság 
érdekében szándékosan késlelteti és hátráltatja 
az alföld-fiumei vasút kiépítését. (Halljuk.!) 

E vádra nézve ismétlem, a mit már a hoz
zám intézett interpellátlókra adott válaszaimban 
több izben kijelentettem, hogy miután a ház, a 
kormány előterjesztése folytán 1867-iki Julius 
havában utasította a minisztériumot, hogy a ká-
rolyváros-flumei vasút kiépítésére szükséges in
tézkedéseket megtegye : olykép intézkedtem, hog}?-
e vonalon már ugyanazon évi október havában, 
a mérnöki hivatalok fölállítva s a kellő személy
zettel ellátva voltak, a külső munkálatok, föl
mérések egész télen á t folytattatva, tavaszszal 
elkészültek. A részletes tervezetek és a belső 
irodai munkálat még néhány hónapot vettek 
igénybe. Voltak, kik gyanakodó fontolgatásra 
találtak okot már abban is, hogy a kormány 
miért fordított annyi időt és pénzt ezen tervek 
készítésére, holott egy belga társulat, sőt az 
osztrák kormány is saját közegei által kidol
goztatta volt e vonal terveit ? 

T. ház! a ki az ily természetű munkáknak 
csak némi ismeretével is bir, az tudja s nekem 
igazat fog adni abban, hogy a gondosan s lel
kiismeretesen készített előmunkálatok sem pénz
ben, sem időben soha veszteséget nem okoznak; 
s ha már ennélfogva remélhettem, hogy méltá-
nyoltatni fognak a károlyváros-fiumei vasxit ki
építésére vonatkozó előintézkedéseim, bizonyára 
nem gondolhattam arra, hogy találkozzék valaki 

e házban, a ki megrovásra méltó okot, talált vol
na abban, hogy felelőséggel terhelt kötelességér
zetemnél fogva a lehető legnagyobb gondot fordítot
tam azon vonal előmunkálatainak készítésére, mely
nek költségei előreláthatólag az államkincstárra sú
lyosan fognak nehezedni. {Igaz! jobb felől.) És ha 
volt mód az államkincstárt lehetőleg megkimélni 
ezen amúgy is drága vonalnak fölösleges költsé
geitől, ugy e mód — nyíltan merem állítani — abban 
állott, hogy e vonalat a legkiprobáltabb mérnökök 
által mérettem fel, s a terveket a leggondosab
ban dolgoztattam ki. (Helyeslés jobb felől.) 

A mint e tervek elkészültek, az építési mun
kák kiadása végett 1868 évi november 10 én 
nyilvános oífert-tárgyalást tar tot tam, melynek 
eredménye nem volt kielégítő; miért is az ad-
judicatio jelesen két okból fölfüggesztetett; elő
ször, mert a vállalkozók ajánlataikat igen ma
gasra te t ték; de másodszor azért is, mert egy 
külföldi vállalkozó társulat által egy oly aján
lat is volt a többi között beadva, mely e vo
nalat a Feli-féle rendszer szerint, a többiek ál
tal kívánt 25 — 23 és 22 millió helyett 11 mil
lió ír tért ajánlkozott kiépíteni, még pedig azon 
határozott kijelentéssel, hogy az ezen rendszer 
szerint kiépítendő vasút bírni fog egy világ for
galmi vasút kellékeivel. A dolog ily állásában 
t. ház, lehet-e képzelni oly felelős minisztert, a 
ki ily esetben, hol az állam részére 11 millió 
megtakarításról volt szó, ne ta r to t ta volna el-
utasithatlan kötelességének : alapos meggyőződést 
szerezni magának arról, hogy ez lehető-e vag_y 
nem ? (Helyeslés jobb felől.) Ez pedig nem tör
ténhetett máskép, mint elfogulatlan tekintélyek
ből egybeállított bizottság által, ezen rendszer 
czélszerü vagy czélszerütlen voltát a helyszínén 
— a Mont-Cenis-en, hol ezen rendszer épen azon 
időben vétetett alkalmazásba, s ennélfogva ar
ról tapasztalati adatok rendelkezésre nem állot
tak, — behatóan megvizsgáltatni; és ez esetben 
annyival inkább, minthogy az adjudicatio, a vál
lalkozók által kért magas árak miatt amúgy is 
el volt halasztva. A míg e bizottság egybeállit-
tatott , a helyszínére kiszabhatott, beható vizsgá
latát o t t megtehette,és eljárásáról készült kime
rítő terjedelmes jelentését beadhatta, hónapokat 
vett igénybe. A vizsgálat eredménye pedig az 
lőn, hogy az ajánlott rendszer egy oly világ
forgalmi vasút igényeinek — mint a fiumei — 
nem felel meg. Újra fölvétetett tehát a nyilvá
nos offert tárgyalás fonala, melynek eredmé
nye az lett, hogy míg első izben a versenyzők 
száma csak három volt, most nyolez ajánlat ada
to t t be, és az építési munkák, melyek 22 mil
lió száznegyvenezer forintban voltak iolszámitva, 
19.870,000 ír tért lettek kiadva. Igazolva lőn 
tehát a kormány eljárása az adjudicatio elha-
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lasztására nézve, midőn ezen második tárgyalás 
eredménye az állam részére egy pár milliót ta
karított meg. (Fölkiáltások jobb felől! Tökéletesen!) 
Ebből is kitetszik, t. ház, hogy mennyit érnek 
azon vádak, melyek a minisztériumnak azt ve
tik szemére, hogy ezen halasztásokat mind csak 
a déli vasúttársaság érdekében idézi elő. 

Hasonló vádkép hozatott i t t föl a károly-
város-eszéki vonalrész kiépitésónek is halogatása 
és késleltetése. Erre vonatkozólag, t. ház, egy 
közelebbi alkalommal volt szerencsém itt kije
lenteni, hogy időközben merültek föl oly átalá-
nos politikai kérdések, melyeknek eldöntése ezen 
vonal kiépitósével szoros kapcsolatban áll; de a 
melyek sem technikai, sem üzleti természetűek 
nem levén, az én hatáskörömön kívül esnek. El
mondottam, hogy a kormány egész erélylyel 
folytatja eme nehézségek elhárítására czélzó tár
gyalásait, melyek a közel jövőben, kivánt ered
ményre fognak vezetni; elmondottam, hogy az 
eddigi készületek ezen vonal kiépítését is bizto
sítják azon időpontra, melyben a károlyváros-
fiumei vonalnak szerződésszerüleg el kell készülni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Helytelenül hozatott föl i t t azon vád, hogy 
e vonalrész kiépítése is a déli vasúttársaság 
érdekei tekintetéből halasztatik; mert, hisz 
épen ellenkezőleg, ha e vonal hamarább elké
szülne, mint a károly város-fiumei: nyilvánvaló, 
hogy ez, az egész alföldi és szlavóniai forgalmat 
Sziszeknél, a déli vasúttársaság vonalaira ve
zetné. 

Előadtam ezekben az eljárást, mebyet az 
alföld-fiumei vasút kiépítésére vonatkozó intéz
kedéseimben követtem. A t. ház elfogulatlan 
Ítéletére bízom annak eldöntését : vajon a déli 
vasúttársaság érdekében történtek-e ezen intéz
kedések, vagy lebettek-e ezen intézkedéseimre a 
déli vasúttársaság érdekei befolyással? 

Gyanusitáskép hallottam itt felhozatni azon 
körülményt is, hogy a közlekedési minisztérium 
hivatalnokai többen az előtt a déli vasúttársaság 
szolgálatában levén : ebben rejlenek oka a déli 
vaspályatársaság érdekei illetéktelen pártolásá
nak, és megvallom, ebben nem kis mértékben 
ütköztem meg. Mert engedjék meg nzon tisztelt 
urak, kik ezen gyanúsításnak kifejezést adtak, 
hogy őket megkérjem : intézzenek önmagukhoz 
egy bizalmas kérdést, hogy, ha a sors ugy hoz
ta volna, hogy egy ideig a déli vasúttársaság 
szolgálatában álljanak, vajon képtelenitve érez-
nék-e magukat arra, hogy másnak vagy az or
szágnak, ezen társasággal szemben, becsületes 
szolgálatot tehessenek 1 (Élénk helyeslés jobb felől.) 
És ha erre maguktól megnyugtató feleletet nyer
nek, mi jogosítja fel őket arra, hogy ezt más

nál — az ellenkezőre való bizonyíték nélkül — 
kétségbe vonják? (Nagyon helyes! jobb felől.) 

Keringő utczai hírekből merített gyanúsítá
sokat bárkiről is elmondani igen könnyű; de a ki 
ezt teszi, azon erkölcsi kötelességet is elvállalja, 
hogy azt bebizonyítsa. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Az i t t elmondott szavakat a hírlapok szét 
viszik az országban, s az országgyűlés naplója 
megörökíti. Azért itt becsületsértő, alaptalan 
gyanúsításokat elmondani erkölcsileg nem szabad 
még a képviselői mentesség paizsa alatt sem. 
(Élénk helyeslés jolb felől.) Ellenkezőleg áll a do
log, ha van az illetőknek bizonyítékuk, melylyel 
az állított tényt constatálni bírják; mert akkor 
a kímélet tekintete megszűnik, s beáll a vádo
lás kötelessége. (Nagyon helyes! obb felől.) 

Debreczen városa érdemes képviselője a par
lamenti vizsgáló bizottság kiküldetését azon má
sodik állításával indokolja, hogy a vasúti enge
délyezések körül, és a vasutaknak építés végett 
történt kiadásánál szabálytalan eljárást követett 
volna a minisztérium. 

Tisza Kálmán ur határozati javaslatának 
ezen része is átalánosságokban mozog; újra nem 
mondja meg, mivel és mennyiben sértettek meg 
a létező szabályok. Végig kell tehát futnom a 
vasutengedélyézési eljárás minden stádiumán. 
(Halljuk!) 

A vasutengedélyezésre nézve szabályul szol
gál azon általam kia lőtt s az országgyűlés ál
tal 1868. évi május 26-án tar tot t ülésében 2046 
számú határozattal jóváhagyott rendelet, mely 
az addig érvényben volt vasutengedélyézési sza
básoknak egy e részben hozandó törvény ke
letkezéséig érvényt szerez. Ezen vasutengedélyé
zési szabály szerint, a kormány a magánosok
nak vasúti előmunkálatokra engedélyt, úgyneve
zett előmunkálati eoncessiót ád, mely által az 
illetők följogosittatnak másoknak birtokain is a 
szükséges méréseket megtenni. Az előmunkálati 
eoneessio tulajdonosa tehát, saját költségén ké
szítteti a terveket; ezen tervek készítésére az 
államtól semmi segélyezést nem nyer; sem pedig 
a végleges eoncessio elnyerésére semmiféle elő
jogban nem részesül. Ellenben ugyanazon sza
bályok szerint, végleges építési engedélyt csak az 
nyerhet, a ki az előmunkálati engedély alapján, 
az előmunkálatoknak és részletes terveknek bir
tokában van. 

En mindenkinek adtam előmunkálati enge
délyt, ki azért folyamodott, mert a dolog érde
kében áll. hogy minél több vonal minél töb
bek által tanulmányoztassék. (Igazi Ugy történt! 
a jobb oldalon.) 

Én senkinek sem adtam végleges építési en
gedélyt, kinek előmunkálati engedélye nem volt 
én senkit sem zártam ki a végleges engedélyt 
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czélzó tárgyalásokból: ha volt előmunkálati en
gedélye, és voltak tervei és előmunkálatai. (Igaz! 
jobb felől.) 

Miben áll tehát a szabályellenes eljárás ? 
Hallottam sokat emlegetni a versenyt De kér
dem, megtagadtam-e valakitől az előmunkálati 
engedélyt ? 

A kinek pedig nincsen, vagy nem volt elő
munkálata, azt csak nem hívhattam meg versenyre, 
oly tervek és oly előmunkálatok alapján, melyeket 
egy magán ember vagy társulat, saját költségén ké
szíttetett. Hiszen épen ezen esetben szegtem vol
na meg a szabályokat, melyek világosan meg
kívánják, hogy csak az kaphasson végleges vas
útépítési engedélyt, kinek előmunkálatai, kinek, 
tervei vannak ; és igen méltányosan : mert kü
lönben sohasem fog a magánipar vasútépítéssel 
foglalkozni, ha a tulajdon szentsége meg nem 
őriztetik. (Helyeslés jobb felől.) 

Sokat hallottam a magyar keleti vasutat 
emlegettetni, hallottam azt az ellenvetést, hogy 
miért nem bocsáttatott versenyre ezen vasút 
engedélyezése? Feleletül mondom ezekre, hogy 
épen azon okból, melyet fönemliték : hogy t. 1. 
magánosak által készített tervek alapján nyil
vános versenyt nem hirdethetek, nem lehet hir
detni. 

Ismeretes dolog, hogy ezen magyar keleti 
vasútnak először nagyvárad-kolozsvári része biz
tosíttatott , s ezen részre nyilvános árlejtés tarta
tott , mert ezen részről a kormánynak voltak 
részletes tervei; de miután a magyar hálózatnak 
az oláhországi vasutakkal való kapcsolása oly 
felette fontosnak mutatkozott — a mint az min
den oldalról és méltán sürgettetett is — azon 
egész erdélyi hálózatnak engedélyezését hoztam 
javaslatba, és miután ezen vonalrészről a kor
mánynak tervei nem voltak és sem akkor nem 
tar tot tam czélszerűnek a dolgot addig halasz
tani míg a kormány készíttethet terveket ; sem 
most utólagosan nincs legkisebb okom is ezen 
vasút engedélyezésének siettetését megbánni : a 
mostani engedélyesekkel — kik régebben a ma
gyar gazdasági egyesület kedvezményezése foly
tán a Bischofsheim és Hirsch czég által készí
te t t előmunkálatokat és részletes terveket ezek
től megvásárolván, mint sajátjukat hozzám be
mutat ták — az engedélyezési tárgyalást végre
hajtottam, ós azt a törvényhozásnak bemutat
tam , mely is azt , az arró' kelt XLV. tör
vény czikk által szentesitette. 

De nyilvános és átalános versenyt a ma
gánosak sajátját képező előmunkálati tervek 
alapján nem hirdethettem ; valamint nem tehet
tem azt — a mint Debreczen városa t. kép
viselője ezt igen jól tudhatja, az északkeleti vas
útvonalra sem, (Tetszés a jobb oldalon) egészen ha

sonló okokból. (Fötkiáltások: A miniszter igen el
fáradt! Függeszszük föl az ülést.) 

E l n ö k : Tiz perezre fölfüggesztem az ülést. 
(Tiz perez után.) 

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 : A mi az államköltségen épülő vas
utak kiadását illeti, a mire nézve Tisza Kálmán 
ur határozati javaslata szintén szabályellenes
séget emleget: megjegyzem mindenekelőtt, hogy 
— bár kívánatosnak tartanám az ellenkezőt — 
e tekintetben semmi írott szabályunk nincsen. 
Azonban az államköltségen épülő vasutak ki
adásánál is megtettem mindazt, mit az állam 
érdekeinek megóvása követel. 

A kormány Költségen épülő vasutak, a zá
kány-zágrábi és hatvan-miskolczi kivételével , 
mind nyilvános árlejtés, nyilvános verseny utján 
biztosíttattak. 

Kormányköltségen épülnek jelenleg az 
1868-ik évi 49. törvényezikk alapján, a károly-
város-fiumei, salgó-tarján-ruttkai és a miskolez-
bánrévi vonalak, mindezen vonalok nyilvános 
árlejtés utján adattak ki építésre. 

így jelesen a károlyváros-fiumei vasútépítés
re az árlejtés kihirdettetett 1869. évi június 
8-án, megtartatot t 1869. évi Julius 15-én; volt 
8 ajánlat, s a legkedvezőbbnek, mely 19.870,000 
írtért ajánlkozott, a francé bank consortiumának 
adatott át az építés. 

A salgó-tarján-ruttkai építésére tárgyalás 
hirdettetett 1S69. évi april 3-án, s a tárgyalás 
april 30-án megtartatván, öt ajánlattevő kö
zött a legkedvezőbbnek, a bécsi Bank-Vereinnak 
adatott az épités. 

A miskolcz-bánrévi vasút építésére kihir
dettetett a tárgyalás 1869. évi május 15-én, 
megtartatott június 18-án, s ennek alapján ada
tot t át a, pesti épitőtársulatnak. Hol van i t t a 
szabályellenes eljárás1? (Tetszés jobb felől.) 

A hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vo
nalak építési szerződése pedig az 1868. évi XII. 
külön törvény által hagyatott jóvá, mert midőn 
ezen vasutak építése iránt a kormány szerződött, 
még törvény nem alkottatott volt annak meghatá
rozására: mely vasutvonalak építtessenek a vasúti 
kölcsönből. Azon alkalommal, midőn a kormány a 
t. ház elé terjesztette, a ház vasúti bizottságá
ban meg lett vitatva azon kérdés: miért nem 
hirdettetett ezen vonalra verseny ? a minek föoka 
abban volt, hogy midőn a kormány az első vas
uta t építtette államköltségen átalányalku mel
lett : biztosítania kellett magát, hogy ezen épités 
oly kezekbe jöjjön, melyek ezen föladatnak meg
felelni teljesen képesek. Akkor, midőn e szerző
dések beczikkelyezéséről volt a szó, a törvényho
zás az alkotott törvényezikk által a kormány 
eljárását jóváhagyta; s most talán az, a mit a 
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t . ház akkor törvénybe igtatott , szabályellenes? 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

Nem áll tehát az, hogy a kormány eljárása, 
akár a vasutak engedélyezésénél, akár az állam
költségén épülő vasutak kiadásánál szabályelle
nes lett volna. A mi a költségvetés átalános 
vbája alkalmával i t t e tekintetben elmondatott, 
nagyobbára nem uj dolog, nem is a kormány
nak ujabb tetteire vagy intézkedéseire, hanem 
a törvényhozás által szentesitett kormányi té
nyekre vonatkozik. Ezen tényeket lehet ujabb 
discussio tárgyává tenni ; de azok miatt, szem
ben az ezen tárgyakban hozott törvényekkel — 
addig mig ezeket a minisztérium biven megtartja, 
azokhoz alkalmazkodik és azoknak hatályt szer
zett és szerez — a minisztérium eljárását sza
bályellenesnek nevezni nem lehet. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Végre, harmadik indokul, indítványa támo
gatására fölhozza Debreezen városa érd. képvi
selője, a közutak építése körűi észlelt helytelen 
eljárást. — En t. ház az átalános vita folya
mában magam kijelentettem, hogy a fönálló 
utépitészeti rendszert kielégítőnek nem ta r tom; 
elmondottam, hogy. ha a kormánynak valamit 
szemére lehetne vetni, az lenne, ha ezen rend
szerrel meg volna elégedve; és hogy a kor
mány ezen rendszert még eddig meg nem vál
toztatta, annak egyedüli oka az volt, mert nem 
lehetett. Ugyanis az ennek alapjául szolgálandó 
közmunka-törvény oly szoros kapcsolatban áll a 
megyéknek küszöbén álló rendezésével, hog}r azt 
a nélkül elintézni, és e részben üdvös és mesz-
szebb időre kiható intézkedést tenni teljes lehe
tetlen. Több idő óta kidolgozva áll nálam az 
erre vonatkozó törvényjavaslat, s nem rajtam 
múlt annak a törvényhozás elé terjesztése, de 
egyedül azon körülményen, hogy azt a megye
rendezésről hozandó törvénynek meg kell előznie. 
Most is csak azt ismételhetem, hogy az e rész
ben íönálló rendszert kielégítőnek nem ta r tom; 
de határozottan tiltakoznom kell minden kárhoz
tató nyilatkozás ellen, melyek az államnak 
egyes tisztviselők által történt károsítására, vagy 
bármi néven nevezendő visszaélésekre, vonatkoznak, 
mindaddig, mig erre nézve eoncret esetek föl nem 
hozatnak. (Élénk helyeslés jobb felől.) Lehetnek igen 
is visszaélések, mint minden emberi dologban; 
de épen az a baj, hogy az illetők a tudomá
sukra jövő rendetlenségeket és visszaéléseket a 
kormánynak, mely azokon segíthetne, föl nem 
jeleotik; hanem, mert ez sokkal könnyebb, ezen 
észleléseiket generalizálják, egész osztályokra ki
terjesztik, s azok fölött mondanak igaztalan és 
méltatlan ítéletet- (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Közutaink gyenge állapotát illetőleg fölhoz
tam azon lényeges okot, hogy a szükséges költ

séget, az arra megkívántató mennyiségben a 
törvényhozás nem adta meg. Erre Debreezen vá
rosa képviselője feleletében azt méltóztatott 
megjegyezni, hogy akkor kötelességem lett volna 
lemondani. Meglehet, igaza van. És én ezt meg
állapodott, rendes viszonyok közt azonnal meg
tet tem volna. 

Egyébiránt, kérem, legyen meggyőződve a 
t. képviselő ur, hogy engem sem ambitióm, sem 
hajlamaim e székhez nem kötnek, mely részemre 
csak töviseket termett, {Éljenzés a jobb oldalon.) 
és legyen meggyőződve, hogy vágyaim legföbbike 
teljesűlend akkor, midőn ebből kilcelhetek; mert 
ily viszonyok közt, midőn a legtisztább, a leg
szentebb törekvések soha legkisebb elismeréssel 
sem találkoznak, hanem mindig és mindig a leg
feketébb gyanusitássokkal: e székben ülni nem 
öröm, de attól menekülni csak kívánatos. (Hosz-
szas éljenzés a jabb oldalon.) 

Bocsánat t. ház e kis kitérésért, melylyel ma
gamnak szemben azon említett megjegyzéssel 
tartoztam ; de visszatérek tárgyamra, mely már 
amúgy is vége féle jár. (Halljuk.) 

Készletesen taglaltam a főnebiekben azo
kat melyeket Tisza Kálmán t. képviselő ur ha
tározati javaslatának indokolására abba felvett. 
Megvilágítottam részletesen az állítólagos visz-
szaéléseket, s igyekeztem megmutatni, hogy ezek
ből kiindulva, parlamenti vizsgálatnak helye nem 
lehetne. 

De egészen eltekintve a részletektől, még 
átalánosságban is érteném a parliamenti vizsgálat 
szükségét, ha a vezetésem alatti közlekedési ügy 
átalánjs állásában hanyatlás jelei mutatkozná
nak, ha a kormány ez irányban eredményeket 
nem tudna felmutatni. (Igaz! jobb felől.) 

De kérdem: mit vethetnek, a közlekedési 
minisztérium tevékenységét illetőleg, a kormány 
szemére ? 

Talán azt, hogy a mostani kormány Magyar
ország vasúthálózatát megkétszerezte? (Helyes-
lés jobb fel&l.) 

Talán azt, hogy fel tudván használni a 
szerencsés constellatiókat, oly élénk vasútépítési 
mozgalmat tudott előállítani, mely ezereknek és 
millióknak soha nem remélt kereseti forrásokat 
nyitott 1 (Igaz! ügy van! jobb felől.) 

Vagy azt, hogy az engedélyezett vasutak, 
most 37-, 36-, sőt 33,000 kamatbiztositás mellett 
épülnek ? holott a volt kormány alatt, hasonló 
vasutak 50-60000 írt. kamatbiztositás mellett 
engedélyeztettek? (Nagyon igaz! jobb felől.) 

Vagy talán azt, hogy az általunk kiadott con-
cessiók nem olyanoknak adattak ki, kik azt, 
kellő nyereséggel ismét tovább adják, mig végre 
az egész vállalat megbukik ? (Helyeslés jobb felől.) 

Talán azt, hogy a vasúti tariffakban oly 
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üdvös reformot hoztunk létre, mely rövid időn 
szállító viszonyainkat szerencsésen módositandja ? 
(Tetszés jobb felől.) 

Csodákat nem mivelhet senki, folyóinkat ez 
a kormány nem szabályozhatta 3 év a la t t ; a 
közutakat pedig, melyekre pénzt nem adtak, 
Isten kegyedelmével jó állapotban főn nem tart
hattam. (Helyeslés jobb felől.) A mit becsületes 
igyekezet megtehet, azt megtettük. Sok hasznost 
hoztunk lé t re ; és most mégis, majdnem ugy lát
szik, mintha azt hinnék, hogy minden, a mi jő, 
magától jött, s ha valami még meg nem tör
ténhetett, annak mi lennénk oka. (Tetszés jobb 
feM.), 

Én tehát sem részleteiben, sem átalánosság-
ban nem látom indokoltnak a vizsgáló bizott
ság kiküldését; a minisztérium működése, áta-
lános tevékenysége nem olyan, hogy abból bármi 
visszaélésekre következtetni lehetne. (Igaz! Vgy 
van! jobb felől.) Ha egyes hivatalnokok ellen pa
naszuk van, ám lépjenek fel határozott vádakkal, 
esak ne — saját kifejezésök szerint — utezán, kávé
házban és a ház folyosóján hallott kósza hírekre 
alapított gyanúsításokkal; mert ez oly eljárás, 
melyet én igaz nevén megnevezni nem birok, 
mert nem találok szót, mely ezt kifejezhetné, a 
nélkül, hogy ne sértene; sérteni pedig nem aka
rok. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Z s e d é n y i E d e % A közlekedési minisz • 
ter urnák nyilatkozata (Nagy zaj. Nincs joga 
szólni! Csak utoljára!) a miniszter ur nyilatkozata 
folytán, mely szerint a Hollán Ernő ellen a kép
viselőházban intézett gyanusitgatásokat saját 
felelőssége alat t visszautasítja , indítványomat 
visszaveszem. (Helyeslés jobbról.) 

E l n ö k : A 100. §. értelmében a fölvételre 
kitűzött napon az indítványozó kifejti indítvá
nyát s a ház érdemleges tárgyalás nélkül sza
vazás utján elhatározza, vajon az indítvány tár
gyalás alá vétessék-e, vagy nem? Bátor vagyok 
e szakasz értelmében azon kérdést intézni a ház
hoz : kivánja-e az indítványt tárgyalás alá venni? 
(Zajos közbekiáltások: Már bele bocsátkoztunk a tár
gyalásba!) Méltóztassanak az elnököt kihallgatni. 
Kérdem tehát, vajon kívánja-e a t. ház tárgya
lás alá venni Tisza Kálmán indítványát, miután 
Zsedényi ur a magáét visszavonta? 

S i m o n y i E r n ő : A házszabályok 100-ik 
§-a azt mondja: „A fölvételre kitűzött napon az 
indítványozó kifejti indítványát s a ház érdem
leges tárgyalás nélkül szavazás utján elhatároz
za, ha vajon az indítvány tárgyalás alá vétes
sék-e vagy nem?" Kérdem a t . házat, midőn a 
miniszter ur pontonkint, majdnem szóról szóra 
ezáfolja az indítványt, (Igaz! balról) méltóztassa
nak határozni a fölött, eldönteni azt: vajon nem 
tárgyalása-e ez a kérdésnek? (Nem! jobbról; De 

, az! balról.) Tudom én nagyon jól, hogy a 127. 
§. azt mondja, hogy a miniszternek a kérdés 
föltótele előtt szólni szabad; (Nagy zaj. Már tár
gyalta a miniszter! bal felöl) de a tárgyalásba 

I bocsátkozni, pontonkint, tételenkint ezáfolni az 
j indítványt, s azután azt mondani, már most 
| nem tárgyaljuk, ez — nézetem szerint — par-

lamentális képtelenség. (Igaz ! bal felől.) Én ké
rem, hogy ez indítvány megkezdett tárgyalása 
folytattassék, és pedig kérem azt a házszabályok 
100. §-ának világos értelmében. (Nagy zaj. Föl
kiáltások jobb felől: Nem lehet') Különben is a 

i czél ezáltal eléretni nem fog, mert e kérdést mi 
elodázni nem engedjük, holnap uj inditványnyal 
fogunk föllépni. (Tessék! jobbról.) Hogy ily kér
dés tárgyalás nélkül menjen ki a házból, az a 
kormánynak ós az országnak hitelét rontaná le. 
(Igaz! bal felől). Ez, uraim! oly kívánság, melyet 
soha parlamenti kormány még nem tett , ez a 
parlamenti kormánytól hallatlan, népképviselők
től hihetetlen eljárás volna. Én kívánom, hogy 
a tárgyalás folytattassék. (Nagy zaj.) 

H o f f m a n n P á l ; Az előttem szólott t. 
képviselő ur azt állította, (Fölkiáttások: A kér
déshez!) a kérdéshez akarok szólni. Azt állította, 
hogy a szőnyegen levő kérdés iránt a ház már 
azt határozta volna, hogy ezen tárgynak tárgya
lásába bocsátkozzék. (Fölkiáltások bal felől: Nem 
azt állította!) Az előttem szólott t. képviselő ur 
azt állította, hogy tényleg megkezdetett a tár
gyalás. 

Ámde miután a házszabályok azt határoz
zák, hogy vajon a ház valamely tárgynak tár
gyalásába akar-e bocsátkozni ? azt szavazás által 
dönti el; i t t pedig szavazás nem történt : az 
előttem szólott képviselő ur által fölhozott ma
gyarázása a házszabályoknak nemcsak nem áll, 
hanem egyenest a házszabályok szóhangzása által 
megczáfoltatik. Kérem tehát, méltóztassék a t. 
ház a házszabályok szóhangzása értelmében sza
vazás által eldönteni: vajon kiván-e a tárgyalás
ba bocsátkozni, vagy nem ? (Helyes jobb felől) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; A kérdés igen fon
tos. (Halljuk !) A t. elnök ur tévedésben van. 
(Nevetés jobb felől.) ISTe tessék előre nevetni, mert 
indokolni fogom állitásomat. 

A házszabályok csak annyit mondanak, hogy 
az indítványozó, vagy a jelen esetben az indítvá
nyozók, indokolván indítványukat, szavazás tör
ténik a fölött, hogy tárgyaltassók-e az indítvány 
vagy ne? De a t. elnök ur méltóztatott a mi
niszter ur hosszas védelmét meghallgatui, (Nagy 
zaj a jobb oldalon. Fölkiáttások: Nem voti védelem!) 
mely védelem a dolog meritumára is vonatko
zott ; és én a mennyire megörültem azon, hogy 
visszautasította Zsedényi képviselő ur kibúvó aj
taját, annyira megbotránkoztam (Nagy zaj jobb 
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felől) — ezen szóval élek — hogy a vizsgálat 
végrehajtása előtt védelmezte magát, (öhól jobb 
felől.) Méltóztassanak kihallgatni, ez nem tréfa
ság, ez ismét a házszabályok megszegése. 

H o f f m a n n P á l : A 127-ik §. 
H a l á s z B o l d i z s á r : Ha a t. elnök ur 

nem vette észre, hogy akkor lett volna köteles
sége ezen kérdést feltenni, mikor a két indít
ványozó befejezte szónoklatát, és nem tartottam 
szükségesnek figyelmeztetni a miniszter urat, 
hogy ne méltóztassék egy szót is szólam addig, 
mig el nem döntetik azon kérdés, hogy tár-
gyaltassék-e az indítvány, vagy ne: most már a 
tárgyalást nem lehet ellenezni. 

' Én tehát, miután feljegyeztettem magamat 
a szólásra, a tárgjdioz szólani kívánok. (Zaj.) 

E l n ö k : Az elnök semmit sem akar^ egye
bet, mint a házszabályokat fentartani. Én fel
tettem a kérdést a 100. § szerint, meghallgat
tam a miniszter urat a 127-ik § szerint, és a 
t. ház fogja elhatározni, hogy ez tárgyalás-e, 
vagy nem ? {Hosszan tartó zaj. Többen szólani ak-ar-
nak.J 

C s i k y S á n d o r : Én a házszabályok ér
telmében akarok szólani, és ragaszkodom ahhoz, 
a mit előttem szólott mondott, hogy miután meg
kezdettük a tanácskozást, nincs joga az elnök
nek szavaztatni a felett, hogy tárgyaljuk-e az 
indítványt vagy ne. 1 

Hozzájárul, t. ház, még az is, hogy ugyan
azon szabályok 158-ik §-nak értelme szerint a 
minisztériumnak mint érdekeltnek, mint a ki el
len e határozati javaslat intéztetett, nyilatkozni 
nem is állott jogában. Ugyanis ezen 158-ik sza
kasz azt mondja: „Ha a ház valamely tagja, 
mint folyamodó fél által vagy érdekében adatik 
be kérvény, ez annak tárgyalása alatt se a bi
zottságban, se az ülésben jelen nem lehet. 

De ha ellene adatott be kérvény, az iratok 
vele előlegeseu kizöltetnek s védelmét mind a bi
zottságban, mind a ház előtt szóval vagy írás
ban előzőleg előadhatja;" (Derültség.) Ne méltóz
tassanak idő előtt nevetni, később majd én ne
vetek. Utána ez következik: „azonban a bekövet
kező tanácskozásban és szavazatban részt nem 
vehet." 

Már most azt kérdem, vajon a miniszter ur 
nem vett-e részt a tanácskozásban, és ha részt 
vett, vajon a házszabályok értelmében járt-e el 1 
Amikor a t. elnök ur e szakaszt külön figye
lemre nem érdemesítette, ki kell jelentenem, 
hogy a házszabály megtartva nem volt, én te
hát a tanácskozás folytatását kívánom, s ennek 
következtében magamat föl is jegyeztetem. 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 100-ik 
§-sa határozottan kimondja, minek kell ily eset
ben történni; kimondja jelesen azt, hogy az in

dítványozó kifejtve indítványát, a ház érdemle
ges tárgyalás nélkül szavazás utján eldönti, va
jon az illető indítványt tárgyalni akarja-e vagy 
nem1? Ezen szakasz határozatát az idézett 127-ik 
szakasz nem ronthatja le, mert a 127-ik szakasz 
már egészen más ezimben is van, és szól azon 
esetekről, midőn a tanácskozás már megindult; 
szól arról, hogy a tárgyalás és tanácskozás 
megindulása után, a miniszterek szót kérhetnek 
mindig. A 100-ik §. pedig szól arról, hogy minek 
kell történni, mielőtt a tanácskozás megindul; 
és igy ha egyszer az érdemleges tárgyalásba akár
ki, — legyen az bár maga a miniszter ur, — bele
bocsátkozott : a felett szavaztatni: legyen-e tár
gyalás vag^y nem? már nem lehet. (Helyeslés a bal 
oldalon.) És én igen kérem a t. házat : méltóz
tassék egy felől a szabályokat megtartani, más 
felől, ne méltóztassanak a miniszterelnök ur 
nyilatkozata szerint ez esetben különben kétség
telenül alkalmazható igazságot magukra vonni, 
hogy a miniszterek olcsó dicsőséget vadásznak, 
t. i. csak akkor szeretnek szólni, ha senki sem 
felelhet nekik. (Helyeslés és derültség a bal ol
dalon.) 

C s e r n á o n y L j o s : T. ház! A kér
déshez szólok. Én azt hiszem, hogy a közleke
désügyi miniszter ur iránt ezen oldal, valamint 
az egész ház, a t. elnököt magát is beleértve, a 
tiszteletnek nagyobb jelét nem adhatta, mint 
épen a mai ülésben az által, hogy midőn vilá
gos volt, hogy a házszabályok ellenére fejtette 
ki nézeteit,, mielőtt még a ház a tárgyalásba 
belement volna, senkinek eszébe nem jutott őt 
közbe szakítani. 

En azt hiszem, hogy ez gróf Mikó iránti 
tiszteletből és azon igen méltányos és megkí
vántatott elnézésből történt, mert tudjuk, hogy 
gr. Mikó beteges állapotban volt; de átalános 
volt a meggyőződés, hogy gr. Mikónak a ház
szabályok szerint sem lett volna joga kifejteni 
nézeteit, mielőtt a ház a tárgyalásba bele nem 
ment. 

En azt merem állítani, hogy az igen t. el
nök ur maga is figyelmeztette volna, különben 
az igen t. miniszter urat, hogy ha nem vette 
volna tekintetbe ezen szempontokat. Hanem a 
dolog megtörtént : megtörténvén a tárgyalásba 
belementünk, és én azt hiszem, hogy a tárgya
lásnak folytattatni kell. (Helyeslés bal felől.) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! (FöMáltásoh 
jobb felől: Eláll!) Kinek tetszett mondani, hogy 
elállók: az mondja máskor. (Zaj.) T. ház! Hogy 
a tanácskozmányba bele lehet-e menni a nélkül, 
hogy szavazzon a ház a fölött, vajon a tárgya
lásba belebocsátkozik-e vagy nem? erre azt hi
szem, számtalanszor volt példa: mert ha tudtuk 
azt, hogy a ház közakarattal tárgyalni kívánja 
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az ügyet, akkor az elnök rendesen nem is tette 
föl a kérdést. 

En azt hiszem, hogy a jelen esetben is épen 
azon helyzetben vagyunk: a nélkül, hogy a kér
dés feltétetett volna, elkezdtük a tárgyalást, 
mert a miniszter ur a tárgyalásba belement, 
holott a mint Tisza Kálmán képviselő ur kifej
tette, máskülönben szava sem lett volna 

En azt hiszem, hogy ha ezen dolgot el 
akarják szavazással ütni, azt azért teszik, mert 
a felhozott érveket megczáfolni nem tudják. 
(Helyeslés bal felől.) 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Én az 1848: III. t . ez. 28. 
§-ában adott jogommal éltem, midőn szóltam; 
e szakasz azt mondja: „A miniszterek az or
szággyűlés mindegyik táblájánál üléssel birnak, 
s nyilatkozni kívánván, meghallga tandók." Ne
hogy azonban, t. ház, a dolognak azon szin 
adassék, mintha én ez ügy tárgyalásától fél
nék: nekem legkisebb ellenvetésem sincs az el
len, hogy az indítvány tárgyalás alá vétessék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérdem tehát a t. házat, kivan-
ja-e ezen indítványt tárgyalni vagy nem? (Kí
vánjuk.) Rögtön kívánja? (Rögtön.) A ház az in
dítványt rögtön kívánja tárgyalni. 

A szólók között fel van irva Simonyi Ernő. 
P a c z o l a y J á n o s Nem hallottuk a 

végzést. (Zaj, Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) 
E l n ö k : A t. ház tárgyalni kívánja és 

pedig rögtön. (Halljuk! Halljuk!) 
S i m o n y i E r n ő : Igen örvendek, hogy a 

t. ház a további tárgyalást elrendelte; azt hi
szem sem a kormányra, sem az országra nézve 
károsabb lépés nem történhetik vala, mint ha e 
kérdés tárgyalásának folytatását a ház megaka
dályozta volna. Ez nézetem arra nézve is, hogy 
a kormány saját maga érdekében, és a mi an
nál sokkal nagyobb, az ország érdekében is ro-
szabb politikát nem követhetne, mint ha a kí
vánt vizsgálatot megtagadja. Meglehet t. ház, 
hogy mindaz, a mit a t. közlekedési miniszter 
ur igen szép beszédében itten előadott, benne 
fogna foglaltatni a kiküldendő bizottság jelen
tésében is, és ha igen, akkor a gyanúnak még 
csak árnyéka is el fog tűnni, akkor vége lesz 
az országban minden beszédnek, minden gyanú
sításnak : a miniszter és a minisztérium tisztán 
fognak állani ország világ előtt. Holott most a 
miniszter ur saját maga ós minisztériuma vé
delmében egyoldalú állításokat tett , melyeket az, 
kinek tetszik elhihet, de a kinek nem tetszik, 
nem hisz el; ez által pedig sem a kormány 
dolga tisztába hozva, sem az ország érdeke fen-
tartva, sem a közvélemény megnyugtatva nincs. 
(Helyeslés bal felől.) 

KEPV. H. NAPLÓ 18í| VII. 

Azt mondotta az igen t. miniszter ur be
széde elején, hogy ö a felelősséget minden te
kintetben magára vállalja. Ez igen helyes el
járás, mert a parlament irányában csakugyan 
ő felelős egész személyzetóért. Ez azonban nem 
szüntetheti meg a parlamentnek azon jogát, 
hogy belenézzen az ő hivatalába és megvizs
gálja ott,vajon minden rendben van-e vagy nincs? 
Hogy az ily parlamentális vizsgálat tökéletesen 
a maga rendjén van, felesleges volna erre csak 
egy szót is mondanom azok után, miket e te
kintetben t . barátom Debreczen városa érdemes 
képviselője már mondott. Azt mondja a minisz
ter ur, hogy a netalán többi hivatalnoka által 
elkövetett mulasztás, vagy más bárminemű visz-
szaélésre nézve ő fegyelmi eljárást fog indítani. 
Ezt nyilvánitá már múltkor is a házban és fel-
szólitá azon képviselőket, a kiknek valami vád-
jok van, hogy azokat a fegyelmi vizsgálatnál 
terjeszszók elő. 

Méltóztassék megengedni a t. miniszter 
u r : tessék vizsgálni, a mennyit tetszik, semmi 
közünk hozzá, semmi beleszólásunk, hogy hiva
talos személyzetét saját belátása szerint rendez
hesse, ugjT, hogy azért a felelősséget elválalhassa ; 
de engem legalább ne szólítson fel arra, hogy dis-
ciplinaris vizsgálatában mint képviselő, akár 
mint vádló, akár mint tanú részt vegyek, mert 
én azt mint képviselő soha nem teszem. (Élénk 
helyeslés bal felől. Felkiáltások jobb felől: hanem itt 
lehet!) En, t. ház, részt vehetek egy parlamentá
lis vizsgálatban akár mint vizsgáló, akár mint 
meghívott kihallgatandó fél, akár mint vádlott 
fél saját védelmemben; de én a miniszter urnák 
disciplináris privát vizsgálataiba mint képviselő 
soha befolyni nem fogok. 

Áttér ezek után a miniszter ur, miután a 
Zsedényi képviselőtársam által beterjesztett ha
tározati javaslatot egyszerűen mellőzte vala, 
melyről én sem akarok többé egy szót sem 
szólni, miután az indítványozó azt egyszerűen 
visszavette, áttér ezután — mondom — a Debre
czen város képviselője által beadott határozati 
javaslat czáfolatára, és azt mondja, hogy ezen 
határozati javaslat először is vizsgálatot kivan 
az iránt, hogy a déli vaspálya érdekeinek ille
téktelen pártolása tapasztaltatott a minisztérium
ban; előadja hosszasan a miniszter ur ez iránti vé
delmét, s azt mondja: a déli vaspálya semmi 
előzékenységben, semmi kedvezményben nem ré
szesült a minisztérium részéről. Különösen fel
hozta pedig azon szerződést is, melyet magam
nak is volt alkalmam ezen házban felhozni, és 
melyet egyenesen károsnak, nagyon károsnak 
nyilvánítottam az országra nézve. Ezen szerző
désre nézve, meg kell vallanom, hogy a minisz
ter urnák mai nyilatkozata igen nagvon külön-
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bözik azon nyilatkozatától, melyet az első alka
lommal, midőn ezen tárgy felmerült, itten mon
dott. Nem mondja most, hogy ezen szerződés 
érvénytelen, hanem azt mondja, hogy a minisz
térium semmi olyan szerződést nem ismer el, 
mely a magyar minisztériumnak létrejötte után 
köttetett volna. Mikor én ezen szerződést felhoz
tam ezen házban és hivatkoztam a közlekedési 
minisztériumnak ő felségéhez te t t hivatalos je
lentésére, akkor a miniszter ur azt mondta sza
vamba vágva : „semmi oly szerződés nem kötte
tet t" , az államtitkár ur pedig igen sok parla-
mentális Hiedelemmel és szokással háromszor 
egymásután szavamba vágott azon felkiáltással : 
„Nem igaz !" (Hollán Ernő Mshessól: Ugy van!) 

Kérdem már most a miniszter urat és Hol
lán államtitkár és képviselő u r a t : nincsen-e ezen 
szerződés már ma a képviselőház pénzügyi bi
zottsága elé terjesztve, és pedig nincs-e oda, 
mint egy érvényes szerződés terjesztve ? Ennyit 
érnek tehát a miniszteriális nyilatkozatok, me
lyek olyan emphasissal. olyan eclat-val tétetnek 
e házban! (Mozgás.) Én, t. ház, igen ('bájtom, 
hogy ezen szerződés Magyarország által soha el 
ne ösmertessék, mert azon szerződés Magyaror
szág érdekeire nézve végtelenül káros. Ha egyéb 
körülmény nem forogna is fön, szükséges, hogy 
az országgyűlés küldjön ki parlamentáris bizott
ságot, mely megvizsgálván ezen és más vas
utaknak a magyar kormány létrejötte előtti 
szerződéseit, azokról véleményt adjon a háznak : 
mennyiben, s mi tekintetben jogérvényesek azok ? 
mi tekintetben elfogadhatók, és mi módon be-
czikkelyezhetők a törvénybe. Mert én tagadom 
bárkinek is azon jogát, hogy az ország bárme
lyik lakosát megadóztathassa a nélkül, hogy 
arra törvény által felhatalmazva lenne. 

Ha tehát más nem is volna, mint ezen 
régi szerződések megvizsgálása, már ez is elég 
indok arra, hogy a közlekedési eszközök létre
hozása körüli eljárását a kormánynak, — akár a 
jelen, akár azon kormánynak, mely törvényte
lenül ugyan, de tettleg mégis Magyarország kor-
mányozásába . avatkozott, — egy parlamenti 
bizottság megvizsgálja és arról a háznak véle
ményes jelentést tegyen. (Helyeslés szélső hal 
(elől.) 

Azt mondja továbbá a miniszter ur, hogy 
ezen határozati javaslatnak egyik indoka a vas
úti engedélyezések körül és a vasútépítések ki
adásánál követett szabálytalan eljárás, és erre 
nézve először is áttér a fiumei vasútra. Azt mondja a 
miniszter ur, hogy már az 1868-ik év tavaszán az e 
vasútra vonatkozó vonalozási munkálatok el vol
tak készülve, hogy ezen vasútra nyilvános csőd 
is hirdettetett , de nem fogadtatott el azon aján
lat, a mely bizonyos ajánlkozó fél által tétetet t , 

azért, mert ő az úgynevezett Feli rendszer 
szerint akarta építeni; ezen Fell-rendszer pedig 
nem találtatott czélszerünek a mi körülmé
nyeinkhez alkalmazva, és különösen a károly város
fiumei vasútra nézve. Erre nézve a minisztérium 
kiküldött egy bizottságot, a Mont-Cenisre, ahol 
hasonló rendszer szerint van működésben egy 
vasút, és ezen kiküldötteknek az volt a vélemé
nyük, hogy ezen rendszer csakugyan nem alkal
maztatható. Meglenet, hogy igazuk volt, én a 
Fell-rendszernek védelmezésébe bocsátkozni nem 
akarok ; nem akarom azt mondani, czélszerü lett 
volna-e azt alkalmazni vagy nem; hanem azt 
kérdem a miniszter úrtól, bár mi történt legyen 
is, ha minden a legjobb rend szerint történt is: mi 
módon érezte magát felhatalmazva arra, hogy 
19 — 20 millióra menő szerződést megköthessen, 
a nélkül, hogy arra a képviselőház által felha
talmazva lett volna? Ez a kérdés, a melyet fel
vetet tem első alkalommal, ez a kérdés, a melyre 
felvilágosítást kívánok ma is. (Helyeslés bal felől.) 
Soha el nem fogom ismerni a, minisztérium azon 
jogát, hogy milliókra menő szerződéseket, de 
hogy csak egy krajezárnyi szerződést is köthes
sen saját maga hatalmából, a nélkül, hogy a 
háznak engedelmét birná arra. (Helyeslés bal 
felől) 

Elismerem, hogy lehetnek oly körülmények, 
melyek haladéktalan, rögtöni intézkedéseket 
szükségeinek, oly körülmények, melyek nem en
gedik azt. hogy akár az együtt nem levő házat 
összehívja a minisztérium, akár magához a ház
hoz folyamodjék, mert néhány napi halasztás is 
k á r t okozhat; — elismerem, hogy ilyenkor a 
miniszter a maga saját felelősségére intéz
kedhetik : de ilyenkor utólagosan a háztól 
indemnityt tartozik kérni. Ez igaz, helyes eljá
rás. De a vasútépítésnél — különösen miután 
már három esztendő után történik ilyes vala
mi — az ily néhány napra való halasztást vesze
delmesnek vagy károsnak az országra nézve nem 
tartom. (Helyeslés hal felől.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy volt egy 
ajánlat, mely 22 millióért akarta építeni a vo
nalat, de ő azt fogadta el, a mely 19.800,000 
frtot kivánt csak, és így igen természetesen, 
tetemes péaz-mennyiséget takarított meg az or
szágnak. Ez is helyes. Mindezt én szívesen el
hiszem; hanem én kérdem a miniszter urat , 
hogyha ezen terv beterjesztetett volna a képvi
selőháznak, ugy a mint én mindenkor kívántam, 
hogy a vasúti tervek beterjesztessenek, minden 
részletökben és felvilágosításokkal, hogyha ak
kor ezen fiumei vonal nem a városnak túlsó 
oldalára vezettetik, és nem oly nehéz terrénu
mon át vezettetik, hanem a város azon részén 
épül a pálya udvar, a hol előbb a tengerpartot 
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kellett feltölteni: nem került voau- i a/,oa vasút 
— a város másik oldalára téve a náiyaa Ivar t— 
6—8 millióval kevesebbe, mint mosfc k >rnd ? 

En óhajtanám azt, hogy a házaik világos, 
tiszta indokokkal mutattassák ki, hogy az or
szágnak milyen érdekei vezették a k >rmányt 
arra, hogy 6 — 8 millióval többet költsön azon 
nehézségek legyőzésére, melyek azon körülméuy-
uyel jártak, hogy a városnak azon oldalán 
építtetik a pályaudvar, a hol azt munkába 
vették. 

Azután át tér a miniszter ur még mindig 
némileg a déli vaspályával foglalatoskodva, arra, 
hog y fölbozatott i t t ; miszerint a minisztérium
nál a főhivatalnokok legnagyobb részben, vagy 
nagy részben a déli vaspályától vétettek át, a 
mi bizonyos gyanúsításra, bizonyos roszalásra 
adot t volna alkalmat. 

Azt mondja a miniszter ur, és nézetem sze
rint igen helyesen, hogy alaptalanul gyanúsítani 
még a képviselői mentelem alatt sem szabad. 
Én a gyanúsítást, az alaptalan gyanúsítást min
denkor kárhoztatandónak tartom ; de i t t nem 
arról volt a szó, hogy pl. az államtitkár volt a 
déli vaspályának hivatalnoka, nem is arról 
volt a szó, hogy az egyik vagy másik miniszteri 
tanácsos volt azon vaspályánál : hanem azon 
hivatalról volt szó. mely legnagyobb részben 
idegenekből van összeállítva, hogy ezek ott a leg 
nagyobi") befolyást gyakorolják, hogy a vasutak 
vonatozását, a tervek meghatározását és átalá-
ban az egész építés vezetését végezik idegenek, a 
kiknek Magyarországon lételök csak ideig-óráig 
tart , és a kik tehát sem anyagi érdekeiknél, sem 
a haza iránti szeretetöknél fogva Magyarország 
irányában lekötelezve nincsenek, és hogy ezen 
idegenek a déli vaspályától vétettek át. (Igazi 
Ugy van! bal felől.) Nem arról volt a szó, hogy 
egyik vagy másik hivatalnok vétetett á t a déli 
vaspályától, — mert mihelyt magyar ember az 
illető, fölteszem róla. hogy a hazát jobban sze
reti, mint akár a déli. akár a világ 
bármely vaspályáját, — de idegen emberről, a ki
nek i t t semmi érdeke, a ki 3 évre szerződtetik, 
azon föltétellel, hogy 3 év múlva elmehet a 
hova akar, a ki tehát idegen létére különös 
előszeretettel vagy serupulositással alig viseltet
hetik a haza érdekei iránt. Meglehet, hogy van
nak egyes dicséretre méltó kivételek, de azt 
általánosságban föltenni nem lehet. (Igás! Ugy 
van! bal felől!) 

Előadta azután a miniszter ur, hogy a vas
úti concessiók kiadásánál bizonyos szabályok 
vannak elfogadva, és hogy ezen szabályok min
denkor megtartattak. Azt mondja, hogy oly 
munkálatoknál, a hol a kormánynak előmunká
latai nincsenek, csak azok bocsáttatnak ver

senyre, kiknek előmunkálataik vannak, és hogy 
kinek előmunkálata nincsen, a versenyre 

nem bocsáttatik, és hogy senki, a kinek elő
munkálata vau, a versenytől el nem utasittatik, 
valaminthogy senkitől az előmunkálati enge
dély meg nem tagadtatik. Ez igen helyes eljá
rás, és ha az a kellő nyilvánossággal összekötve 
gyakoroltatnék, ellene semmi kifogásom. Én 
ugyan megvallom, hogy nézetem szerint most, a 
kormányzat negyedik évében már a kormánynak 
minden szükséges vonlára saját előmunkála
tokkal kellene bírnia, és a kormány saját elő
munkálataira hirdethetne is nyilvános csődöt; 
de azon eljárás, mely i t t gyakoroltatik, folyton 
gyanúsításokra szolgáltat alkalmat épen azért, 
mert a közönségnek nincsen beletekintése a do
logba: az eljárás nem nyilvános. 

Csak néhány nap előtt, vagy pár hét előtt 
adatott ki az érsekujvár-trencsényi vasúti enge
dély. Méltóztassanak a lapokban megolvasni 
azon vitatkozásokat, melyek folytak arról 
hogy Stroussbergnek, a ki a concessiót meg
nyerte, nem volt előmunkálati engedélye. Hogy 
voltak-e előmunkálatai, vagy nem? azt nem tu
dom. Vannak, a kik azt állítják, hogy voltak, 
mások, hogy nem ; vannak, a kik azt mondják, 
hogy vasúti előmunkálatai nem is ezen vo
nalra vonatkoznak, vannak, a kik azt mondják, 
hogy megvette az előmunkálatot, vannak, a kik 
azt mondják, hogy Isten tudja mi módon jutot t 
hozzá. Igaz-e mindez, vagy nem ? igaz-e hogy 
Stroussbergnek a kormány adott előmunkálati en
gedélyt, vagy nem ? Igaz-e, hogy elutasított egy 
oly magyar pénzintézetet, mely előmunkálat 
nélkül pályázott a concessióra 1 mert ha az 
egyik pályázhatott előmunkálati engedély nélkül, 
akkor pályázhat a másik is —mondom — mind 
ezt kívánnám tisztába hozatni. 

En azt akarnám, hogy midőn az offertek 
beadásának határideje márczius l-re, 12 órára 
tűzetik, akkor az offertek fölbontása ne kizáró
lag a minisztérium kebelében, hanem az illető 
felek jelenlétében történjék; nem pedig ugy. 
hogy csak márczius másodikán tudhassák meg 
az illetők, hogy ki kapta meg a concessiót. A 
míg ez így fog történni, mindaddig a gyanúsítá
sok is létezni fognak. A gyanúsításoknak csak 
egy gyógyszere van : a nyilvánosság. (Helyeslés 
bal felől.) 

Áttér azután a miniszter ur a keleti vas
útra. En már a múlt évben, tulajdonképen már 
1868-ban, midőn először ezen vasutiügy tárgyalás 
alá került, felakadtam azon, hogy ezen vasút
nak legnagyobb része esőd nélkül adatott ki. 
Hivatkoztam akkor Hollán Ernő képviselő és 
államtitkár urnák, — ki akkor a miniszter tá
vollétében a minisztérium nevében nyilatkozott — 
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akkor te t t nyilatkozatára. 0 akkor egyenesen 
azt mondta, hogy a nagyvárad-kolozsvári vo
nalra volt nyilvános csőd hirdetve. Ezt nem is 
tagadtam, sőt azt mondtam, hogy az magából 
a tárgyalásokból is kilátszik : de hogy a kolozs-
vár-szeben-brassói-m-vásárhelyi,egy szóval a mellék 
vonalakra nem volt semmi verseny, hanem kiada
tott az egész munka ugyanazon áron, melyen 
kiadatott a nagyvárad-kolozsvári, ugyanazon vál
lalkozónak, Wahring Károlynak ; holott én kér
deztem akkor, és kérdem most, hog nem volt-e 
vállalkozó, a ki olcsóbb ajánlatot te t t? Igaz-e 
ez, vagy nem ? Ez az, a mire feleletet nem 
kaptam. Erre kérnék világos feleletet; (Helyeslés 
a szélső haloldalról.) azt szeretném, hogy ugy 
adassék a válasz, hogy a ház magát e tekintet
ben tökéletesen megnyugtatva érezze ; hogy lássa 
a ház és az ország, hogy csak azért történt a do
log igy, a mint történt, mert az ország érdeke, 
az ország java ugy kívánta. 

Azt monda akkor az államtitkár ur, és azt 
mondja most a miniszter ur, hogy erre a kor
mánynak előmunkálata nem volt, hanem volt 
angol vállalkozó — a ki igen természetesen 
mindent tud. a mi Pesten történik, mert hisz 
sohasem volt más foglalkozása, mint hogy meg
tudja, hogy itt a borászati, a gaszdászati, vagy 
nem tudom micsoda egyletek mit csinálnak; 
(Derültség a szélső bal oldalon.) tehát ez angol ki
találta azt, a mit a minisztérium ki nem talál
hatott , t. i. hogy az országos gazdasági egye
sületnek van egy kész terve, és azt megvette. 
Mivel pedig a dolog sürgős volt, és igy a dol
got halasztani nem lehetett, a kormány neki 
adta a concessiót. Kérdem: vajon nem vehette-e 
volna meg maga a kormány a gazdasági egylet
től e tervet, ugyanazon árért, mint az angol 
megvette, hogy ezen tervnek alapján hirdetett 
volna nyilvános csődöt? Ha ez történt volna, 
akkor nem merül fel azon gyanú, és kérdés, 
hogy hát miért kapta meg Wahring Károly azon 
vonal építését drágábban, mint mások ajánlkoz
tak? Én már két izben fölhoztam a házban, 
hogy ez iránt interpellátió történt ; ezen inter-
pellátióra azonban a kormány mai napig sem 
felelt. Méltóztassék ezen körülményeket földeri-
teni. Ezek azon körülmények, melyek a vizsgá
latot szükségessé teszik. (Bal felől helyeslés.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy a hatvan-
miskolcz - zákány - zágrábi vasútra miért nem 
hirdetett csődöt. Én figyeltem szavaira, vártam, 
hogy meghallom az okot, mert kíváncsi voltam; 
de erre nem felelt, hanem elővett egy listát, 
melyből felolvasta azt, hogy más vasutakra csak
ugyan hirdetett csődöt. (Derültség a szélsőhal ol
dalon.) Nem az a kérdés. A kérdés az: miért 
nem hirdetett a hatvan-miskolczi-zákány-zágrábi 

vonalokra csődöt? (Helyeslés és derültség a szélső 
lal oldalon..) Ezen vasútra nézve, midőn e kérdés 
tárgyalás alatt volt, azt mondta Hollán képvi
selő ur, hogy ezzel a kormány nagy eredménye
ket ért el. Az első eredmény, ugy mond, az volt, 
hogy a magyar kormány tört azon traditióval, 
mely eddig a vasutak építésénél fenállott. 

Nem tudom, érti-e valaki a képviselőház
ban, hogy ez mit tesz ? Én nem értem ; (Derült
ség a szélső lal oldalon?) de ez mindegye. A máso
dik eredmény már sokkal nagyobb volt. (Hollán 
Ernő "közleszól: Megmagyaráztam^ Tudom, hogy* 
a t. képviselő ur a vasúti költségvetésnél e té
telt . Vukovich t. képviselő ur kívánatára bőveb
ben megmagyarázta; hanem én megvallom, hogy 
magyarázatából sem értettem többet, mint első 
beszédéből. 

Azon másik eredmény az volt, hogy a kor
mány megdönté majd az egész Európában élő theo-
riát, mely szerint az állam olcsón nem épít
het, senki — úgymond — olcsóbban nem épített Ma
gyarországon, mint mi, — már t. i. ők, a kor
mány — s előállította azon eredményit is, hogy 
a vasút elkészül azon napra, a melyre befejezé
se kikötve volt. 

Kérdem a t. képviselő urat : vajon komo
lyan ismétli-e azt, hugy e vasút elkészült azon 
napra, a melyre kiépítése kitűzve volt ? (Hollán 
Ernő' nevetve közbeszól: Természetesen, komolyan. 
Derültség,) Akkor a mi naptáraink különböznek. 
(Derültség.) Hanem, t. ház, vizsgáljuk meg azon 
állítást, hogy a magyar kormány olcsóbban 
építette ezen vasutakat. Igen természetes, hogy 
ha egy vasútnak költségét meg akarjuk bírálni, 
előbb azt kell tudni, hogy mihy hosszú az a 
vasút. Azt gondolhatná valaki, hogy ennek 
megállapítása igen egyszerű dolog, de ez esetben 
a dolog nem olyan egyszerű. Az 1868 : ' XII. t. 
ez. azt mondja, hogy a zákány-zágrábi és hat-
van-miskolczi vasút összesen mintegy 27 \ mért
föld hosszú lesz, és az ezen törvényben megerő
sített szerződés 1. §-ban epyenesen ki van 
mondva, hogy e két vasút összesen 2T:Í2 mért
földnél sem hosszabb, sem rövidebb nem lehet. 

Ez tehát igen világos. 
De a 68-iki költségvetésben ezen vasút már 

30 mfnyire nyúlt. Az mondatik ugyanis a költ
ségvetésben ; „A hatvan-miskolczi és zákány-zág
rábi vasutaknak vállalkozás utján eszközlendő 
építési költség fedezésére, — 30 mfd" — ez
után következik az összeg. 

Az 1869-iki költségvetésben már ismét ösz-
szement. Ott ugyanis a 38-ik lapon az monda
tik : „A hatvan-miskolczi vasútvonalnak vállalko
zás utján eszközlendő építkezési költségei fedezé
sére — 16 \ mfd, még pedig a fővonal 15 mid, 
a gyöngyösi szárnyvonal \ \ mfd, — azután a 



1S3. országos illés márczius 26. 1870. 213 

zákány-zágrábi vasútvonal 13 mfd, — ez össze
sen 29]!4 mfd." Mennyi már most valósággal 1 

Miután az 1870. évi költségvetésben ugyan
ezen szám, t. i. 29 V4 nafd van megtartva, ezt 
hiszem a eorrect számnak, s ez esetben ezen 
vasút l3 /4 mfddel hosszabb mint a törvényben 
meghatározva van, és 3/4 mfddel rövidebb, mint 
az 1868-iki költségvetésben fölvéve van. 

Lássuk már most, mennyibe kerül ezen 
vasút ? 

Az 1868-iki költségvetésben van rá előirá
nyozva, földbeváltási költségek fejében mértföl-
denkint 30,000 írt, összesen 900,000 forint, -
továbbá kiépítésére 6.000,000 frt, összesen te
hát 6.900,000 írt. Az 1870-iki költségvetésben 
a 6-ik rovat alat t előirányozva van a hatvan-
miskolezi vasútvonalra 5.720,000 frt, a gyön
gyösiszárnyvonalra 280,000 frt, összesen 6.000,000 
írt. Megvallom, i t t azt gyanítom, hogy azon szo
kott hanyagságnál fogva, mely különösen a pénz
ügyi és közlekedésügyi miniszter urak számadá
saiban mindenkor föltalálható, ezen 6.000,000 
itt kétszer ismételtetik, mert ha nem ismételte
tik kétszer, akkor irtózatos sok pénzbe került 
volna ezen vasút. 

Tovább menve, a 7-ik rovat alatt előirányoz
va van a zákány-zágrábi vasútvonalra ;"••.000,000 
frt. Az 1870-ik évi költségvetésben a 49-ik la
pon a 3-ik tétel alat t előirányozva van a hat-
van-miskolezi vasútvonalra 1.542,900 frt ; az
után a 4-ik tétel alatt a zákány-zágrábi vasút
vonal kiépítése és üzletberendezési költségei fe
dezésére, ide értve a személyzeti és kezelési költ
ségeket is, 379,800 frt. Tovább a 10-ik tétel 
alatt a hatvani pálya-udvar építési költségeinek 
fedezésére 500,000 frt. 

Ezek a költségek, melyek a költségvetésben 
előirányozva vannak. Ha veszszük azonkívül a 
vonalozási költségeket, melyek itt belefoglalva 
nincsenek, és melyeket igen nehéz elválasztani, 
hogy azok közül, melyik vasúthoz melyik tarto
zik, mert azok csak átalánosságban vannak az 
egyes költségvetésekben majd 100,000 frt, majd 
ismét 200,000 írt tal fölvéve : meg fog nekem 
engedni a t. államtitkár ur, ha azt mondom, 
hogy ezen elövonalozási költségekre mértfölden-
kint legalább is 5000 frt. fölvehető. 

Ez együtt 141,250 frt, és így az összes 
sommá, a mibe ezen két vonal került volna, 
20.463,950 fr t ; mondom itt , fölteszem azt, hogy 
a 6 millió frt kétszer van fölvéve, és hogy egy
szer fölösleges, mert lehetetlen, hogy 20 millió 
írtba került volna ezen vasút. Fölveszem azt, 
hogy az 1868-ban megszavazott 6 millió frt nem 
használtatott föl, hanem a jövő évi költségbe 
újra fölvétetett, a nélkül, hogy a ház értesitte-
te t t volna, hogy ez azon 6 millió frt, mely már 

r 

egyszer a költségvetésbe föl volt véve. En tehát 
azt hiszem, ezen 6 millió írtnak kihagyásával 
ezen kimutatás szerint költött a kormánv össze
sen 14.463,950 frtot. 

Igen természetes — és ez minden vasútépí
tésnél, melyek Európában történnek, igy van 
— hogy az intercaláris kamatokkal a vasútépí
tési időre 10%-re vétetnek föl. Ez tesz ez eset
ben 1.446,395 frtot, az összes tehát 15.910,345 
frtot, az az a 2974 mtfldre mértföldenkint tesz 
543,900 frtot. Már most ezen sommával kap-
esalatosan igen szeretem, a mennyire csak lehet, 
a kormánynak hivatalos okmányait idézni és 
azon eljárást venni irányul, a melyet ő maga 
követ. A miniszternek azon már sokszor idézett 
hivatalos jelentésében — az alföldi vasútról le
vén szó — a miniszter ő felségének következő 
jelentést tesz : „Az alföldi vasútépítés költségei 
az itteni hivatalos kiszámítás szerint mértfölden
kint 450,000 írtban lettek megállapítva. Ebből 
esik mértföldenkint 13,000 frt. az előkészítési 
időszak, részvénykibocsátás és hasonló költségek
re ; 340,000 frt. az összes építkezés teljes elő
állítására — az építkezési kezelési költségeket és 
a kisajátítást belefoglalva; 50,ü00 frt a forgalmi 
eszközök beszerzésére, 45.000 frt az időközi ka
matokra." És a kormány mégis azt találja, hogy 
igen jutányosán adta ki a vasutak építését, mi
dőn 450,000 frt valóságos költség után 36,500 
frtot — pedig ezüst pénzben — garantir ózott 
tiszta jövedelemként. 

Ha már most ezen arányt fölveszszük, 450,00G 
frt után garantirozott a kormány 36,500 frtot; 
543,900 lórint után kellett volna garantiroznia 
44,116 frtot, a mi — meg fog nekem engedni 
az igen t. képviselő és államtitkár ur és a tá
vollevő miniszter ur is — hogy ez nem olcsó 
építés. Nem olcsó az épités a hatvan-miskolezi 
és zákány-zágrábi vasutaknál; nem olcsó, mert 
a kassá-oderbergi vasutat kivéve, egy vasút sincs 
Magyarországban oly drágán garantirozva, mint 
ez. Sőt azt mondhatnám, hogy a helyi viszonyo
kat tekintve, ezen vasút a legdrágább. (Helyeslés 
a szélső hal oldalon, ellenmondás jobbról.) Ennélfogva 
a hatvan-miskolezi és zákány-zágrábi vasutak 
építésénél nem éretett el azon eredmény, hogy 
a kormány olcsón tud építeni, (Derültség.} ez ál
tal nem döntötte meg azon eddig fönállott theo-
riát, hogy a kormány olcsón építeni nem tud. 
(Hosszas derültség a szélső bal oldalon.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy az ered
mény, melyet a kormány fölmutatott, az, hogy 
33 — 36,000 frt. biztosíték mellett épit vasuta
kat, holott az elcjbbi kormány 50 — 60,000 írtért 
épített. Ugyan méltóztassék nekem mutatni egy 
vasutat, a kassa-oderbergit kivéve, melyre ké
sőbb át fogok té rn i : hol építtet az osztrák kor-
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n iny Magyarországon oly drága vasutat mint 
é itett a magyar kormány ? Hol gai"antirozott 
n osztrák kormány vasutat 40 ezer ír t tal ? (Hol
lán Ernő közbeszól: Meg fogom mondani!) A ti
szai vasútnak van 28 ezer, az állam vasútnak 
• 7 ezer, a déli vaspályának 35 ezer frt garintiája; 
de én részemről egy vasutat sem ismerek az 
előbbi kormány alatt, mely több mint 36—37 
ezer frt. garantiával birna. 

A közmunkára áttérve, a miniszter ur azzal 
mentegette magát ismét, hogy a képviselőház 
neki a szükséges pénzt megtagadta volna és 
azért nem fordíthatott elegendő gondot a do
logra. Bn azt hittem, hogy ezen érv többé föl
hozatni nem fog: mert, ha egy miniszternek tár-
ezája kellő vezetésére a felelősség elvállalása 
mellett a törvényhozás a szükséges eszközöket 
meg nem adja, akkor ezen miniszter mondjon le 
egyszerűen hivataláról. (Élénk helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Olyan miniszter, a ki azt mondja: Ibant, 
qua poterant, qua non poterant, non ibant, 
(Derültség a bal oldalon, és közbeszólások jobbról; majd 
meglátjuk, hogy cselekesznek önök, ha a miniszteri szék
re jutnak!) az ily miniszter az én fölfogásom sze
rint nem miniszter. 

Azt mondta miniszter ur beszéde végén, és 
ez egyenesen reám volt czélozva, hogy itt oly 
dolgok hozatnak föl, melyek utczán, kávéházak
ban mondattak. (Ugy van!) Nem tagadom, hogy 
én e szavakat mondottam, hanem mikor az én 
szavaimat idézik, ne csonkítsák meg azokat, ha
nem mondják ki egészen. Én azt mondottam, 
hogy azon hír, azon gyanúsítgatás átalánosan el 
van terjedve, és hogy ezen átalánosságot bőveb
ben jelezzem ezt mondtam: „hanem azt állítom, 
bogy ez mindenütt, az utezákon, kávéházakban, 
(Zajos közbeszólások, nagy zaj, elnök csenget.) a 
easinókban, a társadalmi körökben, itt az or
szággyűlés folyosóin, sőt magában a miniszteri 
körökben is szóban van." Ez nem utcza és ká
véház. Önök az utezát és kávéházat kikapják, az 
utóbbit elhagyják. Én azt mondtam, hogy min
denki mindenütt beszél, ós ez az. a mi az ország 
hitelét, a kormány tekintélyét lerontja. (Igaz 
a szélső hal oldalon.) Ez az, a mit mondtam, és e 
mellett maradok most is. 

T. ház! Azok után, miket Debreczen városa 
érdemes képviselője mondott, a parlamenti szo
kásról a vizsgálatra nézve, azon idézések után én 
erre nézve egy szót sem mondok: hanem a mint 
ő azt világosan bebizonyította, hogy a parla
menti eljárás ugy kívánja, hogy midőn a szük
ség előadja magát, a ház ily bizottságot küldjön 
ki . — én most csak annak kimutatására szo
rítkozom, ha vajon a jelen esetben előadta- e 
magát a szükség egy ily bizottság kiküldetésére. 
(Helyeslés.) 

E n t . ház azt mondom, hogy igen is előadta 
magát, és igy kénytelen vagyok ismételni azo
kat is — röviden fogom csak érinteni, mert 
magyarázatába nem bocsátkozom, — a miket 
már előbbi alkalommal mondottam, hogy a mi 
az országban elterjedt híreknek és gyanúnak al
kalmul szolgált, az azon mód, mely a vasutak 
és átalában a közlekedési eszközök létrehozásá
nál követtetik. 

Fölhoztam például és már nem az utezáról 
vagy a kávéházból merített érveket, hanem azon 
érveket, a melyeket én fölhoztam, jót állok 
érettök, hogy akármelyiket, melyet mondtam, 
az országgyűlési tárgyalásokból vettem. Igen is 
megtettem azt, bogy összehasonlítottam azokat, a 
mik a múlt esztendőben mondattak, azokkal, a 
mik 6 hónap előtt mondattak, és összehasonlí
tot tam azokat, a mik 6 hónappal azelőtt mon
dottak azokkal, a mik egy hóval azelőtt mondot
tak, és felteszem, hogy mindig igazat kellett mon
daniuk. Ezeket öszehasonlitván, megmondottam, 
hogy ebből nézetem szerint mi következik. 

En tehát a mint mondám, az első hibát 
találtam a keleti vasút kiadásánál. Erről azon
ban az imént már szóltam, tehát erre vissza
térni nem fogok, elvárom, hogy a minisztérium 
ez iránt megfogja adni a fölvilágosítást. Elmon
dottam nézeteimet a fiumei vasútra nézve, el 
mondottam a hatvan-miskolczi vasútra nézve. 
Kifejtettem indokaimat, hogy miért nélkülözöm 
a csődhirdetést; a miniszter ur ugyan adott erre 
nézve némi fölvilágosítást, de ez nézetem sze
rint nem elégséges, és a fő érv, hogy miért nem 
hirdettetett ki a csőd? most is fönáll, mint az
előtt ; mert azon vasutat a kormány készpénz
zel építette, készpénzzel pedig kapni vállal
kozókat minden nehézség nélkül. 

Fölhoztam a déli vasut-társaság szerződését, 
fölhoztam azt ismételve és fölemiitettem, hogy 
a mi előbb csak a levegőben volt, az most a 
pénzügyi bizottságnál van. (Ugy van a szélső 
bal oldalon.') 

Fölhoztam a kassa-oderbergi vasutat, mely
re nézve azt szeretik mondani, hogy az nem 
a magyar kormány, hanem az előbbi kor
mány műve. En részemről mindig azt állitottam, 
hogy akármelyik kormány is . mely valamely 
ország kormányzatába beleavatkozik, akár tör
vényesen akár törvényeteienül, ezen beavatkozás
ért felelősségre vonható, és azért, hogy a múlt 
kormány követett el hibát, azon múlt kormán.v-
nak azon tagja, ki Magyarország hatalma alá 
esik, felelősségre vonható. (Igaz! a szélső bal oldalon) 

De mennyiben áll az, hogy ezt múlt kor
mány te t te? Az eredeti concessio kiadatott 1866-
dik Julius 26-án. Ezen eredeti concessio szerint 
biztosíttatik, — csak kerekszámot veszek föl 
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— 2.600,000 forint évenkinti jövedelem, az az, 
összesen 53,000,000 és néhány százezer írtban 
van biztosítva. Már most ez az eredeti szerződés 
csakugyan még az alkotmány visszaállítása előtti 
időben köttetett és azon tekintetből, hogy akkor 
köttetett, a magyar kormány érette felelősséggel 
nem tartozik. Igen, de az eredeti szerződés nem 
is oly rósz. Ez sem igen kedvező, hanem ha föl-
veszszük, hogy ez Ausztriának igen nehéz körül
ményei közt történt, tekintve, hogy ez néhány 
nappal a szadovai csata előtt történt, a midőn 
ugy Olaszország mint Németország részéről 
Ausztria meg volt támadva, akkor bizony az 
ausztriai birodalom hitele nem a legfényesebben 
állott, és akkor nagy tőkék beszerzése valóban 
költséges volt. Tekintetbe véve tehát ezen 
körülményt, az eredeti coneessio még nem is 
olyan nagyon drága; hanem van 1867. június 
22-ről egy pótszerződés, (Bálijuk!) és ezen pót
szerződésben egyenesen kimondatik az, hogy ezen 
pótszerződés a magyar pénzügyminiszter bele
egyezésével köttetett . I t t tehát már a magyar 
kormány felelős. Ezen pótszerződésben az eredeti 
2.600,000 frtnyi biztosíték 2.900,000 ír tra emelte
tet t , és az eredeti 53 millió tőke 58 millióra 
szaporittatott, és a kormány azon kötelezettséget 
vállalja magára, hogy a társaság által kiadott 
részvényekből 5 millió frt ára részvényeket, 
mint prioritási actiákat alpári megvesz, pedig 
akkor azok a nominális értéken alól állottak. 
Ez azon terhes szerződés, a mely ellen nekem 
kifogásom van. Ezen szerződés 1867-ben június 
22-én a magyar pénzügyminiszternek egyenes 
beleegyezésével, hozzájárulásával köttetett. Ez 
tehát már többé nem a német kormány, hanem 
a. magyar kormány tette. De azon eredeti con-
eessionáriusok, a kik ezen szerződést kapták, nem 
voltak képesek azt végrehajtani, és a szerint 
a coneessiónak nem tudom melyik, de világos, 
egyik rendelete szerint a szerződés megszűnt, 
a eoncessió elveszett. 

Ez már ismét a magyar kormány alatt 
törtónt. Már az első concessionáriusok, a kik 
Riche testvérek és gr. Porgách Antal és társai 
voltak, 1867. augusztus 31-én, nem levén képe
sek a dolgot végrehajtani, átengedték a conces-
siót Lagrand-Dumonceau-nak; eien Lagrand-
Dumonceau pedig a magyar kormány beleegye
zésével és hozzájárulásával átvette a eoneessiót. 
a nélkül, hogy 1867. augusztus 31-én a már 
tetemesen javult financziális állapotot fölhasz
nálva, a kormány bizonyos könnyítéseket esz-
közlött volna. De az építést a szerződés értel
mében Lagrand-Dumonceau szintén nem volt ké
pes végrehajtani, és 1869. april 21-én a con
eessio ismét a magyar kormány által harmad
szor is á truháztatot t egy társulatra, akkor is 

hatalmában levén, hogy megsemmisítheti a con
eessiót. a mely magában is semmivé l e t t , és 
megsemmisíthette volna ezt annyival inkább, 
mert a mit addig beépítettek ezen társulatok, 
nem a maguk pénzéből építették, hanem azon 
5 millióból, a melynek előlegezésére magát a 
kormány kötelezte. Tehát 1869-ben megszűnt 
ezen szerződés, de a kormány ismét átadta az 
angol-osztrák banknak ezt a nélkül, hogy vala
mit könnyített volna azon nagy garantián, azon 
súlyos terhén, a melynek fizetését az ország vi
seli. Igaz ugyan, hogy bizonyos súlyosító fölté
teleket szúrtak bele a szerződésbe, igy például, 
hogy nehezebb síneket, erősebb fataipakat, slip-
pereket alkalmazzanak; sok ily javítás által a 
szerződést súlyosabbá tették, de csak a vállal
kozóknak, nem pedig azoknak , a kik a tőke 
szerzésére vállalkoztak, és vállalkoztak a szado
vai ütközet befolyása alatt drága pénzen. Nem 
intézkedett a kormány akkor, a mikor kezében 
volt az intézkedés lehetősége, hogy 6—8 vagy 
10 millióval lejebb szállítsa a szerződést, ámbár 
1869. áprilisban egészen másképen állott a pénz-
piacz, mint 1866 — 67-ben Szadova előtt és 
után. (Igaz! bal felöl.) 

Tehát azt mondani, hogy a kassa-oderbergi 
vasútnak concessiója a német kormányt terheli, 
egyátalában alaptalan. Eredetileg igen is terhelte 
a német kormányt; de a főteher, a fösuly, a fővód 
a magyar kormányt illeti: mert a magyar kor
mány vállalta el a legsúlyosabb föltételeket, és 
kétszer kezében levén e coneessiónak megsemmi-
sithetése, mind a kétszer elmulasztotta azt tenni. 

Ennyit akartam a kassa-oderbergi vasútra 
nézve mondani. 

Fölhozatott még, és ma is érintve volt, az 
idegeneknek alkalmazása és azoknak Magyaror
szág közlekedési eszközeire, való káros befolyása, 
sok mondatott pro et contra erről; hanem én, t. 
ház, azt állítom ma is, a mit akkor mondot
tam. Nem bánom, nem ellenzem azt, hogy egyes 
kitűnő szakférfiak behivassanak, hanem követe
lem azt, hogy ezen idegen szakférfiak mellé, kik 
tökéletesen elismerem, hogy jól fizettessenek, al
kalmaztassanak magyar fiatal emberek ugy, 
hogy azok azon szak férfiak minden lépését lát
hassák, azért, hogy tanulhassanak. De én kér
dem: az önök híres vasutépitószeti igazgatósá
gukban van-e csak egy magyar felügyelő is? 

H o l l á n E r n ő : Van! 
S i m o n y i E r n ő : Azt mondja Hollán 

Ernő ur, hogy van, kérdem, hogy ki az? 
H o l l á n E r n ő : Nagy László és egy 

egész sor. 
S i m o n y i E r n ő : Nagy Lászlót átvitték 

a minisztériumhoz, az nincs többé ott 
H o l l á n E r n ő : Engedelmet kérek, az 
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vasúti felügyelő. (Jobbról zajos fölkiáltásoh: Mi
csoda vallatás ez! Rendre!) 

C s e r n á o n y L a j o s : Tessék átolvasni a 
külföldi kamarák tudósításait és ott látni fogják: 
hogy ott ily kérdés-intézés szokásos. (Zajos köz
bekiáltásuk jobbról: Rendre! Rendre! Elnök csen
get. Hosszas zaj.) 

S i m o n y i E r n ő : Egyetlen egy van, a ki a 
magyar korona területéről való, de az is horvát. 
Nekem nincs ugyan ellenvetésem az ellen, hogy 
horvátok alkalmaztassanak, ez igen is helyes; 
hanem hogy egyetlen egy horvát legyen oly he
lyen, a hol egyetlen egy magyar sincs, és hol 
a többiek mind idegenek, ezt helyesnek nem 
találom. (Élénk helyeslés bal felől.) Én ugy érte
sültem, és szeretném, ha erről a miniszter ur 
vagy az államtitkár ur positiv fölvilágosítást 
ndna, hogy épen ezen hivatalban nem régen 
néhány hét előtt egy rendelet keletkezett, a 
mely egyenesen meghagyja minden hivatalnok
nak, hogy minden ott látottakat és hallottakat 
titokban tartson. (Igaz! bal felől.) 

Azt kívánom ón is, a mit Hollán Ernő kép
viselő ur mondott, mikor ezen tárgyról szólott, 
hogy t. i. ez iskola legyen a magyaroknak; én 
is azt kívánom ; de iskola nem lesz akkor, 
mikor ajtón kivül tar ta tnak a magyarok, iskola 
csak akkor lesz, ha mindenbe belátásuk, bele
szólásuk lesz. Tudom ugyan, hogy volt ott ma
gyar ember is, ki beleszólott, de az olyan ott 
nem kellett, s egy szép napon csak arról érte
síttetett , hogy híre, tudta nélkül áthelyeztetett 
a minisztériumhoz. 

Ezek azon dolgok, a melyek ellen nekem 
panaszom, kifogásom van. Azután kérem, mi az 
a nagy szakavatottság, a mit ezek a hires fér
fiak tanúsítanak? ugyan miből áll az? múltkori 
beszédében Hollán Ernő ur elősorolta, hogy ret
tenetes teendőik vannak; azt monda: a vonalok
nál, melyek ma épülőben vannak. 149 uj állo
más fordul elő; nagyobb kiterjedésű külön állo
más pedig van 18. Az állomás magában még 
nem nehézség. Azt mondja, hogy ezen állomá
sokban összesen előfordul 1731 külön építkezési 
hely 2500 házzal. Ha 2500 ház. vagy 25,000 
ház, vagy 25 ház van, azzal a hivatalnak több 
dolga nincs; mert majd mind egy mintára épül
nek, kisebb és nagyobb házak, ha 25 mintájuk 
van, az sok, annál több bizonyosan nincs. 

Ugyan beutazta-e az államtitkár ur ezen 
vasutakat, és megnézte-e azon építkezéseket, 
melyeket ezen nagy szakférfiak végrehajtanak ? 
inert ezen építkezések egyedül azok, hol ők sa
já t eonceptiójokat alkalmazták. Az al- és föl
építésekre nézve a déli vaspálya chablonait hasz
nálták, azokon nincsen semmi uj. Az ő terem
tésük azok a gyönyörűséges pályaudvarok, me

lyekre nézve már háromszor változtatták a ter
veket, s melyekről a kormány most már át
látja, hogy nagyobbítani, tágítani kell őket. Mi 
okból történt, hogy ezek olyan kicsinyek lettek? 
Az igen dicséretes okból tör tént : gazdálkodásból. 

Hát gazdálkodás-e az, hogy most nagyob
bítani kell az udvarokat ? Ugyan kérem, meny
nyivel szaporították volna ezek a költséget, ha 
elég nagyok l e t t e : volna? ez mértföldenkint 
legfölebb egy-két ezer forinttal szaporította volna 
a vasutkiépitési költséget; ellenben hogy roszak, 
mennyi alkalmatlanságot, mennyi hátrányt okoz
nak ez által az üzletnek. Ez, nézetem szerint, a 
legokszerütlenebb gazdálkodás, mit a pályaudva
rokban szükséges épületeknél tehettek. Tehát) 
2500 ház volt, s ezek közé esett 1564 őrház. 
Kérem, ezen őrházak — mennyire én láttam — 
mind egy modorban vannak épitve; tehát 1564, 
vag\f 1, a hivatalnak tökéletesen mindegy. 

Ezek a baudirectiónak conceptiói. Gyönyö
rűséges eoűceptió, mondhatom ! Sehol az egész 
világon nem láttam, hogy az őrház a vasúti 
gátnak alatta legyen, mindenütt egy niveau-
ban van az a gáttal, és sehol alatta nincsen. 
I t t igy tették az építést, és csináltak neki 
olyan kis ablakocskát, hogy ha a vasúti tölté
sen egy kakas ül, az őr nem látja a vasutat. 
mert a kakas eltakarja az ablakot. Tehát meg
építették ezen gyönyörűséges őrházakat a német 
civilizátorok és szakférfiak, és most az őrök 
mindnyájan 2 lábnyi fürdőt vettek, mi igen ter
mészetes , mert a ház a gát alatt van. Az em
berek mind kiszaladgáltak a házakból, s az őr
ház őr nélkül maradt. Ez miud a szakférfiak 
működése. 

Kérem, mit csináltak mást. Csináltak még 
külön rajzokat. külön terveket egy nagyfontos
ságú czikkre: a kőszénhordókocsikra. Ez nagy
fontosságú dolog. Ezen kocsiknak csak egy hi-
bájok volt, hogy körülbelül 15 — 16 mázsával 
nehezebbek voltak mint az Európában közön
ségesen szokásban levő kocsik. Már pedig azt 
minden ember tudja, a ki még nem is szakférfiú, 
hogy a vasút főfeladata az, hogy egy gőzmoz
dony minél több súlyt vihessen maga után, és 
hogy ezen súlyból minél több legyen az á ru , és 
nem úgynevezett holt súly. I t t tehát minden 
kocsi után 15 —16 mázsányi súlyt akasztanak a 
mozdony u tán . a mely holt súly, semmit sem 
jövedelmez, de olyanok, a milyenek voltak, ezek 
a gyönyörűséges, ujonau tervezett, geniális ko
csik megérkeztek Salgó-Tarjánra, megrakattak 
egyenkint 2—200 mázsa kőszénnel, a melyre 
építve voltak, és szépecskén összetörtek ott hely
ben, és akkor azt mondták : tovább nem me
gyünk. (Zaj. Bal felől: Halljuk!) 

Ugy hiszem, elég lesz ezen részletekből an-
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nak kimutatására, hogy nagyon sokat ezen ge-
niális czivilizátorok által nem nyertünk. A mi 
különben illeti azt, hogy milyen arányban van
nak Magyarországban alkalmazva a magyarok a 
vasutaknál 1 én a t. államtitkár ur elnöklete 
alatt létező mérnök-egylet kimutatására hivat
kozom; e szerint i t t a régi vasúttársaságoknál, 
jelesen a es. kir. szabadalmazott osztrák állam
vaspályatársaságnál 3000 forint fizetéssel alkal
mazva nincs egy magyar sem, idegen kettő; — 2 700 
ír t tal egy magyar, egy idegen; — 2400 írttal egy 
magyar sem, három idegen;— 2100 frt fizetéssel 
egy magyar sem, 5 idegen; — 1800 ír t tal egy 
magyar, 9 idegen;— 1600 írttal egy magyar, l l 
idegen; 1400 írt tal 2 magyar, 19 idegen;— 1200 
írttal 1 magyar, 12 idegen; — 1100 írt tal 1 ma
gyar, 15 idegen; — 1000 írt tal 6 magyar, 24 
idegen. 

Ha méltóztatnak parancsolni, tovább is me
gyek. (Halljuk az összeget!) Az összege a magya
roknak 22Vio%, tehát közel 23°/0-a a hivatal
nokok számának. 

De ezek az összes fizetéseknek csak 19V2°/o 
nyi fizetését kapják, mert igen természetes, csak 
a kevésbé fizetett hivataloknál vannak alkal
mazva. 

Nem fogom hosszasan untatni a számok 
eiősorolásával a t. házat , hanem egyenesen azt 
mondom, hogy ez még a szolgákra is kiterjed, 
hogy még az 1200—300 írton alóli szolgáknak 
is csak 43%-ka magyar, 56%-je idegen, és azok 
is csak 4 2%-át kapják a fizetéseknek. 

Ennyi az állam vasattársaságról 
A cs. kir. szab. déli vaspályánál 3000 fo

rintos állomáson magyar nincs, idegen egy; — 
2400 írttal magyar nincs, idegen egy: —2160 
írttal magyar nincs, idegen egy, — 1680 ír t tal 
magyar nincs, idegen egy, 1440 ír t tal 1 ma
gyar, 1 idegen; — 126U írttal magyar nincs , ide
gen 3 ; — 1080 írttal egy magyar, 14 idegen, és 
igy tovább. 

I t t az összes számnak a magyar hivatalno
kok csak 18%-át képezik 8 2 % idegen ellené
ben, és azok kapják az összes fizetés 16%-át ; a 
szolgák képeznek 4 6 % , és kapják 4 1 % a fizeté
seknek. Már most megengedem azt : ott van 
például a Tisza vidéki vasútnál 3 6 % alkal
mazva magyarokból. Ez sem igen sok. A 
magyar-éjszaki vasútnál 5 9 % , a mohács-pecs-
barcsi vasútnál 54 első erdélyi vasútnál 
legfölebbha62V2 % van alkalmazva magyarokból. 
Már most a magyar államvasutaknál, mint mon
dám, ott, épen most adtam az éjszaki vasútról 
a számokat, kizárólagosan, még nem is legna
gyobb részben magyarok vannak alkalmazva, 
hanem milyen rendszert követ az állam az ő 
hivatalnokainak és szolgáinak fizetésében? Azon 

KÉPV. H. NAPLÓ 184-t. vu. 

systemát követi, hogy az államvaspályánál al
kalmazott hivatalnokok és szolgák a lehető leg-
roszabbul vannak fizetve valamennyi egyéb pá
lya hivatalnokai közt; a minek igen természetes 
következménye az, hogy a java mind elmegy 
más társulatokhoz, a hol jobban fizetik őket; 
akkor aztán az üzlet roszul megy, és az állam
vaspályák élére állított czivilizátorok elkiáltják 
magukat, hogy ime a magyar ember nem alkal
mas; igen természetesen, mert a java a ma
gyar embereknek elment onnét, a hol roszul 
fizették, ós ment oda, a hol jobban fizetik, és 
marad hátra a rosza a salakja. Ha aztán sze
rencsétlenség történik, a mint történt a legkö
zelebb, a magyar ember az oka, a magyar em
berek nem alkalmasak. Ez a kormány eljárása 
a vasutak kezelésénél. 

Van még a kormánynak egy más eljárása 
is, mely, nézetem szerint, igen kárhozatos és a 
parlament tekintélyének, magának a törvény 
tekintélyének is legnagyobb ártalmára van, és 
ez az, hogy a vasutaknak a törvényben már 
egyszer egyenesen kijelölt irányát a kormány 
önkényileg megváltoztatja. (Igaz! Ugy van! bal 
felől. Paczolay közbeszól: Besztercze!) Vagy éret
len volt azon terv, melynek alapján önök a há
zat fölhívták, hogy szavazza meg a költségeket, 
és akkor nem lett volna szabad azt a házba 
behozni: vagy pedig, ha érett megfontolás szülte 
azt, akkor ezen tervet meg kellett volna tartani. 
(Ugy van! Igaz! bal felől.) Mindennap jönnek 
panaszok, ma is jött egy interpellatio Torda vá
rosára nézve, nem régiben Jászberény városa 
részéről volt; ott van a törvényben és az eredeti 
szerződósben, hogy a hatvan-miskolczi vonalnak 
Gyöngyös közelében kell menni, de a kormány 
elterelte az eredeti iránytól 1V4 mílddel : kinek 
kedvéért? vizsgálni nem akarom,— (Fölkiáltások 
bal felől: Visontai! Derültség.) ott van, tessék 
megnézni, csakugyan ugy történt. 

Már most nem akarom a t. ház türelmét 
hosszasabban fárasztani, csak azt mondom, hogy 
mindezen körülmények oly fontosak, és annyira 
megérdemlik, hogy tisztába hozassanak, hogy ide 
egy rendszer hozassék be, melyet a t. háznak, 
ha kötelességének eleget tenni akar, mellőzni 
nem is szabad. 

A közlekedési minisztérium költségvetésénél 
sok mondatott el, hatással volt az egész házra, 
hatással az egész országra az, a mi elmondatott: 
mindnyájan azt hittük, ha más eredménye nem 
lesz is a vitának, annyi mindenesetre lesz, hogy 
ezentúl vigyázóbbak lesznek. 

És mi történt? néhány nappal azután ol
vasunk a hivatalos lap egy szegletében eldugva 
a törvényszéki hirdetések között egy „Árlejtési 
hirdetmény"-t, melyben több millióra menő mun-
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ka, ily szeglet-hirdetés mellett 11 nap múlva 
kiadatni rendeltetik. — Tehát 11 nap ha
táridő tüzetett ki erre. Azóta interpellatio tör- * 
tént e tekintetben, a miniszter felelt is, és azt 
felelte, hogy a minisztérium el nem fogadta ezen 
esődnek eredményét, hanem uj csődöt hirdetett. 
Ámde én tagadom azt, hogy a kormánynak, ha 
jogosan akar eljárni, igazságosan mindenki iránt, 
szabad legyen csődöt kihirdetni, s mikor a 
csőd szabály szerül eg ki volt hirdetve, azt mon
dani a csődülőknek: mi titeket csak bolondok
nak tartunk, most mehettek haza. (Ez nem áll! 
jobbról.) Mi történt tovább ? I t t van egy lap, melyet 
én megvallom, sohasem láttam előbb, ugy hiják: 
„Zwischenact." Hallottam, hogy a „Pester Jour
nal "-nak melléklapja. I t t kérem mindenféle hir
detések között, olyanok között, mikkel mulat
hatná magát akár ki a t. ház tagjai közül, ha 
azt elolvasná, i t t egyszerűen ezek között, „Kö-
nigl. uug. Staats-Eisenbahn" czim alatt van egy 
hirdetés, hogy a salgó-tarjáni vasúton 212 ezer 
és néhány száz frt ára munka, 5 nap múlva ki 
fog adatni. (Nevetés.) Ez is fölhozatott itt, e vé
gett is interpelláltatott a kormány, de még ed
dig feleletet nem adott rá. En pedig azt mon
dom, hogy a ki ezt tette, annak jó szándéka 
nem volt: annak bűnös szándéka volt, mert ilyet 
jó szándékkal senki nem lehet, az ellenkezik az 
emberi • észszel. (Igaz! ugy van balról, mozgás jobb 
felől.) I t t tehát kötelessége a kormánynak és a 
háznak nyomozni hogj' az ily visszaélésekn k 
már egyszer vége szakadjon. (Helyeslés bal felőle.) 
Én nem tudom ki tette, nem is kutatom, hogy 
ki tet te , ez a kormány kötelessége, hanem, hogy 
ez bűnös eljárás, azt mint képviselő itt ünnepé
lyesen állitom. (Fölkiáltások bal felől: Ugy van! 
Ellenmondás,; zaj jobbról.) 

Tudja az egész világ, hogy néhány nap 
előtt, talán csak egy-két hét előtt a kassa-oder-
bergi vaspályatársulatnak gyűlése volt, azon 
gyűlésben az alapszabályok megváltoztattattak, az 
ily eljárás mindenkor ugy történt, hogy az igy 
megváltoztatott alapszabályok fölterjesztettek a 
kormányhoz. A kormány azokat helyben hagyta 
s akkor uj gyűlés hirdettetett, és az uj gyűlésen 
ezek kihirdettettek, vagy ha a kormány el nem 
fogadta, módositattak. I t t azonban ellenkező el
járás történt. Oda küldetett egy miniszteri ta
nácsos, a ki jobbról miniszteri tanácsos, balról 
vasúti biztos; oda megy tehát ezen két minő
ségében, és oda leül. Egyik minőségben helyes
li, megszavazza az alapszabályokat, másik mi
nőségében a kormány nevében azokat azonnal 

helyben hagyja és a gyűlésen azonnal a meg
változtatott alapszabályok szerint választáshoz 
fognak, •— s mit csinálnak ? megválasztják az épí
tésre vállalkozó egyént directorrá, hogy maga
magát ellenőrizze. (Nayy zaj. Két óra lesz. Ma
darász közi (-kiált: Hétfőn folytassuk! Zaj.) 

E l n ö k : Tessék folytatni. (Halljuk!) 
S i m o n y i E r n ő : Ha jól vagyok érte

sülve, a kormány e választást helyben nem hagy
ta , és igen helyesen cselekedett. (Zaj. Hétfőn! Irá
nyi szólni akar. Fölkiáltás: a szónokot megszakítani 
nom szabad! Zaj. Halljuk. Fölkiáltások: A minisz. 
ter kimerültsége miatt föl volt az ülés függesztve!) 

E l n ö k : Méltóztassanak a szabályt meg
tar tani , hogy a szónokot félbeszakítani nem 
szabad, és szabály-e a másik : hogy az ülés két órá-ig 
tartson? nem az. Különben ha negyed órá
val tovább ta r t , tán még nem oly baj. Hányszor 
kezdjük fél órával később, mint kellene! (Zaj. 
De a szónok kimerült.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha a t. ház paran
csolja, én folytatom. {Halljuk! Nagy zaj balról: 
Ne beszéljen! Kimerült! Mikónak megengedték!) 

E l n ö k : Azt nem tudtam, hogy a szónok 
kimerült, ez esetben szívesen kész vagyok az 
ülést fölfüggeszteni. 5 perezre, tehát fölfüggesz
tem az ülést. 

(Öt per ez szünet után.) Az ülés ismét megnyitom. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! Igen sajná

lom, hogy a t. ház türelmét hosszabb időre kell 
igénybe vennem, de ugy hiszem, a t. ház meg
egyez abban, hogy e tárgy igen fontos és né
kem különös érdekemben fekszik, hogy ezen fon
tos tárgy, a mennyire csekély erőmtől kitelik, 
kifejtessék, és igy igazolhassam azon álláspontot, 
a melyet a közi. minisztérium költségvetésé
nek vitájánál elfoglaltam. Ennél fogva még több 
mondani valóm van, beteges is vagyok, a t. ház 
figyelme és türelme is kimerült már, az idő is 
előre haladt : méltóztassanak tehát megengedni, 
hogy hétfőn folytathassam előadásomat. {Helyes
lés bal felől, ellenzés jobb felől.) 

E l n ö k : A képviselő ur előadása még kö
rülbelül egy fél óráig tar that . Ugy hiszem te
hát, hogy miután a képviselő ur csak imént lá
badt föl betegségéből, és ki van merülve, a t. 
ház beleegyezhetnék azon kérésembe, hogy hétfőn 
folytathassa előadását. (Helyeslés.) 

Az ülést tehát bezárom. Legközelebbi ülés 
hétfőn 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. ,27* órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Pribék Antal képviselő hat heti szabadságot kap. Vidliczkay József 
interpellálja a kormányt vasuttárgyában Nyíregyházára vonatkozva. Tóth Kálmán határozati javaslatot ad be a 
báttaszék-zákányi vasútvonal iráut. A főrendiház elfogadva átküldi; a civiltHtároi, a suezi út költségei fedezeté
ről, s az 1869. XXVI-ikotörvény czikk hatálya meghosszabitásáról, a tölgyfa kivételi vámdijról, a postajövedék-
röl szóló törvényjavaslatokat A közalapok és egyetemi alap megvizsgálására kiküldendö tizenkét, illetőleg hét 
tagú bizottságok megválasztására a szavazatok bsszedetnek. A közlekedési miniszteri államtitkár elleni rágalmak 
elintézése iránti indítványok tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Mikó Imre 
gr. ; később Bedekovies Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Lónyay Menyhért. Az ülés vége 
felé : Andrásy Gyula gr., Festetich György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglal
ni, és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (fölolvassa 
a márczius 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Van szerencsém több rendbeli kérvényt és 
feliratot bemutatni, úgymint : Pest-, Pilis- és 
Solt t. e. megyék közönségének kérvényét az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vétele tárgyában. Továbbá ugyané megyék fel
i ratát a lelenczügyi társulat czéljainak elősegé-
lóse, s a tervezett intézet mielőbbi felállítása. 
továbbá egy másikat "az incompatibilitásról szóló 
törvény mielőbbi megalkotása tárgyában ; 

Továbbá Torda megye közönsége kérvényét 
a nagyvárad-brassói vasútnak Torda városa 
közvetlen érintésével leendő kiépítése i ránt ; 

Barsmegye közönsége kérvényét Verebély 
városában egy sóraktár felállítása tárgyában ; 

Előterjesztését sz. kir. Pozsony városa kö
zönségének, melylyel Pest sz. k. városa közönsé
gének az ország köztörvényhatóságainak mielőbbi 
njászervezése iránti felterjesztése támogattatik. 

Maros-Vásárhely sz. kir. város közigazgató 
tanácsának föliratát a nagyvárad-brassói vasút 
tárgyában; 

Abauj megye közönségének kérvényét a me
gye árvapónztáránál hiányzó összegnek az or
szág kincstárából leendő megtérítése iránt. 

Barsmegye közönsége, a pénzügyminiszter 
által a képviselőháznak bemutatott , az államva-
gyonról szóló jelentését és kimutatását a me
gyék részére megküldetni kéri. 

Mindezen kérvények áttétetnek a kérvenyi 
bizottsághoz. 

Pribék Antal képviselő betegeskedése miatt 
újból hat heti szabadság időt kér. (Megadjuk.) 
Tehát megadatik. 

P r i l e s z k y T á d é : Van szerencsém be
mutatni Winkler Ferencz volt honvéd őrnagy
nak folyamodását, melyben az 1848—9-iki füg
getlenségi harczban a hazának te t t hű szolgála
tai elismeréséül, nyugdijazás, alkalmazás vagy 
országos segélyben részesülni óhajtván, a miatt 
a magas képviselőház közbenjárását veszi 
igénybe. 

28* 
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Kérem e kórvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni, 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

I h á s z R e z s ő : Van szerencsém bemu
tatni Sopron város közönségének tiszteletteljes 
folyamodását, melyben arra nézve kér határoza
tot, vajon a törvényhatóságokat illető választási 
törvénynk értelmében az 1848. évig gyakorlat
ban volt szokás szerint a három évi tisztújítási 
időszak letelte után uj választások eszközöltesse
nek-e ? Miután e tárgyban már több törvényható
ság részéről történt indítvány, s miután főkép e 
tekintetben kételyek merültek fel a városokban: 
bátorkodom e kérdés mielőbbi czélszerü megol
dását a képviselőház figyelmébe ajánlani. {He
lyeslés balfelől.) 

E l n ö k í Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

J a n k o v i t s M i k l ó s t Van szerencsém 
Pest megyébe kebelezett Izsák mezővárosának 
kérelmét letenni a t. ház asztalára, melyben a 
törvényhatóságok rendezése alkalmává] a végle
gesen kijelölendő törvényszékek járásfelosztása
kor a város Kecskeméthez csatoltassék. E folya
modást azon kéréssel van szerencsém benyújtani, 
hogy azt használat végett az igazságügyi mi
nisztériumhoz azonnal áttétetni méltóztassék. 

E l a ö k : Áttétetik, mint több hasonló, az 
igazságügyi minisztériumhoz. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház ! Van szeren
csém Gj-Pest község elöljáróságának, mint az 
összes község képviselőjének kérvényét benyújta
ni, melyben az egyes bíróság székhelyének Uj-
Pest községében leendő megalapítását kérik. 

Hasonlókép van szerencsém benyújtani 
Póth község elöljáróinak ós képviselő testületének 
kérvényét, melyben a községi szervezés alkalmá
val szintén Uj-Pest községében egyes bíróság 
felállításáért, ugy Póth községnek azon bíróság 
hatáskörébe leendő iktatásáért esedeznek. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

J ó k a i M ó r : T. képviselő ház! Van sze
rencsém benyújtani a t. képviselőháznak Pest 
városa választó polgárainak kérvényét a létesí
tendő tisztújítás elhatározása végett. Bátor va
gyok néhány szóval indokolni ezen folyamod
ványt. 

Pest városának pártkülönbség nélküli összes 
polgárai tegnap közgyűlést tartván, elhatároz
ták ezen kérvényt a képviselőházhoz benyújtani. 
(Halljuk!) Miután hasonló kérvénynyel előbb já
rultak Pest városának hatóságához, illetőleg kép
viselő testületéhez, mely képviselő testület azt 
határozta, hogy a tisztújítást megtartani nem 
fogja, hanem a 3 évi mandátum leteltével is to

vábbra megmarad. Aztán hasonló folyamodvány
nyal járultak a belügyminisztériumhoz. A bel
ügyminiszter szintén semmi választ nem adott. 
Ennélfogva kényszerülve vannak ez iránt a t . 
házhoz folyamodni. A tárgy fontosságára nézye, 
melyből csupán csak egyet kívánok kiemelni, 
hogy jelenleg Pest városa számára egy 24 mil
liónyi kölesönről szóló törvényjavaslat fekszik a 
ház asztalán és így közönyös nem lehet az or
szágra nézve, kinek kezére van bizva a kölcsön 
realizálása és hovafordítása, és igy ezen ügy 
a képviselőházra nézve is felette fontos. Ennél
fogva bátor vagyok kérni a t. házat : méltóz
tassék ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
utasítani és annak soronkivüli tárgyalását elren
delni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k - Tehát a kérvényi bizottság által 
soronkivül fog tárgyaltatni. 

Ludvigh J á n o s : Van szerencsém be
nyújtani Kleiny sz. Kakura Jankának és leánya 
Kleiny Rózának tepliczi telkes gazdánéknak fo
lyamodványát, melyben kinoztatásuk miatt 
panaszt tesznek. Az különös ezen folya
modványban, hogy az ország igazságszolgáltatá
si orgánumai magát az igazságszolgáltatást 
megtagadják. 

V i d l i c z k a y J ó z s e f ; T. ház ! Bátor 
vagyok a t. ház engedelmével a hazai vasúti 
közlekedés érdekében az igen t. közlekedési mi
niszter úrhoz interpellatiót intézni. (Halljuk!) 
Engedje meg a t. ház, hogy röviden előre bo
csássam azon tényállást, melyből interpellatióm 
kiindul. A mióta a hatvan-miskolczi vasút meg
nyílt, azóta Pest és Nyíregyháza közt kettős 
vasúti összeköttetés áll fen : az egyik a régi és 
hosszabb vonal, Nyíregyházától Debreczen s Czeg-
léd felé, a tiszavidéki társulat és a franczia 
társaság vasúti vonalain; másik, a rövidebb, 
Nyíregyházától Miskolcz felé Pestre, vagy — a 
mi mindegy — Pestről Miskolcz felé Nyíregy
házára. Ugy a személyes, miként az áruforga
lom is tapasztalás szerint — és ez máskép nem 
is lehet — mindig a rövidebb vonalakat szokta 
felkeresni; ez a forgalom kifejlődésének és meg
állapodásának természetes iránya. I t t a rövidebb 
vonal, miként előre bocsátottam, a pest-mis-
kolcz-nyiregyházi, ellenben a pest-czegléd-debre-
czen-nyiregyházi a hosszabb vonal. Nem szen
ved kétséget, mikép Pest és Nyíregyháza 
között ugy a személyes, mint az áru for
galom is bizonyosan ezen rövidebb vonalat vá
lasztaná és ezen rövidebb vonalon állapodnék 
meg; azonban a forgalom kifejlődésének ezea ter
mészetes iránya jelenleg meg van akadályozva 
két oknál fogva : 

Először azon oknál fogva, hogy mióta a 
miskolcz-hatvani vonal megnyílt, a tiszavidéki 
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társulat a tariffát a liszt, termény, ós szesz-
neműekre Miskolcz Nyíregyháza felé 16 krról 
20 krra emelte fel. A második akadály 
pedig, mely a személy forgalmat zavarja és 
akadályozza, az, hogy a hatvan-mikolezi állam-
vasutnak vonatai Miskolcznál nem csatlakoznak 
a tiszavidéki vasút vonataihoz, minek következé
se az, hogy azon utasok, a kik akár Pestről Nyír
egyháza felé, akár Nyíregyházáról Pest felé utaz
nak, Miskolczon időt tölteni kénytelenek, és hogy 
ezen kényszerűségnek magukat- ki ne tegyék, 
inkább a régi, hosszabb vonalat választják. Ámde 
ón azt hiszem, hogy rendezett országban a kor
mánynak intézkednie kell a tekintetben, hogy a 
kereskedelem és a közlekedés terén, ugy az áru 
mint a személyes forgalom, mindig a rövi
debb vonalat választhassa. Ezt kívánja a forga
lom és a kereskedelem érdeke ; és oly állapotok, 
midőn a forgalom a hosszabb uta t kénytelen válasz
tani , mindenesetre természetellenes és a keres
kedelem szríbad kifejlődését és mozgását gátolja. 
Kiindulva ezen tényállásból, bátor vagyok az 
igen t. közlekedésügyi miniszter úrhoz a kővet
kező interpellatiót intézni (Olvassa:) Alulírott or
szágos képviselő kikéri és felhívja a t. miniszter 
figyelmét a következőkre: 

1-ször. A tiszavidéki vasúti-társaság, mióta 
a Hatvan és Miskolcz közötti államvasút meg
nyílt, a szállítási bért azon termény lisztnemüek, 
és szesz áruktól, melyek Nyíregyházáról Miskolcz 
felé küldetnek, mázsánkint 16 krról 20 krra 
emelte, fel, ezen felemelt tarifát a Nyíregyházá
val szomszédos uj fehértói állomáson is életbe 
léptetvén; 

2. A Hatvan és Miskolcz közötti államvasút 
és a tiszavidéki vasút vonatai Miskolczon, egy
máshoznem csatlakoznak, minek következése, 
hogy Pest és Nyíregyháza között Miskolcz felé 
nincs szakadatlan és folytonos vasúti közlekedés, 
hanem mind Pestről Nyíregyháza felé, mind 
Nyíregyházáról Pest felé. a közlekedés Miskol
czon félbeszakad. 

E tényállás mutatja, hogy a tiszavidéki vas
úti társulat a fönebbi első pont alatti fölebb-
emelésénél a tarifának azt tűzte ki czélul, hogy 
az e pontban megnevezett czikkek forgalmát, t. 
i. a termény, liszt és szesznemüekét Nyíregy
háza és Pest közt, Miskolcz irányában, vagyis a 
Miskolcz-Hatvan állami vasúton megnehezítse, s 
ekkép ezen forgalmat Nyíregyháza és Czeglód kö
zötti saját vonalán megtartsa, a mi onnan is ki
tetszik, hogy a tarifának ezen fölebbemelése csak 
a nyíregyházi és vele szomszédos ujfehértói állo
másokon vétetett foganatba, a többi állomásokon 
megtartatván a régi 16 krajczáros árszabály. 

A 2. pont alatt i megnehezítése pedig a sze
mélyes forgalomnak nem eredményezhet egyebet, 

mint azt, hogy azon utasok, kik Nyíregyházáról 
és vidékéről Pest felé a vasutat igénybe venni 
kívánják, kénytelenek utjokat Czegléd felé venni, 
miután a Hatvan és Miskolcz közötti államvasút, 
a tiszavidóki vasút vonataihoz Miskolczon köz
vetlenül nem csatlakozik. Megjegyzendő itt kü
lönösen, hogy a Nyíregyháza és Pest közötti 
távolság Miskolcz felé jelentékenyen csekélyebb, 
mint Czegléd felé. 

Miután ekkép Nyíregyháza ós Pest közt a 
forgalom a nyiregyháza-miskolcz-pesti rövidebb 
vonalon akadályozva és megnehezítve van, mi a 
kereskedelemre és közlekedésre csakis káros ha
tást gyakorol, alólirt országos képviselő, — te
kintettel különösen arra, hogy a nyíregyházi 
piacztermények és szeszáruk tekintetében az or
szág tiszántúli kerületében egyike a legélénkebb 
piaczoknak, és tekintettel egyszersmind a hat
van-miskolezi államvasút jövedelme érdekére is, 
a t . közlekedésügyi miniszter urat interpellálja 
a következőkről: 

1. Van-e a t . miniszter urnák tudomása a 
kereskedelmi és személyes forgalmat nehezítő, és 
annak természetes irányát zavaró fönebbi tény
körülményekről és akadályokról ? 

2. Szándékozik-e a t. miniszter ur oly in
tézkedéseket tenni, miszerint egy részről a tisza
vidéki vonalon Nyíregyháza és Miskolcz között 
a fönnevezett árúkra nézve az ezelőtti árszabály 
visszaállittassék, más részről pedig a hatvan-mis
kolezi államvasút, továbbá a tiszavidéki vasút 
vonatai közt Miskolczon közvetlen csatlakozás 
eszközöltessék ? 

Ez interpellatiót pedig annyival inkább 
ajánlom a közlekedési miniszter ur figyelmébe, 
mert ezt nemcsak a Nyiregyház-Pest közötti 
forgalom, hanem egyszersmind a hatvan-miskolezi 
államvasút érdekében is teszem. 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
T ó t h K á l m á n : T. ház! A bátaszék-

zákányi vonal engedélyezésének tárgyalása al
kalmával ezen határozati javaslatot fölvétetni, s 
azért addig is kinyomatni s kiosztatni kérem. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Tóth 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Tekintettel arra, hogy az erdődi vonal Sla-
vonia s csak Magyarország alsó részének érdekét 
szolgálja; 

tekintettel arra, hogy a pest-mohácsi hosz-
szu főközlekedési vonalnak a Duna valamely 
kereskedelmileg kifejlett központján kell keresni 
oly támpontot, mi Zákánynyal kapcsolatban Fiu
mét, a Dunát s a specificus magyar alföldet s 
az e pontok közt fekvő területeket összekösse; 

tekintettel arra, hogy ily pontul a bátaszék-
bajai pont kínálkozik, s hogy Baja, Pest után 
Magyarország második gabnakereskedö helye; 
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s végre tekintettel arra, hogy már van 
eonsortium, mely a Baja-Szabadka közti tér t 
kiépítené, ha a zákány-bajai vonal létrejönne, s 
akkor ez a vonal megtalálná összeköttetését 
Nagyvárad- Debreczenig egy felől, tehát megte
remtené a legrövidebb összeköttetést az alföld 
fővárosa és Fiume közt, más felől Temesvár, Brassó, 
tehát Erdély és Galaez, ugy a Fekete- és az Adriai 
tenger közt, mig viszont megalkotná összekötte
tésünket Steier, Karinthia, Tyrol és Schweicz 
ezen mindig consumens országok között: 

mondja ki a ház, hogy a bátaszék-bajai 
vonal, ha a bátaszék-zákányival nem is egyide
jűleg, de utána közvetlenül kiépíttessék. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, a képviselő 
urak között kiosztatni, és annak idejében napi
rendre tűzetni 

A mai napirendnek első tárg}ra a szavaza
tok beszedése az egyetemi és más alapítványi 
javak megvizsgálására kiküldendő kétféle bizott
ság megválasztása végett. Mielőtt azonban ez 
megtörténnék, a főrendiház üzenetét fogjuk át
venni. 

N y á r y G y u l a br . , a f ő r e n d i h á z 
j e g y z ő j e ; Méltóságos elnök u r ! T. képviselő
ház! Van szerencsém jelenteni, miszerint a ezi-
villistáról. a nyugdijakról, pénzügyi törvényszé
kek ideiglenes főntartásáról, továbbá a tölgyfa
kivitelről, a póstakezelési póthitelről, végül az 
1869 : XXVI. törvényczikk hatályának kiterjesz
téséről szóló törvényjavaslatokat a felsőház vál
toztatás nélkül elfogadta. Én pedig bátor va
gyok az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tiszte
letteljesen kézbesíteni. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
főrendiház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Miután a főrendiház ezen öt tör
vényjavaslatot változatlanul elfogadta, ezek ő 
felségéhez szentesítés végett szokott módon a 
minisztérium által föl fognak terjesztetni. 

Kővetüezik a szavazati jegyek beszedése; 
Bujanovics Sándor olvasni fogja a névsort, Széll 
Kálmán fogja a jegyeket átvenni. (A szavazati 
jegyek beadása után.) 

A bezárt szavazati jegyeket Széll Kálmán 
és Jámbor Pál jegyző urak fogják megszámlálni és 
az eredmény a legközelebbi ülésben föl fog ol
vastatni. 

A napirenden levő tárgy a tegnapi vitának 
folytatása. 

S i m o n y i E r n ő : (Halljuk! Helyre!) T. 
ház! (Ralijuk!) Mielőtt folytatnám tegnapelőtti 
beszédemet, (Halljuk!) melyet a t. ház kegyes 
engedelméből ma újra fölvehetek, szükségesnek 
tartom előbb egy tegnapelőtt általam fölhozott 
tényre nézve nyilatkozatot tenni. 

Ugyanis tegnap kaptam levelet az állam-

vaspálya üzletigazgatójától, Stampf úrtól, ki azt 
irja, hogy azon hirdetés, a melyet én a „Zwi-
sehenakt" nevű hírlapból it ten idéztem, ő általa 
tétetett be, de nem általa küldetett a „Zwi-
schenakt" nevű lapnak, hanem küldetett általa 
a „Pester Lloydsnak, „Ungariseher Lloyd t t-nak, 
„Reform^-nak és a hivatalos közlönynek ,és hogy 
mindezen lapokba a hirdetésáltala február 8-án kül
detett. 0 kívánta, hogy ezt személye és becsü
lete érdekében a házban kinyilatkoztassam, mit 
is egész készséggel tenni kötelességemnek relék, 
a mint másrészt kötelességemnek tar tom vádat 
és panaszt emelni, ha annak helyét látom. (He
lyeslés bal felől.) Megjegyzem, t. ház, erre nézve, 
hogy még azon esetben is, ha ezen hirdetés 
február 8-án té te te t t ós nem oly ismeretlen la
pokban, hanem rendes, nagyobb forgalommal 
biró napilapokban tétetett, a határidőt még 
akkor is kelleténél rövidnek tartom, mert midőn 
200 néhány ezer írtról szóló munka kiadása 
van kérdésben, akkor 10—11 —12 napot én ele
gendő határidőnek nem tartok. (Közbekiáltás a 
szélső balon: Igazság!) En mint üzleti ember s 
mint kereskedő sokszor vettem részt Franezia-
ország és Olaszországban ilyen versenyeknél, de 
midőn oly nagy összegről volt szó, akkor min
dig legalább két hó volt a határidő; tehát a 
határidőt még ezen esetben sem tar tom elegen
dőnek. A hirdetés formájára kifogásom nincs; 
meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy, ha azon 
illető ur, az államvaspálya üzleti direktora, ak
kor, midőn e házban már azelőtt öt héttel t. 
barátom Madarász által interpellatio történt e 
tárgyban, fölvilágosítást adott volna akár a 
lapok utján, akár az interpelláló úrhoz intézett 
néhány sor által, akkor a tárgy oly formában 
itt nem hozatott volna föl, mint az tegnapelőtt 
általam említtetett. És nem említtetett volna 
akkor sem, ha a t. közlekedési miniszter ur, 
kihez az interpellatio öt héttel ezelőtt intézve 
volt, ezelőtt már válaszolt volna reá ; de öt 
hétig megjegyzés nélkül maradván minden ol
dalról a tárgy, azt tartom, én jogosítva voltam 
oly nyilatkozatra, melyet tegnapelőtt e tárgyban 
tettem. (Igaz! a szélső balon.) Ezek előrebocsá
tása után, t. ház, fölveszem beszédem fonalát 
ott, a hol szombaton elvégeztem. Több esetet föl
hoztam, melylyel indokoltam azon állításomat, 
hogy a közlekedési minisztérium költségvetésé
nek tárgyalása óta is, melynek folytán legalább 
azt reménylte a világ, hogy ezentúl vigyázóbb 
lesz eljárásában a minisztérium, előfordultak oly 
esetek, melyek nem mutatják egyátalában, hogy 
vigyázóbb lett volna. Fölhoztam erre nézve két 
nagyobb munka hirdetését, fölhoztam a kassa-
oderbergi vasúttársaság gyűlésének eredményét, 
fölhozhatnám s fölhozom, de hosszasabban nemindo-
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kolom, miután tegnap szólottam róla, a legköze
lebbi időben kiadott érsekujvári-nyitra-trencsényi 
vasútvonal kiadási módját. 

Fölhozom továbbá azt, hogy azon idő óta, 
mióta ezen fölszóllalások történtek, a minisztéri
um, — talán i t t nem is már a közlekedési, hanem 
a pénzügyminisztérium—jónak lát ta alkudozásba 
bocsátkozni az állam költségein építendő vonalok 
bérbeadására nézve. 

Mikor ezeD vasutak megvételéről, illetőleg 
azoknak államköltségen való kiépítéséről e ház
ban szó volt; mind a pénzügyminiszter ur, mind pe
dig a közlekedési miniszter távolléte folytán Hol
lán államtitkár ur hangsúlyozták azt: mily nagy fon
tosságú dolog, hogy ezen vasutak az állam ke
zében legyenek. Ezzel indokoltatott a salgó-tar-
jáui vasút megvétele, a hatvan-szolnoki, és a hat-
van-miskolezi vasutak kiépítése. Azonban alig
hogy ezen vasutak ki vannak épitve, mindezen 
nagy érvek eltűntek és a minisztérium arról ta
nácskozik, hogy ezen vasutak üzletét bérbe adja. 

Ez ellen, t. ház, nekem kétféle kifogásom 
van. Először az, hogy ezen vasutak bérbe adas
sanak, másodszor az, hogy mindezeket mi csak 
a világban szárnyaló hírekből tudjuk, és mi a 
nemzet képviselői, erről határozottan nem tu
dunk semmit, csak ide és tova beszélnek róla. 
Megjegyzem még, hogy azon időtől fogva, midőn 
ezen tárgyalás i t t először megkezdetett, két hó
nap telt el. Én akkoron fölszólaltam, és kíván
tam, hogy a magyar kormány létrejötte előtt 
Magyarországon épített vasúti társaságokkal kö
töt t szerződések beterjesztessenek a házba. Azt 
mondottam akkor, hogy három hónap talán elég 
idő lenne. Azóta újra két hónap telt el, és ezen 
kívánság egy lépéssel sem jött előbbre. 

Azt mondotta nekem akkor válaszul Hollán 
képviselő ur, hogy azon szerződés, melyre nézve 
én talán leginkább viseltetem érdekkel, t. i. a 
déli vasut-társulat szerződése, 15 ivre megy. I t t 
van kezemnél a szerződés, t . ház, — két ós fél 
iv, r i tkán irva, az egész; ezt pedig azon tekin
tetből, hogy ezen ügy nem csupán a déli vas
pályára, hanem minden régenten és ujabban a 
magyar kormány által épített vasútra nézve 
már egyszer törvényhozásilag rendbejőjőn, annak 
minélelőbbi előterjesztését okvetlenül szükséges
nek tartom. Megígérte akkor a közlekedési mi
niszter ur a felszólalások következtében, hogy a 
fiumei vasútra nézve kötött szerződés a törvény
hozás elé fog terjesztetni. Két hónap elmúlt: 
és az előterjesztés még nem történt meg. De e 
részben meg kell jegyeznem, hogy a miniszter 
ur ígérete és a közlekedési minisztérium állam
titkárának állítása közt egy kis különbség léte
zik. Hollán képviselő ur t. i. a következőket 
mondotta: , A m i pedig az ujabban érintett azon 

kérdést illeti, hogy a szerződés, és minden, a mi 
annak alapján létrejött, beterjesztessék a ház
nak: van szerencsém megjegyezni, hogy a mai 
napig be nem terjesztésnek oka az, nogy oly 
kiadásokra vonatkozik, melyek a vasúti kölcsön
nel állanak kapcsolatban, és melyekre nézve a mi
niszter ur annak idejében előterjesztést fog ten
ni." Midőn ón a múlt év végével a pénzügymi
niszter urat arra szólítottam föl, hogy a vas
úti kölcsönre nézve a törvény értelmében az 
évi számadást adja be, a miniszter ur azt fe
lelte : hogy a vasutak kiépítését kell bevárni 
ós e miatt a számadást csak akkor fogja bead
hatni ; az államtitkár ur pedig azt feleli : hogy 
a kölcsönrőli jelentést kell beadni, és csak ak
kor fogják azután beadni a vasúti szerződést. 
Ez, kérem, olyan circulus vitiosus, a melybe. 
nézetem szerint, a parlament bele nem nyugod-
hatik. 

T. ház! Mindez okból, a miket ma rövi
den, és szombaton hosszabban elmondottam, ugy 
hiszem, eléggé indokolva van Tisza Kálmán 
képviselő ur határozati javaslatának azon érve, 
azon indoka, melyben azt mondja, hogy „a vas
úti engedélyezések körül és vasutak épités vé
gett kiadásánál szabálytalan eljárás kővettetett. 
Ugy hiszem, azok. a miket előhoztam, eléggé 
mutatják, hogy itt bizony szabálytalan eljárás 
kővettetett, és ideje volna, hogy valami módon 
szabályoztassék. és valami módon rend hozas-
sék be ezen vasúti concessiók kiadásába és épí
tésébe. 

Kitetszik azokból, a miket elmondottam, 
főleg az ezen kezelésnél követett nyilvánosság 
hiánya. Én soha nem fogok megszűnni sürgetni 
azt, hogy mindent, a mit a kormány tesz, ugy 
tegyen, mintha üvegházban laknék, hogy abba 
az ország minden lakója beláthasson. (Élénk he
lyeslés a szélső bal oldalon.) Nyilvánosság nélkül sem 
a gyanút elkerülni, sem a bizalmat megnyerni 
soha nem fogja. (Fölkiáltásők a bal oldalon: Igaz! 
Ugy van'j 

Debreczen város érdemes képviselője által 
beadott határozati javaslatnak 3-ik indoka a 
közutak építésének helytelen vezetése. Nem fo
gok hosszú ismétlésekbe bocsátkozni, t. ház, azok
ra nézve, a mik a közutak építése körül elköve
t e t t visszaélések tekintetében i t t a közlekedési 
minisztérium költségvetésének tárgyalása alkal
mával elmondattak; azunban meg fogja nekem 
engedni a t. ház, hogy minden további indoko
lás nélkül azt mondhassam, hogy erre nézve oly 
súlyos vádak emeltettek, oly súlyos panaszok 
hallattak a ház minden oldaláról, hogy arra néz
ve egy vizsgáló bizottság kiküldése okvetlen, 
szükséges. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Nem fo
gom, mondom — mindazokat feléleszteni; hisz 
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annak tárgyalása alkalmával maga a miniszter 
ur is elismerte, hogy bizony e tekintetben igen 
rósz karban vagyunk; hanem a t . ház meg fog
ja engedni, hogy ezen tárgygyal kapcsolatban 
néhány észrevételt tegyek. 

Midőn ugyanis a közlekedési minisztérium 
költségvetése részletesen tárgyaltatott , kérdést 
intéztem a miniszter úrhoz egy állitólagos visz-
szaélésre nézve, mely Nyitramegyében elkövet
tetet t . Á t. miniszter ur szívességéből volt al
kalmam betekinteni ezen tárgyra vonatkozó iro
mányokba és fölszólitattam az i rán t : hogy arra 
nézve, a mit az irományokban láttam, nyilatko
zatot tegyek e házban. Kötelességemnek tar tom 
ezt megtenni. Ezen eset a JSfyitra megyében le
vő Kalász és Bábindái községek esete. Nevezett 
községek t. i. a közlekedési minisztériummal 
szerződést kötöttek 1868-ban az ezen évi, ugy 
az 1869 — 70 és 71-dik években történendő ka-
vicsszállitásra nézve a nagyszombat-krakkói 
államut bizonyos részére. Ezen községek kavics-
szállitásának mi módon teljesítésére nézve a nyit-
rai mérnöki hivatal részéről bizonyos Kárász 
Ernő nyitrai mérnök által panasz té tetet t a mi
nisztériumhoz, hogy nem pontosan és nem elég
gé gyorsan szállítják. Ugyanezen panaszszal 
egy időben történetesen-e vagy tudva — azt 
nem tudom — beérkezett bizonyos Szeszler Adolf 
és fiai nagyobb szállítási vállalkozóknak folya
modása is, (Derültség a szélső bal oldalon) mely fo
lyamodásban azt kérik, hogy ezen szállítás ne
kik engedtessék át. A minisztériumban ezen kér
dés tárgyaltatván, a nyitramegyei mérnöki hiva
tal oda utasittatott, hogy a községeket serkent
se a kavics pontos szállítására és, hogy töíök 
csak azon esetben lenne elveendő az 1869-70-71 
évre kötött szerződés, ha a rajok kiszabott ka
vicsnak 3/4 részét október közepéig nem fognák 
kiállítani. Ez volt érdemleges discussioja a mi
nisztériumnak, e tekintetben több levelezés jött 
még körbe, hanem mindig a körűi forgott a do
log. Végre azonban deczember hó 12 én jelenté 
Kárász Ernő mérnök, hogy Bábmdál és Kalász 
községek kiállították ugyan a kívánt mennyisé
get, kivévén 3 rakást, hanem a mérnöki hivatal 
„elveszte irányukban a bizalmat és szerződést 
kötött Szeszler Adolf és fiaival.* (Mozgás a szél
sőbal oldalon.) A minisztérium nem hagyta ugyan 
helyben ezen szerződést, hanem azt monda: (ol
vassa) „Tekintettel azonban a szóban levő szál
lítás átvétele alkalmával elvett és ide föiterjesz-
tet t , jelenleg még tárgyalás alatt levő felülvizs
gálati jegyzőböm vben az illető reiülvizsgáló ál
talfelhozott érvekre, a szállítás elvétetik a közsé
gektől és Szeszler Adolf és fiainak rendeltetik 
általadatni." 

Ezen határozat a most általam felolvasott 

indokokkal együtt a községekkel közöltetvén, 
azok felfolyamodtak a minisztériumhoz és azt 
mondták, hogy a szerződést tölők oly jegyző
könyvek alapján vették el, a melyek mint maga a 
végzés is mondja, még tárgyalás alat t vannak, 
tehát még nem is tárgyaltat tak, — és elvették 
oly érvek alapján, a melyek velők nem közöltet
tek, minélfogva ők kénytelenek azokat alaptala
noknak nyilvánítani. 

De panaszkodtak továbbá az iránt i s : hogy 
ő nekik okuk van gyanítani azt, hogy ezen fe
lülvizsgálati jegyzőkönyvet a nyitramegyei mér
nöki hivatal velők olvasatlanul aláíratta, azon 
ürügy alatt, hogy más okmányt írnak alá, t. i. 
egy oly okmányt, a melyben ők sürgetik, hogy 
a már történt kavicsolásárt a pénz neki kifizet
tessék. Ok az okmányt nem olvasták, és jó Íri
szemben aláirtak azt. 

Azt mondják továbbá a folyamodásban, hogy 
ők bizonyos gyanúval viseltetnek a nyitramegyei 
mérnöki hivatal irányában, mert megtörtént raj
tok, hogy egy részt ezen Szeszler Adolf vállal
kozó hozzájok jővén, a helység birájának és jegy
zőjének a szerződés átengedéseért száz forintot 
ajánlott azon kijelentéssel, hogy titokban tart
va a dolgot, az összeget maguk között feloszt
hatják. 

Másrészt pedig midőn Nyitrára bementek, 
ott is Kárász Ernő mérnök azt mondta nekik; 
Hallják, uraim, Szeszler folyamodik a miniszté
riumhoz," hogy emeljék fel az árát a kavicsszál-
litásnak, folyamodjatok ti is. Azonban ők nem 
folyamodtak, sőt azt mondták, hogy készek 
ugyanazon áron még annak szállítását is elvál
lalni, a mit Szeszler most szállít. 

Ezen folyamodás a minisztériumban rövid utón 
elüttetett, és az előbbi indokokra hivatkozva, és hi
vatkozva arra, hogy a Szeszler Aldolffal kötött szer
ződés jogérvényes levén, azt fölbontani nem le
het, a községek folyamodásuktól elüttettek. De 
áprilisban újra folyamodtak a minisztériumhoz, 
ós azt mondják folyamodásukban, hogy, ha a 
Szeszler Adolffal kötött szerződés föl nem bont
ható, a velők ünnepélyesen kötött szerződés mi 
módon volt fölbontható? ők mint előbbi, ugy 
mostani folyamodásukban azt állítják, hogy szer
ződésűknek eleget tettek. Ennek bebizonyítására 
hivatkoznak azon pénzmennyiségre, melyet a 
munka fejében nekik a minisztérium utalványo
zott, s ők továbbá is állit Iák, hogy velők egy 
jegyzőkönyv íratott alá olvasatlanul. Mindezek
nek földerítésére ők szigorú vizsgálatot kérnek. 
Az illető községeknek ezen folyamodása Mihá-
lik miniszteri tanácsos által bizottságilag ren
deltetett tárgyaltatni, s bizottságilag tárgyaltat
ván, a bizottság egyhangúlag elhatározta először 
azt, hogy ezen folyamodás a községek folyamo-
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dásának nem tekinthető, mert az illető birák 
nem saját kezökkel vannak alá irva, hanem az 
egész aláírás ugyanazon kézzel íratott, a melylyel 
a folyamodás szövege. — Különösen ismételvén, 
hogy kötelességüknek eleget nem tettek, hogy a 
mérnöki hivatal irányukban a bizalmat elvesz
te t te , folyamodásuktól elüttetni véleményeztet
nek. Azonban ismét Mihálik tanácsos ur ezen 
végzésnek ellenére egyenesen meghagyja, hogy 
vizsgálat tartandó. Nézetem szerint ezt igen he
lyesen cselekedte, de nem helyesen választotta 
meg, nézetem szerint a személyt, mert e végett 
bizonyos Schneider Alajos mérnököt küldött ki, 
a ki már egyszer a bizottságban részt vett. Né
zetem szerint azt, a ki már egyszer biró volt, 
vizsgáló birónak újra kiküldeni nem kellett vol
na ; azonban a vizsgálatra nézve tett rendelke
zésekre nézve legkisebb kifogásom sem lehet, 
mert a megye is egy tisztviselője által képvisel
tet te magát, és meghagyatott a mérnököknek, 
hogy szükség esetében ott megjelenjenek, szóval: 
minden rendelkezés megtörtént, mely rendes vizs
gálat megtartására szükséges. 

A vizsgálati bizottság május 19-én ífyitrári 
megkezdte működését, s a bizottság az ottani 
mérnöki hivatalból, az innen kiküldött miniszteri 
mérnökből, s a megyei tisztviselőből megalakulván, 
a felek jelenlétében először az irományokat föl
olvasta, és megmagyarázta; másodszor ezek meg
történte után, — ezt jelenti t. i. a vizsgáló 
mérnökből — ezeknek megtörténte után és tekin
tettel az azon irományokból merítet t körülmé
nyekre, a bizottság legczólszerübbnek tar tot ta az 
ügynek barátságos kiegyenlítését. Ez a felek által 
elfogadtatott, s a vizsgálat harmadnapra haíasz-
tatván, harmad nap a szerződő felek a bizottság 
előtt megjelentek, s felmutatták az újonnan kötött 
szerződést, melylyel magukat kielégitetteknek 
nyüvánitották. Ez eredményt bejelentette az il
lető mérnök a minisztériumnak, s ez a minisz
tériumban helybenhagyatván, az irományok az 
irattárba tétetni rendeltettek, és ezzel az ügy 
be van végezve. 

Tisztelt ház! Erre nézve azon észrevételem 
van, hogy ha barátságos egyezkedésnek és egy uj 
szerződés kötésének volt helye, akkor a községek 
panasza alaptalan nem volt, könnyedén bocsátta
tot t tehát és utasíttatott el két izben a minisz
tériumtól ezen panasz. De van komolyabb észre
vételem. {Halljuk/) A folyamodványban a közsé
gek nemcsak azért panaszkodnak, hogy káruk 
történt a szerződés elvesztése által, — mert erre 
nézve a barátságos egyezkedés elegendő; hanem 
panaszkodnak hivatalos visszaélésekről, panasz
kodnak mintegy falsificatióról, és ez barátságos 
egyezkedés tárgya nem lehet. (Igás!) Ezt nem 
helyeselhetem, t. ház, ámbár egy felől a felek, a 
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maguk magán érdekeiket illetőleg, tökéletesen ki 
voltak elégítve, de nem hiszem, hogy a minisz
tériumnak lett volna szabad kielégítve lennie, 
midőn valamely közege akár valósággal, akár 
valótlanul, hivatalos visszaélésekkel, mondhatnám 
bűnnel terheltetik és vádoltatik; hogy ily vádak
nak megvizsgálása helyett barátságos egyezke
désre utasitsa a feleket, nézetem szerint helyte
len. (Helyeslés bal felől.) 

Ezt tar tot tam szükségesnek, — a mennyire a 
velem közlött irományokból a dolog állását meg
tudtam, — a t. ház előtt kijelenteni. 

Tisztelt ház! a tegnapi vita folyamában is, 
de különösen már a költségvetési vita alkalmá
val, több izben fölhozatott az, hogy itt valaki 
váddal lép föl a minisztérium egy vagy más 
hivatalnoka ellen : különösen Hollán államtitkár 
ur neveztetett legtöbb izben. {Halljuk!) 

Én t. ház, utalom a t. ház minden tagját 
akkor mondott beszédemre, és azt mondom, hogy 
én senkit nem vádoltam ; én ezt mondottam, s 
ez volt kiindulási pontom : 

„Kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy 
a közlekedési minisztériumban az én meggyőző
désem s a közvélemény átalános szava szerint, 
az ügyek nem ugy kezeltettek, mint azt hazánk 
érdekei kívánják. (Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

Ez volt az a mit állítottam akkor; és ez 
volt a mit állítok most is, és ennek bebizonyí
tására hoztam föl azon példákat, melyeket már 
nagy részben az előbbi vita alkalmával, de kü
lönösen tegnapelőtt is fölhozni szerencsém volt. 
Az is említtetett itt, hogy megvesztegetésről vá
doltatott valaki. Minden beszédemben, melyeket 
ezen tárgyról i t t tar tot tam, ez a szó „megvesz
tegetés" nem fordul elő. 

Az mondatott, hogy ezeket i t t praecisirozni, 
bebizonyítani kell. Mondom, én senkit sem vá
doltam megvesztegetésről; de ha valaki vádolt 
volna is, azt kívánni, hogy ez i t t bebizonyitas-
sék: az, engedelmet kérek, a dolog természetével 
ellenkezik. (Mozgás jobb oldalon.) 

Ha valahol történt megvesztegetés , oda 
szolgabíró és esküdt jelenléte nem kívántatik, — 
az nem legale testimonium jelenlétében történik. 
Az tehát absurd dolog, hogy a megvesztegetés 
bebizonyításáról legyen szó; de tudtomra itt ez 
iránt vád nem is emeltetett. Meg volt említve, 
nem általam, Hollán államtitkár ur barátai ál
tal — helyesen-e vagy helytelenül 1 arról én i t t 
ítéletet mondani nem akarok, — föl volt em
lítve egy megvesztegetési kísérlet; de az, hogy 
ő vagy más bárki megvesztegettetett volna, ar
ról i t t szó nem volt. 

Tisztelt ház! ha én bárki ellen is, magát a 
minisztert kivéve, — mert erre nézve a törvény 
egyenesen rendelkezik — ha mondom magát a 
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minisztert kivéve, bárki ellen is egy megveszte
getési esetet be tudok bizonyítani, én nem a t . 
házhoz fogok fordulni, hanem a büntető törvény
székhez. (Ugy van! bal felől, Pulszky közbeszól-
Oda is kell!) Azok tehát, mik i t t nagy szavak
kal, hangzatosan elmondattak, ugy hiszem, min
den alap nélküliek: megvesztegetésről szó nem 
volt ; szó volt arról, és arról van szó most is, 
hogy a közlekedési minisztériumban az ügyek 
nem ugy kezeltetnek, mint a haza érdeke meg
kívánja. (Ugy van! bal felől.) 

Én t. ház, tegnapelőtt is, ma is nem ut-
czai és kávéházi pletykákból, hanem az ország
gyűlési tárgyalásokból merített esetek, érvek ál
tal , ugy hiszem, eléggé világosan bebizonyítot
tam azt, hogy a keleti vasút legnagyobb része, 
t. i. Kolozsvártól Szeben-Maros Vásárhelyen át 
Brassóig, körülbelül 60 mértföldre minden csőd 
nélkül adatott ki, és kiadatott, mikor állítólag 
voltak olcsóbb ajánlatok is , ezen olcsóbb 
ajánlatok mellőzésével. 

Ezen vasút megszavazása az országot eset
leg és valószínűleg igen soká fizetendő évenkinti 
i millió frtnyi ^ adóra kötelezte. 

T. ház.! Én vizsgálatot kívánok : vizsgál
tassák meg, mi okból, miért történt ez igy? 
(Pulszky Ferencz közbeszól: Itt szavaztuk meg!) 
Én t. ház bebizonyítottam az országgyűlési tárgya
lásokból, hogy a fiumei vasútvonalra nézve a kor
mány 20 millió í r t ra menő szerződést kötött a 
törvényhozás tudta nélkül; hogy ezen vasutat 
oly hebre vezette, a hol annak kiépítése 6 — 8 
millió ír t tal többe fog kerülni, mint ha a város 
másik oldalára vezettetett volna. En vizsgálatot 
kívánok, hogy bebizonyuljon: mindez az ország 
érdekében történt- e, vagy nem ? 

Én bebizonyítottam t. ház világos számok
kal, hogy a hatvan-miskolczi zákány-zágrábi vas
utak csőd nélkül adattak ki, melyekre nézve a 
minisztérium kérkedve mondta, hogy olcsóbban 
senki sem épített még Magyarországon; míg én 
bebizonyítottam, hogy a helyi viszonyokat te
kintetbe véve, azok Magyarország legdrágább 
vasutai közé tartoznak, és azon összegekbe, me
lyeket akkor fölszámitottam, még nem vettem 
be a forgalmi eszközök beszerzését, mire nézve 
ugy vagyok értesülve, hogy azok hiánya szom
széd vaspályáktól kölcsönzött eszközökkel pótol-
tatik; tehát azoknak beszerzése, ha kellőképen 
eszközöltetik, még 60 egész 80 ezer í r t ta l fogja 
szaporítani a mértföldenkinti költségeket. 

Én bebizonyítottam, hogy a kassa-oderbergi 
vasúti coneessio, mely ismét közel 3 millióra 
menő évenkinti esetleges adóra kötelezi a nem
zetet, és azon eoncessiónak legterhesebb részei a 
magyar kormány beleegyezésével köt te t tek; és 
hogy azután is a magyar kormány kezében volt 

az alkalom az ezen vasutak iránt kötött terhes 
szerződést két izben is megsemmisíthetni, enyhít
hetni, ás azt a kormány mindkét izben elmulasztotta. 

En bebizonyítottam a szerződésekből, hogy 
ezen vasútra1 a kormány 5 millió frtnyi beruhá
zásokat tet t , mely összeghez, — ha jól vagyok 
értesülve — a Lajtán túli kormány 2 millió, a 
magyar kormány pedig 3 millió frttal járult . 
Ezen 5 millió frtnyi befektetés a törvényhozás 
tudta, hozzájárulása nélkül történt és ezen 5 
millió frtnyi befektetésnek sem a számadások
ban, sem a költségvetésben semmi nyoma nincs. 

En tehát kívánom, t. ház, a vizsgálatot, kí
vánom, hogy ezen körülmények egy országgyű
lési bizottság által megvizsgáltatván, arról aháznak 
kimerítő jelentés tétessék. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Én bebizonyítottam, hogy a törvényben 
megállapított, kijelölt vasutak iránya a kormány 
által a törvényhozás tudta és beleegyezése nél
kül megváltoztattatott. 

Én helytelennek tekintettem és tekintem 
ezen eljárást, és kívánom ezen körülményeket meg
vizsgáltatni,hogy kiderüljön : vajon igazolva volt-e 
a minisztériumnak ezen törvényellenes eljárása ? 

En kimutat tam t. ház! elegendőképen azon 
káros befolyást, mely Magyarországban az ide
genek alkalmazása által gyakoroltatik, kimutat
tam , hogy mennyire mellőztetnek a magyar em
berek ez alkalmazásnál. Nem mondom, én hogy ne 
hozassék be egy idegen sem ; hanem ismétlem, 
hogy ne mellőztessenek a magyar emberek, mert 
kérdem: ugyan hová menjen a magyar ember 
kenyeret keresni, ha saját hazájában ki veszik a 
kenyeret a szájából ? 

Mindezeket t. ház! nem utczai, nem ká
véházi hírekből, hanem hiteles, legnagyobb rész
ben hivatalos okmányokból és országgyűlési tár
gyalásokból merítettem. 

Nem tagadhatja senkit, ház, hogy ezek látása 
aggodalommal tölti el az országot, hogy az ország 
bizalma meg van ingatva (Egy hang jobb felől: 
Ohó!) és kétkedni kezd az iránt, hogy vajon az 
ország anyagi érdekei jól keaeltetnek-e vagy nem ? 

Egyetlen egy is az általam fölhozott esetek 
közöl elegendő volna, és nézetem szerint elegen
dőnek kell lenni arra : hogy a képviselőház egy 
bizottságot küldjön ki, mely. az erre vonatkozó 
tényeket megvizsgálván, azokról jelentést tegyen. 

En t. ház, azt hiszem, hogy mindezeknél 
fogva azon indítvány, melyet Debreczen város 
érdemes képviselője benyújtott, tökéletesen indo
kolva van. Tökéletesen indokolva van azon ha
tározati javaslat, mely egy vizsgáló bizottság ki
küldését kívánja. És én kérem a t . házat, hogy 
saját maga érdekében, a kormány érdekében és 
a nemzet hitelének érdekében, ezen bizottság 
kiküldését rendelje el. (Helyeslés bal felölj 
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Meglehet, — mert ugy hallottam, — hogy 
vannak némelyek, kiknek a határozati javaslat 
szerkesztése ellen van kifogásuk, az t. i., hogy 
egy-két sértő és mintegy roszalást magában 
foglaló kifejezést is tartalmaz. 

Semmi sem fekszik annyira lelkemen, mint 
az, hogy ezen tárgyak fölvilágosittassanak, hogy 
ezen ügy egy kimerítő, kielégítő parlamenti vizs
gálat által véget érjen. Ha tehát volna valaki, 
ki az indítványt az érintett kifejezések m i a t t 
ellenzené; — bár részemről egész kiterjedésében 
pártolom Tisza Kálmán képviselőtársam határo -
zati javaslatát, s arra is fogok szavazni, — de 
ha a t. ház nem fogadná el azon határozati 
javaslatot, bátor vagyok egy másikat benyújta
ni, mely egészen tárgyilagos, senkit nem vádol, 
semmit nem roszal és kivetkezőképen hangzik : 
„Határozati javaslat: Küldjön ki a ház egy 7 
tagú bizottságot, a mely szakértők és tanuk 
meghallgatása mellett a közlekedési eszközök 
létrehozása körül követett eljárást minden te
kintetben megvizsgálván, a vizsgálat eredményé
ről a képviselőháznak véleményes jelentést te
gyen." (Helyeslés bal felől.) 

T. ház! Ebben senki nem vádoltatik, senki 
nem sértetik, semminek roszalása nem törté
nik : csupán tárgyilagos megvizsgálás, kimeritő 
vizsgálat kívántatik ; senki ellen nincs irányozva, 
hanem a tárgyra vonatkozik egyedül. 

Czélja ezen határozati javaslatnak: eloszlat
ni azon kételyeket, melyek a közlekedési eszkö
zök kezelése körül t ámadtak ; czélja rendezett 
szabályokat hozni be a közlekedési eszközök lé
tesítése körül a jövőbe; czélja megnyugtatni a 
közvéleményt, helyreállitani a kormány tekinté
lyét és megszilárdítani az ország hitelét. (He
lyeslés bal felől.) 

Ez egyedüli czélja a határozati javaslatnak, 
ez volt egyedüli czélja azon fölszólalásomnak 
is, melyet én a költségvetés tárgyalása alkalmá
val tettem. Hogy igazolva volt azon föllépésem 
akkor, hogy igazolva van most is, hivatkozom 
a t. ház magatar tására: mert, akkor 15 napi 
vita folytán a ház egy részéről sem hallottunk 
egyetlen egy roszaló szót sem, sőt a ház mind
két részéről emeltettek panaszok a közlekedési 
eszközök mimódon kezelése iránt. 

.Nekem igazolásul szolgál ezenkívül azon 
halmaz levél, melyet az ország minden részéből 
kaptam, s a melyek föllépésemért köszönetet és 
elismerést szavaznak. 

Én t. ház, mindezeket képviselői kötelessé
gem teljesítésének érzetében tettem, felkérem a 
t. házat, méltóztassék a kormány érdekében, 
méltóztassék a haza hitelének érdekében elfo
gadni e határozati javaslatot, kiküldeni a vizs
gáló bizottságott, mely a kételyeket eloszlatni s a 

közvéleményt e tekintetben megnyugtatni fogja 
(Bal felől élénk helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simo
nyi Ernő határozati javaslatát) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház! 
Meg fogja nekem engedni, ha csak igen röviden 
e kérdésnek elvi oldalát kívánom felderíteni. 
Nem kevesebbről van i t t szó, mint a miniszteri 
felelősségre vonatkozó 1848-ki III. t. ez. 32. 
§-nak elkalmazásáról. 

Az igen t. miniszter ur nem győződvén 
még meg a költségvetés tárgyalása alkalmával 
arról, hogy azon vádak, melyek minisztériuma, 
illetőleg annak egynémely tagjai ellen emeltet
tek, eléggé speciíicálva vannak. 

Most a legközelebbi tárgyalás alkalmával 
azt méltóztatott kijelenteni a t. miniszter ur, 
hogy ő még mindig hajlandó—ha azon panaszok 
speciíicálva lesznek — saját részéről a fegyelmi 
vizsgálatot elrendelni. Már most, t képviselő
ház, én csak e szempontból szólaltam föl : mert 
Simonyi Ernő t. barátom annyira specificálta a 
panaszokat, hogy azok nem léte kétségbe sem 
vonathatik (Jobb felől: Ohó! Nem áll!) és én 
részemről köszönetet szavazok Simonyi Ernő 
képviselőtársamnak azon szorgalomért, a mely-
lyel ezen panaszokat specificálta. 

Most már csak az a kérdés: hogy a minisz
teri felelősséget lehet-e ugy értelmezni, hogy, ha 
a minisztérium ellen panasz vagy vád fordul elő. 
a minisztérium maga rendeli el maga ellen a 
fegyelmi vizsgálatot ? 

Ugyan t. képviselőház, ha visszaemlékezünk 
! az elmúlt időkre, látni fogjuk, hogy a feudális 
! korszakban történtek ily dolgok, midőn a földes 

ur, ha ellene jobbágyának panasza volt, uri 
széket tartott , ha neki tetszett, azon praesidiált, 
az úgynevezett „fogott bírákat'1 (convocatusokat) 
odahívta, és ugy hozatott maga ellen, lehet kép
zelni, mily részrehajlatlan ítéletet. 

Én azt hiszem, hogy ezen kérdés legköze
lebb érdekli az összes hazát, azután az összes 
minisztériumot, végre pedig a jobb oldalt legki-
válórag: mert a jobb oldal és a minisztérium egy 
erkölcsi személy. (Jobb felől száj, mozgás. Halljuk!) 

Én t. képviselőház, azt vártam, hogy az 
fog történni most is, a mi történt az 1836-iki 
és utána következő országgyűléseken, a midőn a 
protestánsok vallásszabadságáról volt a szó, s a 
midőn a protestánsoknak ugy szólván alig volt 
okuk vitatkozni: mert a katholieusok maguk 

i vivták ki számukra a vallásbeli szabadságot. 
! Én azt hittem, hogy épen azon oldalról fog kö-
1 veteltetni a vizsgálat. (Jobb felől mozgás, zaj.) 

Egy miniszter igen magasan áll. kire al-
j kalmazni lehet azon mondást, hogy „proeul a 
I Jőve, proeul a fulmine". De épen azért, mert 
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ily magasan áll, hasonlítom őt az országút mel
lett álló fához, melyet nem óvhatunk meg a 
pornak reátapadásától, és ha ez megtörtént, 
nem távolithatjuk el onnan puszta visszautasí
tással, de be kell várni azon jótékony záport, 
mely a port lemossa. Ilyen a vizsgálat; ez az 
egyedüli ut és mód. mely tisztába hozza a dol
got, mely megmutathatja, hogy az egész gya
núsítás csak utczai pletyka volt-e ? Tiszta szivem
ből óhajtom, hogy ugy legyen. De ha t. mi
niszter ur azon politikát követi, mely ugy lát
szik a miniszteri tanácsban lett megállapítva, hogy 
ezen indítványnak még csak tárgyalásába sem 
bocsátkozik, ezért a miniszter urnák köszönettel 
egyátalában nem tartozhatunk, és én az ellen 
is óvást teszek, hogy ezen mostani tárgyalás- a 
miniszter ur engedélyéből és nem a t. háznak 
határozatából látszatik történni. 

En t. ház, mindezeket megfontolva, miután 
arról, hogy jogunk van ilyen bizottságot kikül
deni, sőt ez kötelességünkben áll, vitáznunk sem 
lehet, sőt miután a miniszter urnák sem lehet 
kétsége az iránt, hogy a vádak immár speci-
ficálva vannak, én a legszívesebben elállottam 
volna a szótól, ha a miniszter ur Simonyi kép
viselő beszédének befeiezte után felállott volna 
és azt mondotta volna, hogy meg van győződve 
a vizsgálat szükségéről, sőt azt most már ő 
maga követeli, a mint követelte Hollán Ernő 
államtitkár ur, és a mint Zsedényi Ede t. kép
viselő ur is épen azzal motiválta indítványát, 
hogy azt az államtitkár ur is követeli. Ez 
azonban nem történt, sőt a ház ugy látszott, 
meg sem akarta vitatni a dolgot, és azon aztán 
nem is tudok eléggé bámulni, megvallom, hogy 
a miniszter ur a vádat egyszerűen visszautasí
totta. Már, t. ház, én mint régi táblabíró 
(Jobb felől derültség, zaj.) szívesen beismerem, sőt 
a megyei bizottmány tagjait mostan is ugy szok
tam tisztelni — jól emlékszem — hogy a ki
rályi tábla hajdan minden indokolás nélkül 
mondotta ki például „prohibitam non stare" épen 
ugy, mint most a vizsgálat indok nélkül 
visszautasittatik. Annál fogva kérem a tisztelt 
jobb oldalt és magát a közlekedési mi
niszter urat : méltóztassék. méltóztassanak 
megszavazni, illetőleg követelni, a vizsgálatot. 
Méltóztassék az alkalmat el nem halasztani 
mi által a gyanúsítás elhárittathatik — 
örülni fogok ha a ház elé terjesztendett vizs-
gálatróli jelentés folytán —és épen azért nem me
gyek most a részletekbe — azt mondhatom, 
hogy a miniszter ur és közegei méltatlanul 
gyanusittattak. Eentartom tehát akorra a do
log érdeme iránti nyilatkozhatást. De hogy 
ez megtörténhessék kérem a vizsgálatot el
rendeltetni. {Élénk helyeslés a hal oldalon.) 

C s i k y S á n d o r : (FölUáltásők: EMU!) 
Tehát elállók. (Éljenzés.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Ezelőtt két 
hónappal a közmunka- és közlekedési miniszté
rium budgetjének tárgyalása alkalmával ezen 
háznak egyik tagja súlyos vádakat emelt a köz
lekedési minisztérium kebelében folytatott ügy
kezelés és az egész közigazgatási rendszer ellen; 
e mellett pedig külön választatván a minisz
ter, a vádaskodások ezélzatai rám és felém is 
fordultak Helyesen jegyezte meg tegnap előtt 
ezen háznak egyik érdemes tagja, hogy hasonló 
helyzetben igen nehéz elválasztani a képviselőt 
a hivatalnoktól s igy — mert más módom nem 
volt — felkértem a t. házat : méltóztassék nekem 
módot nyújtani arra, miszerint ezen háznak min
den tagja tiszta meggj^őződést szerezzen v magá
nak állításaim valódisága felől. Midőn ezt kö
veteltem, nem egyedül magamért tettem, nem is 
igazoláskóp azon kormány iránt, melynek szol
gálni szerencsém van: de tettem azért, hogy 
ezen eljárás által mód nyujtassék mindenkinek 
tisztán látni, és ha legcsekélyebb kételyei vol
nának , bogy azok teljesen eloszlattassanak. 
De tettem egyszersmind azért is, hogy erkölcsi
leg bűnhődjenek mindazok, kik néha épen nem 
helyeselhető önzési czéJok által vezéreltetve 
Ohó! a szélső bal felől. Uuy van! jobb felől.), is
métlem, tettem azért is, hogy erkölcsileg bün 
hödjenek mindazok, kik néha épen nem helye
selhető önzési czélo •; által vezéreltetve, elég lel
ketlenek és könnyelműek, (Zajos hosszas felkiáltások 
bal felől: Ohó! Kik azok?) igenis, elég lelketle
nek és könnyelműek, hasonló hírek terjesztésé
ben, (ti az? Nagy zaj a bal oldalon) 

így keletkezett t. barátom Zsedényi Ede 
képviselő urnák indítványa, mely nem egyébre 
czélzott, mint hogy kérelmem sikeresitésére a 
t. ház nekem módot és eszközt nyújtson. Később 
Debreezen város érdemes képviselője egy ellen-
inditványt te t t le a ház asztalára., mely szerin
tem a parlamentális eljárás szabályainak inkább 
megfelel és mely vizsgálatot kíván elrendeltetni 
a minisztérium eljárása ellen. A miniszter ur 
sem az egyik, sem a másik indítványt el nem 
fogadta. Én azt másamra nézve sajnálom, de 
kénytelen vagyok meghajolni nézete előt t : mert 
tudom, hogy habár senki e házban az ily eljá
rás jogosultságát nem tagadta akkor- midőn ha
sonló vizsgálat elrendelése kapcsolatban a vádas
kodásoknak egész sorával hozatik elő; de igen is 
természetesn k látom ugy a kormáuyra, mint a 
kormányt támogató pártra nézve, hogy ily ala
pon, a mint az tétetett, a vizsgálatot el nem 
fogadta. (Derültség a bal oldalon.) 

A ház tegnapelőtt a miniszternek ezen nyi
latkozata után elrendelte az indítványok tárgya-
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álsát. Simonyi Ernő képviselő ur megragadta 
az alkalmat és én azt hiszem, hogy ha elma
rad a vizsgálat, melyet én is óhajtottam volna, 
ő ezen hiányt nagy részben pótolta; pótolta, 
mert a sérelmes eseteknek egész sorát hozta fel 
hosszas előadásában. Az ő felszólalásával külö
nösen igazolni kivánta azon álláspontot, melyet 
a közmunka-minisztérium budgetjének tárgya
lása alkalmával elfoglalt. Én a t. ház engedel
mével ezen szempontból fogom egyenként bírál
gatni nz általa felhozott adatokat és aztán a t. 
ház méltánylására fogom bizni megítélni: mily 
értékük és mily becsük van az általa felhozott 
adatoknak. (Halljuk!) 

Először is felhozta, hogy gr. Mikó minisz
ter ur tiltakozott Debreczen városa érdemes 
képviselőjének azon feltevése ellen, hogy a déli 
vasut-társaság a közmunka-minisztérium részé
ről bárminemű pártfogó]ásban részesült volna; 
hivatkozott annak támogatása czéljából arra, 
hogy a miniszter ujabban is kijelentette, hogy 
nincs a kabinetnek egy tagja sem, ki a kérdé
ses szerződést aláirta volna, és ezzel mint ellen
mondást szembe állította azt : hogy mikép történ
hetett mégis, hogy egyszerre mint a levegőből 
esett le a pénzügyminiszter nyilatkozata a pénz
ügyi bizottságban ? íme — úgymond — itt van 
eonstatálva az ellenmondás, ime ilyenek a mi
niszteri nyilatkozatok." Legkevésbé sem csodál
kozom azon, hogy előtte érthetetlen ezen dolog, 
de meg fogja nekem engedni, hogy én megra
gadjam az alkalmat lehető világosan szólni a 
tárgy hoz. (Halljuk !) 

A dolog egyszerűen következőleg- áll. A déli 
vasut-társaságnak coneessiója 1858-ban adatott. 
Később, midőn Veleneze Ausztriától elszakadt, 
természetesen a déli vasut-társaságnak a velen-
czei területen levő vonalai is elszakadtak azon 
kapcsolatból, melyben előbb voltak, és az olasz 
királyság vette át az azok után járó garantiát. 
Megváltozott tehát az alap, melyen az eredeti 
eoncessió állott, megváltozott a pénzügyi alap, 
mely a részvények és elsőbbségi kötvények ösz-
szegéből állott. Ennek következtében, ámbár a 
villafrancai békekötés határozatai szerint ezen 
elválasztás eszközlése egyesség utján czélba vé
te te t t ; a tárgyalások, melyek ez iránt folyamat 
ban voltak, csak 1866. évi február 27-én let
tek befejezve. Az okmány, mely erről szól, a 
hivatalos okmányok között ezen czim alatt for
dul elő : „Vorlaufiges Uebereinkommen" ; i t t köz
bevetőleg azt is megjegyzem Simonyi Ernő kép
viselő urnák — habár igen sajnálom, hogy 
gyakran jutok azon helyzetbe, hogy állításainak 
ellent kell mondanom, — megjegyzem — mon
dom — hogy ezen okmányok nem két ivből álla
nak, a mint ő állította, hanem a mint szeren

csém van ez alkalommal felmutatni, sűrűen nyo
mott 15 ivből állanak. (Zaj.) 

Ez okmányokból kitűnik az, hogy azon 
1866-ki szerződés, a melyre ő hivatkozott, az én 
nézetem, valamint közlekedésügyi miniszter ur
nák nézete szerint 1866-ban perfect szerződés nem 
volt. Ezt azzal bizonyítom, hogy ezen szerződés 
Wüllerstorff és Lackenbacher által csak 1867-ki 
aprií 13-án íratott alá, és pedig következő be
vezetés mellett : „In Folge allerhöchster Er-
máchtigungen vom 30. Juni 1866. und 9. April 
1867. ist auf Grund des vorliiufigen Ueberein-
kommens vom 27. február 1866 etc. etc. . .* 

E^ okmányból is kitűnik tehát, hogy a 
kérdéses egyezmény 1866-ki február 27-én még 
csak előleges egyezmény volt, a mely Ausztriára 
nézve még csak 1867-ki april 13-án, tehát a 
magyar minisztérium alkotása után lett per-
íect-é. Ebből én azt következtetem, hogy ezen 
szerződés a magyar államra nézve érvényes, és 
pedig forma szerint érvényes csak akkor lesz, 
ha a magyar állam képviselője által is forma 
szerint eífogadtatik. Ezen nézpontot a miniszter 
ur is mindenkor magáénak vallotta. 

A másik nézpont, a melyből ugyanezen 
kérdést megítélni, kell a törvény — még pedig 
az 1867-ki XII-ik törvényczikknek 65. §-a, — a 
mely azt rendeli: „A kereskedelem előmozdítá
sának egyik leglényegesebb eszköze levén a vas
utak : ugyanakkor, midőn a vám- és kereske
delmi szövetség megköttetik, a fentebbi 59. és 
61 -ik §-ok értelmében létesítendő egyezkedés 
által határoztatik el, hogy melyek azon vasut
vonalak, melyekre nézve mindkét fél érdekében 
közös intézkedések szükségesek és hogy ezen in
tézkedések mennyire terjedjenek." 

Ennek értelmében, t. ház, szükséges mind
azon vasut-társaságokra és mindazon vasutakra 
nézve, melyeknek vonalai egyik és másik állam 
területére is kiterjednek, bizonyos intézkedéseket 
megállapítani. Ez intézkedések kétféle természe
tűek; először építési és közforgalmi, másodszor 
pénzügyi természetűek. A törvény ezen §-a ér
telmében a magyar minisztérium illető képvi
selői már 1868-ban érintkezésbe bocsátkoztak a 
Lajtán túli kormány képviselőivel. Természetes, 
hogy különösen a megadóztatás kérdése, vala
mint az államgarantia czimén viselendő terhek 
megosztásának kérdése bonyolultabb volt. Ezen 
kérdések a pénzügyminiszter ressortjába tartoz
ván, külön választattak a közmunka-miniszté
rium ressortjától ugy, hogy a mi Mikó Imre gr 
ressortjába tartozott, külön egyezmény áltai 
állapíttatott meg, az azon tul fönmaradt ügyek 
elintézése pedig a pénzügyminiszterre bízatott. 
Eddig — ugy tudom — hogy minden hivatalos 
érintkezésnél a pénzügyminiszter ur is azon íöl-
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fogásban volt, a melyben volt Mikó Imre gr. ; j 
a legutolsó beterjesztés — legalább az én tud
tommal — nem történt előzetes hivatalos köz-
leménynyel. Es én meg vagyok győződve most 
is arról, hogy ezen szerződés Magyarországra 
nézve forma szerint kötelező csak akkor lesz, ha 
a magyar államnak képviselői által alkotmányos 
utón elfogadtatott; mert a XII. törvényezikk 
65. §-a csak azon szerződésekre vonatkozik, me
lyek a magyar kormány életbeléptetése előtt 
már hatályosak voltak, ezen szerződés perfectté 
azonban — Ausztriára nézve — csak akkor vált, 
midőn a magyar minisztérium már létezett; igy 
tehát, hogy ezen szerződés Magyarországra nézve 
is érvényes legyen, niulhatlanul megkívántatik a 
magyar kormány és a magyar törvényhozás 
hozzájárulása. 

Mi már most azon kérdést illeti, melyet ezen 
szerződésre vonatkozólag Simonyi képviselő ur 
érintet t : vajon káros-e ezen szerződés Magyaror
szágra nézve, vagy nem? ez egészen más kér
dés. O sötét színekkel azt az országra nézve 
nagyon károsnak vázolta, én ezen nézetben nem 
osztozom, nem osztozom pedig azért, mert a 
szerződés átváltoztatásának lényege abban áll, 
hogy a korábban megállapított tiszta jövedelem 
garantiája átváltoztattatott a bruttó jövedelem 
garantiájává: és ha ezen szerződés — mely az 
én nézetem szerint még nem tartozik azon szer
ződések kathegoriájába, melyekről azt mondja a 
törvény, hogy azok átalában kötelezők Magyar
országra nézve, hanem mely még forrna szerint elin
tézendő, mielőtt kötelezővé válhatnék.—az országra 
nézve kötelezőnek elfogadtatik, csak hasznos, 
lehet, de káros semmikép nem. (Ellenmondás balról'. 

Ennek oka pedig egyszerűen az, hogy, ha ér
vényben marad a szerződés, melyet — ismét
lem — Magyarországra nézve még csak egyez-
ményi pontozatnak tekintek, az államgarantia a 
déli vasúttársaság összes vasutvonalaira nézve ösz-
szesitve adatik; midőn azután a magyar vonalon 
netalán tapasztalandó jövedelemhiányt pótolnák az 
osztrák területen levő vasutak nagyobb jövedelmei. 
(Fölkiáltások balról: Köszönjük ' nem kívánunk, belőle!) 

A kiegyenlítés ez által olykóp történnék, 
hogy Magyarország vonalainak passiváit az oszt-
rák vonalok kiegyenlítenék-

Ez különben egyéni nézet, és én nem két
kedem, hogy a háznak lesz alkalma e tekintet
ben a maga véleményét kimondani, midőn ezen 
szerződés a ház elé fog kerülni. 

A mi már most a dolog lényegét i l let i : 
(Halljuk!) Simonyi képviselő ur szempontjából 
kiindulva, én azt hiszem, vádképen hozhatta 
volna föl a közmunkaminiszterium ellen azt, 
hogy taláű alkotmányos fölfogásában tul szigo
rúan járt el, szigorúbban, mint talán szükséges 

vol t ; de ezen alkalomból azt, hogy a déli vas
úttársaság a közmunkaminiszterium részéről ille
téktelen pártolásban részesült volna, kimagya
rázni soha sem lehet. (Élénk helyeslés jobb felől.) Ez 
volt pedig a képviselő urnák legsúlyosabb és leg
nagyobb argumentuma. 

Nézzük a többit. 
Áttért azután a képviselő ur Debreczen 

városa érdemes képviselőjének második indoko
lására, a mely a vasutengedélyezések, a vasúti 
vállalatok kiadásánál követett szabálytalan el
járásra vonatkozik. 

Bocsásson meg a t. ház, de nem tehettem, 
hogy némi csodálkozásomat ki ne fejezzem ezen 
fölszólalás fölött. Összesen kiadtunk 6 eoncessiót, 
mindenik concessióra nézve egyfelől ott áll a 
nyilvános offert tárgyalások jegyzőkönyve, aláírva 
2 miniszter által, más felől ott áll a törvény. 
En kérdem már most, és a t. ház méltánylásá
tól várom eldöntését azon kérdésnek, hogy : vajon 
a t. ház saját tényei ellen elrendelhet-e vizsgá
latot, mikor Simonyi Ernő képviselő ur ilyenekre 
alapitja vádjait? (Helyeslésjobb felől. Ellenmondás 
bálról.) Ha elég világosan nem magyaráztam volna 
ki magamat, engedje meg a t. ház, hogy ismételve 
és jobban kimagyarázhassam magamat. (Halljuk!) 

Eddig összesen 6 concessio került ki a köz
munkaminiszterium kebeléből. Mielőtt az első 
concessio kiadatott volna, a közmunkaminiszter 
bemutatta a háznak a szabályzatot, mely szerint 
az eljárást rendezni kívánja, a ház a szabály
zatot elfogadta és kötelezte a minisztert, hogy 
szigorúan annak értelmében járjon el. Az első 
concessiótól az utolsóig valamennyi be volt mu
tatva a háznak, a szabályszerű eljárás megtartatott , 
a szigorú vizsgálat megtörtént ugy a vasúti mint 
a pénzügyi bizottság részéről és csak azután került 
a t. ház rendes tárgyalása alá. Ily előzmények 
után mindenik concessio be lett igtatva a törvénybe. 

Ezen ismétlés után legyen szabad fölvetnem 
a kérdést: vajon ezen eljárások ellen kivánhat-e e 
házban valaki vizsgálatot elrendelni ? (Igen! bal felől.) 

De térjünk át a másik kérdésre. Sérelme
sebbnek látszik ezeknél az, hogy a közmunka
miniszter azon vasúti munkálatokat, a melyek 
kormányi költségen voltak készítendők, nagyobb 
sommá erejéig saját hatáskörében adta ki. Ezért 
történt különösen, hogy Simonyi Ernő fölkiáltott, 
vajon ki hatalmazta föl a közmunka minisztert 
arra, hogy a károlyváros-fíumei vasútnak mun
kálatait 19 millió forint erejéig kiadja? 

Én azt hiszem, ha Simonyi Ernő képviselő 
ur kellő tisztelettel viseltetik a törvény iránt, 
a választ ezen kérdénre a törvényben fogja meg
találni; és ha neki az elég nem volna, akkor 
megfordítom a kérdést, és azt kérdem: tessék 
fölmutatni a törvényt, a mely tiltja a minisz-
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térnek azon eljárást, hogy ő a közigazgatás 
körében ezen dolgot is elintézze! Tessék nekem 
megmutatni a törvényt, a mely korlátot tüz ki 
a miniszternek arra nézve, hogy akár 5 írtról, 
akár 10 frtról, akár 100 í r t ról , akár 20 mil
lió forintról szóló szerződésre nézve a közigaz
gatás körében tehessen-e intézkedést vagy nem? 
Ha nekem ezt megfejti, akkor igen is, el fogom 
ismerni, hogy jogosult volt föllépése: mig azon
ban nekem ellenkező törvényt fölmutatni nem 
fog, kérdése alaptalan marad. (Helyeslés jobbról.) 

Azt kivánja továbbá a képviselő ur tudni, 
hogy miért nem igazolta magát a közmunka
miniszter mindazon régi vasúti — Magyaror
szágra is kiterjedő — concessiókra és szerződé
sekre nézve, melyek a minisztérium életbelépte 
előtt már léteztek1? 

A válasz igen egyszerű: azért, mert erről 
a törvény intézkedett, midőn a minisztert meg
bízta, sőt felelőssé tette, hogy ezen szerződések
nek teljes épségbentartása mellett gondoskodjék a 
végrehajtás körében az illető teendőkről.(Helyeslés.) 

Fölhozta a képviselő ur a miniszternek 
azon szerinte megfoghatlan eljárását: hogyan in
tézkedhetett ő ugy, hogy Fiúméban a vasutat 
nem arra viszik, a merre ő kivánja, hanem a 
város másik oldalára ? és azt állítja, hogy ez 
által 6 —• 8 millió költségtöbblet származott. 

Már engedelmet kérek, de én ez esetről 
annyit tudok, hogy a közmunka-miniszternek 
egy álló évig 60 mérnöke dolgozott azon a vi
déken, és azt is tudom, hogy azon gazdag ada
tokkai, melyek az ő munkálataikból kezeink 
közé kerültek, minden pillanatban készek leszünk 
igazolni az irányt, melyet követtünk. De ha 
Simonyi képviselő ur könnyedén oda vetve azt 
állítja, hogy ezen munkálat ellenében 6 — 8 mil
liót meg lehetett volna kímélni, akkor kérdem : 
micsoda forrásból meriti az ő adatait, melyek
kel a mi adatainkat- megdönteni akarja? (Fölki
áltások balról: A vizsgálat fogja kitüntetni!) 

Ezt a vizsgálat nem fogja kitüntetni: egy 
oly technikai műveletnek adatai t . melyet egy 
álló éven keresztül 60 mérnök teljesített, egy 
parlamentális vizsgálat megdönteni nem fogja; 
csak az, ha hasonló munkálatok teljesítésére ugyan
annyi mérnök fog újra kiküldetni. (Helyeslés jobbról.) 

Menjünk tovább. Állithatom, hogy a köz
munka-miniszternek háromféle tervezet és költ
ségvetés állott rendelkezésére. Egyik volt az, 
melyet még a múlt kormány saját közegei ál
tal készíttetett és melynek költségvetését saját 
közegei által rectificáltatta. Egy másik volt az, 
melyet külföldi coneessionáriusok készítettek, 
és volt egy harmadik is, melyet a közlekedési 
minisztérium saját közegei által készíttetett és 
rectifieáltatott. Es a különbség e költségvetések 

I közt nem csekély volt, az eredmény számokkal 
igazolható, melyek szerint igen is igazolt volt a 
közmunka-miniszternek azon intézkedése, hogy 
több időt fordított a topographiai viszonyoknak 
tanulmányozására: mert ez által jelentékenyen 
könnyítette azon terheket, melyek az országra 
a vasút építése által hárulni fognak. A számí
tás egyszerűen az, hogy a műit kormány által 
készített és saját hivatalos közegei által helyes
bített költségvetés ellenében a közmunka-minisz
térium közegei által fölvett és helyesbített szá-

i mitás szerint magán a károlyváros-fíumei vona
lon 5.106,000 frt, lett megtakarítva. Ezt csak 
közbevetőleg mondom, mert nagyon kicsinylőleg 
nyilatkozott tegnap Simonyi képviselő ur arra 
nézve, hogy olcsón épit-e a kormány, vagy nem ? 

Később bővebben fogok erről szólani; ez al
kalommal csak azt akarom fölhozni: plausibilis-
nek tartja-e valaki, hogy midőn egy 23 mért-
föld hosszú vonalnál, melynek legnagyobb része 
karston és sziklavidéken vezet keresztül, a leg
gondosabb munkálkodás folytán csak 5 milliót 
lehetett megtakarítani, akkor egy szűk helybe 
szorított variáns elfogadása által egyik vagy 
másik irányban 6 — 8 millió megtakarítás volna 
eszközölhető? Tessék megbocsátani, ez túlhaladja 
a valószínűség határait . (Helyeslés jobb felől. Köz
bekiáltások bal felől: Vizsgálat dolga!) 

De tovább megyek. Igen sok mondatott 
arra nézve, hogy a vonal miért nem vezettetett 
a városnak keleti oldalán, miért épen a nyugati 
oldalon ? Az indokok, melyek a közmunka-mi
nisztériumot arra elhatározták, igen egyszerűek. 
(Halljuk!) Maga a helynek választása, hol a ki
kötőt be kell rendezni, Fiúméban mindenkire 
nézve túlhaladott kérdés. A vasútvonal odave-
zetésénél csak az volt a kérdés: vajon a vas
utat és a vasút indóházát közvetlenül a kikö
tővel kell-e kapcsolatba hozni , vagy pedig 
Fiúmén túl a másik oldalra kell-e áttenni? Tes
sék megbocsátani, én azt hiszem, nagyon kevés 
szakértelem és igen csekély tájékozottság kell 
Európa utóbbi közforgalmi viszonyaiban ahoz, 
miszerint méltányolhassa és belássa mindenki, 
hogy a közforgalomra nézve, nevezetesen a vas
úti forgalomnak a tengeri forgalommal leendő 
legkönnyebb közvetítésére, czélszerübbet tenni 
nem lehet, mint az indóházat közvetlenül a ki
kötő partján fölállítani. 

Ez annyira világos volt, hogy magában Fiú
méban, midőn e tekintetben az első intézkedé
sek történtek, az összes bizottság ezen terv mel
lett nyilatkozott. A mai napig Fiúménak egész 
értelmisége úgyszólván rajong ezen tervért. Tör
ténik, mint mindenütt a világon, hogy vannak 
magánérdekek, és lehet, hogy ily magánérdek 
létezik Fiúméban is, mely igen is kivánja, hogy 
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ne oda jöjön a vasút, hol az a közforgalomnak 
leginkább megfelel, hanem máshova. Ily tekin
teteket a közmunka-minisztérium nem vehetett 
figyelembe, hanem megmaradt azon terv mel
lett, melyet saját meggyőződése és a bizottság 
tárgyalásai alapján a legjobbnak vélt. I t t talán 
elég volna még csak azon egyetlen egy körül
ményt fölemlíteni, hogy azon alkalommal, mi
dőn a bizottság tárgyalásai a kikötő és indóház 
elhelyezése iránt folytak Fiúméban, csak egyet
len egy ember volt, ki elégületlenül hagyta el a 
tanácskozási teremet, és ezen ember a déli vas
úttársaság képviselője volt. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Fölhozott a t . képviselő ur tegnapelőtt is
mét egy tárgyat, a melyet már nem egyszer 
emiitett meg : s ez az , hogy a kormány a déli 
vasúttársaság kebeléből szerfölött sok tisztvise
lőt vett át, s azokat i t t alkalmazta. Ezt soha 
senki nem tagadta, nem is tagadja most sem, 
annak okát már ismételve kifejtettem, s ha el
feledte volna a t. képviselő ur, ismétlem azt. 
Midőn előttünk állott a nagy munka: akkor 
történt épen, hogy a déli vasúttársaság a Bren-
nernek kiépítését befejezte. Tudta az egész vi
lág, hogy a Brenneren át vezető vasút első kí
sérlet Európában az Alpeseken keresztül vezetni 
a vasutat ; azt is tudta mindenki, hogy azok, 
kik az építés vezetésével ott meg voltak bízva, 
mint tökéletesen kiképzett mérnökök igazolták 
magukat a világ előtt. A kormány azt hitte, 
hogy czélszerüen cselekszik, midőn Magyaror
szágban is a súlyosabb és több nehézséggel 
küzdő vonalak építésére oly mérnököket szer
ződtet, kik e tekintetben kellő tapasztalással 
bírnak. Hogy ezzel a déli vasúttársaságnak ba
rátságot nem tettünk, arról meg lehet győződve 
a t. képviselő ur, mert nem nagy szolgálat volt 
az reá nézve, hogy legjobb embereit elvesztvén, 
azokat a magyar kormány szolgálatába lát ta 
átlépni. De a inig ezen emberek kötelességüket 
becsületesen és híven teljesitik, tagadom, hogy 
valakinek e házban joga legyen eljárásuk iránt 
gyanút táplálni, és ezt annyival inkább ismét
lem Simonyi képviselő urnák, mert szíves volt 
a múlt alkalommal fölemlíteni, hogy neki az 
ellen nincs kifogása, hogy az államtitkai-, a mi
niszteri tanácsos, vagy az igazgató előbb a déli 
vasúttársaságnál szolgáltak, hanem csak az ellen 
van kifogása, hogy tömegesen alkalmaztattak 
az ily tisztviselők. Én pedig azt mondom, hogy 
a gyanúsítást még ezen devalvatio után sem 
íogadom el. 

Áttért azután Simonyi képviselő ur az of-
fert-tárgyalások birálgatására, és azt monda: 
hogy azok sok gyanúsításra szolgáltatnak al
kalmat , mert nélkülözik a kellő nyilvánosságot. 
A mi az ofFert-tárgyalásokat illeti, kénytelen 

vagyok ismételni, hogy én sem törvényt nem 
ismerek, mely más eljárásra kötelezné a minisz
tert, mint a melyet követet t , sem Európában 
gyakorlatot nem ismerek, mely eltérne a miénk
től. Hogyan történik a dolog? Ha van kiadni 
való munka, csőd hirdettetik, azaz fölszólittatnak 
az illetők, hogy zárt ajánlataikat egy bizonyos 
napra adják be. Miként történik az adjudicatio! 
összegyűlnek a miniszterek és a hit alat t szol
gálatukat teljesítő tisztviselők jelenlétében föl
bontják az offerteket és az adjudicatio saját 
legjobb belátásuk és itéletök szerint végrehajta-
tik. Erre nézve azon nehézsége van a képviselő 
urnák, hogy miért nincsenek ott jelen az üzé
rek vagy iparosok, kik az offerteket beadják % 
Erre válaszom egyszerűen az : mert az sehol a 
világon szokásban nincs. {Fölkiáltások bal felől : 
Tehát kövessük a rósz példát! Zaj.) Es mert nincs 
is arra semmi szükség. Ha. a vállalkozók zárt 
ajánlataikat beadják, legyenek öten, vagy hatan, 
azokat a miniszter fölbontja; az, hogy valaki
nek offertje legolcsóbb, még nem kötelezi a mi
nisztert, hogy ajánlatát elfogadja. En tökélete
sen fölöslegesnek tartom, s nem is tudok a vi
lágon példát arra, hogy magok az ajánlattevők 
jelen legyenek az offertek fölbontásánál. Külön
ben lehetnek e tekintetben eltérők a nézetek, 
lehet, hogy valaki másként itól a dologról, én 
megengedem; de határozottan tagadom, hogy 
ezen eljárás akár a létező szabályoktól eltérést 
foglalna magában, akár indokot szolgáltatna 
arra , hogy a végett parlamentáris vizsgálat ren
deltessék el. (Helyeslés jobb felől.) 

Szólott aztán a képviselő ur az érsek-ujvár-
nyitra-trencséni vasút adj udic atiójánál történtek
ről és azt monda, hogy igen sok mindenfélét 
beszélnek erről, s hogy voltak olyanok, kiknek 

j volt előmunkálati engedélyök, — voltak, kiknek 
j nem volt, és egyszerre csak valami Stroussberg 

kapta meg a concessiót. 
Én nem tudom, hogy ezen fölszólalásával kire 

czéloz a t. képviselő ur, és fölteszem róla, hogy 
nem fog neheztelni, ha megmondom, hogy ezen 
vasút 83,900 írt. garantia mellett adatot t ki; de 
hogy ez eset parlamenti vizsgálatra okot ismét 
nem szóigáltat; azt már csak annálfogva is hi
szem, mert talán a képviselő ur a hírlapokból is 
értesülhetett, hogy az e vasútra vonatkozó tör
vényjavaslat és engedélyokmány a tervezet és 
az egész tárgyalásokról szóló okiratok a ház elé 
fognak terjesztetni, s lesz alkalma azokról bár
kinek tudomást szerezni. És e tekintetből is, azt 
hiszem, hogy megelőző parlamenti vizsgálatot 
elrendelni szükségtelen. 

így már meg fog nekem engedni a képvise
lő ur, hogy többi tételeit is különösen azon 
szempontból bonczolgassam, a mely szempontból 
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ő hozta föl azokat érvül, hogy t. i. mindezekre 
nézve oly rettenetes az országban a gyanú, hogy 
a közönség megnyugtatására mulhatlanul parla
menti vizsgálatra van szükség. Azt mondta a 
többi közt, hogy történt oly visszaélés a minisz
tériumban, hogy az offerteknek beadása 12 órára 
volt kitűzve, s az illető vállalkozók még csak 
másnap este értesíttettek arról, hogy mi volt a 
tárgyalásnak eredménye. 

Már bocsánatot kérek, t. ház! a kinek csak 
némi fogalma van az ily eljárásról, meg fogja 
engedni, hogy ily fontos tárgyak elintézésénél a 
miniszter talán vehet magának annyi időt, hogy 
a beérkezett ajánlatokat megvizsgálja, hogy azok 
között azt választassa ki, a kinek ajánlatát lel
kiismerete szerint legelőnyösebbnek találja ; de 
hogy ezt 12 órakor mindjárt meg is kelljen 
tenni : erre nézve, megvallom, szabályt nem is
merek, de még csak indokot sem. (Egy hang a 
szélső baloldalon: Nincs rá törvény!) 

Következik már most a fölhozott pontok 
sorában a keleti vasút, a melyet utolsó fölszó-
lalásábati Simon yi képviselő ur ismét fölhozott. 

Én röviden elmondom a történt tényeket, 
hogy azokat emlékezetébe visszaidézzem. 

Legelőbb megemlitem azt, hogy valamint a 
károlyváros-fiumei. agy a nagyvárad-kolozsvári 
vasútra nézve is már a múlt kormány készített 
tervezetet, s ezen tervezetnek költségeit szintén 
hivatalos közegei által helyesbittette. Miként 
történt a másik, t. i. a károlyváros-fiumei vas
útnál? Ezen helyesbített költségvetés szerint az 
egész vasút 1 milüó forinttal volt fölszámítva. 
A közlekedési miniszter nem látta magát indít
tatva arra, hogy ezen tervezetet a munka kiadá
sánál alapul elfogadja, hanem igen is elrendelte 
saját közegei által e vonal újbóli fölmérését. Mi 
volt az eredmény'? Az, hogy a közlekedési mi
nisztérium közegeinek számítása és költségvetése 
szerint ezen vasút 4 millióba került, tehát ezen 
miniszteriális műtét szerint, melyről igen ki
csinylőleg nyilatkozott a múlt alkalommal a 
képviselő ur, történt az, hogy a károlyváros-
fiumei vasútnál 5 millió, i t t ezen vasútnál pedig 
3 millió takar í t ta to t t meg. E mellett meg kell 
még jegyeznem, hogy a közmunkaminiszteriuin-
nak egységi á r a i melyek mellett nemcsak ter
vezte, nemcsak fölszámította, de a munkálatokat 
szerződésileg ki is adta — mondom — ezen egy
ségi árak 25°/0-el magasabbak voltak, mint a 
múlt kormány közegei által készített költségve
tésnek alapjául fölvett egységi árak. Azt mond
ja Simonyi képviselő ur, — s ugy látszik, ebbe he
lyezi a fősérelmet, — hogy az még most sincs föl
derítve : mikép történhetett az, hogy a miniszter 
a Kolozsvártól egészen Brassóig vezető vonalnál, 
tehát a vonalnak sokkal nagyobb részénél, min-
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den verseny kizárása mellett saját önkénye sze
rint járt el 1 Erre nézve a t . képviselő urnák 
fölvilágosítást adnak az országgyűlési iratok, — 
tárgyalva volt ez minden részletében és a men
nyiben ő ezekből nem tudna eligazodni, szívesen 
helyreigazítom azon tévedését, melyet a múlt 
alkalommal fölhozott, midőn azt monda: „ h a n e m 
voltak tervei a minisztériumnak, voltak a gaz
dasági egyesületnek birtokában tervek, miért 
nem szerezte meg azokat a minisztérium 1 midőn 
azok alapján lehetett volna csődöt hirdetni." I t t 
nagy tévedésben van a képviselő ur. A magyar 
gazdasági egyesületnek soha ily tervei nem vol
tak, és így nem is jöhetett a képviselő urnák 
nézete szerint „egy furfangos angol, ki borászat
tal és nem tudom mi mindennel foglalkozik, a ki 
valamiképen megtudta, hogy vannak ily tervek." 
Nem uraim! A dolog sokkal egyszerűbb volt, és 
nem oly kacskaringós utakon kellett annak az 
angolnak járni. Charles Waring fővállalkozó. 
évek óta üzleti társa a Bischofsbeim és de 
Hirsc':-féle brüsseli czéguek, ki a gazdasági egye
sület fölszólítása folytán, de saját rizikójára, sa
já t költségeire már évek előtt elkészíttette a ter
vet , és minden oldalról, nemcsak az országos 
közvélemény, hanem maga e ház által is, — és 
szerintem igen helyesen, — sürgettetett a minisz
ter, hogy minden időhaladék nélkül mielőbb 
gondoskodjék arról, hogy az erdélyi vasút az 
oláh határokig folytattassék. A miniszter min
den pillanatban kész felelni azon intézkedéseiről, 
melyek folytán legjobb belátása szerint kiadta a 
munkát a kész tervek alapján Charles Waring-
nek. Es én már az eddig merített tapasztalatok 
után merem állítani, hogy a haza érdekében he
lyesen cselekedett. (Bal felől fölkiáltások: A vizs
gálat ki fogja mutatni ) 

Azt mondja Simonyi képviselő ur, hogy sok 
homályban, és a többi közt válasz nélkül maradt 
egy interpellatio, melyet azon alkalommal egy 
képviselő ur a miniszterhez intézett. Tudom én 
is, hogy válasz nélkül marad t ; ha okát akarja 
tudni a képviselő ur, megmondom azt is, megmond
hatja maga a miniszter ur is, hogy a képviselő 
urnák saját kívánatára történt, hogy a minisz
ter ur nem felelt. Különben azon szempontból 
ítélve a kérdés fölött, melyből Simonyi ur in
dult ki, miután törvénybe lett igtatva az egész 
eljárás, és miután a tárgyalás alkalmával a t . 
ház helyeselte az egész eljárást, kérdem: van-e 
ez esetben és e czimen oka vagy indoka a par
lamenti vizsgálatnak % (Helyeslés jobb felől. Bal 
felől fölkiáltások: Van.) 

Áttérek most a hatvan-miskolczi és zá
kány-zágrábi vasutakra. 

Maga a képviselő ur azt állítja, hogy a 
ház irományaiban följegyzett tárgyalásokból ki-

30 
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tűnik, hogy e vasútra esőd hirdetve nem volt. 
Igen helyesen mondja. A mmiszter ur ismételve 
megmondta, hogy ez miért nem történt. Nem 
történt azért, mert a hatvan-miskolczi és zá
kány-zágrábi vasutaknál történt legelőször, hogy 
a kormány saját költségén készíttetett vasutat, 
ebkor a személyes bizalom kérdését előtérbe 
helyezvén, személyes érintkezés utján fordult 
azokhoz, a kikről hit te, hogy ezen föladatnak 
meg felelni leginkább képesek. Ezt a múltra 
nézve helyeselte a törvény: de eltekintve ettől, 
a jövőre nézve is tagadom, hogy a miniszter 
megfosztva legyen azon jogatói, miszerint hasonló 
esetbena személyes bizalom-kérdést merőben mellőz
ze. Akkor a felelősséget nem értem, ha aminiszter-
nekerre joga nincsen. (Bal felől ellenmondás. Zaj.) 

Eltekintve az előzményektől, melyeket ezen 
vasutak kiadására nézve Simonyi Ernő képviselő ur 
közelebbről vizsgálat alá ve t t ; ő az eredmények
ről is szólt. Legelőször azt mondja, hogy őt za
varba ejti a vonalok hossza; azt mondja, hogy 
ha valamely vasút költségeit megítélni akarjuk: 
legelőször tudnunk kell, hogy milyen ezen vasu
tak hossza? Erre nézve igen szívesen fogok neki 
utbaigazitással szolgálni. (Halljuk!) 

Az 1868-ki XII t. ez. azt mondja, hogy a 
két vasút együttesen mintegy 277a mrtfld., de 
ha a törvény mellett megtekinti a képviselő ur 
annak alapját, a ház irodájában letett szerződést, 
meg fog abból győződni arról: hogy a Weikers-
heim-féle szerződés szól egy vasútról, mely a 
Drávának túlsó partjáról Dernyétől Zágrábig ter
jed, így tehát a vonal hosszánál meg kell 
különböztetni azon 27 Va mrtfldet, melyre a 
Weikersheim-féle szerződés vonatkozik, azután 
következik az 1V* mrtfldnyi szárnyvonal a 
hatvan-miskolczi fővonaltól Miskolczig ; végre pedig 
a Va mrtfldnyi vonal Zákánytól a Dráváig. Ez 
összesen, méltóztassék utána számítani: 2974 
mrtfld. A mi költségeinket ezzel összehasonlítva, 
igaz, hogy az 18fi8-ki költségvetésben esak 2772 
mrtfld volt fölvéve, mert akkor az egyes vonal
szakaszoknak kiépítéséről még azon költségve
tésben gondoskodva nem volt. Következett az 
1869-ki költségvetés, s ott a képviselő ur meg
ütközéssel tapasztalta . hogy már 30 mrtfldre 
volt téve e vonal hossza. Nem kellett volna 
megütköznie, mert helyesen történt, a mennyi
ben a vonal minden létrészét összevéve, a mi 
összeszámításunk szerint e vonalok hossza 31 
mrtfldet tet t . De utoljára a resultaturn az. hogy 
midőn véglegesen befejeztetett az építés, lett 
belőle t 2974 mrtfld. 

És már most kérdem: ha czélszerü intézke
dések folytán ezen vonal hosszából 8/4 mrtfldet 
megtakarítottunk, ez is vád-e a minisztérium eljá
rása ellen, avagy okul szolgálhat-e parlamenti 

vizsgálatra? eddig az én fölfogásom nem terjed. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Véghetlenül megütközött képviselő ur és 
azt mondta, hogy az már szörnyűség, a minisz
térium mily önkényileg jár e l : pl. a hatvan-mis
kolczi vonalat, a helyett, hogy görbén építette 
volna, egyenesen építette és kérdi, kinek kedvé
ért te t te azt. Nem is kételkedik, sőt czélzatosan 
azt mondta, hogy ez mulhatlanul valakinek 
kedveért történt. (Zaj. Mozgás jobb felöl.) 

Már engedelmet kérek, ha valamely vas
útnál valakinek kedvezményt akarunk tenni, ak
kor azt nem az által szoktuk tenni, hogy lehe
tőleg egyenes irányban építünk vasutat, hanem 
az által, hogy azt elhajlitjuk. {Mozgás balról.) 
Ha pedig ez sem szolgálna elég érvül a t. kép
viselő urnák, akkor megmondom a forrást, mely
ből kellő fölvilágosítást szerezhet magának. Mél
tóztassék a ház irományaiból kikeresni a ma
gyar országgyűlés 1868-ik Julius 27-én ta r to t t 
271. ülése jegyzőkönyvének kivonatát. - A 
2393. szám alatt megfogja találni a következőt: 
„A közmunka és közi. miniszter jelenti, hogy a 
hatvan-miskolczi vasútvonalon teljesített vizsgá
lat eredménye folytán mind forgalmi, mind pe
dig költségkímélésre való tekinteteknél fogva 
sokkal előnyösebb és ezélszerübbnek mutatkozik 
Gyöngyös város érdekeit, a fővonalnak ország
gyűlési határozat által föltételesen engedélyezett 
elhajlitása helyett, a lehetőleg egyenes irányban 
vezetendő hatvan-miskolczi vasútvonalból Gyön
gyösig kiágazó szárnyvonal kiépítése által elé
gíteni ki, s ennélfogva ezen szárnyvonal kiépí
tését kívánja elrendeltetni. A te t t jelentés hely
benhagy ólag tudomásul vétetett." Szükségtelen 
volt tehát fejét törnie a fölött, kinek kedveért 
történt a változás ? I t t van az országgyűlési ren
delet. (Helyeslés jobb felől.) 

De menjünk már most át a költségekre, 
melyek, ugy látszik, szintén némi zavarba hoz
ták a képviselő urat . Ismét a törvény nyomán 
haladjunk az adatokon végig. 

A törvény azt rendeli, hogy a Weikersheim-
féle szerződés szerint mértföldenkint fizettetni 
fog 339,500 írt. A törvény ismét föl fogja vi
lágosítani, hogy ezen költségekben nem foglal
tatnak, először : a zákány-dernyei darab ; másod
szor: a kisajátítás; harmadszor: az építési föl
ügyelet ; negyedszer : az átalános vonatozás; ötöd
ször : a forgalmi eszközök; hatodszor: az állo
mások berendezése. Mindezt hozzászámítva, néz
zük, hogy a mi előirányzatunk szerint hogyan áll
nak a költségek ? (Halljuh!) 

A hatvan-miskolczi vasútra nézve, mert előre
láthatólag ott igen nagy forgalom fog keletkez
ni, a forgalmi eszközök költségei mértföklenkint 
87,000 írtban vannak fölvéve; így tehát mért-
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földenkint a költségek e vonalon tesznek 768,213 
frtot, összesen tehát az egész vonalra 7.863,000 
frtot. A zákány-rágrábi vasútnál, addig, mig a 
forgalom fejlődése annak szükségét kimutatni 
nem fogja, egyelőre a forgalmi eszközök mért-
földenkint csak 50,000 frtban lettek megálla
pítva ; igy tehát a zákány-ságrábi vasútnak költ
ségei mértföldenkint tesznek 509,800 frtot, ösz-
szesen tehát az egész vonal után a költség 
6.746,000 frt. És igy ismétlem: a mi előirány
zatunk szerint, mert a zárszámadás még befe
jezve nincs, bár erősen meg vagyok győződve, 
hogy ezen előirányzattól igen csekély eltéréssel 
fogjuk azt bezárni, az összes költségek tennének: 
14.609,000 frtot; az időközi kamatok fölszámi-
tásáról nem szólhatok, mert az a jriénzügymi-
niszter kezelése alá tartozik, de követein az 
utat, melyet képviselő ur követett, és közbeve
tőleg ugyanannyiban veszem, a mennyiben ő, 
t i. 10°/o-be;a miből lesz összesen: 16.069,900 
forint. Ha ezt harminczezal elosztjuk, lesz 535,663 
frt, a mire nézve mégis meg kell jegyeznem, 
hogy a mikor képviselő ur ezen számítást szin
tén hozzávetőlegesen tette, akkor tovább haladt 
és összehasonlítást te t t az alföldi vasúttal, a 
mire nézve bátor vagyok figyelmeztetni a t. 
házat, hogy az alföldi vasútépítés viszonyai sok
ban és nagyban különböznek, különösen a zá
kány-zágrábi vonal építési viszonyaitól. A másik 
körülmény, a mire a t. házat figyelmeztetni bá
torkodom, az, hogy képviselő ur az ő számításá
ban a kamatlábat minden esetre magasabbra 
tette, mert ő is nem positive, hanem hozzávető
legesen tette a számítást. Én azonban alapul az 
utolsó kamatbiztositást veszem föl, mely 6 3/4°0-tel 
állapíttatott meg, és ha e szerint számítom a 
kamatbiztositást, akkor kijön 36,500 frt. 

Ha már most végig nézek az egész dolgon, 
megvallom őszintén, nem tudom, mit akart a. t. 
képviselő ur ezen taglalással előmutatni: mert hogy 
miként lehessen aualysisból bizonylatot fölhozni 
arra, hogy itt talán sikkasztások, visszaélések, 
vagy nem tudom mi helytelen eljárások történ
tek volna, azt még csak sejteni sem tudom. 
Legfölebb feleselni kívánhatott velem a képvi
selő ur, a mennyiben ő azt állítja, hogy a ma
gyar állam drágán épít, én pedig azt állítottam, 
hogy a magyar állam olcsón épít. En ezt most 
is állítom, ő ellenkező nézetben van. (Zaj a 
ssélső bal oldalon: Azért jó less a vizsgálat'.) Azt 
mondom tehát neki, tessék a külföldi sajtót, a 
szaklapokat, melyekkel szolgálhatok, elolvasni. 
Ezek azt állítják, hogy annyira olcsón építünk, 
hogy valósággal lehetetlen, miszerint solid módon 
építsünk. Ha tehát Simonyi képviselő ur azt 
hozza föl, hogy vasutaink drágák, ennek más, 
mint feleselési czélja nem lehet; de hogy ez ok 

legyen parlamentális vizsgálatra, azt már egy-
I átaiában nem foghatom föl. (Helyeslés a jobb ol

dalon és fölkiáltások a szélső bal oldalon: De épen 
arra való a vizsgálat!) 

De menjünk tovább. A hatvan-miskolczi és 
a zákány-zágrábi vasutak ügyeinek tárgyalásá
nál többek közt a képviselő ur szóba hozta a 
befejezési határidőt és azb kérdezte tőlem, hogy 
komolyan merem-e állítani a ház előtt, hogy 
ezen határidő megtar tatot t 1 Erre azt feleltem 
neki, hogy igenis komolyan mondottam és ko
molyan mondom most is, mert tréfálózni a ház
ban nem szoktam. A törvény ezen vasutak kié
pítésére h aszónkéibavi határidőt állapított meg. 

j Ezen határidő november 18-án járt le és a vas-
j utak mindkét irányban készen voltak, a minek 

bizonyságául szolgál az, hogy a műszaki bejárás 
már november 2 9-én és 30-án megtörtént. Job
ban és erősebben nem bizom ithatom állításo
mat. (Helyeslés a jobb oldalon.) Azt fogja tán 
mondani a képviselő ur, hogy ezen vonalak 
csak deezember végén, illetőleg január elején 
nyíltak meg a közforgalom számára % Igen ter
mészetesen, mert Weickersheim csak a vasut
testet tartozott kiépíteni, — a vasutat beren
dezni és azt forgalmi eszközökkel ellátni a kor
mány föladata volt és dicsekvéssel mondhatom, 
hogy a legkedvezőtlenebb időviszonyok közt 4 
heti idő alatt a munka teljesen be volt fejezve. 
(Tetszés a jo b oldalon.) 

Ha visszagondolok azon időre, midőn a. t. 
képviselő ur oly fájdalmas hangon, mintha csak 
a sírból szállott volna ki, (Mozgás a balon) in
tézte szózatát e házhoz és az egész országhoz, 
hogy ő neki véghetlen fájdalmára esik i t t egy 
kinos kötelességet teljesíteni, — szinte látom, 
mint gyönjförködött azon hatásban, melyet be
széde előidézett és mily emphasissal hangoztatá, 
(Közbeszólások a szélső balról: Az államtitkár ur 
szeret, emphasissal beszélni! Halljuk! Halljuk! a 
jobb oldalon) hogy akkor miiyen hatása volt be
szédének és az istentelen közlekedésügyi minisz
ter még sem javult ; (Derültség a jobb oldalon) 
akkor azt hitte volna első pillanatra az ember, 
hogy majd ha a ház elfogadja a vizsgálatot, 
vagy pedig a vizsgálat elmaradása folytán a 
njdlvános tárgyalás alkalmával Simonyi Ernő 
képviselő ur hazafias kötelességének teljesítésé
ben, illetőleg folytatásában még hajmeresztőbb 
dolgokat fog előhozni. (Derültség a jobb oldalon.) 
Én őszintén megvallom, uraim, kíváncsi voltam 
arra. Elérkezett a nap: most nézzük végig, hogy 
hát mi az, a mit a képviselő ur tulajdonképen 
fölhozott % Adatainak nagyján keresztül mentem, 
és őszintén megvallom, hogy még csak valami 
igen komoly kri t ikát sem találtam beszédében. 
(Helyeslés a jobb oldalon, zaj a szélső bal oldalon.) 

30* 
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A mi a többit illeti, azt mondja, hogy 
ilyen meg olyan kőszónkoesik csináltattak, az
után hogy azok it t-ott összeütköztek és eltör
tek, meg hogy olyan őrházak építtettek, hogy 
azokból a bakter alig tud kikukucskálni és kény
telen lábvizet használni, és nem tudom, még 
miket hoz elő. Bocsássa meg a t . ház, ha nem
csak átalánosságban fogok beszédéről szólni, ha
nem a részletekbe is bele fogok menni: mert én 
az egészből csak azt veszem ki, hogy pletykán 
kivül ezen adatoknak vajmi kevés alapja van, 
(Elérik helyeslés a jobb oldalon.) 

Azt mondja például beszédének további fo
lyamában : „Mutasson a miniszter egyetlen egy 
vasutat, a hol — kivéve a kassa-oderbergit — 
a múlt kormány oly drága pénzen épített volna 
vasutat, mint a magyar kormány 1 vagy hol ga-
rantirozott a múlt kormány 40,000 ir tot?" És 
oly komolyan tet te föl e kérdést, hogy csak
ugyan azt hinné az ember, miszerint nem lehet 
rá felelni. Én azonban felelni fogok rá, mert 
szavamat adtam, hogy felelni fogok és szavamat 
mindig be szoktam váltani. íÉlénk helyeslés a 
jobb oldalon.) A mi azon kérdését illeti, hogy hol 
épített a kormány oly drága pénzen vasutat ? 
erre a válasz igen egyszerű: — seholsem. (íde
rültség a jo¥- oldalon.) Ha azt kérdezik, hol con-
cessionált és mit concessionált ? erre a válaszom 
az hogy — fájdalom ! nagyon kevés az. a mit 
concessionált. Az ujabb időből csak kettőt em
iithetek meg, mert ennél többet nem is conces
sionált; egyik az első erdélyi, mely a piski pet-
rozseni szárnyvonallal együtt mindössze 38 mér
földnyi hosszú, és ennek garantiája ezüstben 
46,556 forint. Azt mondta a t. képviselő ur, 
hogy mutassunk neki ily vasutat. íme mutat
tam neki. (Tetszés a jobbon.) De mutatok neki 
még egy ily vasutat, és ez a pécs-barcsi. Ennek 
kiterjedése 8 és \ 0 mértföld és e vasút a lehető 
legegyszerűbb építési viszonyok közt készült. 
Ezen vasútnak garantiáját nem tudom megmon
dani az utolsó fél krajczárig. hanem annyit 
mondhatok, hogy 39 — 40,000 frt. (Simonyi Er
nő: Igenis 40,000 frt, de több nem.) 

A mi most a többi vasutakat illeti, soha 
senki sem tagadta, hogy — a mit a képviselő 
ur is helyesen idézett — az államvasút Magyar
országon mértfoldenkint 715,122 frtba kerül, és 
hogy a garantiája 52/io lévén 37,186 forintra rúgott; 
a déli vasútnak Magyarország területére eső vonala 
került mértfoldenkint 747,867 frtba, és hogy a 
kamatbiztositás 5a/10-el 38,890 frtra ment föl. 

Mindezen adatok legfölebb csak tudományos 
érdekkel biró értekezés alapját képezhetik, mert 
más szempontból azokat nem tekinthetem, mi
után i t t sem szemrehányást, sem visszaélést, vagy 
nem tudom micsoda bűnt nem látok. Ezen ada

tok — amint mondom — tehát legfölebb tudo
mányos értékkel biró értekezés tárgyát képezhe
tik, és miután örömmel tapasztaltam, hogy kép
viselő ur behatóan foglalkozik a tárgygyal, e 
részben lehetetlen föltennem, hogy a képviselő ur 
azt ne tudná, miszerint az építési viszonyok áta-
lában, nevezetesen az anyagok ára és a munka 
bére ma és azon idő közt, midőn ezen vasutak 
épültek, legalább is 50%-al változtak. (Helyes
lés a jobb oldalon.) Mire akarnak tehát az ő ál
lításai bizonyíték lenni, azt, megvallom őszintén, 
nem tudom. (Fölkiáltások a szélső bal oldalon: A 
vizsgálat szükségére!) 

Áttér t azután képviselő ur egy másik, sze
rinte igen sérelmes tárgyra. Fölemiitette ugyanis 
a kassa-oderbergi vasutat. A mi ezen vasútnak 
történetét illeti, bizonyára igen jól van értesülve 
arról, hogy az eredeti concessio azért, mivel a 
concessionáriusok végrehajtani nem birták, több 
izben lett átruházva. A legutolsó átruházás, a 
mely 1869-ik április havában történt, tulajdon
kép csak a legutolsó közgyűléssel találta végle
ges befejezését. Ezen vasútnak, mint mondom, 
hosszas a története és az ^egósz' concessio igen 
fluctuosus állapotban volt. Én azonban nem két
kedem azon, hogy a kormány a többi okmányok
kal együtt annak idejében ezen okmányt is be 
fogja terjeszteni. Csak egyre nézve akarom még 
is a t . képviselő urat figyelmeztetni. Ugy lát
szik, hogy némileg összezavarja a dicasterialis 
kormányzat eljárását a parlamentális rendszer 
szerint fölosztott ressortok és az azok élén álló 
miniszterek felelősségével; mert különben a he
lyes adresse-hez intézte volna ezen kérdést, mely 
nem annyira a közlekedési, mint inkább a pénz
ügyminisztert illeti, a ki — meg vagyok győ
ződve — a legnagyobb készséggel fog neki 
adandó alkalommal fölvilágosítást adni. Mivel 
pedig úgyis még egyéb észrevételeim vannak, 
nem akarom a t. házat nézeteim előadásával fá
rasztani. Csak mellesleg megemlítek még egy 
körülményt, a melyet már ő is fölemlített s mely 
főleg abból áll, hogy mikor az ismételt átruhá
zások történtek, a közmunka miniszter közben
járásával történt az is, hogy a vasútnak kiépí
tése sokkal szigorúbb szabályok szerint lett meg
állapítva, mint ez előbb történt, a mi a válla
latot magát 2 millióval terhelte ugyan, de a 
közforgalomra és az országra nézve ugyanannyi 
értékű előnyt hozott. Ha tehát a miniszter igy 
já r t el, én megvallom, legalább ezen körülmény
ben vádra, gyanúsításra vagy parlamenti vizsgá
latra okot nem találok. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A képviselő ur azután át tér t a kassa-oder
bergi vasut-társaság utolsó közgyűlésére is, és 
előadott némely dolgokat, a melyek ott történ
tek. Hogy az ő nézeteit helyreigazítsam és egy-
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szersmind a t, házat a történtekről fölvilágosít
sam, néhány perezre türelmet kérek, hogy ma
gát a közgyűlés jegyzőkönyvét és a miniszter 
rendeletét fölolvassam. Ezekből legvilágosabban 
ki fog az igazság tűnni. (Ealljuk! Halljuk!) A 
közgyűlési jegyzőkönyv egyik pontja ezt mond
ja .• (olvassa) Az igazgató tanács ez iránti fölter
jesztésére f. évi febr. 4-én 1555. szám alatt 
következő leirat érkezett. „A kassa-oderbergi 
vasút igazgató tanácsának Pesten. 

A tanácskozás erre áttérvén a napi rend 
második pontjára, elnök megemlíti, miszerint a 
nagyméltóságú m. k. közmunka és közlekedési 
minisztérium az igazgató-tanács részéről felkérve 
lett, hogy miniszteri biztosát felhatalmazza arra, 
mikép egy ujabbi közgyűlés egybehivásának ki
kerülése végett, az igazgató-tanács tagjainak már 
a jelen közgyűlésen leendő megválaszthatását 
megengedhesse." 

Az igazgató-tanács ez iránti felterjesztésere 
f. évi február 4-éről 1555. sz. a. következő 
kedvező m. leirat érkezett: 

,,A kassa-oderbergi vasút igazgató-tanácsá
nak Pesten. 

„A tanácskozás erre áttérvén a napirend má
sodik pontjára, elnök megemliti, miszerint a nagy
méltóságú m. k. közmunka- és közlekedési mi
nisztérium az igazgató-tanács részéről fölkérve 
lett, hogy miniszteri biztosát fölhatalmazza arra, 
mikép egy ujabbi közgyűlés egybehivásának ki
kerülése végett az igazgató-tanács tagjainak már 
a jelen közgyűlésen leendő megválaszthatását 
megengedhesse. 

„Az igazgató-tanács ez iránti fölterjesztésére 
f. évi február 4-ről 1555. sz. a. következő ked
vező magas leirat érkezett : 

„Midőn ezen igazgató tanácsnak f. évi ja
nuár hó 28-án sz. a. kelt felterjesztését, rnely-
lyel tudomásomra hozta: hjgy alapszabályainak 
módosítása s az igazgató-tanács újjá alakítása 
ezé Íjából f. évi február hó 28-án rendkívüli köz
gyűlést hívott össze, helybenhagyólag tudomásul 
veszem, az érintett jelentésében felhozott indo
kok folytán felhatalmazom egyszersmind az e 
vasuttársulat kormány felügyeletével megbízott 
miniszteri biztost, hogy az egy ujabb közgyűlés 
egybehivásának kikerülése czéljából az alapsza
bályokon netán eszközlendö változtatások, vala
mint az igazgatótanácsba leendő választások 
általam leendő jóváhagyásának föntartása mellett 
az igazgató-tanács tagjainak azonnali megválasz-
hatását engedje meg. 

„Felhívom egyébiránt az igazgatóságot, hogy 
jelen rendeletemről az angol-osztrák bankot is 
értesítse, s a rendkívüli közgyűlésben hozandó 
határozatok s választások tárgyában felterjesz
tését hozzám annak idején tegye meg. 

Budán 1870 évi február hó 4-én gr. Mikó 
Imre." 

Miután az igazgató-tanács kérelme eként 
teljesítve lett, elnök felkéri miniszteri biztos ur 
ő méltóságát, vajon a választás azonnali meg-
ejtését megengedi-e vagy sem ? 

Miniszteri biztos ur ö méltósága hivatko
zással a fönebbi rendelet szerint nyert felha
talmazásra, az alapszabályok elhatározott módo
sításának és megejtendő választások felsőbb jó
váhagyásának föntartása mellett, az igazgató
tanács kormányi kinevezéstől nem függő tíz 
tagjának azonnali megválasztását megengedi. 

Ezen jegyzőkönyv az eredeti szöveg szerint 
minden kételyt eloszlat, melyeket a t. kép
viselő ur felhozni méltóztatott. (Helyeslés jobb 
oldalon.) De ha neki meg némi kételye van, 
azon helyzetben vagyok, hogy azt is eloszlat-

j hatom. A mennyiben t. i. ő a múlt alkalommal 
azt is állította, hogy a miniszteri biztos az 
á r s z a b á l y o k r a nézve szavazott, erre nézve 
határozottan mondhatom, hogy az merőben 
alaptalan állítás, mert a ki a miniszteri biztosi 
intézmény természetéről, hivatásáról némi is
merettel bír, az bizonyára ilyen állításokat nem 
tesz. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez tehát egy áta-
lában nem áll. Még csak annyit vagyok bátov 

I mondani, hogy az egész dolog nem titokban 
j történt. Sőt sajnálattal kell mondanom, hogy 
i bár — a mint a vasúttársaság igazgatóságától 
| értesültem — a jegyzőkönyvnek ezen kivonata, 

melyet most fölolvasni szerencsém volt, külö
nösön az ellenzéki lapoknak megküldetett, azon 
lapokban még sem közölték; pedig, miután a 
kérdés egyben felhozatott, igen óhajtottam volna. 
hogy az illető lapok közölték volna. 

Á mi képviselő urnák azon vádját illeti, 
hogy a vasutaknál nem magyarok alkalmaz
tatnak, erre nézve meg lehet győződve a kép-

! viselő ur. hogy ha sikerülni fog minél előbb, mi-
i nél több hazai erőt alkalmazni, és minél tisz

tábban nemzeti alapokra fektetni az egész köz
szolgálatot, annak senki inkább nem fog örven-

| deni mint a miniszter ur, és bizonyára Simo-
I nyi t. képviselő ur figyelmeztetésére e tekintetben 
! nem volt szüksége. A mennyiben néhány adatot 
| hozott fel. legyen szabad azokat helyreigazitanom. 

Azt állítja, hogy nincs egyetlen egy ma
gyar inspector sem, sőt e tekintetben hozzám 
kérdést is intézett, a mire én azon alkalommal 
azt válaszoltam neki, hogy már most hála isten
nek — és annak én örvendek leginkább — két 
érdemes, derék fiatal magyar emberünk van, 
mindkettő inspector .• Nagy László és Nagy János. 

Azt kérdezte a képviselő ur tőlem, miként 
lehet akkor, hogy az illető a minisztériumban 
van fölvéve? Engedelmet kérek, ő a vasutépité-



238 154. országos ülés márczius 28. 1870. 

szeti igazgatóság tagja, és mint olyan be van 
rendelve szolgálatra a minisztériumba. És mi
dőn ily minőségben van berendelve, akkor sze
retném tudni, mire való ezen intés a kézzel, 
hogy e kettő közt mily különbség van ? Vajon 
megszünik-e az által magyar lenni, mert a minisz
tériumban dolgozik ? (Derültség. Helyeslés jobb felől.) 

Engedelmet kérek, azon két magyaron kí
vül, kiket emiitettem, van egy igen jeles tagja 
a minisztériumnak, horvát születésű. Azt hiszem, 
az ellen nem lesz kifogása, hogy horvát szüle
tésű a magyar minisztérium tagja, mert elvégre 
Horvátország Magyarország területéhez tartozik. 
(Helyeslés.) 

Van azon kivül — nem tudnám szám sze
rint megmondani — igen sok jeles, derék főmér
nök, és ha összeveszszük az egész személyzetet, 
az összes személyzetnek ma, hála istennek i 
70° /0-je magyar, és a haladás e téren kétségte- ! 
lennek mutatkozik. Mutatkozik abban, hogy j 
elejénte ezen intézménynél igen gyéren volt kép- [ 
viselve a magyar elem, mely napról-napra foly- | 
vast szaporodván, a magasabb állomásokat is 
elfoglalja, és ezen eredménynek tulajdonítható 
most már a közlekedési minisztérium azon ren
delete, hogy ezentúl már sem alsó, sem felsőbb 
hivatalokra többé mások mint belföldiek alkal
maztatni nem fognak. (Tetszés.) 

Azt is fölhozta a képviselő ur, hogy vas-
utépitészeti igazgatóságunknál alkalmazásban levő 
egyének, mikor kissé jobb fizetésre vergődnek, 
alig maradnak ott, igen hamar elhagyják a hivatalt, j 

Erre nézve azon fölvilágositással szolgáiha- j 
tok képviselő urnák, hogy igen is elhagyják a j 
szolgálatot ; de nem azért, mintha az ország és j 
nevezetesen a közmunka-minisztérium őket ro- j 
szül fizetné, hanem azért: mert nálunk a kipróbált i 
jeles embereket keresve keresik és kapva kap
ják oly fizetésekkel, a minőket az állam fizetni 
soha nem tud és csak a legújabb időt tekintve 
is, nevezhetnék oly fiatal embereket, kik nálunk 
magasabb fokokra emelkedvén, azonnal valamely 
társaságnál találtak alkalmazást. Ha tetszik, i 
névszerint is elősorolhatom. Ezt nem panaszké
pen, de örömmel hozom íöl és ez által constatá-
lom azt, a mit a múlt alkalommal mondtam : 
hogy ezen intézet az ország egyik legszebb iskolája. I 

Beszélt azután a képviselő ur valami titkos 
rendeletről, a mely csak a legújabb időben a 
Baudirection részéről bocsáttatott volna ki, nem 
tudom micsoda czélból. En tegnap voltam a 
hivatalban , utánanéztem, de ily rendeletnek j 
nyomára nem jöttem. Hanem arra nézve, hogy ! 
a mint hallom, ezen rendelet titkos, azon véle
ményben vagyok, hogy a ti toktartás valami 
igen nagy még sem lehet, meit hiszen Simonyi 
képviselő ur bizonyítja nekünk leginkább, hogy ! 

a közmunka-minisztérium legbensőbb viszonyairól 
igen terjedelmes, alapos tudomása van. (Élénk de
rültség jobb felől. FölkiáMsok bal felől: Igen is, alapos!) 

Bocsánatot kérek, sorban kell vennem a 
tárgyakat. (FölkiáÜások bal felől: Csak halljuk!) 
Igaz, hogy régen elhagytam már a komolyabb 
természetű tárgyak sorát, mert ilyent nem igen 
sokat hozott föl Simonyi képviselő ur s a mi 
most következik, az igazán csak mulattató. 
(Halljuk!) Nagyon kicsinylőleg nyilatkozott a 
képviselő ur a német civilizátoroknak lelemé
nyességéről, kik oly őrházakat alkottak, hogy 
ablakjaik a pályasikon alul állanak, minek aztán 
az a következése, hogy ha a pályasikon a kis 
ablak előtt kakas ül, akkor az őr nem lát ki a 
pályára, még az is megtörténik, hogy az őr 
saját házában lábvizet is kénytelen venni. Már 
engedelmet kérek, tudok arra esetet és ha a 
képviselő ur nem tudná, statistice kimutathat
nám, hogy nagy viz áradások alkalmával pesti 
pinczék is voltak viz alatt. (Derültség. Fölkiáltá
sok : De szobák isi) A képviselő ur hivatkozik 
rám és azt mondja, vajon az államtitkár be
utazta-e a vasutakat és látta-e azon gyönyörű 
épületeket, melyek a pályák mellett állanak? 
Én voltam ott, és ha ő is volt ott, akkor bá
tor vagyok kérdezni : hogy ha az őrházakon 
jobbra-balra azokat a kis kukucsáló lyukakat 
látta, vajon nem nézte-e meg azon nagyobb 
ablakokat, melyek a pálya felé néznek 1 (Derült
ség jobbról.) 

Igaz, eddig az volt a gyakorlat, az őrháza
kat a pályasikkal egyenlő magasságba állítani, 
de ahhoz nem szükséges, hogy valaki szakember 
legyen, miszerint megítélhesse, hogy az nem 
mindenkor kívántatik meg, sőt ha kissé magasabb 
a töltés, természetesen, a pályaőrházat is oly 
alapra kell állítani, melyet előbb kénytelenek 
vagyunk feltölteni; a mi azonban sokkal költsége
sebb levén, ennek átalában való alkalmazása 
helytelen, különösen pedig ott, a hol ezer meg 
ezer őrház fölállításáról van szó. így tehát a 
helyes, czélszerü gazdászát parancsolja, hogy az 
őrházak csak annyira állíttassanak a föld ma
gaslata fölé, hogy az ablaktól egyenesen a pálya-
síkra láthasson az őr; minden magasság azon
felül túlságos, és fölösleges költekezés volna, 
így épülnek a mi pályáinkon az őrházak ós 
például ha deczemberben nyitunk meg egy pá
lyát, miután a töltés sok vizet szívott magába 
az egész télen át, megtörténhetik, hogy az ol
dalon álló háznak pinezéje viz alá kerül, de 
vajon lehet-e azért kárhoztató ítéletet mondani 
az egész constructio fölött? 

S i m o n y i E r n ő : Igen! 
H o l l á n E r n ő : Ha igen, akkor taga

dom, hogy a képviselő ur építkezési dolgokkal 
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i ta lában sokat foglalkozott volna. {Fölkiáltás bal 
felől .-Egészségi szempontból!) Semmi tekintetben! 

Azt mondja továbbá a többi közt (Zaj, hall
juk!) a képviselő ur : ő meg nem foghatja, 
hogy az államtitkár ur azt mondja, mennyi 
tömérdek munka van ott, hiszen az mind egy 
chablon után készül! Engedelmet kérek, hogy ha 
tisztán tervről szól a képviselő ur, akkor igen 
természetesen egy fiatal gyerkőczöt fogok oda
állítani, ki által egy már elkészített terv után any-
nyi pausát csináltatok a hány tetszik. De itt 
nem tervrajzról van szó, hanem arról, hogy sok 
ezer őrház különböző helyen és a helyhez al
kalmazva külön tervezet szerint készüljön; ily 
esetben szigorú felügyelet alá kell venni a munkát 
még akkor is, hogyha a vállalkozóknak nem 
tetszenék, és hogy ez nagy munkával jár, azt 
meg fogja nekem engedni a t. képviselő ur. Ha 
átalában járt a képviselő ur a mi vonalainkon, 
akkor én igen természetesnek találom, hogy ő 
csak azt látta, a mi a vonalon fölül volt, tehát 
a tulajdonképeni épületeket; de hogy az alépít
mény mibép készült, azon épen nem csodálkozom 
hogy azt nem látta. 

De meg fogja nekem engedni, — és erre 
választ adhat neki minden barátja, a ki a 
vasútépítés gyakorlatának ismereteivel bir, — 
hogy egy vasútépítésnek a tulajdonképeni megí
télése abban rejlik, hogy a trace mikép állapít
ta to t t meg? mire nézve semmiféle chablon nem léte
zik, de igenis szükséges a genialis conceptio. Ez 
fogja meghatározni, vajon az építmény jó-e 
vagy rósz? erre nézve sem ő, sem más chablont 
fog adni. 

Gúnyos megjegyzéseket te t t a normalékra 
nézve átalában, hogy azok szerint előbb rö
videbb, azután hosszabb indóházakat csináltak, 
és kiemeli, hogy mily helytelen gazdálkodás 
volt az, hogy mikor eleinte egy pár ezer frt 
több költséggel meg lehetett volna csinálni az 
indóházat, hogy ha mindjárt a Kellő helyen 
építtetett volna : később azt megváltoztatni, és 
egészen máskép kellett építeni. 

Erre nézve fölvilágositásom abban áll, hogy 
mikor Weikersheimnak a vonalak szerződés ut
ján kiadattak, akkor a közlekedési minisztérium
nak normál tervei a vasutakra nézve átalában 
még el nem készültek; a miniszter alapos ta
nulmányozás utján, tehát nemcsak ugy. amint 
a képviselő ur hiszi, a déli vaspálya-társulat 
mintái után indult, habár azok után indulva is 
a legjobb minták után indult volna. — mint 
tehát mondom, — e normál tervek később készül
tek el, és igy természetesen már a munkában 
levő vasutaknál is az lőn alkalmazva, a mi ké
sőbb czélszerübbnek mutatkozott. 

Azt mondja továbbá a t. képviselő ur, hogy 

ő különösnek találja, hogy már harmadizbt-n 
változtattunk ezen normálékon, s hogy sohasem 
tudunk ezekkel megállapodásra jutni. Ennek 
azonban van oka, mely azt bizonyítja, hogy a 
vasutépitészeti igazgatóság közegei nem henyél
nek, hanem folytonosan javításokra törekednek. 

Ezután bírálat alá veszi képviselő ur a kő
szénkocsikat, melyek a mi mintáink után ké
szültek. Nem akarom az ő szavait idézni, mint 
adatokat, ámbár itt van a beszéde kezemnél, ha
nem csak egyszerűen ellenészrevételeimet, a mint 
följegyeztem, adom elő. A közlekedési miniszté
rium szabványai szerint készült, és most már 
több vasúttársaságnál alkalmazásban levő minta-
kőszénkocsik 1 — 8 mázsával nehezebbek, mint 
például a Ferdinánd északi pályán alkalmazott 
kőszénkocsik. Azt mondja a t . képviselő ur, hog\r 

ezzel a holt súlyt szaporítottuk, de elfeledé azt, 
hogy miből eredett ezen holtsúly szaporodás. — 
Eredett először abból, hogy az ily kőszénkocsik 
oldalai sokkal magasabbra vannak készítve, mi
nél fogva nemcsak kőszén, — hanem szükség 
esetében gabnaszállitásra is alkalmasak; s ere
dett másodszor onnan, mert a kocsik minden 
alkatrésze sokkal szilárdabban készíttetett, mint 
eddig; és pedig azért, mert ha igy az első ki
állítás, a kocsik első berendezése többe kerül 
is, a föntartási költségek annál csekélyebbek. 
Ez csak haszon az országra, és különösen czél-
szerü Magyarországon, hol megfelelő gyárakkal 
nem rendelkezünk. 

Áttér azután képviselő ur egy hosszadal
mas statistikára, és azt mondja, hogy az állam-
vasuttársaságnál ennyi tisztviselőből ennyi per
ezent magyarországi ; a déli társaság statistiká-
ját is elmondta, és igy sorba veszi a magyaror
szági vasúttalsulátok statistikáját. Engedelmet 
kérek, ha a társaságoknál nincs annyi magyar 
alkalmazva. mint a mennyit mi óhajtunk: nem
csak ő, de elhiheti, én is fájlalom ; és azt, hogy 
a kormány ezt érezte, hogy e hiányokon segí
teni akart, világosabban semmi sem bizonyítja, 
mint az, hogy a miniszter 3 év óta megfelelő 
összeget vett föl a budgetbe, hogy fiatal embe
rek e ezélra kiképeztessenek. 

Hogy különben statistikai kimutatása sze
rint szintén az derült «i, — hogy azon társaságok, 
a melyek Magyarországon vasutakat birnak és 
melyek vonalai ujabb időben lettek concessionálva, 
ha mondom azt tapasztalja, — hogy ott már több 
a magyar és kevesebb az idegen tisztviselők szá
ma, akkor engedje meg hinnem, hogy a kor
mánynak is van ebben némi része. 

Ezentúl egész másik állításában képviselő 
ur sértve látja a törvényt és a parlament te
kintélyét az által, hogy gyakran változtatások 
fordulnak elő azon eredeti tervezeti megállapo-
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dásokou, melyek szerint az egyik vagy másik 
vonalnak épülni kellett volna. Bármi komolyan 
hangoztatta is a t . képviselő ur ezen észrevé
telt, én azt komolyan nem vehetem, mert fölfo
gásom szerint egy novellaris törvény alkotása 
még egy létező törvény tekintélyének csorbítá
sát nem képezi, és ha történik, hogy több mint 
400 mérföldnyi vasút építése és munkálata köz
ben, a műszaki tervezet czélszerü változtatása 
a közforgalomra és közügyre nézve jónak mu
tatkozik: vajon a miniszter ne ragadja-e meg az 
alkalmat, hogy novellaris törvény alkotása által 
változtatást indítványozzon"? Én azt hiszem, ha 
ezt elmulasztaná, felelősséget vonna magára. (Jobb 
felöl helyeslés.) Nem tudok pályát Európában, 
hol az egyszer megállapított vonalok — meg
jegyzem még, hogy nagyon kevés példát tudok, 
hol a törvény a vonal irányát a priori oly szi
gorral meghatározná, mint nálunk, — nincs mon
dom a világon pálya, hol ne fordultak volna elő 
oly esetek, melyekre nézve novellaris törvények 
alkotása által a miniszter nem lett volna kény
telen változtatást eszközöltetni. (Főíkiáltások jolb fe
lől: Holnap,' Bal felől ellenmondás, zaj; elnök csenget.) 

Nem kivánoK a t. ház türelmével visszaél
ni ; még nincs 2 óra s addig előadásomat ok
vetlenül elvégzem. 

A többi között emiitette azt is a képviselő 
ur, sőt kétségbe vonta, hogy a kormánynak joga 
volna olyan alkalommal, midőn zárajánlati tár
gyalást hirdet, annak eredményét fölfüggeszteni 
vagy el nem fogadni. A képviselő ur hivatkozott 
arra, hogy az iparos és kereskedelmi téren for
gott. Engedelmet kérek, én akkor nagyon cso
dálkozom, ha ő ily nézetben van, de a mi a mi
nisztert illeti, én határozottan állítom, hogy ha 
a legelső zárajánlati tárgyalásnak hirdetése az 
ország érdekeinek megfelelő és kivánt sikerre nem 
vezetett, akkor , a miniszter azt befejezni nem 
fogja, hanem uj tárgyalást hirdethet s folytathatja 
ezt mindaddig, mig az ország érdekeivel megfelelő 
sikert fog elérni. (Helyeslés jobb felöl) 

Még egyre válaszolok, a mit a zákány-zág
rábi és hatvan-miskoiczi vonalokra vonatkozó 
mondásaim közben elfeledtem, és a. mi, ugy lát
szik, némi föltűnést okozott i t t a házban, de a 
mire, Simonyi Ernő képviselő ur a múlt alka
lommal maga is válaszolt. T. i. azt mondta, 
hogy az 18G8-iki költségvetésben már praelimi-
nált 6 millió forint, a következő évben ismét 
praelimináltatott, és hogy hová lett tehát a 
múlt évi 6 millió? vagy mind a két izbcn föl
használtatott-e 1 

Erre a válasz igen egyszerű, és méltóztas
sék megengedni, ha azt mondom, hogy nem a 
közmunka minisztérium budgetjének rendetlen 
sége, de talán képviselő urnák némi járatlansága-

| lehet az oka, hogy erre a magyarázatot meg nem 
találta. (Zaj : Halljuk!) 

Ha valamely költségvetésben egyik évre prae-
liminálunk. például hat milliót, és a törvényho
zás ezt megszavazza: ha ugyanazon évben föl 
nem használtatik, természetes, hogy annak a 
jövő évi budgetben ismét helyt kell foglalni. (He
lyeslés jobb felől.) 

Szólott azután képviselő ur egy árlejtés! 
tárgyalásról, melyre nézve, úgymond, a minisz
ter már interpelláltatott, de nem válaszólt. Egy 
incidens, mely tegnap előfordult, a t. képvi
selő urat arra f birta, hogy múltkori állítását 
helyreigazítsa. Én magam is készültem arra, a 
mennyiben a hivatalos okmányokat elhoztam, 
melyekből kitűnik először az, hogy nem a „Zwi-
schenakt", vagy nem tudom én micsoda zuglap, 
hanem a hivatalos akták szerint a „Pester 
Lloyd'-, a „Reform*, a „Közlöny" és az „Ungar. 
Lloyd" hozták ezen közleményt. 0 sem fektet 
nagy súlyt arra, és nem kutatja, hogyan került 
azon közlemény azon lapba, mely épen az 6 
kezeibe került 1 Azt sem akarom kérdeni ; minő 
tévedésen alapul az ő állítása ? mert én ezen 
hirdetésből és az eredeti okmányokból azt lá
tom, hogy a hirdetés február 8-án történt, 9-én 
publieáltatott, és az oífertek beadása február 
20-ára volt kitűzve; és én határozottan állítom, 
hogy az adott körülmények közt, tekintve kü
lönösen azt, hogy oly munkálatok kiadásáról 
volt szó, melyeket leginkább pesti iparosok által 
kivánt a miniszter teljesíttetni: ezen határidő 
megfelelt; megfelelt annál inkább, mert csak ke
vés nappal előbb lett befejezve a budgettárgya-
lás, s mert ezen munkát még az év folyamában 
okvetlenül bevégezni kellett, minthogy ezt köz
forgalmi és egyéb tekintetek mulhatlanul meg
kívánták. (Helyeslés.) Nem akarok kiterjeszkedni 
képviselő urnák a múlt alkalommal fölhozott 
állításaira, de valamivel több elővigyázatot va
gyok bátor ajánlani más alkalomra: mert emlé-

j kezni fog arra, hogy 24 óra közbejöttével nem 
vonakodott azt állítani, hogy becsületes tisztvi
selőről, ha csak gonosz szándék és rósz akarat 
közbe nem vegyül, ilyet föltenni nem lehet. 

l (Helyeslés jolb felől.) 

Meglehet, hogy ez szerinte alkotmányos, 
í de én az ily eljárással megbarátkozni nem tu-
I dok. {'Patay Islván közbe: ElMszszük!) En 
| átalában, tisztelt ház, ezekből, a miket sze-
! rencsém volt előadni, megvallom és ismétlem, 
[ hogy a mint első alkalommal az első látszatra 
! és azon hatásnak befolyása a la t t , a melyet Si-
I monyi Ernő képviselő urnák első föllépése a 
I házban előidézett, én voltam az első, a ki ma-
| gamra nézve is óhajtottam a vizsgálatot, és a 

ki azért ezen vizsgálatot kértem is. Megvallom 
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őszintén, azt hittem — mert magam is ember 
vagyok, — hogy híremen, tudtomon kivül tör
ténnek olyanok, melyek nem helyeselhetök; 
mert a miről tudomásom van, arra nézve nyu
godt vag}rok. (Jobb felől helyeslés: bal felől zaj.) 
A mint mondám, óhajtottam a vizsgálatot ma
gam is, de a mennyire óhajtottam azt előbb — 
megvallom őszintén — a Simonyi Ernő ur által 
fölhozott ezen egész sora a tényeknek bennem 
tökéletesen más meggyőződést kel tet t ; (Zajos 
ellenmondás bal felől; helyeslés jobb felől) én azért 
sem fegyelmi, sem parlamenti vizsgálatot indo
kolva nem látok. (Helyeslés jobb felől.) Atalában 
bátor vagyok őt arra figyelmeztetni, (Halljuk!) 
hogy üres vádakat el lehet mondani akárkinek, 
de a ki a miniszter fölszólitására vonakodik, sőt 
méltóságán alólinak tartja, a fölhozott vádak 
mellé a kibánt és szükséges bizonylatokat föl
hozni, engedje meg a képviselő ur, én szerin
tem, az nem vádol, hanem gyanúsít. Megen
gedem, hogy vannak nézetek, a melyek politikai 
czélokból a gyanúsítást is igazolt fegyvernek 
tekint ik; de én e nézetben nem osztozom, és 
azt hiszem, hogy nincs erkölcstan a világon, a 
mely a gyanúsítást az erények közé sorolná. 
(Helyeslés jobb felől.) Azt mondta múltkor Simo
nyi Ernő képviselő ur, hogy a miniszternek egy
oldalú előadásai reá nézve semmi értékkel nem 
birnak. Bocsánatot kérek, én azt hiszem, tiszt. 
ház, tartozunk egymásnak azon tisztelettel, mi
szerint föltegyük ezen háznak minden tagja fe
lől, hogy, ha mond valamit, valót mond. (Cser
natony Lajos közbeszól: A vizsgálat által azt akar
juk!) Simonyi Ernő képviselő urnák derogál, 
mint képviselőnek részt venni a fegyelmi vizs
gálatban, melyet a miniszter elrendelni kész 
volt. (Zaj. Halljuk!) Azt hiszem, hogy ezen büsz
keségével elkésett, miután nem derogált neki 
silány és minden komolyabb alapot nélkülöző 
tárgyakkal fárasztani a házat. (Zaj.) Megenge
dem, hogy mindezt a legjobb szándókból és leg
jobb meggyőződése szerint t e t t e , de ha minden 
bukott speculáns, minden ambitiosus egyén, ki 
számításaiban csalódik, benne kész védelmezőre 
talál, akkor az egyszer megkezdett utou köny-
nyen eljuthat azon határig, melyen túl többet 
ár t a hazának, mint használ: mert pártfogása 
alá veszi az erkölcsi feslettségét, rehabilitálja a 
bűnt és jogosultságot vindikál oly eljárásnak, milyet 
a tisztességes társaság minden időben kizárt a 
maga köréből. (Élénk helyeslés és taps a jobb oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Mig csend nem lesz, 
addig nem szólok. (Halljuk! Halljuk!) 

E l n ö k : Csendet kérek. 
P a t a y I s t v á n : Kénytelen vagyok előrebo

csátani, miszerint én sem mulattatni, sem sérteni 
senkit nem akarok. De igen is két irányban kérést 
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fogok intézni. Első kérésemmel a miniszter úrhoz 
fordulok. Tudjuk mind a házon kivül, mind belől 
mindnyájan, olvastuk az újságokban is, hogy 
gyanú létezik. (Jobbról: Nem halljuk!) Sajnálom, 
mert akkor süket; ezt csak süket ember nem 
hallja. (Nevetés.] Mondom, hogy létezett gyanú 
az irodalom terén; de tegnapelőtt óta Simonyi 
Ernő t. barátom által oly tények hozattak a 
ház elé, melyekről tudomást szerezni a háznak 
kötelessége. (Halljuk!) Kötelessége igen is, és 
épen az előttem szóló államminiszter árnak, 
(Hosszas zajos nevetés) vagyis államtitkár ur
nák, (Nevetés) — meglehet, hogy ezúttal készakarva 
siklott meg a nyelvem — (Zaj) államtitkár ur 
hosszú, erőtetet t , be nem bizonyított állítások
kal teljes beszéde épen arról győzött meg en
gem, hogy nagy szavakkal a megrendített bi
zalmat helyreállítani nem lehet; és én épen a 
miniszter ur és hivatalnok-serege érdekében arra 
kérem a miniszter urat, hogy maga kérje a 
vizsgálatot. (Helyeslés a szélső balon.) 

Ez egyik kérésem. A másik kérésemmel 
azon férfiakhoz fordulok, kik tegnapelőtt, midőn 
Simonyi Ernő t. barátom a közlekedési minisz
ter által megkezdett tárgyalást a szabályok ér
telmében folytatni kívánta, igen lármás fölkiál
tásaikkal őt a szólásszabadságban gátolták; 
de — fájdalom, hogy az elnök ur helyre nem 
utasította őket — azon heves férfiakhoz, kik 
miután a miniszter ur beleegyezett a tárgyalásba, 
— a mit, ha jól emlékszem, elnök ur — talán 
csak nyelvhibából — végzésileg kimondott, 
t. i., hogy a miniszter ur beleegyezése folytán 
folytattatik a tárgyalás, azon heves urakhoz, 
kik ekkor, mondom, nagyon egyszerre meghülé-
nek és hallgatnak vala, miként az hal. (Hosszas 
zajos nevetés. Fölkialtások: Dologra! Zaj.) Ezeket 
kérem, hogy képviselői magasztos állásukat meg
becsülvén, az afféle alárendelt hivatalnokokhoz 
illő eljárással ne méltóztassanak elhomályosítani, 
mert akkor újra föl kellend szólítanom a házat, 
— mint már kétszer t e t t em, — hogy valahára 
törvény által tisztíttassák meg e ház az aláren
delt hivatalnokok seregétől, (Derültség) és mi
után e két kérésemet újra tiszta szivemből, (Ne
vetés jobb felől) igen is tiszta, őszinte, jó szivem
ből őszintén megujitanám, és miután érdemes 
követtársam Zsedényi hősiesen megretiráltfHosszan 
tartó derültség) követtársam Tisza Kálmán hatá
rozati javaslatában pedig sértő kifejezéseket nem 
találván, én azt pártolom. De ha valaki abban 
ily sértő dolgokat találna, szívesen járulok Si
monja Ernő képviselőtársam módositványához. 
(Helyeslés bal felől.) 

C s i k y S á n d o r : T. képviselőház ! (Szűnni 
nem akaró zaj. Felkiáltások: Halljuk! Helyre! El
nök nem képes a csendet helyreállítani]) Ha van tü-
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relme a t. háznak, (A zaj folyton tart. Halljuk a 
szónokot!) ha van türelme a t. háznak, beszé
demet szívesen elmondom. (Van! Van! jobb felől.) 
Előttem szólott Hollán Ernő államtitkár és kép
viselőtársam előadása és nyilatkozata nekem 
oly védelmi nyilatkozatként tűnt fel, melyet én 
a vizsgálat alkalmával kívántam volna általa 
előadatni. Mert hiszen az oda tartozott volna. 
Az államtitkár ur beszédének kezdetén azt fej
tegette, hogy maga is kívánja, miként a vizs
gálat elrendeltessék ; beszédének folyamában azon
ban a tételeket ugy igyekezett czáfolni, hogy 
abból azon következtetés legyen vonható, misze
rint a vizsgálat maradjon el. 

Már most a kettő közül nem tudom elha
tározni, hogy mi az államtitkár urnák óhajtása : 
az-e, hogy vizsgálat tartassák a felmerült ne
hézségek és vádak alapján, vagy pedig nem ? Én 
legalább elmondott beszédéből azt tisztán kiér
teni képes nem valék. A mi beszédének többi 
részleteit illeti, én azok czáfolatába bocsátkozni 
ezúttal nem fogok, mert azt hiszem, hogy majd 
lesz alkalmam és terem erre akkor, ha a vizs
gálat befejezte után, arról a jelentés a házhoz 
be fog terjesztetni, és igy tárgyalás alá kerülend. 
Ha csakugyan ugy áll a dolog, a mint az állam
titkár ur előadta, és a mint én is óhajtom, hogy 
álljon, akkor semmi ok sem marad főn a további 
neheztelésre, a gyanú alapja megsemmisül, s a 
kormánynak tekintélye még erősebb lesz, a bi
zalom pedig irányában nőni fog; de ha ellenkező
leg áll a dolog, akkor méltóztassanak megen
gedni, intézkedni kell e háznak a felett, hogy 
mindnyájunk pénze és vagyona, valamint azon 
népé is, melyet mi képviselünk, ne fordíttassák 
a kormány érdeke és tetszése szerint oly ezé-
lokra, melyek nem a haza közérdekét mozdít
ják elő, hanem annak hátrányára szolgálnak. 
Ezen okoknál fogva tehát, t. ház, én Tisza Kál
mán képviselő ur azon indítványát, melynél fogva 
vizsgálat elrendelése kívántatik, és a melylyel a 
ma ujolag beadott határozati javaslat is össze-
hangzik: pártolom; azt pedig nem fogadhatom 
el, hogy mindazon neheztelési és vádpontok, 
melyek e teremben, s e tárgyban képviselőtár
saim által előadattak, az illetők által formu
lázva s beadva itt tárgyaltassanak, mert ennek 
helye itt nincs, e képviselőház nem vizsgáló biró ház, 
nem is törvényszék; ítéletet tehát nem is hozhat. 

Én ezt a parlamentalis előhaladás modorá
val ós a tanácskozási renddel ellenkezőnek ta
lálván, el nem fogadhatom. Miután tehát itt pa
naszok és neheztelések adattak elő, és okada-
tolva támogattattak is, azokat figyelmen kivül 
hagyni lehetetlen: mert a további lépések téte
lét, magának a közlekedési minisztériumnak, va
lamennyi hivatalnokaival együtt, tekintélyöknek 

megmentése kívánja, hogy azon vádak megczá-
foltassanak. Mert szükséges, hogy a kormány 
irányában a bizalom általános legyen a hazában; 
mert hiszen csak ez esetben lesz erős kormá
nyunk. Ezt pedig csak oly módon érhetni el, 
hogyha a kormánynak tagjai tisztelik a törvényt, 
és nem lépnek túl azon határon, melyet a tör
vény kiszabott, hogyha a nemzetnek érdekeit 
egész erejével mozdítja elő, és a bármely oldal
ról felmerülő panaszoknak eléjök vágnak. Hogy 
tehát ezen czélt elérhessük, én a vizsgálat el
rendelését kívánom még azért is, mivel nagy 
örömömet találom abban, hogyha a kormány 
ezen hivatásával össze nem férő, panaszos állítá
sokat megczáfolhatja. 

Föl volt említve az államtitkár ur által a 
többek között, a hatvan-miskolczi vasút kiépítése 
is, és e felől azt monda, hogy az minden te
kintetben a közérdek kívánalmainak megfelelő-
leg építtetett ki. Fájdalommal kell azonban^ ki
jelentenem, t. ház, hogy ez nem ugy van. Én a 
múlt 1869-dik év június 11-én tartott országos 
ülésben egy interpellatiót intéztem a közlekedési 
miniszter úrhoz a végett, hogy miután a ház
nak 1868-ban hozott határozata, s ugyanazon 
évi XLIX-ik t. ez .azt rendelik, miként a hatvan-
miskolczi vaspálya akként építtessék, hogy ezen 
vaspályával Eger városa szárny-vonal által kap
csoltassák egyidejűleg össze s Gyöngyös városa 
hasonlókép: akkor a t. miniszter ur néhány nap 
múlva oda nyilatkozott, miszerint ezen szárny
vonalaknak kiépítése tárgyában bizonyos consor-
tiummal, mely kamatbiztositás nélkül kívánja 
a kiépítést elvállalni, értekezlet folyik. (Nagy zaj.) 

E l n ö k (leszáll és székét Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

C s i k y S á n d o r :Én egy szót sem szólok töb
bet, mig csend nem lesz. Ha a miniszter uraknak sok 
értekezni valójok van együtt, akkor, ha magam 
is ugy cselekszem, ha ők beszélni fognak, nem 
tudom, hogy fog ez nekik tetszeni. Méltóztassék 
tehát elnök ur csendet csinálni, hogy folytat
hassam, mert ilyen lármában nem beszélek. 

E l n ö k : Méltóztassanak kérem csendben 
lenni. 

C s i k y S á n d o r : Tisztelt ház! Június 28-
án a tisztelt közlekedési miniszter ur a tett in-
terpellatiók folytán azon nyilatkozatot tette, mi
szerint, ha az egri szárnyvonalat azzal a eon-
sortinmmal történendő egyezkedések alapján nem 
sikerülne létrehozni , állam-költségen fogja 
azt kiépíttetni. Júniustól kezdve deczemberig 
vártam; ez idő alatt azonban semmi építkezési 
vállalat sem történvén, sem állam-költségen hozz á 
nem fogatván a kormány, sem a consortiummal 
semmi egyezkedésre nem lépvén, deczember 1 ír
én ismét bátor voltam interpellatiót intézni köz-
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lekedesi miniszter úrhoz az i ránt : mi legyen ezen 
mulasztásnak oka? Akkor oda nyilatkozott : 
miszerint törvényjavaslatot szándékozik elő
terjeszteni a ház elé a végett, hogy ezen szárny
vonal államköltségen kiépíttethessék, és az e 
czélra szükséges póthitel megszavaztassák. A tör
vényjavaslat azonban azon időtől fogva mai na
pig sincs beterjesztve, és ezen szárnyvonal ki
építése érdekében, —mit a ház a hatvan-miskolezi 
fővonallal egyidejűleg rendelt kiépíttetni, mit a 
törvény létrehozatni parancsol, — még sem történt 
semmi intézkedés. A gyöngyösi szárnyvonalt, 
mely hasonlóképen a ház határozatánál fogva 
rendeltetett államköltségen elkészíttetni, kiépít
tette a kormány, a nélkül, hogy a törvényjavas
latnak beadását póthite] megszavazása iránt szűk
ségesnek tar tot ta volna. Az egri szárnyvonalra 
nézve pedig , mely ugyanazon alkalommal lett 
volna kiépítendő, oda nyilatkozott, hogy már ezt 
nem teheti azon 60 millió frtnyi kölesönből, me
lyet az ország vasutak építése végett vett fel, 
ehhez a ház egy ujabb határozatára van szüksé
ge. Tehát egyik szárnyvonalat lehetett kiépí
teni uj törvény alkotása és póthitel kérése nél
kül, a másikat pedig nem. Es miért nem? Azért, 
mert, a mint egyik miniszter ur előttem kije
lenté, hogy Eger városa nem kormánypárti, te
hát nem lesz szárnyvonala. (Nagy derültség.) Ha 
ez igy áll, ha a t. miniszter ur által előttem 
tet t szavának nyomatéka van, akkor kérdem : 
van-e Magyarországnak alkotmánya? Van-e sza
badsága ? Van-e parlamentális kormáQyformája ? 
Ezt csak gúnykép lehetne állítani, és ez való-

| szi nüleg ámítás lenne. Én, t. ház, az ilyen ké-
nyeskedést, ily miniszteri omnijjotentiát veszé-
lyesbnek tartom az egyes zsarnokok absolutisti-
cus hatalmánál! Ezektől könnyebben meg lehet 
menteni a hazát ; de ha fölötte ily apró zsarnok 
hatalmaskodik, az általa kegyelt alárendeltjeivel 
együtt, — az sokkal veszedelmesebb, mint egy 
korlátlanul uralkodó embernek kényuralma; mert 
ez esetben, ha már sikerült Péternek kegyét meg
nyerni, Pál neheztel az emberre és nyomja el 
jóllétét, s igy tovább. Ez veszélyesebb magánál 
a despotieus, absolutisticus hatalom gyakorlatánál! 
(Nagy derültség.) 

Egyébiránt t. ház, ez alkalommal csak arra 
akartam figyelmeztetni, hogy ily veszélyes, és 
méltán aggodalmat gerjesztő követelmények közt, 
az általam beadott határozati javaslat tárgyalá
sát mihamarább méltóztassék kitűzni. Egyéb
ként, mint már mondám is, Tisza Kálmán hatá
rozati javaslatát, mely a másik ma beadottal léuye-

i gére nézve teljesen öszhangzik : pártolom. 
E l n ö k : T. ház ! Senki többé szólásra fel

jegyezve nincs; következőleg, mielőtt az átalá-
nos tárgyalást a házszabályok 126-dik §-a ér
telmében bezárom, következnek az indítványozók 
és a miaiszter ur, ha netalán nyilatkozni kíván
nának. E czélból holnap 10 órakor ülés fog tar
tatni, és hogyha bevégeztetnék idejében a jelen 
tárgyalás, azon esetben, mint megallapittatott, a 
zárszámadások jönnének tárgyalás alá. 

(Az ülés végződik d. u. 21\i órakor.) 
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155. országos ülés 
1870. márczius 29-én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentése a Simay Gergely és társai által az 
állam út- és bidvámok eltörlése iránt beadott törvényjavaslat tárgyában. A közlekedési minisztérium államtitkára 
elleni rágalmak elintézése iránti tárgyalás tovább foly és névszerinti szavazással befejeztetik. A közalapok és 
egyetemi alap vizsgálatára kiküldött bizottsági tagok választására a beadott szavazatok eredménye kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; később 
Bedekovich Kálmán, Andrásy Gyula gr., Gorove 
István, Horvát Boldizsár, Festetics György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10^'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni, 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
márceius 28-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Nyitra megye közönsége az 1868-ik LVI-ki 
törvényezikknek a kisebb városokra is leendő 
kiterjesztését kéri. 

Szintén Nyitra megye közönsége egy ön
álló független magyar-bank fölállítását kéri. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
S z a k á c s y D á n i e l : T. ház! Nem 

kezdhettem ugy , mint némely szerencsésebb 
helyzetű képviselőtársam, hogy szerencsém van 
egy kérvényt a t. ház asztalára letenni, hanem 
igenis mondhatom, hogy fájdalmas kötelességem 
az igen t. ház asztalára letenni Zemplén megye 
Tisza-bodrogi vizszabályzó-társulata választmányá
nak kérvényét, melyben a volt absolut kormány 
által hibásan készített tervek nyomán te t t és 5 
millió frtba került védgátai szétszaggatása által 
1860-ik év óta majdnem minden évben megújult 
szerencsétlen károsodásukat és a lakosoknak 

véginségre jutását panaszolja; s i t t az ország 
szine előtt hálás köszönettel emiitik föl és alá
zattal esedeznek a hivatalosan tervezett töltések 
javítására az országos inségi alapból nyert köl
csönnek és a földadó hátralóki összegének elen
gedéseért. 

Kérem a kérvényi bizottsághoz utasítani. 
E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz átté

tetik. 
M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház ! Van sze

rencsém a t. háznak Joanovies Vladimírnak, a 
szerb fejedelemség polgárának panaszát előter
jeszteni, ki mint politikai emigráns Újvidéken 
tartózkodott akkor, midőn a magyar kormány 
őt az 1868-ik év június hó végén a belgrádi 
katastropha végett biztosa által letartoztatta, 
és ki 48 napig Péterváradon, a többi ideig pe
dig összesen 2 hónapig Pesten szigorú vizsgálati 
fogságban ta r ta to t t és ki végre a fogságból 
szabadon bocsáttatott, mivel bevádlására min
den alap hiányzott. A mint a volt belügymi
niszter ur 1868. Julius az 21-iki országos ülésben 
kinyilatkoztatta, ugyanezen Joanovies Vladimír 
és a bolgár Karabellov Lyuben letartóztatása a 
volt szerb kormány kivánata folytán következett 
be, azon kormánynak, a melyet a szerb fejede
lemség első nagy skupstinája mint, a fejedelem 
hamis barátját, és mint a nemzet, valamint 
az alkotmányos intézmények ellenségét elitélte, a 
mely továbbá gyanúját merítette egyfelől min
den szabadelvű férfiú elleni gyűlöletéből, másfelől 
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pedig azon szerb lapokból, melyeket mindkét — 
a szerb és a magyar — kormány subventionált. 

Hogyha a dolog törvényes és szabályszerű 
irton ment volna, a panaszlónak kevesebb pa
nasza és csekélyebb és rövidebb szenvedése lett 
volna ; de jelen esetben egy részről az in-
triga és hízelgés, más részről a terrorismus és 
pressio politikája a törvénykezésre döntő befo
lyással birt. A letartozkodott panaszt emelt az 
eljárás ellen az igazságügyminiszter ur előtt, a 
mint a panaszhoz csatolt melléklet is tanúsítja, 
de az igazságügyminiszter ur azzal mentegette 
magát, hogy a bírósági ügyekbe nem akar avat
kozni, habár ő figyelmeztetve volt, hogy a bel
ügyminiszter ur az egész idő alatt ezen ügybe 
avatkozott, s elnökileg és táviratilag a dolog 
menetére befolyt. 

Ebben áll a panasz mindkét miniszter el
len : a belügyminiszter ellen azért, mivel a pa
naszlót minden alap nélkül letartóztatta, ós hosz-
szas szigorú politikai fogsággal kínoztatta és 
mivel azután is a dolog menetébe avatkozott ; a 
másik ellen pedig azért, mivel nem akart any-
nyira befolyni, hogy a politikai közegek abbeli 
befolyását gátolja, s hogy a vizsgálat szántszán
dékos huzás-vonásának ellent álljon, daczára an
nak, hogy e tekintetben az országgyűlésben in-
terpellatio által figyelmeztetve és fölhiva volt. 

T. ház! Mai nap a politikai emigratio . . . 
E l n ö k : A szabályok értelmében figyel

meztetem képviselő urat, hogy nem beszélhet a 
tárgyhoz, hanem csak rövid indokolást tehet. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : A nép politikai 
szabadságának menhelye és élesztője. . . . 

E l n ö k : Ismételve kérem a képviselő 
u r a t : tessék rövid indokolással élni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : És van neki 
nemzete szabadságáért annyi, sokszor több ér
deme is mint azoknak, kik a csatatéren szabad
ságért harczolnak, és hogyha valaki köteles a 
politikai menekült becsületét, személyes szabad
ságát és biztonságát respectálni : ugy bizonyosan 
ezen ház magyar nemzetiségű tagjai, a mely 
nemzetiség fiai annyi éven át más európai né
peknél asylumot és politikai vendégfogadást 
szükségeltek, és biztosan élveztek; a figyelem 
azon foka, melylyel a t . ház viseltetni fog az első 
szerb emigráns iránt, ki a magyar törvény ol
talma alatt volt, de a politikai intrigának áldo
zata lett, lesz mértéke annak, mennyire volt méltó 
Európának a magyar emigratio iránt tanúsított 
vendégfogadása ; és mielőtt a panaszló az euró
pai közvélemény előtt panaszát emelné, appellálok 
én a ház igazságérzetéhez. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság előadója fog 
jelentést tenni. 

S z é l l K á l m á n a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság je
lentését, a Simay Gergely és képviselőtársai által as 
állami ut- és hidvámok megszüntetése tárgyában.) 

E l n ö k : T. ház! Még négy jelentése van 
a pénzügyi bizottságnak, melyeket tárgyalás alá 
kell venni, hogy még a költségvetési törvény 
összeállítása előtt meghaladtathassanak. Ezen 
most fölolvasott jelentés már ki van nyomva és 
a tagok közt szét van osztva. Ezen kivül az 
1870-ik évi államköltségvetés, és az államszám
számvevőszékre előirányzott 80,000 frtnyi összeg 
tárgyában, a Patrubány Gergely indítványára s a 
Pest megye központi törvényszéki bíráinak kérvé
nyére vonatkozó jelentés, melyeket előlegesen kel
lene tárgyalás alá venni. Ha méltóztatnak megen
gedni, ugy ezt a holnapi napirendre tűzöm ki. 

A szavazatoknak összeszámítása nincs még 
tisztára leirva, addig, mig azt meghozzák menjünk 
át talán a napirendre. 

A tárgyalás tegnap be levén fejezve, még 
az indítványozónak, és ha tetszik, a kormány
nak van szava. 

T i s z a K á l m á n T, ház! Midőn a szó
ban forgó tárgyhoz a házszabályok által adott jo
gomnál fogva ismét hozzászólok, teendem azt 
tárgyilagossággal, melylyel egyátalában ez- ügy
höz elejétől fogva szólottam. És i t t legelőször is 
örömmel constatálom azt, hogy most az ujabban 
kifejlődött vita alkalmával az, hogy indítványom 
és hogy egyátalában egy ily vizsgáló bizottság 
kiküldése, melyről i t t szó van, ellenkeznék a 
parlamentalismus és a miniszteri felelősség elvei
vel, nem vi ta t ta to t t ; örömmel constatálom, hogy 
legalább nem vonatott többé kétségbe, mint vo
natott az első alkalommal, hogy éhez a t, 
háznak megegyezőleg amaz elvekkel teljesen 
joga van. 

Ez elismerve levén, a kérdésnek e részéhez 
többé szólani nem is tartom szükségesnek, s fő
leg arra fogok szorítkozni, hogy igazoljam azt, 
miszerint igenis helyes, sőt szükséges, hogy a 
ház ezen most már mindenki által elismert jogát 
ez esetben gyakorolja, és hogy ezen jog gyakor
lására nézve az általam benyújtott indítvány 
helyes. 

Mielőtt ezt tenném, pár észrevételt azonban 
kell tennem az igen t. államtitkár, és az igen t. 
miniszter ur beszédére, előre is megjegyezvén, 
hogy én az egyes tételek részletezésébe bocsát
kozni nem fogok: mert nem mondom ugyan, 
hogy ilyen részletes tételek fölhozása a vizsgálat 
indokolásának czéljából nem helyes ; de azt tar
tom, hogy utoljára is, miután már ily részletes 
tételek egy és más részről fölhozattak, ezeket 
ismételni, s e tekintetben mélyebben behatolni 

I akarni nem volna részemről helyes. 
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Miután mindaz, a mi felhozatott egyik miat 
másik részről, mind Simonyi Ernő t, képviselő
társam részéről, ki ez által a vizsgálat szükségét 
indokolta, mind pedig az államtitkár s a miniszter 
ur részéről, kik ez által a vizsgálat szükségtelen
ségét akarták indokolni, mindaz, — mondom 
— a mi a vizsgálat mellett, vagy ellene felho
zatott, határozottan a vizsgálat szükségét indo
kolja. (Helyeslés bal felől.) De különben is én azon 
meggyőződésben vagyok, hogy nem a szerint, hogy 
egyes részletben kinek van vagy nincs igazsága ? 
kell azon kérdést eldönteni: hogy van-e helye a 
vizsgálatnak; hanem igenis el kell dönteni a 
szerint, hogy mind az, a mi felhozatott, elég fon
tos s komoly-e arra nézve, hogy ha bebizonyulna 
a ház részéről, roszalást vagy netalán még ko
molyabb intézkedést tenne szükségessé, s hogy 
más felől, a mik itt felhozattak, egyes embernek 
gyanúi vagy vádjai-e? vagy pedig olyanok, me
lyek a közvéleményben és pedig pártkülönbség 
nélkül elterjedve vannak, melyekre nézve tehát 
az intézkedés már ezen oknál fogva is szükséges? 

Különben a mi az előttem szólók nyilatko
zatait illeti, Hollán Ernő t. államtitkár ur igen 
meleg hangon visszautasította az emelt vádakat 
s gyanúsításokat, — mint ő nevezé, — s való
ban, ha az által, hogy valaki az erős meggyő
ződés hangján azt mondja, hogy határozottan 
állítom vagy határozottan tagadom, bizonyítani 
lehetne, igen sokat bizonyított volna, mert igen 
sokszor s mindig emeltebb és emeltebb hangon 
hangsúlyozta ezt. Azonban megengedi a t. ház, 
hogy ez: állítás és tagadás; de nem bizonyítás, 
s épen azért, mert az egyik állit egyet, a má
sik állit egy másikat, (Zaj, nyugtalanság jobbról 
Halljuk! balról.] s azért, mert miként az állam
titkár ur maga is monda, föl kell mindenkiről 
a házban tenni, hogy csak azt állítja, a mi igaz, 
vagy helyesebben: miután két szembenálló állítás 
igaz nem lehet, mindenki azt állítja, a mit igaz
nak t a r t ; hogy melyik aztán valósággal az igaz, 
csak a vizsgálat fogja kideríteni. (Igaz! balról.) 

Különben, midőn erősen kikel azok ellen, 
kik ily módon önző czélokból vádakat emelnek, 
s kik politikai fegyvert akarnak a gyanúsítások
ból kovácsolni, tehát ő azokat, kik e dolgokat 
szóba hozták, vádolta, gyanúsította azzal, hogy 
ezeket önző czélok és azon czél is vezeti, hogy 
e gyanúsításból politikai fegyvert kovácsoljanak. 
En azt tartom, t. ház, hogy az, hogy valaki a 
létező gyanúkat és vádakat, a melyek alaptala
nok lehetnek — és én szivemből kívánom, hogy 
a jelen esetben olyannak bizonyuljanak — szóba 
hozta a házban, de szóba hozta azon egyenes 
és határozott kívánattal, hogy azok megvizsgál
tassanak : azt azzal vádolni, hogy itten önzési 
czélok vezetik, és azzal vádolni, hogy a gyanú

sításból fegyvert akar kovácsolni, nem lehet; 
(Jobb felől: Be lehet!) nem lehet pedig azért, 
mert a ki a gyanúsításból politikai fegyvert akar 
kovácsolni, az nem fogja maga követelni azon 
eljárást, — mely ha megtörténik — ezen fegyvert 
kezeiből kiveheti; (Helyeslés bal felölj hanem 
igenis esik a gyanúsítás vádja alá, melylyel a t . 
államtitkár ur bennünket illetni akart, egy oly 
vád, midőn az mondatik, hogy valakit önzési 
czélok vezetnek, melyek nem tényekről, de in-
tentiókról szólva, a vizsgálat általi kiderithetés 
lehetőségót kizárják. (Igás! bal felől.) 

Megrótta az államtitkár ur Simonyi t . kép
viselőtársamat azért is, hogy ő neki, mint mon
da, derogál a fegyelmi vizsgálat előtt bizonyíté
kokat fölhozni, s egyátalában ott megjelenni. 
Én azt tartom, hogy azon stádiumban, melyben 
a dolog jelenben van, teljesen és tökéletesen 
igazsága van; mert ma már a fegyelmi vizsgálat 
ezen dologban értelmét vesztette. A fegyelmi _ 
vizsgálatot lehetett volna elrendelni régebben, 
lehetett volna elrendelni akkor, midőn a napisaj
tónak egy tekintélyes orgánuma 1868. deezember 
havában, akkori főmunkatársának neve aláírásá
val a minisztert figyelmeztette a közlekedési 
minisztériumban történtekre. Azonban mi történt 
akkor ? Az igen t. miniszter ur fölszólította az 
illető lap szerkesztőségét egy férfias levélben, 
hogy vagy sajtó utján mondja meg : mik tehát 
azok ? vagy mondja meg magán utón. 

Rögtön megjött a felelet, nyíltan ugyanazon 
lapban, melyben nyilatkozott, hogy sajtó uLján 
követelni nyilatkozatot, követelni szemben a 
sajtóbiróságokkal nem lehet, de hogy minden 
perczben kész, midőn fölszólittatik, magán utón 
a miniszter úrral közölni, a mi tudomására van. 
A dolog ottan maradt, a miniszter ur soha föl 
nem szólította. (Csernatony: Soha!) Akkor volt 
és lett volna helye a fegyelmi vizsgálatnak; de 
nincs annak helye ma, midőn már a dolog a 
ház elé kerülvén, és midőn a vizsgálat szük
sége a minisztérium eljárása iránt éreztetvén, 
miként a múlt alkalommal is kifejezni bátor 
voltam : bár mennyire meg legyünk és meg va
gyunk is győződve az iránt, hogy az igen t. 
miniszter urnák sem jelleméhez, sem hazafiságá
hoz a gyanúnak még csak árnyéka sem fér ; 
mindazáltal a miniszteri felelősség elvénél fogva, 
ő egy ily vizsgálatnál biró többé nem, hanem 
csakis fél lehet. (Helyeslés bal felől.) 

A t. államtitkár ur nagyon csodálkozott 
azon, hogy a vasúti engedélyezések körüli eljá
rásra nézve némelyek vizsgálatot tartanak szük
ségesnek, és azt kérdezte, hogy miután a vasut-
engedélyezési eljárás alapján már több vasút 
kiépítése iránti rendelkezését törvénybe igtatta, 
vajon saját ténye ellen akar-e a ház vizsgálatot ? 
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mert hiszen, ezen ténye által a minisztérium 
keblébeni eljárást helyeselte? Én emlékeztetem 
mindazokat, kik a vasutengedélyezések fölötti 
tárgyalásokban, mint a háznak tagjai a bizott
ságokban vagy magában a házban részt vettek, 
hogy egyátalában nem lehet azt mondani, hogy 
abban az eljárásnak helyeslése foglaltatnék, sőt 
emlékeztetem magát a t. államtitkár urat, hogy 
nem egyszer volt ezen eljárás megtámadva, hogy 
az államtitkár ur és mindnyájan azt mondták 
akkor, és ez volt az argumentumjok, — melynek te
kintve az akkori helyzetet, meghódoltunk, hogy 
igaz, ezen eljárást nem lehet egészen szabálysze
rűnek mondani; de az országnak vasutakra ok
vetlenül szüksége van, és a pénzpiacz kedvező 
állapotát a formákhoz, a szabályszerűséghez ra
gaszkodás miatt elszalasztani nem szabad. Tehát 
ezen indoktól vezéreltetve, tekintve a vasutaknak 
szükségét, tekintve azt, hogy abban késedelmes
kedni nem volt szabad, az országgyűlés megsza
vazta a legszükségesb vasutakat, de nem azért, 
mert helyeselte az eljárást, hanem azért, mert 
oly fontosnak tartotta a vasutak létesítését, hogy 
nem akarta az eljárás hibái miatt azt megakasz
tani. (Zaj. Httjukl) De folytonosan igértetett 
és folytonosan vártuk, hogy az eljárás szabályoz-
tatni fog. Es miután ez nem történt, ismét em
lékeztetem a t. házat, hogy az 1868. év végén 
az ellenzék egyik tagja, b. Podmaniczky képvi
selő ur indítványt is tett le a ház asztalára — 
mely azonban akkor már nem tárgyaltatott — hogy 
a ház mondja ki: miszerint addig, mig az egész 
eljárás szabályozva nem lesz, mig a vasúthálózat 
terve lényegesen megállapítva nem lesz, több 
vasútnak engedélyezésébe ne bocsátkozzék. (Igaz! 
balról.) 

Az igen t. államtitkár ur azt sem értheti, 
hogy miként lehet megütközni abban, hogy a 
minisztérium a fiumei, illetőleg károly város-fiu
mei vasút iránt az országgyűlés megkérdezése 
nélkül egy több, számos millió értékre menő 
szerződést kötött? Ő azt mondja, a vasút építése 
a törvénybe föl volt véve, azontúl a kormány 
administrativ utón annak kiadására szerződést 
köthetett és fölszólított, hogy mutassunk tör
vényt, mely a kormányt ettől eltiltja. A fiumei 
vasút építéséről szól az 1868: XLIX. tör vény -
czikk, mely midőn meghatározza, hogy mely vas
utak legyenek a vasutak és csatornák építésére 
fölvett kölcsönből építendők, az első §. c) pontja 
alatt azt mondja: Az alföld-fiumei vasút károly -
város-fiumei részén megkezdett munkálatok foly
tatása eszközöltessék. Ez tehát teljesítendő a köl
csönből. 

Már most, miután a törvényhozás ezt ki
mondta, én igen különösnek találom, hogy egy 
egészen más eljárást, az az: hogy nem a vasúti 

kölcsönből a munkálatnak folytatását, hanem a 
munkálatokra vállalkozók részére kiadását ugy le
hessen föltüntetni, mint a mely ezen törvényből 
következőleg a kormánynak oly joga, melyhez a 
háznak többé szólása nincs. Mert, igaz, törvényt, 
mely ettől eltiltja a kormányt, idézni nem tu
dok ; de hiszen, arra sem mutathat uekem az 
államtitkár ur törvényt, hogy a minisztériumnak 
az országházat vagy ő felsége palotáját nem sza
bad eladni. Ha tehát minden szabad volna, mit 
a törvény egyenesen nem tilt, akkor ezt is meg
tehetné époly joggal a kormány. (Zaj jobb fe
lől. Halljuk!) 

Vannak, t. ház, bizonyos dolgok, melyektől 
nem kell, hogy törvény tiltsa el a kormányt, s 
ilyen mindaz, a mi az ország vagyonát illeti, a mi 
az ország terheire vonatkozik; mert itt nem az 
szabad a kormánynak, mitől a törvény el nem 
tiltja, hanem csak az, mire a tőrvény egyenesen 
fölhatalmazta. Az ilyen eljárást én határozottan 
helytelennek és indokolatlannak találom. 

A t. államtitkár ur a déli vaspályának szer
ződését illetőleg is nyilatkozott. Én itt sem fogok 
részletekbe bocsátkozni; de meg kell említenem 
egy körülményt. 

Ő legelőször azt mondta, hogy e szerződós 
a minisztérium által elfogadva nincs, az országot 
nem kötelezi és nem is kötelezheti mindaddig, 
mig a minisztérium előterjesztése folytán tör
vényhozási intézkedés nem jön létre. Nagyon 
helyes. De azt kérdem, hogy mi: szabályozta 
tehát három év óta a minisztérium eljárását e 
társasággal szemben? más alap hiányában okvet
lenül azon szerződés, a mely minket nem köte
lez. De azt is mondja továbbá, talán épen ennek 
igazolásául, hogy azon szerződés azonban oly jó, 
oly kedvező az ország érdekeire nézve, hogy an
nak idejében is nem fog mást tehetni, mint azt 
elfogadás végett ajánlani. És indokolta ezt azzal, 
hogy a netto-jövedelem biztosítása helyett a, 
bruttó-jövedelem biztosítását veszi alapul. Én 
nem akarok a fölött vitatkozni most: melyik 
előnyösebb, melyik hasznosabb, de a két eset 
közül csak egy lehet; vagy hasznosabb a bruttó-
jövedelem utáni biztosítás, vagy nem? Ha hasz
nosabb, véghetetlen nagy hibát követett el a 
közlekedési minisztérium, hogy minden vasutat 
nálunk nem a bruttó, hanem a netto-jövedelem 
szerint biztosított. Ha károsabb, akkor ez bizo
nyára nem a déli vasút társaság iránti részre-
hajlatlanságáról tanúskodik, hogy mikor arról 
volt szó, a bruttó jövedelmet állítja előnyösnek. 

De egyébiránt azt is meg kell itt jegyez
nem, hogy ha, miként ő monda, a déli vaspálya 
költségei 740 és egy néhány ezer írtra vannak föl-
véve, akkor az iránt a 100,000 frt. bruttó-jöve
delem borzasztó nagy- összeg, mert az minden 
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más vasút biztosításánál sokkal drágább s ez is 
oly pont, mely iránt, hogy a vizsgálat a tényál
lást kiderítse, okvetlenül szükséges. (Mikó Imre 
közlekedést miniszter: Nem a közlekedési minisztériu
mot illeti !) 

A miniszter ur azt méltóztatott mondani, 
hogy nem a közlekedési minisztériumot il leti: 
derittessék tehá t ki azon minisztériumnál, a me
lyiket illeti, hanem én részemről nem tudhattam, 
mig fölvilágosítva nem valék, hogy a mi a vas
utsakra vonatkozik, nem a közlekedési miniszté
riumhoz tartozik. (Mikó Imre közlekedési minisz
ter : A pénz dolga a pénzügyminisztériumhoz tartozik !) 
Az igen tisztelt államtitkár ur azontúl beszéde 
folyamában szólott mulatságos dolgokról és va
lóban mondott is egy néhány igen mulatságosat. 
Az egyik, a mi engem legalább nagyon mulat
tatot t , az volt, hogy ő azzal indokolta, hogy azok 
a bizonyos őrházak, a melyekbe az eső befoly : jók 
és az őrök lakására ezélszerüek, mert hiszen a 
pesti pinczékbe is szokott a viz bemenni. Azzal 
indokolni egy lakás czélszerüségét, hogy csak az 
történik benne, ami másutt a pinczékben is meg
történik, valóban nagyon mulatságos. (Derültség.) 

Mondott ő más mulatságosakat is, pl. bebi
zonyította azt, hogy egy és ugyanazon dolognak 
egy ós ugyanazon időben két különböző terve 
lehet a legtökéletesebb. Azt mondta ugyanis, hogy 
a minisztériumnak azért kell az indóházak és 
pályaudvarok terveit változtatni, vagy kellett 
változtatni, mert a legtökéletesebbet akarja 
életbe léptetni; rögtön hozzátette : egyébiránt 
nem áll, hogy a déli társaság szerint rendelke
zett volna, de ha tette volna is, az a legtöké
letesebb , tehát legtökéletesebb, a mit a minisz
térium csinál, legtökéletesebb, a mit a eléli tár
saság csinál, pedig a kettő nem egyezik meg. 
Melyik hát már a két legtökéletesebb közöl a jobb ? 

De mindenesetre még ezeknél sokká! mu
latságosabb (Halljuk!), és ez már némileg kissé 
komoly mulatság, midőn azt monda, hogy mért 
nem tar tot ta szükségesnek némelyekre már elő
ször a vizsgálatot? ós miért látja be. hogy most 
a vizsgálat egyátaláa nem volna helyén. Azt 
mondotta ugyanis, hogy a múlt alkalommal meg
gondolván, hogy utoljára tudta nélkül történ
hettek olyanok, melyekben hiba van, maga is 
óhajtotta a vizsgálatot, mert azokra nézve, mik
ről tudomása van, vizsgálat nem szükséges, mert 
azokra nézve ő nyugodt. Tehát ez azt teszi, hogy 
a vizsgálat azért szükséges, hogy őt megnyug
tassa; ón megvallom, eddig azt hittem, hogy a 
vizsgálat azért szükséges, hogy a házat, a köz
véleményt nyugtassa meg. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Másodszor azt mondotta, hogy senki két
ségbe nem vonta, hogy a háznak a vizsgálathoz 

joga volna. Ez először ellenkezik a költségvetés 
tárgyalásakor történtekkel, erre talán gondolni 
nem méltóztatott azon perezben, melyben ezt 
kimondá, mert a költségvetés tárgyalásakor a 
háznak ezen joga kétségbe vonatot t ; (Fölkiáltá
sok jobb felől: Ki által?) de mindenesetre tény, 
hogy ma nem vonatik kétségbe. De azt mondja 
államtitkár ur, hogy azért nem lehet a vizsgá
latot elrendelni, mert a minisztérium elleni vá
dakkal és gyanúsításokkal hozatik kapcsolatba. 
Már kérdem a t. államtitkár u ra t : azt gondolja 
talán, hogy vizsgálatnak akkor van helye, midőn 
pártkülönbség nélkül mindenki megelégedést és 
dicséretet nyilvánít a miniszter eljárása fölött? 
(Derültség bal felől.) Én azt hiszem, keveseket 
fog találni, kik azt tartják, hogy parlamenti 
vizsgálatnak kötelessége az átalános megelége
dést még nagyobb fényben tüntetni föl; (Derültség 
bal felől) hanem azt hiszem, hogy a vizsgálat 
rendeltetése : fölfödözni a hibát ott, a hol ilyen 
előfordult s kideríteni az igazságot. (Helyeslés hál 
felöl.) 

A t. miniszter ur beszédében említette, hogy 
én a költségvetés vitatása alkalmával a köz
utakkal kapcsolatban azt mondtam, hogy ha 
egy miniszternek költségvetéséből valamely ösz-
szeg kitöröltetik, azon miniszter mondjon le, és 
kifejezte azt, hogy legyünk meggyőződve arról, 
miszerint örülni fog azon pereznek, midőn azon 
helytől megszabadulhat, miután látja, hogy a 
legtisztább szándék és a leghazafiasabb igyekezet 
is csak vádat ós gyanúsítást von maga után. 
(Főikiáltások jobb felöl: Igaz! Ugy van!) 

Az elsőt illetőleg ismét helyre kell igazita
nom a miniszter urat, mert elsőben is, nem 
midőn a közutakról volt szó, hanem az árvizek 
által történt károknál emiitettem föl azt, és 
akkor sem ugy, hogy bármely összeg, ha kitö-
rültetik a költségvetésből, a miniszternek ]e kell 
mondani ; hanem azt mondottam csak és azt 
mondom ma is, hogy, miután: a miniszternek kell 
legjobban tudnia, költségvetésének mely tételei 
azok, melyek, ha meg nem szavaztatnak, tár-
czájának teendői iránt a felelősséget el nem vál
lalhatja? nem kell engednie ; és ha mégis en
gedi, hogy azon összeg költségvetéséből kitörül-
tessék, a felelősséget magáról a házra nem há
ríthatja. Ezt mondottam és mondom ma is, de 
ezt megjegyezve, azon meggyőződésemet is ki 
kell fejeznem, (Halljuk!) hogy épen a t. minisz
ter urnák valóban nincs oka az ellenzéket akár 
e házban, akár a sajtóban azzal vádolni, hogy 
tiszta szándékát és hazafiúi igyekezetét kétségbe 
vonta, hogy őt vádolta vagy gyanúsította volna. 
(Ugy van!) Hivatkozom e tekintetben arra, hogy 
midőn szó volt és van is akár a sajtóban, akár 
e házban, a minisztérium kebelében! visszaélésekről 
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sokszor fogja a miniszter ur olvashatni, és visz-
szaemlékezve az i t t mondottakra igazolva ta
lálni, hogy épen az számtalanszor hangsúlyozva 
volt, hogy senki közülünk sem jellemét, sem 
hazafiságát soha kétségbe nem vonta. (Igás!) 
Emlékeztetem, hogy Simonyi Ernő t. barátom, 
midőn a költségvetés tárgyalásakor először föl
szólalt, épen e meggyőződésnek kivánván kifeje
zést adni, annyira ment, hogy érveléseinek mint
egy élét is elvette és súlyát kisebbítette. így tehát 
e tekintetben a t. miniszter urnák ellenünk ki
fogása nem lehet és ma is határozottan meg
újítom, hogy én soha s ugy senki közülünk sem 
jellemét, sem hazafiságát kétségbe nem vonta, 
sőt — ismétlem — beesüljük mindkét irányban 
annyira, hogy fölteszszük róla, hogy maga is visz-
szautasitaná, ha valaki ezen meggyőződéstől ve
zéreltetve tartózkodnék kideríteni a hibákat, 
melyek minisztériumában léteznek. (Helyeslés.) 

Különben is támadásoknak, a ki egyszer a 
közpályán él, ki van téve, nem kell azért még 
miniszternek lenni, részesülnek még mások is 
ebben, s én igen kérem a t. miniszter u ra t , le
gyen szíves magának egyszer azon fáradságot 
venni és elolvasni, hogy mily modorban, mi gya-
nusitólag s olykor még a birtok elleni izgatásig 
is menve, irnak egynémely lapok — mert csak 
egynémelyik teszi ezt, ós pedig oly lapok, me
lyek a pártkormány által subventióban is része-
sittetnek — az ellenzék ellen, s hasonlítsa össze 
azon hangot az ellenzéki lapok hangjával ; (Za
jos nevetés jobb felől) hasonlítsa össze, mondom, 
az ellenzéki lapok hangjával, s meg fognak győ
ződni, hogy melyek mennek a gyanúsításban to
vább. (Mozgás jobb felől. Zaj.) Miután igen tisz
telt miniszterelnök urnák, ugy látom, az állitá
som nagyon tetszett, (Derültség. Halljuk!) nem 
volt ugyan szándokom. . . {Nagy zaj. Egy hang jobb 
felől: Ez vakmerőség! Bal felöl: Ki az? Rendre! 
Szemtelenség! Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni, s 
a szónokot beszédében meg nem zavarni. 

M a j o r o s I s t v á n : Rendre kell utasí
t an i ! 

E l n ö k : A rendreutasitás az elnök joga. 
(Helyeslés jobb felől.) Ha az elnök ezt elmulasztja, 
méltóztassék ez iránt indítványt tenni, ha a 
szónok bevégzi beszédét. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Én kérem legelsőbben 
is, hogy ezen dolognak semmi folytatást se mél
tóztassék adni. Különben még szólok egy pár 
szót e tárgyhoz. Midőn a Dispositionsíoudról volt 
szó, maga a miniszterelnök ur igen férfiasan el
mondotta, hogy igen is oly lapokról, melyek a 
nép közt elterjesztett tóvfogalmakat ellensúlyoz
zák, gondoskodni joga és kötelessége is a kor
mánynak, és gondoskodik is ily lapokról. 

KÉPY. H. KAPLÓ 18?\ TH. 

En, ha a miniszterelnök ur meg fogja en
gedni, egyik ily lapnak, a „ Hírmondó a-nak egyik 
számát, ha jól emlékszem, 102-ik számát közölni 
fogom vele, és a miniszterelnök ur saját ítéle
tére bízom kimondani, hogy olynemü gyanúsí
tással élt-e ellenzéki lap miniszter ellen, a mily 
gyanúsítással azon lapban — többek közt—csekély 
személyem érintetik, és hogy élt-e ellenzéki lap 
csak azért, hogy valakit gyanúsíthasson annyira 
a vagyon elleni izgatással, mint épen azon lap ? 

Különben, t. ház ! az egész kérdésnek most 
alapja az, — miután, mint méltóztattak mon
dani, a háznak jogát e tekintetben kétségbe 
nem vonják — az egész kérdésnek alapja az : 
van-e helye a jelen esetben a vizsgálatnak ? és 
másodszor, az én indítványom helyesen, megfe-
lelőleg és kellőleg van-e e tekintetben szer
kesztve ? A mi az elsőt illeti, azt két szempont
ból kell megitélni. Az egyik az : elég fontosak
és komolyak-e a vádak és gyanúk arra, hogy 
ha bebizonyulnak, a ház megrovását és kárhoz
tatását vonhatják maguk után 1 A másik az, 
hogy valóban egyes roszakaratu egyének-e ezek, 
vagy pedig bármi lett legyen eredetök, ma már 
az ország közvéleményét nyugtalanítják? Az el
sőt illetőleg nem hiszem, hogy ké:ségbe von
hatná valaki, hogy ha a vasúti engedélyezések 
ezélszerütlenül történnek, ha egy vasúttársaság 
érdekei iránt részrehajlás mutatkozik, ha a köz
munkák körüli eljárások helytelenek. ezek oly 
vádak, a melyek bebizonyodásuk esetében igen 
is komoly intézkedéseket tennének szükségessé. 
A mi a másikat illeti, e tekintetben a t. ház 
minden egyes tagjának saját tudatára hivat
kozom. 

Méltóztassanak számotvetni magukkal nem 
párt szerint, de pártkülönbség nélkül, és meg
gondolni : mik azok, a miket a vidéken, mik 
azok. a miket nemcsak a kávéházakban, de a 
pénzügyi körökben is hallottak 1 mik azok, a 
miket maguk egymás között és pártkülönbség 
nélkül velünk együtt is beszéltek ? és nem fog
ják állithatni, hogy ezen vádak és gyanúk olya
nok, melyek csak kis körben vannak elterjedve. 

És ez meggyőződésem szerint tökéletesen 
elég arra, hogy a vizsgálat elrendelésének jogo
sultságát igazolja. Higye el nekem a t. ház. 
hogy sem engem, sem mást, midőn ezen vizsga 
latot kívánjuk, nem vezet és nem vezethet 
egyéb ezél, mint az igazság kiderítésének óhaj
tása. Hiszen, ha mi ebből a tárgyból ellenzéki 
fegyvert akarnánk magunknak gyár tani , nem 
lehetne egyebet kívánnunk, mint hogy azok után, 
a melyek a nyilvánosság előtt a sajtó utján és 
e házban történtek, a vizsgálat elnyomassák. 
(Igaz! bal felől.) 

És épen midőn mi kívánjuk a vizsgálatot, 
32 
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bizonyítjuk be azt, hogy nincs szándékunk ily 
úton-módon törekedni sem a minisztérium, sem 
is többség ellen. A parlamentális kormányforma 
•elatt természetes, hogy a többségben mindig lé
tezik, ha nem is gyanú, de azon érzet, hogy a 
kisebbség ellenében többségre jutni törekszik, és 
én részemről e törekvést nem tagadom és nem 
fogom tagadni soha sem, mert csak akkor s ad
dig vau minden parlamenti pártnak létezési 
joga, a mig az többségre törekszik, és míg — 
ha ezt eléri — az általa vallott elvekért a fe
lelősséget is kész magára •? állami. De igen is 
tiltakozom az ellen, hogy ezen törekvés czéljá-
ból bennünk csak szándék is lehetne az iránt, 
hogy oly módon igyekezzünk ezt elérni, hogy 
ezen mód által az ország hitelének, becsületé
nek, kormányzati becsületének ártsunk és ez 
nem is lenne czélszerü. Méltóztassék föltenni ró
lunk annyi belátást, hogy nem vezethet ben
nünket ezen szándék akkor, midőn magunk hív
juk föl mindazok ellen, melyek itt fölhozattak 
azon ítélő biró vizsgálatát, a ki — meg le
het — ki fogja mondani, hogy mindazok, me
lyek itt mondattak, alaptalanok. Én legalább 
részemről most is kívánom és óhajtom, hogy be
bizonyuljon ezen vádaknak alaptalansága; mert 
ismétlem, a mit a múlt alkalommal is mond
tam, hogy semmire sem helyezek nagyobb súlyt, 
mint arra, hogy azon meggyőződés éljen a vilá
gon, hogy bármely pártból alakuljon is a ma
gyar kormány, ott oly dolgok, melyek a jellem
mel meg nem egyeznek, elő nem fordulhatnak. 
(Igás! bal felől.) 

De ha e tekintetben czélt érni nem le
hetne, ha csalódnám azon reményemben, hogy 
mindez ki fog derülni ; akkor ismét okvetlen 
szükséges mind az ország, mind a kormány ér
dekében, hogy a mi hiba van, kiderüljön, és 
kiderüljön: ki a hibás? hogy így ép azon szigor, 
melylyel azt, a ki hibás, maga a többség fogja 
sújtani, ismét állítsa helyre az ország iránti 
bizalmat. (Helyeslés bal felől.) Indítványom ezen 
nézpontból indult ki, és ezen nézpontból ajánlom 
azt a t. háznak elfogadás végett. A mi a részlete
zést illeti, mert azzal is vádoltak, hogy minek 
jelölöm ki azon 3 pontot, mely abban említte
tik, csak annyi foglaltatik benne, a mi min
denütt foglaltatni szokott, épugy, mint Angliá
ban, midőn szó volt arról, hogy vizsgáltassák 
meg: igaz-e az, hogy az admiralitás a reá bizott 
pénzeket könnyelműen és nem eléggé gazdálko-
dóan költi el? épen ugy, mint azon végzésben, 
melylyel a vizsgáló bizottság kiküldetett, ki
mondatott, hogy ezek ellen történjék a vizsgá
lat minden egyes esetben ; szintúgy én is eon-
statálom indítványomban, hogy melyek azon 
pontok, a melyek iránt vádak s gyanúsítások ter

jesztettek, ós ezeket kívánom megvizsgáltatni. 
Sértés indítványomban — és ezt határozottan 
merem állítani — nem foglaltatik, mert egy 
betűvel sem mondom, hogy ezek meg ezek va
lóban megtörténtek a közlekedési minisztérium
ban ; hanem igen is mondtam azt: el van ter
jedve e hír, a gyanú, hogy ezek történtek, ezért 
kívánom a megvizsgáltatást, és kívánom az 
igazság érdekében, kívánom a kormány érdeké
ben és csak arra vagyok még bátor a t. házat 
figyelmeztetni, midőn ezen indítványomat elfo
gadás végett ajánlanám, hogy mi lesz abból, ha 
a vizsgálatot megtagadni méltóztatnak. A vizs
gálat ha elrendeltetik, vagy ki fogja deríthetni, 
hogy minden vád alaptalan, vagy ha ezt nem 
derítené ki, — ki fogja deríteni, kik azon bi
zonynyal nem nagy számú egyéniségek, a kiknek 
hibája miatt a vád keletkezett: de helyre lesz 
állítva a bizalom, el lesz némítva a további 
gyanú és kétkedés. Ellenben ha a vizsgálatot 
megtagadni méltóztatnak, az eredmény az lesz, 
hogy bármi alaptalanok legyenek azon vádak és 
gyanúk: a közvéleményben nem fog más hit láb
ra kapni, mint az, hogy a többség saját kor
mányának hibáit be akarja takarni. Én részem
ről kérem és óhajtom, hogy ezen hitnek helyet 
adni ne méltóztassanak, és azért indítványomat 
ajánlom. (Élénk hosszas helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház ! Én nem a tárgyhoz akarok 
szólni, hanem azt gondolom, hogy jogom van 
azon személyes felhívás következtében, melyet az 
előttem szólott igen t. képviselő ur mintegy hoz
zám intézett, személyes észrevételeimet megtenni. 
(Halljuk \) 

A t. képviselő ur azt méltóztatott mondani, 
hogy hasonlítsuk össze az ellenzéki lapok nyilat
kozatait a jobboldali lapok nyilatkozataival. 

T i s z a K á l m á n : Egy némelyikével. 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k : És akkor ítéljen a világ, melyik használ
ja a gyanúsítás fegyverét. 

Erre bátor voltam nevetni. 
A t. képviselő ur engem szólitott — roszul 

tette, mert rajtam kivül nevetett mindaz, a 
ki itt ül, és az országnak 9Ao-ed része velem 
együtt nevetni fog. (Helyeslés és derültség a jobb 
oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani továbbá: hogy 
én itt a subventio kérdésének tárgyalása alkal
mával emiitettem, hogy bizonyos a népre rósz 
hatást gyakorló lapok ellenében? a kormány is 
igyekezett másokat állítani. Igen is. De ennél 
többet egy szóval sem mondottam. Ezzel minő 
összeköttetésben — azt a t. képviselő ur tudja — 
méltóztatott példaképen felemlíteni, hogy a 
, Hírmondó "-ban volt egy czikk, mely az ő sze-
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mélyét gyanúsítja, sérti. Felteheti rólam, hogy 
én a „Hírmondó" ezikkeit nem olvastam; ezen 
lap — mint én hiszem — a nép tömegének 
felvilágosítására (Derültség bal felől.) és azon 
fegyverek megtompitására czéloz, melyek néha 
igen nemtelenül használtatnak más irányban ; 
(Élénk helyeslés jobb felől.) Mint megjegyeztem, 
fölteheti rólam a t. képviselő ur, hogy én ama 
czikket nem olvastam. De, ha abban valami 
sértő volt a képviselő ur személye irányában, ha 
az talán gyanusittatott volna, kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy ez igen helytelenül és 
hibásan történt, és ezt a mennyire tőlem függ, 
itt, vagy másutt kárhoztatni kötelességemnek 
ismerem. (Helyeslés.) 

Azonban egyet látok, azt t. i., hogy a kép
viselő ur a szálkát meglátja itt, de ott a geren
dát nem veszi észre. (Derültség. Élénk helyeslés 
jobb felől. Ellenmondások bal felől.) 

Egy pár szóval kénytelen vagyok ezt illu-
strálni. (Halljuk '.) Nem rég, de sőt három hete 
sincs, hogy egy fővárosi lap, mely pedig nem a 
néptömeg felvilágosítására van szánva, a fővá
rosi kölcsönről szólva, - mely akkor még nem 
volt a törvényhozás elé terjesztve, de még a 
pártértekezletek elé sem került, s igy feltehető, 
hogy senki sem ismerte, majdnem szószerint, 
jól emlékszem rá, bár sokat olvasok és sokat 
feledek belőle, de vannak oly pyramidális dol
gok, melyeket az ember eszében tart, — ezeket 
irta : „Egy kölcsön szándékozik köttetni fővárosi 
czélokra, nem ismerjük ugyan minden föltételét, 
annyit azonban már ismerünk, hogy ezen köl
csön által a pénzügyminiszter az országnak va
gyonát épen ugy meglopja, mint a belügymi
niszter az egyesülési törvény által az ország be
csületét lopta meg." (Mozgás jobb felől. Halljuk ! 
Halljuk.' Elnök csenget. Fölkiáltások jobb felől: Ez 
gyalázat! Halljuk! Halljuk!) Ha ehhez hasonló ki
fejezéseket talál a t. képviselő ur valamely 
lapban, bizonynyal nem engem, de az illetőt 
igen is megilletné a megrovás. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : Nem áll! Szót 
kérek! 

A n d r á s y G y u l a g r . : Ha tehát már 
egyszer tetszik felolvasni a lapok állításait és 
azok hangját egymással összehasonlítani, ez igen 
érdekes lehet, s akkor ki fog derülni az, hogy 
igen is jogom volt nevetni és mindazoknak jo
guk volt hozzá, kik velem itt nevettek: midőn 
azt állította a t. képviselő ur, hogy a jobb ol
dali lapok azok, melyek gyanúsítanak, és hogy 
épen azok élnek oly fegyverekkel, melyekkel ól
mok nem volna szabad. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : A házszabályok ér

telmében . . . (Nagy zaj. Fölkiáltások jobb felől: Nem 
lehet! Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) 

E l n ö k : A képviselő ur a házszabályokra 
hivatkozva, kíván szólani, ehhez mindenkor min
denki szólhat. 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! (Nagy 
zaj. Elnök csenget. FölkiáÜások : Nem szólhat ! Ez 
nem személyes kérdés! Nem nevezett meg senkit a 
miniszterelnök! Halljuk ! Halljuk .') T. ház ! A mi
niszterelnök urnák egy megjegyzésére vagyok bátor 
néhány szót szólani. Nem bocsátkozván annak tagla
lásába, hol használtattak erősebb, élesebb, megro-
vandóbb kifejezések, hanem egyszerűen csak arra 
szorítkozom, mit az igen t. miniszterelnök ur mél
tóztatott mondani. Azt méltóztatott mondani, 
hogy egy pár hét előtt egy bizonyos kölcsönre 
nézve egy bizonyos fővárosi lapban olyan kifeje
zések használtattak, milyeneket ő idézett. Először, 
én tagadom, hogy azok azon kifejezések voltak, 
s ugy voltak használva, mint a miniszterelnök 
ur idézte. Ha valaki ilyen komoly váddal lép elő, 
akkor köteles olvasni magát a fogalmazást. (De
rültség jobb felől és zaj.) 

Bátor vagyok továbbá megjegyezni, hogy 
az is ki fog tűnni. (Nagy zaj. Jankovich Miklós 
az ,,EHenŐr" egy számát oda viszi Csernátonynak.) 

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 : Méltóztassék felolvasni! 

C s e r n a t o n y L a j o s : Bátor vagyok to
vábbá megjegyezni, (Folytonos zaj) hogy azon czikk, 
melyre a miniszter ur hivatkozott, egyszerűen 
önvédelem czeljából, (Derültség jobb felől) egy 
más lap által az „Ellenőr" ellenében tett meg
támadásra íratott, azt mondva, hogy mi még 
nem beszélhetünk erről a kölcsönről, mert nin
csen az országgyűlésnek beterjesztve, következő
leg az nem kötelez még senkit. Ez önvédelmi 
czikk volt; (Nevetés jobb felől.) és ezen önvédelmi 
czikkben mondatik az, mit a miniszterelnök ur 
emlékezetéből idézett, a mi fogalmazás szerint 
egészen más. Harmadik és utolsó megjegyzésem 

. pedig az, hogy miután ezen czikk ellen, — mely 
némileg még védelme alá vette, ámbár nem he
lyeselte a kölcsön felvételének módozatánál a kor
mány elj árasát. — két sajtóper indíttatott, én ta
gadom, hogy illendő volt a miniszterelnök ur
nák itt ezt előhozni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : T. ház! midőn a képviselő a 
szabályokra hivatkozva, személyes kérdésben szót 
kér, ezt csak mint képviselő, mint személy te
heti. Itt az újságszerkesztőnek szava nincs. 
Képviselő urnák tehát nem volt helyén felszóla
lása. (Fölkiáltások jobb felől: Nincs joga szólani! 
Zaj.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : Ez megrovás, s 
nekem jogom van ellene szólani. Bocsánatot ké
rek elnök úrtól, én engedelmet kértem a szó-

32* 
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lásra, és előre megmondtam, hogy egyátalában 
nincs szándékom a szólást erőszakolni. (Folytonos 
zaj közt.) A ház a szabályok értelmében a szó
lást megengedte, s én azok értelmében nyilat
koztam. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e i -
n ö k : Azokra nézve, miket a képviselő ur mon
dott, nem válaszolok, mert azt gondolom, nem 
szükséges. (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltások: Kár 
volna!) Egyedül azon állítására kívánok felelni, 
mintha én mást mondtam volna, mint a mi 
valósággal ama lapban foglaltatik. Meg fogja 
tehát engedni, ha saját lapjából felolvasom 
az általam idézett tételeket, belenyugodtam 
volna abba is, hogy ő maga olvassa fel. A lé
nyege i t t van a kővetkezőben: (Olvassa a 
lapból.) ,,Hogy a javaslat rósz, hogy a javaslat 
az ország vagyonának „meglopására" fog szol
gálni ,• (Mozgás a jobb oldalon. Zaj.) meglopására 
fog szolgálni, ha elfogadtatik : azt az eddig 
közzétett tudósításokból már tudhatjuk, de ezzel 
legíölebb csak ki akarta, de még ki nem ját
szotta az országgyűlést. (Fölkiáltások jobb felől : 
Tessék! Nem ugyanaz ez!") Mert hisz akkor ezt 
kell mondanunk Rajner miniszterről is, ki ÖD-
kényileg, az országgyűlés tudta és beleegyezése 
nélkül készítette el „ gyalázatos" javaslatát, 
(Nevetés jobb felől. Nagy zaj) az „egyesülési jogról" 
(Nevetés jobb felől. Elnök csengd. Fölkiáltások jobb 
felől: Nem ugyan az ez !) 

Azzal, mit eddig fölolvastam, még nem va
gyok teljesen legitimálva. Méltóztassanak még 
maghallgatni a következőket: „Ha az a javaslat 
„meglopja" az ország vagyonát , e z meglopja 
az ország „becsületét". — (Folytonos zaj. Zajos 
fölkiáltások jobb felől: Ez aztán stílus! „Gya
lázatos" !) 

Csak azt vagyok még bátor megjegyezni, 
hogy én bizonyára nem hoztam volna föl e 
czikket itt, ha eszembe jut , hog}7 ez iránt saj
tóper indíttatott, de ez valóban nem is ju tot t 
eszembe ; habár megvallom, csak helyeselhetem, -
hogy az illető miniszter urak megindították a 
sajtópert; az ő helyökön nem lehetett máskép 
tenni : mert különben a közvélemény és a világ 
csakugyan fel van jogosítva azt hinni, hogy i t t 
a miniszterek lopnak. Ezt tűrni nem lehet. 
(Bal felől fölkiáltások : Napirendre! Jobb felől: 
Halljukl) Én — mondom — nem hoztam volna 
föl ezt ; de hogyha az mondatik, hogy a jobb 
oldali lapok mi mindent mondanak, — nem tu
dom mit — és arra nézve párhuzamot húznak, 
nem csuda, hogy miután épen emlékeztem ezen 
czikkre, ezt i t t felhoztam. (Élénk helyeslés jobb 

felől. Zaj a bal oldalon.) 
E l n ö k : Áttérünk a napirenden levő tárgy

ra. (Zaj. Elnök csenget.) 

S i m o n y i E r n ő : (Nagy zaj. Elnök csen
get.) T. ház! Nem tehetem, hogy néhány meg
jegyzést ne tegyek az előttem szóló miniszterel
nök ur nyilatkozatára. 

En, t . ház! nem akarom i t t taglalni és ma
gyar ázni a fölhozott czikknek értelmét, hanem 
ismétlem azt, mi már föl is hozatott, hogy nem 
találom semmiképen helyén, hogy egy czikk, mely 
i rán t sajtóper; indíttatott, és melynek (Fölkiáltások 
jobb felől: Napirendre! Dologra! Halljuk! bal 
felől.) 

E l n ö k : A Napirendhez méltóztassék szól-
lani. 

S i m o n y i E r n ő : Engedelmet kérek! ez 
a v itából kifejlett dolog és így tökéletesen a na-
pirendre tartozik. (Fölkiáltások jobb felől: Nincs 
napirenden! Zaj.) Ha nincs napirenden, nem én 
vagyok hibás, hogy fölszólalok, hanem a ki föl
hozta . (Fölkiáltások: Tisza!) Én t. ház, csak az 
iránt akarok tiltakozni, hogy mikor egy tárgy 
bíróság előtt áll és a biróságnak kell fölöt
te ítéletet mondania. (Andrásy Gyula gr. közbe
szól : Bizonyára részrehajlattanul!) 

S i m o n y i E r n ő : Akkor nézetem szerint 
nincs helyén, hogy egy oly nyilt helyen, mint 
egy országos gyűlés, oly helyről, mint egy mi
niszteri szék, oly nyilatkozat történjék, mely a 
bíró elé állított vádlottat sújtsa. Engedelmet 
kérek, én olvastam a czikket, hallottam annak 
mostani fölolvasását, és ámbár őszintén megval
lom, hogy én ugyanazon kifejezéseket, melyek 
benne foglaltatnak, nem használtam volna, de 
más részt nem ismerem el, hogy azon kifejezé
seknek azon éles és sértő értelmök legyen,melyet 
azoknak a miniszter ur adott. (Zaj jobb felől.) Ha itt 
miniszteri székről ily nyilatkozat történik és el
lenmondás nélkül olvastatik a közönség által, 
olvastatik azon esküdtek által, kik hivatva lesz
nek ítéletet mondani a dologban, méltóztassanak 
megengedni, de ez nem lehet, hogy befolyással 
ne legyen az ítéletre. (Napirendre ! jobb felél. Hall
juk bal felől.) Ezeket szükségesnek tar to t tam 
megjegyezni, nehogy az mondassák, hogy ily ál
lítás ellenmondás nélkül hagyatott . Különben én 
a miniszterelnök úrral polemizálni e tekintet
ben nem akarok. 

Áttérek magára a napirenden levő tárgyra, 
és i t t is Hollán Ernő képviselő urnák csak azon 
megjegyzéseire fogok szorítkozni, melyekre nézve 
okvetlenül szükségesnek tartom fölvilágosítani 
azt, hogy a mit én mondottam, nem ugy, nem 
azon értelemben volt mondva, mint ő azt föl
vette, és mondhatom, eltorzította ; megjegyzem 
mindenek előtt, hogy ón a parlamentalis gya
korlat tal és ildommal nem igen találom össze-
hangzónak azt, hogy a vizsgálat ellenzésére az 
érdeklett miniszteren és érdeklett államtitkáron 
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kivül senki e házban szót nem emelt. Nem volt 
egyetlen egy független tagja a jobboldalnak, a 
ki azt mondta volna, hogy itt a vizsgálatnak 
nincs helye ; hanem fölkeltek az érdeklett felek, 
fölkelt a miniszter és fölkelt az államtitkár azon 
minisztériumból, mely vádoltatott, s a kiknek 
minisztériuma ellen kívántatik a vizsgálat. (Igaz ! 
Ugy van! bal felől.) Azonban végre is a t. ház
nak bölcseségétől függend: véglegesen határozni 
e tárgyban. Én, mint mondom, néhány megjegy
zést akarok csak tenni, a melyeket, mintegy 
mellőzhetleneknek tartok, a melyekre mintegy 
fölbiva voltam Hollán Ernő képviselő ur által. 

Azt mondja többi között a fiumei vasútról szól
va : „De ha Simonyi képviselő könyedén odavetve 
azt álíitja, hogy ezen munkánál 6 — 8 milliót le
hetett volna megkímélni, akkor kérdem, micso
da forrásból merítette adatait?" 

En már többször mondtam, és tegnap is is
mételtem, hogy legtöbb adatomat az országgyű
lési tárgyalásokból merítettem. A fölhozottakat 
merítettem 1868-ban mondott beszédeiből Radics 
Ákos és Gubody képviselő uraknak. Az ezekben 
fölhozott adatok nem voltak megczáfolva, a mi 
pedig ezen házban mondatott és meg nem czá-
foltatott, azt jogosítva vagyok mint alaposat 
fölhozni. En arra nézve Hollán képviselő úrral 
épen ellenkező véleményben vagyok, hogy ezt a 
vizsgálat kideríteni nem fogja. Én azt hiszem, 
épen arra való a vizsgálat, hogy ezt kiderítse. 
0 azt mondja, hogy 60 mérnök egy évig dolgo
zott, s erre nem vizsgálat, hanem ismét 60 
mérnök kell. hogy kiderüljön: jó-e vagy nem 1 

Már engedelmet kérek, ez az én logikám-
mai össze nem fér. En azt hiszem, hogy ha 160 
mérnök dolgozott is, utoljára is a munka végle
ges megbirálására egy ember van hivatva, és 
nem 160 mérnök; és egy parlamenti bizottság, 
szakértők meghallgatása mellett tökéletesen azon 
helyzetben lesz, ítéletet mondani a fölött, hogy 
vajon helyes volt-e ezen. akár 160 mérnök mun
kálata, vagy nem % 

A fiumei indóházról szólva, azt mondja Hol
lán Ernő képviselő ur, hogy ugyan kevés szak
értelem kívántatik meghatározni azt, hogy a ke
reskedelem érdekében az indóházat közvetlenül 
a tenger mellé kell építeni. Ezt én soha kétség
be nem vontam. En nem voltam Fiúméban, ha
nem láttam a tervet, és azt állítom, hogy a vá
rosnak másik oldalán szintén közvetlenül a ten
ger mellé terveztetett az indóház, közvetlenül 
a meglevő kikötő mellé, mely kikötő, mint én 
értesülve vagyok, most is képes 600 hajót ma
gába fogadni, ez pedig Fiume kereskedésére több 
évig elégséges lesz. Ellenben azon a helyen, hol 
az indóház terveztetik, hogy az használható le
gyen, a kikötőt kell meghosszabbítani, mi ismétt 

5—6—8 millióba fog kerülni, miről természe
tesen most még szó nincs, a mit azonban még 
is meg kell majd tenni, mert azon kikötőben 
a legkisebb szélvész is összetöri a hajókat ugy, 
mint a diót. 

Azt monda azután az államtitkár ur, szól
va a déli vaspályától átvett hivatalnokokról: „az 
egész világ tudja, hogy a Brenneren átvezető 
vasút az első kísérlet volt Európában az Alpese-
ken átvezetni a vasutat. Azt is tudja — ugy 
mond — mindenki, hogy a kik itt az épités ve
zetésével megbízva voltak, mint tökéletes mér
nökök igazolták magukat a világ előtt." 

A t. képviselő ur igen szeret a Brenner 
vaspályára hivatkozni. En e tárgyról nem szó
lottam volna, mert nem a mi föladatunk a fe
lett vitatkozni ; hanem alig van vasutakról vita 
e házban, hogy Hollán Ernő föl ne hozná a 
Brenner vaspályát és azt, mint a világ nem tu
dom én hányadik csodája, ne állítaná elénk. 

En, t. ház, megengedem, hogy ez az első 
kísérlet volt az Alpeseken keresztül vinni a vas
utat, hanem ezzel még semmi különös; rendkí
vüli dolog nem történt, — mert a munka nem 
volt nehezebb, mint a milyen volt vasutat a 
Simmeringen, az Appenineken keresztülvezetni, 
nem volt nehezebb, mint a Pyreneusokon át 
Spanyolországba vezetni a vasutat. Én tehát a 
Brennerben semmi rendkívülit nem látok, lega
lább semmi olyat, melyre előzmények ne lettek 
volna. Méltóztassanak nekem megmondani, vajon 
nines-e épen a német technikus világban e vas
pályának az a hire, hogy az technikus képte
lenség, „Ein teehniseher Unsinn." • így nevezik 
azt és pedig azért, mert az építészet á-b-c-je ellen 
vétett. Következéseit látják minden nap, pana
szok jönnek, hogy egyes részei ledőlnek, egyes 
leomló részein javításokat kell tenni mindenütt, 
pedig ennek egyszerű oka az: hogy a szaktu
dósok nem tudták, merre kellett volna vezetni 
a vasutat, a mit pedig minden kecskét őrző 
pásztor képes lett volna megmondani, hogy ne 
a hegy északi oldalán vezettessék, mely nedves, 
hanem a délin, mely szárazabb. Épen ugy jár
tak ott ezzel, mint a Baudirectió az általa a 
vasúti töltés alá helyezett őrházakkal. Ezek is 
nedvesek, semmi épités rajtok állandóan nem 
marad. 

Ennyit akartam megemlíteni azon hires 
építésre, melyre itt minduntalan hivatkozás tör
ténik. Az ellen nekem nem volt kifogásom, a 
mint mondám, hogy a minisztériumban németek 
alkalmaztatnak; de az ellen már több kifogá
som volt, hogy tömegesen alkalmaztatnak : kü
lönösen volt pedig kifogásom az ellen, hogy az 
építészeti igazgatóság egészen az ő kezükbe ada-
ik, ugy hogy a magyaroknak ellenőrzésre és ta-
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nulmányozásra alkalmuk nincs. Ez volt az argu
mentum, melylyel éltem ; azt mondottam, hogy 
ha ide hozzák a németeket, és azt akarják, hogy 
a magyarok tanuljanak tőlük, helyezzék- el a 
magyarokat ugy, hogy tanulhassanak is. Fölhoz
ta a t. képviselő ur, hogy a vasúti igazgató
sághoz vannak beosztva, tehát a minisztérium
nak dolgoznak; de meg fog engedni képviselő 
ur és át fogja látni a t. ház, hogy midőn a 
minisztériumban dolgoznak, a Baudirektióban 
nem tanulhatnak. 

Azután az offertek tárgyalásáról lóvén szó, 
azt kérdi a képviselő ur: van-e arra törvény 
mely azt kívánná, hogy az ajánlatok tárgyalá
sa nyilvános legyen? Ő arra törvényt nem is
mer, mely más eljárásra kötelezné a minisztert, 
mint az, melyet most követ. Bn nem állítom, 
hogy törvény van; hanem azt állítom, hogy azon 
eljárás, mely a mostani minisztérium által kö-
vettetik, helytelen: és ez egyik indoka azon kí
vánságomnak, hogy megvizsgáltassanak nem a 
minisztériumnak bűnei, hanem már magának a 
rendszernek hibái, és ezen rendszer tanulmányoz-
tatván, annak alapján előterjesztés történjék a 
képviselőház elé, a képviselőház pedig ha szük
séges, — mint én gondolom nagyon szüksé
ges — orvoslást hozzon javaslatba. 

Azt monda az államtitkár ur : hogy az 
ajánlatok tárgyalása ugy történik, hogy a mi
niszterek összegyűlnek és a hit alatt szolgálatu
kat teljesítő tisztviselők jelenlétében fölbontják 
az offerteket, és az adiudicatiót saját legjobb 
belátásuk és ítéletük szerint végrehajtják. 

En, t. ház, nem kétkedem sem a miniszter
nek, sem a hit alatt, vagy a nélkül szolgálat
ban levő hivatalnokok becsületességében, hanem 
azt állítom újra, mit már állítottam e házban: 
hogy ahol közvagyon ellenőrzéséről van szó, 
nem lehet szó bizalomról, hanem esak ellenőr
zésről és nyilvánosságról; ez minden közvagyont 
érdeklő ellenőrzésre nézve áll. 

Azt monda a képviselő ur, hogy az offer
tek tárgyalásánál az illetők azért nincsenek je
len, mert tudtára ez az egész világon sehol nem 
történik. Ezt igen nehéz bebizonyítani; ő azt 
állítja, hogy nem történik, én részemről azt 
állítom, hogy én, mint üzletember, magam jelen 
voltam mint vállalkozó Olaszországban ily aján
latok fölbontásánál és jelen voltak a többi vál
lalkozók is, és ott nyomban kimondatott: ez a 
legolcsóbb, tehát ez fogja megkapni a vállalatot. 
{Lónyay Menyhért közbeszól: Nagyon szép financsi-
alis eljárás!) 

Azt mondja képviselő ur, hogy ő nem akarja 
elfogadni azt sem mostanra, sem jövőre: hogy 
a miniszter köteles legyen a legolcsóbbnak adni 
a állalatot. De én erre azt mondom, hogy e 

nélkül az offert nem ér semmit, e nélkül — azt 
mondom, — hogy az ajánlati eljárás csupa mystifi-
catio és semmiféle üzletember magát annak alá
vetni nem fogja : midőn végre nem attól függ 
ajánlatának elfogadása, hogy minő ajánlatot tett ; 
hanem attól, hogy mi tetszik a miniszternek. 
Mindenütt a világon ugy történik az offert-tár-
gyalás, hogy a ki offertet bead, bizonyos bánat
pénzt tesz le annak bizonyságául, hogy szándé
ka komoly, és akkor a jutányosabb az olcsóbb 
offertet ajánló — igen természetesen a föltéte
telek meg vannak írva és előre meghatározva, 
— ezen föltételek mellett elnyeri az adjudieati-
ot. Ez pedig elnyervén, köteleztetik azután ná
lunk 5, más országokban 10°/o cautió megtéte
lére, ugy hogy pl. 100,000 frtot ad egy millió 
frtos vállalatnál, egy millió irtot 10 milliónyi vál
lalatnál. Ha nem teljesiti ezen cautio letételét, 
akkor a legközelebb utána kővetkező versenyző 
kapja a vállalatot; ha pedig nem teljesiti a szer
ződést, elveszti a cautiót. Anyagi érdekekről le
vén szó, ebben megtalálja a kormány a garan-
tiát. Ha az adjudieatio nem igy történik, a mi
niszter kénye kedve szerint adhatja ki a válla
latot annak, a kinek neki tetszik; de akkor kér
dem — mirevalók az offertek? Sem szabályt, 
sem törvényt nem ismerek ugyan arra, hogy ha 
12 órára van rendelve az offertek beadása, azok 
azonnal bontassanak föl és a minisztériumnak 
ne legyen tanácskozási ideje arra, hogy az offer
tek minőségét megítélhesse; de ismételve csak 
azt mondom, hogy a minisztériumnak tanácsko
zási ideje akkor van, a mikor a concursust ki
írja ; mikor a föltételeket megállapítja : ha ezeket 
megállapította, az offertekhez nincs semmi más 
köze, mint hogy azokat fölbontja és a legolcsóbb 
offertet elfogadja. (Bal felől helyeslés.) 

Azután azt mondotta képviselő ur, (Halljuk !) 
beszélvén a keleti vasútról, hogy én a koíozs-
vár-brassói vonalra nézve roszul voltam értesül
ve, ha azt mondom, hogy a gazdasági- egylet
nek voltak tervei. Meglehet, hogy roszul vagyok 
e tekintetben értesülve, és meglehet, hogy a ter
vek csakugyan Bischofsheim és Hirsch által ké
szültek ; de ha roszul voltam értesülve, ez eset
ben annak oka a közlekedésügyi miniszter ur, 
ki szombaton nyilvánította, hogy a gazdasági 
egyesület által készített terveket mutatta be a 
háznak. Maga az államtitkár is 1868-ban, midőn 
ezen kérdés tárgyalás alatt volt, azt mondta; 

j „midón a vaspálya építésére Warring Károly 
j vállalkozott, bemutatta a minisztériumnak azon 

terveket, melyeket nem ő készített, nem is azon 
határidő alatt mutatott be, mely részére kitüze-
tett, hanem sokkal előbb; azon terveket, melyek 

' még 1863-ban a magyar gazdasági egylet pár-
i tolása alatt készíttettek. En tehát, ha roszul vol-



155. országos ülés márczius 29. 1870. 2 5 5 

tam értesülve, annak oka az igen t. államtitkár 
ur, és a közlekedésügyi miniszter ur. 

Mondottam már múltkor, most is ismétlem, 
hogy én az országgyűlési tárgyalásokból merítet
tem mindazon adatokat, melyeket fölhoztam. 
Azt mondja az államtitkár ur, hogy a miniszter 
ur arról, miért adta csőd nélkül Warringnek a 
concessiót ? minden pillanatban felelhet. Nekem 
is az volt egyedüli kívánságom, ezért kívántam 
a vizsgálatot, hogy derittessék k i : miért adatott 
a concessio olcsóbb ajánlatok mellőzésével épen 
Warringnek ? Ez az, a mit kívánok; hanem erre 
okvetlenül szükséges a vizsgálat, mert tagadom, 
hogy elégséges legyen, ha önök azt mondják: 
minden jól van, az eddigi tapasztalatok után 
merik állítani, hogy a miniszter ur helyesen cse
lekedett ! Meglehet, hogy ugy van; de miután 
én az érdekelt félnek oly egyoldalú nyilatkozatából 
megnyugtatást nem meríthetek, óhajtom most 
is, hogy parlamenti vizsgálat utján derittessenek 
ki a körülmények. 

Azt mondotta azután az államtitkár ur, 
hogy az e tárgyban előterjesztett interpellátióra 
azért nem felelt a miniszter ur, mert az illető 
interpelláló maga szólította föl a minisztert 
arra, hagyná válasz nélkül interpellatioját. 

T. ház! Minden képviselőnek joga van in-
terpellatiót intézni a házban, de a mikor az in-
terpellatiót a házban elmondotta, már többé 
nem az ő dolga az, melylyel kénye szerint dispo-
nálhat : a ház, az egész közönség, az ország 
tulaidona fölvilágositás is nem azon képviselő 
urnák szól csupán, hanem az egész háznak, a 
ház által az egész országnak. (Igás! hal felől.) 
Tehát visszavonhatja ugya: i t t interpellatioját, 
és akkor azt más akárki sajátjává teheti, ha 
arra a választ kívánatosnak tar t ja : de azt, hogy 
arra nem kell felelni, hanem susogva elintézni : 
nem találom sem helyesnek, sem elegendő ok
nak, hogy az interpellátióra válasz ne adassék, 
különösen akkor, midőn az csak magam által is 
három külön ízben sürgettetett. 

Néhány igen szép adatot közölt az igen t. 
államtitkár ur a hatvan-miskolczi és zákány
zágrábi vasutakra vonatkozólag, s először is azt 
állította, hogy a miniszternek joga van szemé
lyes bizalom utján adni concessiót. Engedelmet ké
rek, ebben mi homlokegyenest ellenkezünk; én 
ezt részemről tagadom és azt hiszem, hogy a 
miniszternek nincs személyes bizalom utján joga 
az ország közvagyonáról intézkedni, hanem joga 
van csupán a nyilvános ellenőrködés mellett sza-
bályszerüleg intézkedni. 

Azt is furcsának találja, hogy én oly nagy 
bajban voltam ezen vasutak hosszának megha
tározásánál, és utal engem először a törvényre, 
másodszor azon törvény alapjára, a szerződésre. 

Ama törvényt magam is fölolvastam a múlt 
szombaton, és azt mondottam, hogy a törvény 
2. §-ában az á l l : „mindkét, összesen mintegy 
27Ví mértföldnyi vasútvonalnál" tehát i t t 27 
és % mfd van, de nincs elegendőkép praecisi-
rozva, mert azt mondja, „mintegy 27 és Vs--" 
Belenéztem én az alapszerződésbe • is, és arra is 
hivatkoztam a múlt szombaton; abban az áll 
az 1. §. utolsó két sorában: „A mennyiben a 
két vonal sem hosszabb, sem rövidebb 27 ós V», 
azaz: betűkkel kiírva, huszonhét és fél mfdnél 
nem lehet: 9 millió ós néhány száz ezer frt 
utalványoztatik érette." Tehát épen ezen szer
kezetből láttam azt, hogy annak sem hoszabb-
nak, sem rövidebbnek 27% mfdnél lenni nem 
szabad; és csodálkoztam azután, miként jött 
nem az 1869-ki, de már az 1868-ki költségvetésbe 
az, hogy a vasút hossza 30 mfd: mert e szerint 
már 30 mfdre kívánták megszavaztatni a költ
ségeket? csodálkoztam azon, hogy ugyanazon 
évben, midőn e szerződés, és e törvény alkotta
tott , mielőtt a vasútnál még csak egy kapa
vágás is történt volna, már is megnyúlt e vasút 
2 és Va mfddel; ellenben jövő évben, 1869-ben, 
nem mint Hollán ur állította, hogy akkor nyúlt 
volna meg 30-ra, hanem akkor összevonult, ós 
291/* mfd lett belőle; és mégis azt mondja, hogy 
azért bizony a minisztériumnak szemrehányást 
tenni nem lehet, mert az 8/4 mfdnyi vasutat 
megtakarított . Mikor aztán a hatvan-miskolczi 
és zákány-zágrábi vasút költségeit tárgyaltuk a 
ház előtt, megint megnyúlt 3U mértfölddel és 30 
mértföld után számíttatott ki a kamat-biztosí
tás. A kamat-biztosítási összegre nézve nem fo
gom hoszasan követni a számokat, hanem meg
jegyzem azt, hogy azon számítás, melyet én tet
tem, a kormány által követelt rendszer szerint 
történt, azon módon, mely a kormány által ö 
felségének te t t hivatalos jelentésében foglaltatik. 
E mód szerint nekem 44 ezer és néhány száz 
forint biztosítás jött ki mértföldenkint. De el
fogadom az államtitkár urnák számadási módját 
is. Ezen vasút bele kerül, elhagyva a részlete
ket, összesen 14,609 ezer forintba, hozzá véve 
a 10°|o ideiglenes kamatokat 160,699, ezer fo
r in tba; igen, de ha már most annak a kama
tait akarjuk kiszámítani, — még előbb méltóz
tassék hozzászámítani azt, hogy ezen 16 mil
lió íorintnak megszerzése mennyibe került az 
országnak? Ezen pénz a vasúti kölcsönből ada
tot t reá ; tudja az egész világ, hogy a vasúti 
kölcsön 80°io-ért vétetett meg, tehát ezen pénz 
beszerzése 20°|0-ba került, ezen 20°|0-ot tehát 
okvetlenül hozzá kell számítani még azon 16 
millióhoz, mielőtt azt mondjuk, hogy mennyibe 
került valóban ezen vasút. Ezen 20°|0 tesz 
3.213,000 frtot; a vasút költsége tehát összesen 
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19,283,000 frtot tesz. Ezen összeg elosztva 29*1* 
mértföldre — mert méltóztassanak megengedni, 
én csak megint megrövidítem a vasutat 3|4 mért
földdel, a melyet meggazdálkodtunk, — tesz 
695,000 frtot mértföldenkint, a mi 6°|0 kamat mel
lett, mint az államtitkár ur is kiszámította, 
44,442 frt garantiának felel meg. Tehát ugyan
azon ősszeg jön ki ez utón, melyet én is ki
hoztam. 

Hanem azt mondja az államtitkár ur, hogy 
ő mindezeket elmondván, nem tudja, hogy mit 
akartam én ebből kihozni ? Ki akartam hozni: 
először azt, hogy az állam vagyonára nézve oly 
különösen nagy takarékosság és gond, mint 
szükséges volna, nem fordittatik. Mert nézetem 
szerint, oly helyen, hol ezen vasutak vannak 
építve, sokkal olcsóbban lehetett volna vállalko
zás utján is építeni. De főihoztam azért is, hogy 
azon igen nagy hangzatu szóvirágokat, melyeket 
előbbi beszédében az államtitkár ur mondott : 
hogy a magyar kormány tört az eddigi hagyo
mányokkal, hogy a magyar kormány megdön
tötte az Európában uralkodó elméleteket, hogy 
ezen szóvirágokat megezáfoljam: mert nem akar
tam, hogy ily álütások történjenek a házban és 
megczáfolatlanul maradjanak. 

Azután azt mondja, hogy részletesen fog 
szólam beszédem többi részeire is, habár „az 
egészből csak azt vette ki, hogy pletykán kí
vül az egésznek semmi alapja nincs." 

En, t. ház, azt, hogy azok, a müvet föl
hoztam, pletykák volnának, el nem ismerem: 
mert én azokat részint a miniszteri nyilatkoza
tokból, részint a ház tárgyalásaiból vettem ; 
arra nézve tehát, hogy pletykákra alapítottam 
volna előadásomat, fölhívom az összes házat és 
az ország közvéleményét (Helyeslés hal felől.) 

Azt is kérdezte tőlem, hogy miért hoztam 
föl azon esetet, hogy a német kormány alatt 
olcsóbban építettek vasutat, mint most? Enge
delmet kérek, én nem hoztam föl, nekem nem 
jutott volna eszem ágába sem kiszámítani azo
kat, hanem a közlekedésügyi miniszter ur föl
hozta, hogy az eredmény, a mit a közlekedés
ügyi minisztérium elért, abból áll, hogy — holott 
annakelőtte 50—60 ezer írtért építettek vas
utakat évenkint — most ők 33 ezer frtért építet
tek. Erre mondottam én azt, hogy méltóztassék 
muta,tni egy vasutat, mely olcsóbban épült vol
na az előbbieknél, kivéve a kassa-oderbergit. 
Erre nézve a miniszter ur fölhozta az első er
délyit, amely 46 ezer írtba került. Az igaz, 
hogy ez sem 50 ezer írt, hanem nem sokkal 
kevesebb. 

Ha tehát kérdi, hogy mindezeket mért hoz
tam föl, feleletem az : azért, mert a miniszter 

ur olyanokat említett föl, miket én ezáfolatlanul 
hagyni nem akartam. 

Azt mondja továbbá az államtitkár ur: nem 
foghatja meg, miért tettem én szemrehányást a 
közlekedési minisztériumnak e miatt, mikor ma
gam is elismerem, hogy ismételt átruházások 
történtek, és a közlekedésügyi minisztérium el
járása volt az is, hogy a vasút építése sokkal 
szigorúbb szabályok r szerint lett megállapítva, 
mint előbb történt. En emiitettem azt két ízben 
is, hogy igenis a vállalkozókkal sokkal szigorúbb 
szerződés törtónt, mint előbb; azonban méltóz
tassék megengedni, nekem eszem ágában sem 
volt ezért a közlekedésügyi minisztériumot gya
núsítani. En azt mondtam, hogy ezt a pénzügy
miniszter ur tette, s ezért se nem vádolom, se 
nem dicsérem a közlekedési miniszter urat, mert 
tudom, hogy abban tökéletesen ártatlan. 

Meg kell azonban vallanom azt is, — s 
örömmel teszem — hogy az államtitkár urnák 
beszédében volt legalább egy pont, melyet én méltó 
helyeslés nélkül nem hagyhatok. S ez azon pont, 
melyben azt mondja: „Annak köszönhető már 
most az, hogy a közlekedési miniszter ur az elő-
haladás folytán kibocsátott egy rendeletet, hogy 
ezentúl már sem alsó, sem felső hivatalokra 
többé mások mint belföldiek alkalmaztatni nem 
fognak." Minap, t. ház, volt alkalmam egy ado
mát mondani egy bizonyos királyról, kinek egy 
lába Magyarországba tétetett. Ha a parlamentnek 
joga volna a mennyországgal megjutalmazni va
lakit, én azt mondanám, hogy azon kéz, 
mely ezen rendeletet irta, tétessék a mennyor
szágba. 

En, t. ház, nem fogom a Hollán Ernő képvi
selő ur által sem beszéde végén, sem beszéde 
elején mondottakat sem czáfolni, sem visszauta
sítani. Mindazokat, a mit mondott e tekintetben, 
én az ország közvéleményének megbirálása alá 
bocsátom. ítéljen az ország közöttünk : hol van
nak a bűnösök, kik azok, a kik erkölcsi megro-
vatást érdemelnek ? Én részemről nyugodtan 
várom be a közvélemény ítéletét; hiszem és 
reménylem azt is, hogy a közlekedési miniszté
rium minden tagja szintoly nyílt homlokkal és 
nyuoodt lelkismerettel fogja azt bevárni, — 
mint én. 

A t. ház elvetheti a határozati javaslatot, 
melyet eléje terjesztettem : tudom én, hogy jogá
ban áll a háznak megtagadni a vizsgálatot; de 
az én meggyőződésem az, hogy kötelessége azt 
elrendelni. A t. ház megtagadhatja ; hanem ves
sen magával számot mindenki, és mondja ki, 
hogy ha a t. ház megtagadja a vizsgálatot, lesz-e 
széles Magyarországon csak egy ember is, a ki 
azon meggyőződésben lesz, hogy minden rend
ben van. 
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Én ajánlom határozati javaslatomat. (Élénk 
helyeslés a szélső balon.) 

E l n ö k : A pénzügyminiszter ur kivan 
szólani. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem voltam jelen azon 
szombati nevezetes ülésen; nevezetesnek mon
dom nem azokért, a mik ott történtek, vagy 
mondattak, de nevezetes mindenesetre azért, 
mert azon a parlamentális szokástól eltérő tény 
adta magát, elő, hogy Simonyi Ernő képviselő ur 
gyengélkedő egészsége folytán engedélyt nyert 
arra, hogy a közmunka- és közlekedési minisz
térium ellen előhozandó vádakról még 48 óráig 
gondolkozhassak... 

I r á n y i D á n i e l : Ez Olaszországban 
szokás. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Nem voltam jelen szombaton, bizo
nyára nem mintha ezen idő alatt hevertem 
volna, és engedelmet is kérek a t. háztól, hogy 
utazásom alatt meghűlvén, hangom gyöngébb, 
és el vagyok rekedve. Nem is fogok részletesen, 
hosszasan szólani, de szombati beszédét a gyors
írók által tett jegyzetek után megtekintvén, 
láttam, hogy a t. képviselő ur fölhozott vád
jaiba engem is belefoglalni szíveskedett; és mi
ntán oly tényt hozott elő, a mely nézetem sze
rint állításainak sem egyik, sem a másik részé
ben, sem együtt nem áll: kötelességemnek is
merem, a szükséges fölvilágositásokat annyival 
inkább megadni, miután tegnapi beszédében a 
közmunka- és közlekedési minisztérium t. állam
titkára azt monda, hogy midőn a képviselő ur 
a kassa-oderbergi tárgyról szólott, rósz helyre 
ezimezte kérdését, mert erre a pénzügyminisz-
nek kell felelni. En ugyanerre nézve megjegy
zem, hogy a vasutakra vonatkozó valamennyi 
intézkedés első sorban a közlekedési minisztéri
umot illeti és csak második sorban, t. i. azok 
pénzügyi oldala illeti a pénzügyminisztériumot ; 
mindazáltal nem azért teszem e megjegyzést, 
mintha a solidaritást nem vállalnám el, hanem 
azért, mert a közlekedési minisztérium államtit
kárának mindazon adatok, melyekre hivatkozom, 
szintén rendelkezésére állottak. 

Simonyi képviselő ur beszédének két része 
van, az első részben azt állítja a kassa-oderbergi 
vasútról: * melyre nézve hangsúlyozni szeretik, 
hogy nem a magyar, hanem az elébbi kormány 
müve." Továbbá, hogy: „ez azon terhes szerző
dés, mely 1867-ben június 22-én a magyar pénz
ügyminiszternek egyenes beleegyezésével és hoz
zájárulásával köttetett." — Ez beszédének első 
része, melyre nézve a fölvilágosítást megadni 
kötelességem. Arra nézve, hogy valaki, valamely 
dolog állását megítélhesse, mindenekelőtt meg-

KÉPV. H. NAPLÓ 18ffvu. 

kívántatik, — hogy mikor a dolog történt — an
nak minden akkori viszonyát és körülményét 
ismerje. Midőn a magyar minisztérium kinevez
tetvén, az átalakulás nehéz, mondhatom, gond
teljes napjai bekövetkeztek, akkor nem volt 
szerencsénk a képviselő úrhoz, külföldön volt és 
nem csoda, ha az akkor fönforgott körülménye
ket nem ismerte. 

Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy a 
kassa-oderbergi vonal engedélyezése még azon 
időre esik, melyről itt e házban bizonyosan nem 
igen szívesen hallanak, t. i. az első engedély 
kiadására a fölhatalmazás a birodalmi tanácstól 
ered, mikor meg az rendelkezett rólunk, nélkü
lünk. Méltóztatnak emlékezni, hogy, midőn ezen 
fölhatalmazás alapján az első szerződés keletke
zett, az, az akkori pénzügyi viszonyok közt létesít
hető nem volt, s mikor a magyar pénzügymi 
niszterium átvette a kormányzatot — a közlekedési 
ügyekre s átalában az 1867-ki törvényekre néz
ve egyéb támpont nem állott előtte, mint a 
67-es bizottságnak még akkor törvény erejére 
nem emelkedett munkálata; a vasutak tárgyá
ban teendő intézkedéseknél tehát annál óvato
sabban kellett eljárni, mivel ezek iránt törvé
nyes intézkedések még nem léteztek. Irányadó 
csak a 67-es bizottság munkálata volt, melynek 
65. §-a így szól: .,A kereskedelem előmozdításá
nak egyik leglényegesebb eszköze levén a vasutak, 
ugyanakkor, midőn a vám és kereskedelmi szö
vetség megköttetik, a fönebbi 59. és 61-ik §§. 
értelmében létesítendő egyezkedés által határoz-
tathatik el, hogy melyek azon vasutvonalak, me
lyekre nézve mind a két fél érdekében közös in
tézkedések szükségesek, és hogy ezen intézkedé
sek mennyire terjedjenek." 

Semmi tényleges törvény nem volt tehát, 
: s csak az országgyűlés küldöttségének ezen ha

tározata állott a magyar kormány előtt. És 
midőn a kormányzatot a magyar kormány át
vette, gondoskodását e vasutakra is ki kellett 
terjesztenie. Miután ezen javaslat határozottan 
azt mondta, hogy a vám- és kereskedelmi szer
ződés kötése alkalmával állapítandó meg : minő 
törvényhozási intézkedések létesíttessenek a bi
rodalom mind két felében biztosításban részesí
tett vasutak iránt, s a biztosítandó összegeket 
minő mérvben és arányban fogja a birodalom 
mind két felerésze viselni ? stb. Mind ez ak
kor még meg nem oldott kérdés volt. 

Tehát arra is figyelmeztetem a t. képviselő 
urat, hogy azon kérdés, vajon a múltban bizto
sított vasutak biztosítéki összegei egy bizonyos 
quota arányában, vagy más és minő arányban 

j viseltessék? szintén eldöntetlen kérdés volt. így 
állván a dolog, vajon magára vehette-e a magas 
minisztérium azon felelősséget, hogy miután a 
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vám- és kereskedelmi szerződés megkötése alkal
mával a vasúti biztositások kérdése is bizton 
várható volt, miután ezek iránt a két törvény
hozás egyetértőleg szándékozott intézkedni, hogy 
addig, migez sikerül, tehát legalább az 1867-ik 
év végéig minden vasúti építkezést betiltson. 
Bizonyára nem az ország érdekében cselekedett 
volna, ha gátlólag és betiltólag jár el mind azon 
vasutaknál, melyeknek épitése már az előbbi 
időszakban elhatároztatott, de a végleges enge
dély kiadásának némi csekélyebb fontosságú kö
rülmény akadályul szolgált. Ez volt nézetem 
szerint a helyes, a eorrect és az ország érdeké
ben álló eljárás. 

Azt mondja a t. képviselő ur, mintegy vád
ként, hogy ezen engedély a magyar pénzügymi
niszter beleegyezésével és hozzájárulásával kötte
tett. Bizonyításául annak : minő állást foglalt el 
a magyar pénzügyminiszter, mondhatom, nem 
volt szüksége arra, miszerint tisztelt Simonyi 
Ernő ur figyelmeztesse, hogy ezen pótszerződés 
terhes föltételeket tartalmaz, mert igenis tudtuk 
és ismertük ezen körülményt, figyelmeztetése 
nélkül is ; de viszont láttuk azt is, hogy ezen 
dologban nem volna helyes akadályozólag föl
lépni, miután ezen vasút a magyarországi vas
telepeket hozza kapcsolatba az osztrák kőszén
telepekkel, s ily nemzetgazdászati szempont is 
szolgált annak mielébbi létesítésére, és a biroda
lom mindkét fele levén a mielébbi kiépítés ál
tal érdekelve, tehát akadályozni annyit tett 
volna, mint ezen érdekeket egyenesen sérteni. 
Hy szempontból 1867. máj. 10-én, még mielőtt 
a XII. t. ez. szentesittetett volna, még a koro
názás előtt egy megállapodás keletkezett, mely 
szerint a magyar közmunka- és közlekedésügy-mi-
niszterium beleegyezik, hogy a következő 3 en
gedélyezés, melyek előkészítése véglegesen meg-
állapittatott, ő felsége legmagasabb jóváhagyása 
alá terjesztetek, u. m.: 

a) a már engedélyezett kassa-oderbergi 
vasut-társaság által utólagosan kívánt kedvez
mények ; 

b) a végleges megkötésre előkészített és 
legfelsőbb helyről engedményezett concessio a 
károlyvári vonalra a piski-petrozsenyi szárnyvo
nallal együtt; 

c) a déli vaspálya-társaság számára adott 
engedélynek átruházása a barcs-pécsi vonalra 
nézve az ezen czélra a szabadalmazott dunai 
gőzhajó-társaság által alakított consortiumra, 
mely egyesült a- darmstadti bankkal. Ezen tár
sulatok alapszabályai azonban a végleges enge
délyezés végetti legfelsőbb helyre leendő fölter
jesztés előtt a közmunka- és közlekedésügyi mi
nisztériummal közöltetni fognak. 

Ez tehát azon megállapodás, mely e tekin

tetben a két kormány közt keletkezett; pedig 
nem a pénzügy, de a magyar közlekedési mi
nisztérium és az osztrák kereskedelmi miniszté
rium közt. Meg vagyok győződve, mindenki iga
zat fog nekünk adni, tekintetbe véve azt, hogy 
miután a vasutakra nézve semmi törvényhozási 
intézkedés nem létezett, a közös érdekű vasutak 
kérdésének mikénti megállapítása a kereskedelmi 
szerződés megkötéséig, tehát az 1867. évig függőben 
volt hagyva, ekkép eljárni volt a legczélszerűbb, s 
az adott viszonyok közt az ország érdekeivel 
leginkább megegyező. Egyébiránt annak bi
zonyítására, hogy miből állott a magyar pénz
ügyminiszternek a t. képviselő ur által any-
nyira hangsúlyozott beleegyezése, illetőleg jó
váhagyása? elő fogom adni a kezemnél levő 
hivatalos iratok alapján a tényeket. 

Az 1867-ki május 12-én tartott miniszteri 
tanács megbízása folytán ezen annyira hangsú
lyozott hozzájárulás következőleg fejeztetett ki : 
(olvassa) „a m. kir. minisztérium ezen kassa-
oderbergi vasutvonalat, a mint ez a m. kir. 
közlekedésügyi minisztériumnak a cs. kir. keres
kedelmi minisztériummal kötött egyezményéből ki
tűnik, olyan természetűnek tekinti, mint az 
arad-károlyvárit, mi iránt is, a magyar minisz
térium kinevezése előtt már törvényes tárgyalá
sok folytak és legfőbb elhatározások keletkeztek; 
ennélfogva, habár az engedélyezett föltételeket 
elégteleneknek tartja, azok kiadása ellen aka
dályt tenni magát hivatva nem érezheti." 

Ha széles értelemben veszszük e kifejezést: 
„akadályokat nem tenni," ez Simonyi képviselő 
ur szerint aimyit tesz, mint egyenes beleegye
zés és hozzájárulás, és ha mindazt, a mit nem 
akadályoz, minden tekintetben magáénak ismeri, 
ugy könnyen elmondhatnám azt is, hogy midőn 
az 1867-diki törvényeket hoztuk, azokat képvi
selő ur nem akadályozta, távol is volt: ezen 
okoskodás szerint tehát állana az is, hogy az 
186 7-diki törvények, melyek ellen pedig sok 
észrevételt hallottunk, az ő pártja részéről és 
beleegyezésével hozattak. 

Ezek által kívántam jelezni azon állást, 
melyet a pénzügyminisztérium azon vasutvona
lak engedélyezésének végleges kiadása alkalmá
val elfoglalt. 

Most átmegyek képviselő ur második vád
jára, mely már sokkal súlyosabb, mert, ha ta
lán a képviselő ur szives lenne is kimenteni a 
minisztériumot mindazért, a mit első kezdetben 
az első átmeneti korszak alatt nem kivánt aka
dályozni; de aligha lesz ily engedékenységgel 
a másik vádra nézve. Azt mondja a képviselő 
ur : „e szerint a concessiónak nem tudom (már 
t. i. a képviselő ur nem tudja), melyik, de vi
lágos (de azért még is világos !) rendelete sze-
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rint, a szerződés megszűnt, a concessio elveszett", 
tehát ilyen meg olyan bűnt követett el a mi-
miniszterium, meri, a mint mondja, háromszor 
megszűnt a concessio, háromszor adta ki a ter
hes concessiót — később ugyan mondja, hogy 
kétszer — és a végbeszédében is azt mondja, 
hogy bebizonyította, hogy ezután is a magyar 
kormány kezében volt a hatalom, az ezen vasútvo
nal iránt kötött szerződést „két" izben — te
hát megint nem háromszor — megszüntetni, 
vagy enyhíteni, és ezt a kormány mind a „két 
izben" elmulasztotta. 

Már engedjen meg a t. képviselő ur, ha
nem, ha a concessióban foglalt ezen föltétel oly 
világos, és olyan súlyos ezen vád , melyet 
annak alapján emel, — föltettem volna a t. 
képviselő úrról, hogy a szombat és hétfő közti 
gondolkozási időt, melyet a ház engedélyezett, 
arra használja és annyi fáradságot vehetett vol
na magának, hogy vasárnap az illető concessiót 
előszerezvén, ezen szombaton mondott beszédé
ben a coneessionak armyira világos egyik pontját 
kikeresi, és ha megleli, a minisztériummal közli 
vala: mert ha ilyen világos pont a concessióban 
létezik, — tessék elhinni, e körülmények közt mi
nisztérium bizonyára ezt az ország érdekében 
érvényesíteni el nem mulasztotta volna. 

Miután beszédének második része egészen 
azon vádon alapszik, hogy a coneessionak egyik, 
— nem tudja: melyik, — de világos rendeleté
nél fogva háromszor elvehettük volna a concessiót 
az engedélyesektől, bátor vagyok fölkérni tiszt. 
képviselő urat, itt vannak a concessio pontjai, 
méltóztassék nekünk abból megjelölni azon bizo
nyos világos pontot, (Ivánka Zsigmond átadja 
az okmányt Simonyi Ernőnek. Tartós nagy derült
ség) és ha megtalálja, legyen szíves azt a pénz
ügyminiszterrel közölni, hogy ezen pont világos 
értelmét, ha netalán még alkalom akad, az or
szág érdekében érvényesíthesse. (Derültség és tet
szés.) 

Egyébiránt, azon körülmény, hogy ily vá
dat, ily súlyos vádat a concessio megolvasása 
nélkül hozott a t. képviselő ur a t. ház elé 
— engedje meg, hogy azon megjegyzést te
gyem — nem akarok a parlamentális szabályok 
ellen véteni, s erősebb kifejezést használni: 
mindenesetre csak arra szolgál, hogy azon szá
mos vádak alaptalanságát is föltüntesse, me
lyeket a képviselő ur ezenkívül előhozott és egy 
elfogulatlan sem fogja helyeselni a t. képviselő 
ur azon eljárását, melynél fogva az ország szine 
előtt ily fontos tárgyban a tényeket elferdíti és 
ráforgásokra alapítja alaptalan vádjait. (Helyes
lés. Igaz! a jobb oldalon.) 

De másfelől fölhívom a t. házat bizonysá
gául annak, vajon azon három év alatt — már 

most negyedik éve, hogy a pénzügyminisztériu
mot átvettem, — intéztetett-e hozzám egyetlen 
kérdés, minisztériumomra és annak eljárására 
vonatkozólag, a melyre nézve részletesen és a 
tárgyra behatólag felelni elmulasztottam volna , 
(ügy van. Igaz! jobb felől) sőt ha szükséges volt 
adatokat, a hivatalos adatokat elő terjeszteni, 
sohasem késtem. (Igaz!) Miután az e tekintet
ben követett eljárást a minisztérium ellen vád
ként fölhozni nem lehet, sőt adatokkal, még pe
dig hivatalos adatokkal vagyok képes kimu
tatni, hogy a magyar minisztérium — a közle
kedési épen ugy, mint a pénzügyminisztérium 
— midőn ezen vasútvonal kiadása már megtör
tént, időközben minden körülményt czélszerüleg 
kívánt arra nézve fölhasználni, hogy ezen ked
vezőtlen concessio kedvezőbbé, a kivitel bizony
talansága biztosítottá legyen. (Helyeslés jobb 
felől.) E részben engedje meg a t. ház, hogy 
némelyeket idézzek. 

Ismét hivatkozom arra, hogy ezen ügynek 
kivitele a közlekedési minisztérium föladata volt, 
és így hivatkozom az 1868. Julius 1-én hozzám 
intézett átiratára , melyben a minisztérium 
közli mindazon jegyzőkönyveket, melyek az en
gedményesekkel ezen vasútra nézve fölvétettek. 
Es mit láttunk ebből a t. ház ? azt, hogy nyomról 
nyomra ki lehet mutatni, miszerint a miniszté
rium igyekezett ezen kedvezőtlen concessiót mi
nél kedvezőbbé átalakítani. Az e tárgyban a 8 
napi vitatkozás alatt, annyiszor emlegetett Hol
lán államtitkár ur elnöklete alatt tartott ta-
nácskozmányok, melyek április 14, 23 — 25. és 
május 5-én tartattak és melyeken a pénzügy
minisztérium is képviselve volt, minő eredmé
nyeket mutatnak föl ? Legelőször is azt, hogy 
követelte a minisztérium, hogy az illető vállalko
zók a szükséges cautiót tegyék le; és le is tet
ték még pedig a magy. pénzügyminisztériumnál, 
a jegyzőkönyv szerint, mielőtt hozzá fogtak a 
munkához, három millió 603,600 irtot. A szer
ződésnek, még pedig nem a pótlólag kötöttnek, 
hanem a birodalmi tanács által engedélyezett
nek volt egy reánk nézve igen kedvezőtlen pontja, 
mely szerint ezen vasúttársaság előjoggal birt a 
komarom-zsolnai és eperjes-premisli vonal kiépí
tésére. A közlekedési minisztérium, a melynek 
föladata volt az alapszabályokat véglegesen enge
délyezni, határozottan követelte az ezen előjogról 
való lemondást, és ebbe a vállalkozók bele is 
egyeztek; hozzá teszem még, hogy a képviselő 
ur azt. is mondta — és erre nézve szükséges 
fölvilágosítást adnom, hogy adatai e tekintetben 
is épen oly hiányosok, mint a többiek — t. i. azt 
mondta a képviselő ur, hogy midőn a kormány 
által harmadszor átruháztatott azon jog egy 
társaságra, akkor is hatalmában volt megsem-
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misiteni azon concessiot, mely magában semmis
sé lett volna annyival inkább, mert a mit 1869. 
april 21-ig beépítettek ezen társulatok, nem a 
maguk pénzéből építették, hanem azon 5 millió 
írtból, melynek előlegezésére a kormány magát 
kötelezte. Ezen állítása is szintén alaptalan. 
(Zaj bal felől.) 

Méltóztassék a hivatalos adatokat meghall
gatni, elhoztam; föl is olvasom és azokat két
ségbe vonni nem engedem. (FölkiáÜás szélső bal 
felől: Kitűnik a vizsgálatból.) 

Hallottam egy fölszólalást, hogy kitűnik a 
vizsgálatból. Mi más a parlamenti tárgyalás, 
mint az ügy körül egy nagy vizsgálat az ország 
szine előtt? (Helyeslés.) 

Ezen jegyzőkönyvekhez csatolt iratokból ki
tűnik az, hogy a magyar minisztérium annyiban 
is javított a kiadott engedélyen, mert megálla
pította, hogy csak akkor, miután már a társu
lat részéről egy nevezetes összeg ruháztatott be, 
fogja az 5.000,000 frtot folyóvá tenni, még 
pedig nem egyszerre, haaem két részben, min
dig aránylag a többi befektetéssel. Föl is fogom 
ez iránti rendeletemnek szavait olvasni, a mely-
lyel bebizonyítom, hogy 1869. april 21-én, mely 
időről azt állítja a képviselő ur, hogy a mi az
előtt épült, az mind az állam pénzebői épült, 
még egy garast sem kaptak az engedélyesek. 
(Élénk fölkiáltás jobb felől: Erre kell vizsgálat!) 
Tehát ennyiben is javult a szerződés. 

Továbbá t. ház, itt beszél a t. képviselő 
ur sok mindenfélét arról: minő engedélyátru-
házáSok történtek. Oly nagy súlyt fektetett be
szédében arra, hogy ö gyakorlati ember és so
kat járt a külföldön, sőt talán még vasúti con-
cessiókkal is foglalkozott, (Derültség jobb felől) 
hogy föl kell róla tennem, miszerint tudja, hogy 
az államnak s államkormánynak, mihelyt egy 
társulat alakult és részvényeket kibocsátott, 
oly joghatalmat gyakorolni, hogy az engedélyt 
magát megsemmisítse , jogilag lehetetlen. — 
A részvény társulat pedig megalakult, mint idéz
tem, a közlekedési miniszternek hozzám intézett 
átiratában ez áll : (Olvassa) „Az általam meg
erősítési záradékkal ellátott engedélyátruházási 
egyezménynek hiteles másolatát egy példányban 
van szerencsém hivatalos tisztelettel szives tu
domásvétel végett azon hozzáadással átküldeni, 
hogy az általam szintén megerősített alapsza
bályok niteles másolatait azoknak elkészítése s 
az igazgató tanácsosok névsorának kiegészítése 
után Nagyméltóságodnak több példányban ha
sonlóan megküldendem." 

Tehát a közlekedési minisztérium minden 
engedélyezésnél a szabályszerű eljárást követte. 
És e szerint valóban volt egy a törvény és en
gedély érdekében alakult társulat. Egyébiránt 

egy régi példabeszéd azt mondja: „hallott vala
hol harangozni," és igy kell mégis lenni vala
minek a dologban. Igaza van: van valami a do
logban és meg is mondom azt a valamit. 
(Halljuk!) 

A magyar minisztérium követve ugyanazon 
eljárást, melynek jelzésére idéztem azon jegyző
könyveket, melyek a közlekedési minisztérium
ban tartott tanácskozások folytán készültek, ed
dig a pontig az egész eljárást a dolog termé
szete szerint a közlekedési minisztérium vezette, 
és csak itt léptem én előtérbe. 

A kassa-oderbergi vasútépítés vezetésére 
nézve, és átalában a szerződés pénzügyi oldalá
nak megtartására nézve kételyeim támadtak a 
társulatnak eljárását illetőleg és érintkezésbe te
vén magamat az alakult társulat elnökségével s 
az alelnökség figyelmeztetvén engem erre, a kö
vetkező rendeletet küldöttem nem az építkezési 
vállalkozókhoz, hanem a társulat elnökségéhez, 
mert a kormány érintkezésében mást, mint a 
társulatot és az azt képviselő választmányt nem 
ismerhet: „Folyó hó 10-kén érkezett előterjesz
tésében az igazgató-tanács a folyó évi október 
16-án 1622. p. m. sz. a. átküldött pénzügyi 
szabályzat értelmében a Société Internationale a 
társulati értékekből leteendő 5°/0 biztosíték cse
kélységét indokolván, annak fölemelését hozza 
javaslatba, a nélkül, hogy a szükségesnek tar
tott fölemelés módja iránt határozati javaslatot 
tett volna." 

Maga az igazgató-tanács ugyanis, mely a 
társulat érdekeit képviselni volt hivatva, látván 
az építésből is a pénzbeszerzési szerződésből fo
lyó hátramaradásokat, fordult a minisztérium
hoz, és azt monda, hogy ámbár az illetőkkel 
kötött szerződósben kikötött 5% cautio letéte
tett , ez a vállalat teljes biztosítására elégsé
gesnek nem mutatkozik. Ekkor szerettem volna 
találni módot, mely által ezen concessiot — a 
mennyire lehet — érvénytelenítsük és fölhasz
náljuk azon különbséget, mely az 1 367-iki és ta
vasza és 1870-iki tavasza között létezett. Ezen 
időszak alatt ugyanis megerősödvén az alkot
mányos viszonyok, az állam hitele emelkedett s 
igy olcsóbban lehetett pénzt kapni. Elismerem, 
hogy drága volt az első szerződés, de azon vi
szonyokat tekintetbe véve még sem volt drága, 
ha tekintetbe veszszük, hogy a Rudolf- és Jó-
zsef-vasut iránti szerződések hasonló föltételeket 
foglalnak magukban. Tanácskoztunk e végből a 
jog embereivel és találtunk egy pontot, nem 
ugyan ott, hol a képviselő ur kereste, t. i. a 
concessiókban, rósz informatióia után azt állít
ván, hogy a concessiónak valamely világos pontja 
szerint lehet eljárni, hanem létezett egy átalá-
nos vasutak engedélyezésére vonatkozó törvény 
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Ausztriában, mely törvény a közlekedési minisz
térium által bemutattatván a háznak, mint áta-
lános vasúti szabályzat Magyarországra nézve is 
elfogadtatott. Ennek 12-ik pontja igy szól: Ha 
valamely vasúti vállalat az illetékes hatóságok 
rendelkezéseinek ismételt intések daczára sem 
engedelmeskedik, vagy ha az engedélyokmány 
avagy a vasúti üzletrend lényeges határozatai 
ellen cselekszik: a közmunka- és közlekedési mi
nisztérium az engedélyezett vasutaknak az üzleti 
vállalat veszélyére és költségén eszközlendő le-
zárolását elrendelheti. 

Ez volt azon eszköz, — nem confiscatio, de 
sequestratio — és méltóztassanak megengedni, szí
vesen nyúltam volna ezen eszközhöz, mert az 
állam érdekét ekkép czélszerüen lehetett volna 
előmozdítani. 

Ugyanis az engedélyokmányban az áll, hogy 
6 év alatt tartoznak bevégezni az építést. Két 
és fél év ekkor már elmúlt, és három és fél 
volt még hátra, s igy azt mondottuk: „Az 1869. 
évben összesen szükséges legalább 12 millió be
fektetése : ennélfogva szükséges gondoskodni, 
hogy az 1869 -ik évre igényelt építkezési összeg 
előlegesen fedeztessék. Már pedig, hogy a vál
lalkozó kötelességének az építési határidő alatt 
eleget tehessen, a jövő 1869-ik évben legalább 12 
millió forintnyi készpénz befektetése igényel
tetik. " 

I t t egykis figyelmet kérek, mert az ok
mány ezen részével bebizonyitom, hogy képviselő 
urnák második állítása is alaptalan. — Az ok
mány ugyanis továbbá azt mondja: „És ámbár 
az engedélyezési okmány értelme szerint az ál
lam részéről kötelezett összeg az építésre ren
delkezésre „álland" (tehát „álland", és nem „ál
lott", mint a képviselő ur gondolta) mindamel
lett ezenfölül az 1869-dik évben még legalább 
7 — 8 millió forintnyi összegnek beruházása fog 
igényeltetni. Ennélfogva a Société Internatio
nale fölszólítandó, hogy a fönemlitett pénzösszeg 
beszerzéséről 6 hét leforgása alatt gondoskodjék 
és 1869-ik év február 1-éig mutassa ki, hogy a 
pénzügyi szabályzat értelme szerint átveendő 
részvények és kötvények alapján a megkívántató 
7— 8 milliónyi összeg a társulati pénztárba vagy 
készpénzben, vagy hazai pénzintézetek pénztári 
utalványaiban befizettetett. * 

Ebből kitetszik, t. ház, hogy az engedélye
sek egy garast sem kaptak. 

De tovább menve, miután 6 heti idő ala t t 
8—9 milliót előteremteni nem a legkönnyebb 
íéladat , nehogy azzal vádoltassák a miniszté
rium . hogy e tekintetben minden lehetőségét a 
biztosítás adásának is kizárja, azt is i r tam: 
„Ezen kötelezettség alól csak azon esetben vol
tam hajlandó a Société Iuternationalét fölmen

teni , ha a fön kitűzött 6 heti határidő alatt 
valamely jóhitelü magyar-osztrák birodalmi pénz
intézetnek kötelező nyilatkozatát nyújtaná be a 
magyar királyi pénzügyminiszterhez, mely sze
rint ezen intézet a pénzügyi szabályzat által 
vállalt jogok és kötelezettségek tekintetében a 
jótállást magára vállalta." 

Az átiratnak ezen részét azért olvastam 
föl, mert tanúsítja azt, hogy a jogi fogalmak 
szerint azon álláspont, melyre képviselő ur állt, 
s mely szerint a kormány a concessiót egysze
rűen confiscálhatta volna, alaptalan. 

A létező társulatnak van ugyanis joga az 
épités és a pénzbeszerzés iránt intézkedni. Át
iratom végén foglaltatott azután ezen fenyege
tés, és bizonyára erről hallott valamit képviselő 
u r : „Egyszersmind figyelmeztetem, hogy azon 
nem várt esetben, ha mindez meg nem történ
nék, kénytelen lennék, az átalános vasutszabály-
zatban föntartott lezárolási joggal élni." 

Meg is hozta ezen átiratom gyümölcsét, 
bár mily kicsinylőleg szólt képviselő ur arról, 
hogy 1869-ben megszűnt ezen szerződós; de a 
kormány ismét átadta az angol-osztrák banknak, 
a nélkül, hogy valamit könnyített volna azon 
nagy garantián, azon súlyos terhén, melynek 
fizetését az ország viseli. 

Mikép áll a dolog jogilag? elmondottam; 
már most mikép áll azon intézkedésekre nézve, 
melyeket a minisztérium eszközölt a vasút solid 
kiépítése, tehát az állami garantia érdekében1? 

Méltóztassanak fölvenni, hogy ezen vasútnak, 
mely valóban hivatva van — különösen azon ré
szében, melylyel az északi vaspályához fog csat
lakozni, — az ország legfontosabb vasutai közé tar
tozni, engedélyokmányában 12 fontos sinek vol
tak kikötve, minők másodrendű vaspályáknál 
használtatnak, s e részben sikerült átváltoztatni 
az engedélyokmányt, oly kép , hogy 22 és fél 
fontos sinek használtassanak. 

Továbbá a szerződésben az is volt, hogy az 
őrházak ideiglenesen fából építtessenek, és az 
ujabb feltételek közé beigtattatott , hogy szilárd 
anyagból fognak építtetni. Továbbá az is benne 
volt a régi szerződésben, hogy a slippereknél 
puha fa használtassák, és az uj szerződés sze
rint kemény fa használtatik. A fahidak helyett 
állandó kő- és vashidak fognak építtetni, és a 
pálya íontosabb részei két vágányra fognak elő
készíttetni. Ezekre nézve a viszonyokat kellőleg 
nem ismerve, átalában azt mondani nem lehet, 
hogy a kormány ezen súlyos terheken könnyí
teni nem igyekezett volna. Én tehát azt merem 
állítani, hogy a garantiának fizetésénél alig van 
fontosabb körülmény, mint a pálya szolid fel
építése, miután a pálya minden kiigazítási, és 
felszerelési költsége folyvást a garantia által 
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fedeztetnék. Tehát nem áll^ a t. képviselő ur
nák ide vonatkozó állítása. Én t. ház, ezeket 
szükségesnek tartottam megemlíteni azért, hogy 
bebizonyítsam azt, hogy ámbár a t. képviselő 
ur tegnap tartott zárbeszédében nagy önbiza
lommal és önmegelégedéssel azt monda : „bebizo
nyítottam, hogy a kassa-oderbergi vasúti eon-
cessio, mely ismét közel 3 millióra menő éven-
kinti adóra kötelezi a nemzetet, és azon con-
eessiónak legterhesebb részei a magyar kormány 
beleegyezésével köttettek; és hogy azután is a 
magyar kormány kezében volt az alkalom az ezen 
vasutak iránt kötött terhes szerződést két ízben 
is megsemmisíthetni, enyhíthetni, és azt a kor
mány mindkét izben elmulasztotta." Ennek elle
nében én előadván a körülményeket, és hivata
los adatokkal igazolván : a kormány a legjobb 
lélekismerettel elmondhatja, hogy mind ezen az eon-
cessiók kiadásánál, mind a későbbi tárgyalások
nál legjobb belátása ós meggyőződése szerint 
igyekezett előmozdítani az állam érdekeit; ilyen, 
minden alapot nélkülöző vádat visszautasítok. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Mi t. ház, felelősek vagyunk minden cse
lekedetünkért. Ily hosszú vitákat azért sem tar
tok helyeseknek, mert minden képviselő élhet 
ama lényeges alkotmányos joggal: az interpellá-
lás jogával. Mire való tehát azon pár héttel ez
előtt 5 napig, s most ismét 3 napig folyt vita 1 
(Helyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) Ha van 
az illető képviselő uraknak határozott positiv 
adatuk: tessék interpellálni, s mi mindig fogunk 
válaszolni. (Helyeslés jobb felől.) 

Azon nyilatkozatot, melyet Tisza Kálmán 
képviselő ur beszédében előadott, hogy a ho
zandó határozat által a kormány egy vagy más 
cselekedetét a vizsgálat alól kivonni akarná, ha-
sonlag jogosulatlannak nyilvánítom mind a ma
gam, mind a közlekedési miniszter ur nevében; 
tessék bármely, de positiv, nem mende-monda. 
de valóságos tény alapján interpellálni, és mi 
mindig fogunk válaszolni; (Helyeslés jobb felől.) 
és én bátran merem nyilvánítani, hogy az inter-
pellatio joga, mily az egész ház, az egész or
szág előtt történik, sokkal lényegesebb, mint egy 
bizottságnak zártkörben teljesítendő vizsgálata. 
(Helyeslés jobb felől. Zaj. Halljuk!) Nem komo
lyan mondom, bár alapjában van némi igazság, 
— ily viták után eszünkbe juthatna a házsza
bályokon némi változtatást tenni, és valahogy 
azt mondani, hogy épen ugy, mint a miniszte
rek felelősek minden cselekedeteikért, viszont a 
képviselők vállaljanak felelősséget az általok fel
hozott vádak alaposságáért, és az ekként meg
változtatott házszabályokban nem valami súlyos 
megrovás, hanem csupán az állapíttathatnék meg 
— s ebbe talán a túlsó oldalon ülő képviselő 

urak, is kik szintén minden alkalommal azt mond
ják, hogy az ország pénzét kímélni kell, bele 
fognának egyezni, — hogy azon képviselő, ki oly 
vádat emel, melyet nem tud bebizonyítani, s ez
zel foglalkoztatja, — mint ez a múlt hetekben 5, 
és most 3 napon át tőrtént, — a tőrvényhozás ide
jét, melynek minden tanácskozási napja, nem szá
mítván az erkölcsi veszteséget, mely ez által a 
reformkérdések elhalasztása folytán támad, 
(Élénk helyeslés jobb felől. Tartós nyugtalanság 
bal felől.) mondom, melynek minden napja kö-
rülbelől 4000 frtba kerül, ez összeg megtéríté
sére köteleztessék. (Hosszas és élénk derültség jobb 
felől. Nyugtalanság bal felől.) 

A t. képviselő ur tegnap mondott beszédé
ben bizonyos önmegelégedéssel tekintvén (Hall
juk!) múltjára, magát kereskedőnek nevezte, s 
azt hiszem, hogyha ily szabály léteznék, — ámbár 
korántsem kívánom, hogy létesíttessék, — jövőre 
ily hosszadalmas discussió elő nem fordulna; de 
annyit mindenesetre mondhatok, hogy ha ma ily 
szabály léteznék, ezen vád emelése íolytán a 
képviselőség jó üzletnek semmi esetre sem lett 
volna mondható Simonyi úrra nézve. (Derültség.) 

Engedje meg a t. ház, hogy még Tisza Kál
mán képviselő ur egy mondására tegyek némi 
észrevételt. (Halljuk!.) Azt mondta t. i., hogy 
mindenkor és mindenben, hol és a miben, ha két 
ellenkező állítás áll egymással szemben? vizsgá
latot kell elrendelni. Engedje meg a t. képvi
selő ur. ez azon állitások közé tartozik, melyekre 
ráillik, hogy a ki sokat bizonyít, semmit sem 
bizonyít, mert ha minden egyes tárgynál, melyre 
nézve két egymással ellentétben álló nézet van, 
vizsgálatot kellene elrendelni, ugyan hova jut
nánk akkor ? (Helyeslés jobb felől.) 

A t. képviselő ur azt mondja, — és azt 
neki, minthogy az ellenzékhez tartozik, nem is 
veszem rósz néven, — hogy nincs bizalma a mi
nisztérium iránt, s azért kér vizsgálatot. En vi
szont azt mondom, ezen párt bizalommal viselte
tik a minisztérium iránt, s ennélfogva fölösle
gesnek tartja a vizsgálatot. (Élénk hosszas helyes
lés. Tetszés jobb felől.) 

E l n ö k : A tárgyalás be van fejezve, min
den szónok élt jogaival, következik tehát a sza
vazás. 

Az első kérdés: elfogadja-e a t. ház a Tisza 
Kálmán által beadott indítványt, vagy nem t 
(Felkiáltások : Elfogadjuk! Nem fogadjuk el.)k kik 
elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak felkelni azok, kik el nem fogad
ják. (Megtörténik.) A többség az indítványt nem 
fogadja el. Következik Simonyi Ernő ur határo
zati javaslata. 

Épen most nyújtják be a névszerinti szava
zást kérők névsorát; ez az első kérdésre nézve 
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már elkésett, mert a határozat ki van mondva, 
de a másodikra joguk van követelni. Fel fog te
hát olvastatni a határozati javaslat, a kérdés 
fel fog tétetni, és azután történik a szavazás. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ha
tározati javaslatot és a kérdést.) 

E l n ö k : 5 perezre az ülést felfüggesztem, 
a szavazás 0 betűnél kezdődik. 

(5 pereznyi szünet után.) 
E l n ö k : A névjegyzéket olvassa Széll Kál

mán, az „igen'-űel szavazókat jegyzi Jámbor 
Pál, a „nem^-mel szavazókat Fodróczy Sándor. 

Kezdődik a szavazás az „O" betűnél. 
S z é l l K á l m á n , j e g y z ő (olvassa a 

képviselők névsorát, mély alkalommal:) 
Igennel szavaztak: 

Oláh Miklós, Orczy Elek, b., Papp Lajos, 
Patay István, Perczel István, Pethes József, Péchy 
Tamás, Pétery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy 
Lajos, Podmaniczky Frigyes b., Prick József, Pró
nay József, Ragályi Gyula, SalamonLajos,Sárközy Béla, 
Simay Gergely, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos b., Sipos 
Orbán, Somossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy Dániel, 
Szalay Sándor, Szaplonczay József, P. Szathmáry Ká
roly, Szilády Áron, Szluha Ignácz, Szontagh Pál 
(csan.J, Szunyogh Albert, Sztaneszku Imre Vazul, 
Táncsics Mihály, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, 
Tisza László, Vajda János, Varga Károly, Várady 
Gábor, Vályi János, Vidacs János, Vidliczkay Jó
zsef, Vukovics SebŐ, Zahornáczky Bálint, Zámory 
Kálmán, Almássy Sándor, Babes Vincze, Beliczey 
István, Beniczky Ödön, Berecz Ferencz, Berke 
József, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Borlea Zsig
mond, Csanády Sándor, Csernatony Lajos, Csiky 
Sándor, Deáky Lajos, Dezseő Szaniszló, Domahidy 
Ferencz, Eördögh Frigyes, Eöry Sándor, Ercsey La
jos, Éder István, Farkas Elek, Fazekas Alajos, 
Fráter Imre, Gaál Endre, Gábriel István, Gál 
Péter, Gáspár András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gonda László, Gubody Sándor, Győrffy 
Gyula Hajdú Ignácz, Henszlmann Imre, Ho-
dossiu József, Horváth Elek, Horváth Sándor, 
Huszár Imre, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, 
Ivánka Imre, Jankovics Gyula, Jankovics Miklós, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Emánuel, Kállay 
Ödön, Károlyi Ede gr., Kerkapoly Mór, Kiss Já
nos, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Clementis Gábor, 
Kollár Antal, Koós József, Körmendy Sándor, Kras-
csenics Ferencz, Kürthy István, Ludvigh János, Luk
sics Bódog, Madarász József, Majoros István, Maj
thényi Dezső, Matkovich Tivadar, Máttyus Arisztid., 
Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Móricz 
Pál, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry Pál. 

„Nem"-mel szavaztak : 

Ocskay Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ordódy Pál, 
Ormos Sándor, Orosz Mihály, Orsics Ferdinánd, gr., 

Paczolay János, Papp Zsigmond, Pap József, Pászt 
Vilmos, Perényi Zsigmond b., Perczel Béla, Pla
chy Lajos, Prikszky Tádé, Pulszky Ferencz, Peja-
csevics László gr.,Pejacsevics Nándorgr.,Radó Kálmán, 
Radvánszky Károly, Ranicher Jakab, Rimanóczi Fe
rencz, Rónay Jáczint. Rudnay István, Rhédey István, 
Samassa József, Semsey Albert, Siskovics Tamás, 
Splényi Béla b., Stoll Károly, Simics Ignácz, 
Szabó Imre, Szabó József, Szabó Miklós, Szath
máry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi Károly, 
Széll Kálmán, Szilvay Károly, Szirmay Ferencz gr., 
Szitányi Bernát, Szlávy József, Szontagh Pál (göm.J, 
Szőgyényi László, Tanárky Gedeon, Teleki Domokos 
gr., Tormássy Mihály, Tóth, Vilmos, Török Dániel, 
Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.), Trefort 
Ágoston, Turcsányi Ede, Thury Sámuel, Tomasics 
József, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Ürményi 
Miksa, Wachter Frigyes, Wass Sámuel gr., Wagner 
Frigyes, Wálirmann Mór, Várady János, Wirkner 
Lajos. Vitulay József, Wodianer Albert b., Wodia
ner Béla, Zalay István, Zeyk József, Zeyk Károly, 
Zichy Ferencz Victor gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy 
József gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., 
Zmeskál Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Zuwich József, Andrásy Gyula gr., Ányos István, 
Ánker Hugó, Barcsay Ákos, Barcsay Kálmán, Bay 
Ferencz, Bánó József, Benedek Gyula, Benedicti 
Albert, Benkő József, Berényi Ferencz gr., Berzeviczy 
Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen János gr., Beth
len Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Bittó Ist
ván, Boér János, Bogdány Vincze, Boros Pál, Bömches 
Gyula, Brezovay László, Brogyányi Vincze, Buday 
Sándor, Bujanovics Sándor, Buttler Sándor gr., 
Buttyán László, Buzinkay Pál, Bömches Frigyes, Bog-
danovics Villibáld, Bedekovics Kálmán, Ciotla János, 
Császár Bálint, Csengery Antal, Csörghe László, Cséry 
Lajos,Dániel Márton, Dániel Pál, Dienes József, Drotleff 
Timás, Eitel Frigyes,Eötvös József b., Ernuszt Kelemen, 
Eszterházy Pál gr., Éber Nándor, Érkövy Adolf, Fekete 
József, Feszt Imre, Fillenbaum Ferencz b., Fluger Ká
roly, Forgách Antal gr., Földváry Miklós,Fodróczy Sán
dor, Gajzágó Salamon. Gál Miklós, Gecző János, Gorove 
István, Ilalassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Ká
roly, Harkányi Frigyes, Hatz Vilmos, Házmán Ferencz, 
Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, Horváth Boldizsár, 
Horváth Döme, Horváth Mihály, Hosszú József,Högyészy 
Gyula, Hrabár Manó, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 
Ivánka Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal, 
Jeszenszky Lajos, Joanesku Lázár, Joanovics György, 
Jurka Bazil, Justh József, Justh Kálmán, Kapp 
Gusztáv, Kautz Gyula, Kazinczy István, Kálnoky Pál 
gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény fy 
János,Kendeffy Árpád, Kerkapoly Károly, Késmárky 
József, Királyi Pál, Klapka György, Klobusitzky Ágos
ton, Kossuth Pál, Kovách László, Krajcsik János, 
Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinlca Ferencz, Kvas
say László, Korizmics László, Khuen Henrik gr., 
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Láng Gusztáv, Latinak Rudolf, Latinovics Vincze, 
Lázár Dénes, Lindner Gusztáv, Lónyay Gábor, Ló
nyay József, Madocsányi Pál, Maniu Aurél, Má
day Lajos, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Molnár 
István, Muslay Sándor, Nedeczky István, Néhrebeczky 
Sándor. 

Távol voltak: 
Ónossy Mátyás, Pásztélyi János, Paulini Tóth 

Vilmos, Petrovay Ákos, Plachy Tamás, Popovics 
Zsigmond, Pribék Antal, Rákóczy János, Román 
Sándor, Rónay Lajos, Rőth László, ifj. Rudics Jó
zsef b., Rauch György b., Salamon Tódor, Schvarcz 
Gyula, Simonis Ferencz, Suhaj Imre, Sulyok 
Eduárd , Szentiványi Adolf, Szentpály Jenő, 
Szepessy Gyula, Széky Péter, Szilágyi Lajos, Szi
lágyi Virgil, Szirmay Ödön,, Szluha Benedek, Szom
jas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Szüllő Géza, Térey Pál, Thál István, Thury Ger
gely, Tóth Kálmán, Ugrón Lázár, Uhlárik János, 
Varró Sámuel, Vay Béla br., Vay Mihály gr., Ves-
selényi József b., Vukotinovics Lajos, Vukovics Ist
ván, Zichy Jenő gr., Zlinszky György, Aczél Pé
ter, Andrássy Gyula, Antalfy Károly, Bánffy Albert b., 
Bánfy János b., Berde Mózes, Binder Mihály, Bo
bory Károly, Bohus Zsigmond, Berzenczey László, 
Batagliarini Pál, Csáky Tivadar gr., Csernovics Péter, 
Caár János,Deák Ferencz,Degenfeld Béla gr., Degenfeld 
Gusztáv gr., Dietrich Ignácz, Dobsa Lajos, Dőry János, 
Drágfy Sándor, Eszterházy Pálhg., Fabritius Károly, 
Fejér Miklós, Filippovics Simon, Gránzenstein Gusz
táv, Grázer Frigyes, Gr ómon Dezső, Hevessy Ber
talan, Hoffmann Pál. Hollán Ernő, Horvátit János, 
Huszár István, Henter Géza, Hervoics István, Hor
váth Péter, Jonesku Döme, Jancsó István, Jozipo-
vics István, Jellasics Kázmér, Kabos Imre, Kald-
rovics Andor, Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kűn 
János, Keresztury Eduárd, Kraljevics Benő, Kug-
ler István, Kraljevics Miroslav, László Imre, Lehoczky 
Egyed, Leonhard Károly, Lónyay Menyhért, Ma
darász Jenő, Majláth István, Makray László, Má-
riássy Béla, Máttyus Uzor, Mednyánszky Dénes 
b., Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Mocsáry La
jos, Mocsonyi Jenő, Molnár András, Mohar Pál, 
Mukics Ernő, Maller Miksa, Németh Albert. 

4:30 igazolt képviselő közül nemmel szava
zott 200, igennel szavazott 117, távol volt 112, 
elnök nem szavazott, összesen 430. 

E l n ö k : Tehát e szerint a többség az in
dítványt nem fogadja el. 

T. ház! Ma már az ülést nem folytatjuk 
tovább, hanem holnap 10 órakor zárt ülés lesz. 
(Fölkiáltások: Hát a választás eredménye f Halljuk 
az eredményt!) 

A választási eredményt a jegyző ur föl fogja 
olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa :) A 
vallás- és közoktatási miniszter fölügyelete és 
kezelése alatt álló különböző alapok és alapítvá
nyok jogi természetének megvizsgálására kikül
dött 12 tagú bizottságra beadatott 276 szava
zat, azok közt üres volt 1. 

A legtöbb szavazatot nyerték : 
Perczel Béla nyert 261 szavazatot, 
Hoffmann Pál 264-et, 
Simonyi Ernő 246-ot, 
Ghyczy Kálmán 241-et, 
Nyáry Pál 240-et, 
Salamon Lajos 240-et, 
Vukotinovics Lajos 181-et, 
Horváth Mihály 180-at, 
Szlávy József 179-et, 
Török Dániel 179-et, 
Mihályi Péter 177-et, 
Győrffy Gyula 140-et. 
A magyar kir. tudományos egyetem vagyo

na kimutatását tárgyazó okmányok megvizsgá
lására kiküldött 7 tagú bizottságra beadatott 
282 szavazat, azok közt üres volt 2. 

Bujanovics Sándor nyert 176 szavazatot, 
Kautz Gyula 174-et, 
Madocsányi Pál 171-et, 
Wachter Frigyes 168-at, 
Paczolay János 164-et, 
Szaplonczay József 148-at, 
Ghyczy Ignácz 144-et. 
E l n ö k : Holnap 10 órára tiz tag zárt ülést 

kivan, a házszabályok értelmében azt meg kell 
tartani. A rendes ülés 11 órára tűzetik ki, mely
nek tárgya lesz a zárszámadások megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelentésének tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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S o m s s i c h P á l , k é s ő b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Waechter Frigyes az erdélyi brassói vasút iránt, Simonyi Ernő a kassa-
oderbergi vasat érdekében, Szirmay Ferenez gróf, a felső magyarországi tanfelügyelők iránt interpellálják a kor
mányt. Szalay Sándor a képviselők lakdija iránt törvényjavaslatát nyáj!; bs. — Az 1869. XXVI. törvényczikk 
hatályát kiterjesztő szentesitett törvény kihirdettetik. A kormány b 3 nyújtja a 10 kros papir és 6 kros ezüst váltó 
pénzeknek a közforgalomból kivonása iránti törvényjavaslatot. A péazügyi bizottság jelentése a Dunafolyam sza
bályozásáról és Buda-Pesteil létesitendő közmuakák költségei fedezését illető törvényjavaslatról, továbbá az állam 
számvevőszékre előirányzott 80,000 frt. iránti törvényjavaslatról elfogadtatik. Az állami és kidvámok eltörlése 
iránti törvényjavaslat, valamint Patrubány Gergelynek a fenyitő törvényszéki vegyműterem iránti javaslatról szóló 
jelentés, úgy a pestmegyei központi törvényszék biráinak fizetésök fölemelése iránt Nyáry Pál határozati javaslata 
elfogadtatik. — A zárszámadásokról szóló törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedeltovics 
Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért; később 
Ándrásy Gyula gr., Festettek György gr., Gorove 
István. 

Az ülés kezdődik d. e. 101IÍ órákor. 

E l n ö k ; Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

E o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
mérczius 29-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

D e á k y l a j o s : Egy stylaris észrevételem 
van a jegyzőkönyv ellen. A fölolvasott jegyző
könyv egyik pontja ugy szerkesztetett, hogy 
Simonyi Ernő indítványa a többség által „visz-
szautasittatott" ; gondolom, hogy ezen kifejezés 
helyett helyesebb ezt tenni: „a többség által 
elvettetett." (Több hang: „el nem fogadtatott.'1 

Helyeslés.) 
E l n ö k : Tehát a jegyzőkönyv e szerint ki 

fog javíttatni. 
Van szerencsém a következő kérvényeket 

bemutatni: 
Torda megye képviselő bizottmánya kérvé

nyét az incompatibilitás iránt hozandó törvény 
tárgyában ; 

KÉPV. H-NAPLÓ. I8ffvn. 

Ugyanannak kérvényét a herczeg Eszterházy-
féle képtár megvásárlása tárgyában ; 

Ugyanannak a tűzkárok elleni biztosítás 
országositása iránt hozandó törvény tárgyában ; 

Ugyanannak az 1868: LVI. törvényezikknek 
az ország más városaira leendő kiterjesztése tár
gyában ; 

És végre 
Ugyanannak kérvényét Fiúménak és kerü

letének Magyarországhoz visszacsatoltatása tár
gyában. 

Abauj megye közönsége kérvényét az incom
patibilitás tárgyában törvény alkotása iránt. 

Ugyanannak a tüzkár-biztositás országositása 
tárgyában; 

Torda megye közönségéét az országgyűlési 
irományok egy példányban leendő megküldése 
i ránt ; 

Komárom sz. kir. város közönségéét Szabolcs 
megye közönségének a törvényezikkek rendezése 
tárgyában beadott fölterjesztése i rán t ; 

Torda megye közönsége kérvényét a megyék 
rendezése tárgyában. 

T i s z a - L á s z l ó : Van szerencsém benyúj
tani egy kérvényt 311 szőlőbirtokos nevében és 
meghatalmazásuk folytán Torda megyében Eger-

34 
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begyen lakó Therézia nevű szőlőben fődékány 
Bartha János, a Katalin nevű hegyben fődékány ifjabb 
Péter István, az őrkei hegyben fődékány Jova 
Juonnak, Aranyos-Gerenden lakó gróf Klebesberg 
Vilmosné és gróf Spannoehiné Hankó Annának 
ellenök indított dézsmás szőlőjük visszaváltási 
keresetnek megszüntetése és rendes bíróságához 
leendő utasítása tárgyában, 

W á c h t e r F r i g y e s : T. ház! Átaláno-
san elismert tény, hogy az 1868-iki törvény-
czikket, mely az erdélyi vaspálya kiépítését tár-
gyazza, egész Erdély legnagyobb örömmel fogadta 
és üdvözölte, mert valahára ezen — a természet 
által oly gazdagon megáldott és az előbbi kor
mányrendszer alat t oly mostohán kezelt — ország
nak legalább vasútja lesz. E fölötti Örömünk 
annyival nagyobb volt, a mennyiben a törvény-
czikk az erdélyi vasút be- és kivezető pontjául 
Kolozsvárt és Brassót jelölvén ki. az egész or
szág jogos kívánságát elégíti ki és kétségen kí
vülivé tet te azt, hogy a Dunafejedelemségekbe 
vezető és századok óta fönálló kereskedelmi út 
ezentúl is érintetlenül hagyatik; nemkülönben, 
hogy a vasútépítéseknél azon legjózanabb és 
egyedül helyes alapelvet te t te magáévá, hogy a 
hazai kereskedelmi ipart elömozditani és emelni 
kell. 

A házszabályok nem engedik meg, hogy 
hosszasabban indokoljam mterpellatiómat. tehát 
kénytelen vagyok csak annak kijelentésére szo
rítkozni, hogy több mint 20 év óta az erdélyi 
vaspályának Kolozsvár és Brassó melletti elve
zetését Erdély intellegentiájának legnagyobb része, 
az erdélyi kereskedelmi és iparkamara, volt er
délyi főkormányszék, az ő fölsége udvari kan-
czelláriája, és a mag}rar, székely, román és szász 
törvényhatóságok legnagyobb része és átalában 
a legértelmesebb szakférfiak ajánlották, és e 
vasútnak a bodzái szorosan átvezetése mellett 
nyilatkoztak, mint a mely a legkevesebb talaj-
nehézségekkel jár, és ezért is az oláhországi ösz-
szeköttetésnek leginkább megfelel. Az Ojtozon 
való átvezetésről soha sem volt szó és nem is 
lehetett. Tekintetbe véve azt, hogy az erdély-
oláhországi kereskedelem ugy áll az erdély-mold-
vai kereskedelemhez, mint 8 az l-hez, annál 
fogva positiv bizonyosságnak mondható, hogy ha 
a vaspálya Ojtozon keresztül vezettetnék, akkor 
az egész erdélyi kereskedelmet, de főkép ez or
szágnak fő és egyetlenegy kereskedelmi városát 
igen érzékeny veszteség érné, a nélkül, hogy azon 
vidék, a melyben az Ojtozon át vezetendő vas
pálya részesülne, említésre méltó előnyt nyerne. 
Mert a kereskedelmi összeköttetések leginkább 
Brassó és Brassón túl Oláhország felé, nem pedig 
Moldva felé gravitálnak. 

Mindezek daczára a cs. kir. főkonsul Zu-

lauf, állítólag Beust gr. meghagyásából, az ojtozi 
csatlakozás mellett nyilatkozott Bukarestben, s 
ez által Erdély legnagyobb része, különösen azon 
város, mely egyedüli kereskedelmi város.. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat , mél-
tóztassékírövid indokolással kisérni interpellátioját. 

W á c h t e r F r i g y e s ; Erdély nagy része 
és különösen azon város, a mely kereskedelmi 
fővárosa. . . 

E l n ö k : Kérem a képviselő urat , méltóz
tassék figyelni a házszabályokra, és rövid indo
kolással tessék az interpellátiót megtenni. 

W á c h t e r F r i g y e s : Habár én részem
ről meg vagyok győződve arról, hogy a parla
mentáris kormány a haza iránti kötelessége ér
dekében egy kényszerhelyzetet, melyet ma Oláh
ország alkotni akar, nem fog elismerni, mivel ez 
Magyarország méltóságával és tekintélyével nem 
fér össze, hogy Magyarország saját érdekeit Oláh
országnak alárendelje, (Helyeslés a szélső balon) 
és a t. kormány kötelességét fogja teljesíteni; 
de nem hallgathatom el, hogy oda haza nálunk 
az aggodalom legnagyobb mérvre emelkedett: 
szükséges tehát, hogy a kormány az országgyű
lés termében nyíltan kijelentse, hogyan áll ezen 
tárgy ? Én magam nyíltan kijelentem, hogy Er
délynek kereskedelme egészen tönkre van téve, 
és emelkedésünknek vége van, ha az ojtozi szo
roson vezetendő összeköttetés megengedtetik. Bá
tor vagyok tehát a következő interpellátiót in
tézni a közlekedési miniszter úrhoz : 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa 
Wáchter Frigyes interjtettáüját) : 

„Tudomásra jutván, hogy Zulauf cs. kir. fő
konsul — állítólag a közös külügyminiszter Beust 
gróf utasítása folytán — a román kormánynál a 
Moldvába vezető Ojtoz városnak az erdélyi és 
román vasutak csatlakozási pontjául kijelölését 
támogatja, holott a hazai kereskedelem évszáza
dok óta Brassó és Brassóból Oláhország és nem 
Moldva felé halad; 

hogy továbbá a román kormány — román 
lapok közleményei szerint — a kamarához tör
vényjavaslatot nyújtott be, melyben a román 
vasútnak az erdélyivel való összekapcsolása pont
jául Ojtoz ajánltatik; én azon körülménynél fog
va, mivel én a fővasutnak kezdeményezési jogát, 
ha a vonatkozó szárnyaló hirek igazak, hazánk 
kereskedelmi érdekével homlokegyenest ellenke
zőnek jelezni vagyok kénytelen, másrészt pedig, 
mert én, bár a szomszéd állam jogait mindenkor 
tisztelem, a vonatkozó Ausztria-Magyarország és 
Románia közt függőben levő egyezkedés meg
történte előtt egy fait aceomplinnk megteremté
sét és a magyar törvényhozás számára ez által 
okozott kényszerhelyzetet, a magyar-osztrák ál
lam méltóságával és hatalmi állásával összeegyez-



156. országos ülés márczius 80. 1870. 267 

tethetőnek nem tartom, a következő kérdést inté
zem az összes minisztériumhoz: 

1. Van-e tudomása a minisztériumnak Zu-
lauf főkonsulnak a vasut-összekapcsolás kérdésé-
beni magatartását illetőleg a közös külügymi
niszter utján adott utasításokról? ha igen, tar
talmazzák-e azok valóban, hogy az ojtozi össze
kapcsolási pont mellett, és pedig mi oknál fogva 
nyilatkozzék ? 

2. Szándékozik-e a kormány Magyarország 
méltóságának és tekintélyének megőrzése tekin
tetéből lépéseket tenni, melyek alkalmasak vol
nának fölvilágosítani a román kormányt aziránt. 
hogy a magjrar- osztrák állam, daczára azon tisz
teletnek, metylyel a szomszéd állam jogai iránt 
mindenkor viseltetik, soha sem fogja magát egy 
fait accompli által oly elhatározásokra biratni , 
melyek megeshetőleg hazánk érdekeivel homlok
egyenest ellenkeznek. 

E l n ö k ; Közöltetni fog a közmunka- és 
közlekedési miniszter úrral. 

S z i r m a y F e r e n c z g r . : T. ház! A 
mélyen t. vallás- és közoktasási miniszter úrhoz 
óhajtok interpellátiót intézni. 

Felső-Magyarország több vidékének orosz 
ajkú lakosai terjedelmes emlékiratokban, ugy 
számos levelekben fölhozzák azt, miszerint a tan
fölügyelői kinevezéseknél nem vala kellő tekintet 
azon kellékekre, melyek főkép a nép nyelvének 
és a helyi viszonyoknak ismeretében állanak. Ezen 
körülmény, mely a legjobb akarat mellett is a 
népoktatásban a kellő fölügyeletet majdnem le
hetetlenné teszi, azon elhatározásra birt, hogy a 
mélyen t. közoktatási miniszter úrhoz a követ
kező interpellátiót intézzem. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Szir
may Ferencz gr. interpeüátióját): 

„A tanfelügyelői kinevezéseknél történt Felső-
Magyarország némely megyéiben, nevezetesen 
Ung, Beregh, Ugoesában oly betöltés, hogy egy
részt a helyi viszonyok, másrészt a túlnyomóan 
uralkodó nép nyelve nem volt eléggé figyelembe 
véve. 

Ezen a nép oktatására kedvezőtlenül ható 
körülmény folytán következő kérdést intézünk a 
vallás- és közoktatási miniszterhez : 

Van-e a miniszter urnák tudomása arról, 
hogy tanfölügyelők a helyi és nyelvviszonyok 
kellő ismerete nélkül helyeztettek állomásaikra? 

Es ha tudomása volt, mi indította arra, 
hogy tegye? és szándékozik-e ezen fölhívásunkra 
ezélszerü kinevezés vagyáthelyezéssel intézkedni?" 

E l n ö k : A vallás-és közoktatási miniszter 
úrral közöltetik. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Interpellátiót 
vagyok bátor intézni a t . pénzügyminiszter úr
hoz. Méltóztatik emlékezni a t. ház, hogy a leg

közelebbi napokban lefolyt vita alkalmával a 
kassa-oderbergi vasut-vonalról szólván, én három 
kérdést tettem, melyek a pénzügyminiszter urat 
közelebbről illeték, mint a közlekedési miniszter 
urat. A pénzügyminiszter ur, mint a t . ház tudja, 
azon fényes szónoklatban, melyet tegnap bámul
tunk, felelt; felelt az első kérdésre, mely abból 
állott, hogy az én állításom szerint ő is elis
merte, hogy a kassa-oderbergi vasút engedélyokmá
nyának legterhesebb része a magyar kormány hozzá
járulásával fogadtatott el. A második kérdésre, 
mely az volt, hogy három izben volt alkalma a 
magyar kormánynak ezen szerződést megszün
tetni és kedvezőbb föltételeket tűzni ki, én azt 
mondtam, hogy a kormány ezt tenni elmulasz
totta. Ezen kérdésre felelvén a pénzügyminiszter 
ur, oly fényes és oly kápráztató tűzi játékot csi
nált e házban . . . 

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 : Nem szoktam! (Zaj jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : . . . hogy annak füstje 
alatt elvonulván, a harmadik és főkérdésre mit 
sem felelt; mert mint Berzenczey t. barátom 
mondaná, másról beszélt Bodóné, midőn a bor 
árát kérik. (Derültség. Felkiáltás a jobb oldalon: A 
dologra! •— Nyáry mondta azt.) 

T. ház, ezen harmadik kérdésre nézve aka
rok interpellátiót intézni a t. miniszter úrhoz. 
Megengedi a t. ház, hogy a miniszter ur által 
nekem gyorsposta utján (Egy hang bal felöl: 
Ivánka Zsigmond utján! Derültség) átküldött ok
mányból felolvassam azon czikket, melyről a múlt 
alkalommal azt mondottam, hogy az eredeti con-
cessionáriusok nem voltak képesek teljesíteni és sze
rinte az engedélyokmánynak egyik, nem tudom 
melyik, de világos rendelete szerint a szerződés 
megszűnt és elveszett. Az engedély elveszett; 
megvallom, hogy itt egy kis bűnt követtem el, 
midőn azt mondám, hogy az engedélyokmány 
szavai szerint azt kellett volna mondanom, hogy 
az engedély elenyészett Elismerem, hogy az „el
veszett" és „elenyészett" közötti megkülönbötetés-
ben hibás vagyok. Azonban a mi a lényeget illeti 
az engedélyokmány 2 §-a megszabja a feltéte
leket, és igy szól: 

„Az építési munkálatok a mai naptól szá
mítandó egy év alatt megkezdendők és ugyan
azon naptói számítandó 6 lév folyama alatt be-
végzendők, s a kész pálya a közforgalomnak 
átadandó lesz." És igy a kormánynak nagy erőt 
adott a kezébe, melyet a miniszter később fel 
is használt. Azt mondja továbbá e szakasz: 
„Ezen kötelezettség teljesítésére az engedélyesek 
tartoznak a kormánynak, az általa meghatáro
zandó utón és módon megfelelő biztosítékot 
adni," 

Hanem van azután több más kötelezett-
34* 
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ségek, melyeknek előadásával nem akarom a t . 
házat fárasztani, hanem a 6. §-ban az mon
datik : 

„Az engedélyesek, az engedélyezett pálya 
épitése és üzleténél kötelesek magukat je
len engedélyezési okirat tartalmához, valamint 
az e tekintetben fönálló törvények és rendele
tek, jelesenpedig az 1854. szeptember 16-án kelt 
vasutengedélyezesi törvény és az 1851. novem
ber 16-án kibocsátott vasutüzlet-rendszabály, 
nemkülönben az ezután netán kibocsátandó tör
vények és rendeletekhez alkalmazni." 

Ezek tehát fővonásaiban azon kötelezettsé
gek, melyekre a vállalkozók kötelezik magukat. 
Már most azon világos pontra nézve bátor va
gyok ezen okmányban t. i. a 25. §-ra utalni. Ennek 
a 25. §-nak első része azt mondja, hogy „az 
engedély 30 évre adatván, 30 év múlva magá
tól elenyészik." A 2-ik pont pedig azt mondja: 

„Az engedély elenyészik akkor is, ha az 
épités megkezdése- ós befejezésére, továbbá az 
üzlet megnyitására nézve a 2. §-ban megszabott 
határidők meg nem tar tatnak, és ezen mulasz
tás az idézett vasutengedélyezesi törvény 11-ik 
§-nak b) pontja értelmében, jelesen pedig politi
kai vagy pénzügyi válságok által nem igazoltat
hatók." 

I t t tehát egyenesen kimondatik az, hogy 
ha a 2. §-ban kikötött föltételek meg nem tar tat
nak, az engedély elenyészik, nem mondom, „el
vesz", hanem „elenyészik." Végre a 28. §. azt 
mondja: 

„A kormány részére, föntartatik továbbá 
még azon jog, hogy az esetben, ha az engedély
okmányban vagy a törvényekben előírt kötele
zettségek, előrebocsátott megintés daczára is
mételve megszegetnének, vagy nem követtetné-
nek, törvényes ellenintézkedéseket tehessen, és 
a körülményekhez képest az engedélyt még le
já r ta előtt is megszűntnek nyilváníthassa." 

ügy hiszem, t. ház, ez eléggé világos, bár 
a világosság természetesen igen relatív fogalom. 
A sas a napba néz, az éjmadarak pedig a kö
zönséges nappali világosságnál is vakok. 

En ezt részemről világosnak tartom, és iga
zoltnak azon tegnapi fölszólalásomat, mit e rész
ben tettem. 

A mi a 3-ik pontot illeti, a mire én inter-
pellatiót akarok intézni a t. pénzügyminiszter úr
hoz, s a mire ő tegnap nem felelt, az, hogy ezen 
pótszerződés szerint 

1. czikk. „A kormány kötelezi magát arra, 
hogy a kassa-oderbergi fő- és abos-eperjesi szárny
vonal kiépítésére az engedélyeseknek államje
gyekben öt millió o. é. íorint erejéig a beálló 

szükségletekhez képest előlegeket tesz folyóvá az 
országos kincstárból." 

En azt vagyok bátor kérdezni a t . minisz-
rer úrtól, hogy ezen 5 millióhoz mi részben tar
tozik a magyar állam hozzájárulni? mi összeg 
adatot t már ki ezen ezimen a magyar kormány 
által ? mi alapból fedeztetett az ? Mert nincs er
ről sem a költségvetésben, sem a számadásokban 
említés. Ezt akartam a t. miniszter úrtól teg
napi beszédem kiegészítéséül kérdezni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Simo
nyi Ernő interpellatioját a pénzügyminiszterhez:) 
„Mondja meg a pénzügyminiszter ur a háznak, 
hogy azon 5 millió írthoz, melynek a kassa-oder
bergi vasút kiépítésére az engedélyeseknek való 
előlegezésére, a kormány az 1867-ík évi június 
22-én kötött pót-egyezmény szerint magát kö
telezte : 

mi részben tartozik a magyar állam hozzá
járulni, mi összeg adatott már ki ezen ezimen a 
magyar kormány által, mi alapból fedeztetett 
az, és miért nincs arról sem a költségvetésben, 
sem a számadásokban említés?" 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! A hozzám intézett kérdésre 
mindjárt válaszolhatnék, sőt annyit mondhatok, 
hogy a kassa-oderbergi vasútra mai napig a ma
gyar kincstárból még egy garas sem fizettetett 
ós nem is fog ezután sem fizettetni, miután a 
közös activákból teljesíttetett ezen 5 millió fize
tése, ennélfogva ezen fizetés után még idővel a 
magyar kincstár fog részesülni. 

Miután képviselő ur szíves volt másokat 
megemlíteni, mikét nem hallottam egészen, s 
mire most bajos lenne válaszolnom; de máskép 
is e tárgyat, mely tegnap annyiszor volt em
lítve, rögtön fölmelegíteni nem volna czélszerü, 
(Helyeslés) kérem tehát azt velem közöltetni, s 
akkor a választ más alkalommal meg fogom 
adni. (Helyeslés jobb felől.) 

S z a l a y S á n d o r t T. ház! Van szeren
csém magam és 117 képviselőtársam nevében 
törvényjavaslatot letenni a ház asztalára; de mi
u tán ezen javaslat a költségvetés egyik pontjára 
vonatkozik ; hogy ennek tényleges befejezése előtt 
t isztába hozassék, kérem annak kinyomatását és 
tárgyalásra kitűzését elrendelni. (Fölkiáltásoh: A 
pénzügyi bizottsághoz l) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a be
nyújtott törvényjavaslatot .•) 

Tőrvényjavaslat a képviselők lakbérének 
m eghatározásáról. 

1- §• 
Az 184V8-ki V-ik törvényezikk 56-ik §-a a 

lakbérre nézve a szerint módosittatik, hogy az 
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országgyűlési követnek lakbér fejében évenkint 
800 o. é. írt fizettetik. 

2. §. 
Foganatbavételével a pénzügyminiszter már 

a jelen országgyűlés 2-ik évi ülésszakára nézve 
megbizatik. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, a pénzügyi bi
zottsághoz utasít tatni s azután annak jelentésé
vel együtt tárgyalásra kitüzetni. 

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 : Van szerencsém a t. háznak bemutatni 
az ő felsége által szentesitett törvényt az 1869. 
XXVI. törvényczikk hatályának kiterjesztéséről. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a szen
tesített törvényt.) 

E l n ö k : A főrendekhez fog átküldetni. 
Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : T. ház! Van még szerencsém bemu
tatni egy törvényjavaslatot a 10 kros papír- és 
6 kros ezüst váltópénzeknek a közforgalomból 
kivonatása iránt. 

Az 1868. VII. t . ez. 10., 15., 19. §§-ai és 
az 1868. XII. t. ez. 7. §-a azt rendelik, hogy 
a 10 kros, valamint az 1848—1849. évszámmal 
ellátott 6 kros ezüst pénzek a közforgalomból 
kivonattassanak, azonban sem a határidő, sem 
az eljárás iránt bővebben nem rendelkezvén, ő 
felsége többi országai minisztériumával a papir-
váltópénznek bevonatása iránt a folyó hó 31-éig 
megállapodás tör tént ; azonban a körülmények 
czélszerübbnek mutatják, hogy ezen határidő ki
terjesztessék egészen szeptember végéig. 

A törvény értelme szerint szükség levén ez 
iránt intézkedni, ő felsége többi országai minisz
tériumával ez iránt történt megállapodás folytán 
van szerencsém az ez iránti törvényjavaslatot 
benyújtani; kérem azt a pénzügyi bizottsághoz 
utasítani. (Helyeslés. Fölkiáltások: Kinyomatik!) 

E l n ö k : Kinyomatik és a pénzügyi bizott
sághoz tárgyalás végett áttétetik. 

A pénzügyi bizottság részéről Kautz Gyula 
előadó ur fog jelentést tenni. 

K a u t z G y u l a , a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság je
lentését a Duna folyamnak a főváros mellett szabá
lyozásáról s a forgalom és közlekedés érdekében 
Buda-Pesten létesítendő egyéb közmunkák költségeinek 
fedezéséről és e közmunkák végrehajtási közegeiről 
szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

Ezeken kivül, t. ház, a szerkezetben némely 
irályi módosítások hozatnak javaslatba, de talán 
azt nem volna szükséges fölolvasni, mert egy 
kicsit hosszas. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! A jelentés ki fog nyo
matni, de miután a törvényczikkelyben magában 
igen csekély és csak stylaris módosítások van
nak, szükségtelen volna azt kinyomatni, hanem 

egy kijavított példány elkészíttetik minden osz
tály számára. Ha méltóztatnak ebben megnyu
godni, mihelyest ki lesz nyomtatva, az osztályok 
tárgyalni fogják. 

Napirenden van az államszámvevőszékre 
előirányzott 80,000 írt összeg iránt a pénzügyi 
bizottság jelentése. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését az áüamszámvevőszékre elő
irányzóit 80,000 frt tárgyában.) 

T. ház! A pénzügyi bizottság az államszám
vevőszékre előirányzott 80,000 forint összegnek 
megszavazását már egyszer a t. ház előtt aján
latba hozta, midőn behelyezte azon kimutatásba, 
melyet mint sommás átnézetét az 1870-diki ál
lamköltségvetésnek a t. ház elé fog terjeszteni. 

Ezúttal is a pénzügyi bizottság részéről 
ezen összegnek megszavazását ajánlhatom. Ez 
összeg mint átalány volna megszavazandó, mert 
nagyon természetes, hogy addig, míg az állam
számvevőszék föl nem állíttatik, annak részletes 
költségvetése el nem készülhet; de ezen átalány
összegnek megszavazása nem zárja ki azt, hogy 
ha az államszámvevőszéknek fölállítása után ne
talán több költséget igényelne, azt póthitel alak
jában meg ne szavazzuk; de, hogyannak műkö
désében akadály ne legyen, az által, hogy a szük
séges költségről gondoskodva nincs; de más rész
ről azért is, mert a számvevőszéknek teendőivel 
ideiglenesen megbízott főkönyvelési osztály költ
ségvetése a budgetben nem fordul elő, hanem 
csak ezen 80,000 frtból fedeztetik, addig is, mig 
az államfőszámszék föl nem állíttatik, a pénz
ügyi bizottság e 80 ezer forintnak megadását 
szükségesnek találja, és én részemről azt javas
latba hozva, annak megszavazását kérem a tisz
telt háztól. 

E l n ö k : Szólásra fölírva nincs senki. El
fogadja a t. ház? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) Te
hát elfogadtatik. 

Következik a Simay Gergely ós társai által az 
állami ut- és hidvámok megszüntetésére vonatko
zólag beadott törvényjavaslatnak tárgyalása. 

F o d r ó c z y K á r o l y j e g y z ő [olvassa 
a Simay Gergely és társai által az állami ut- és hid
vámok megszüntetése iránt beadott törvényjavaslatot.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa ugyan
arra nézve az állandó pénzügyi bizottság jelentését.) 

T. képviselőház! A t. ház a Simay Gergely 
és társai által az állami ut- és hidvámok eltör
lésére vonatkozó törvényjavaslatot azon kijelen
téssel méltóztatott utasítani a pénzügyi bizott
sághoz, hogy azt, mielőtt az osztályok azon tör
vényjavaslatot tárgyalás alá vennék, tárgyalja, 
és az iránti véleményes jelentését terjeszsze a t. 
ház elé. A pénzügyi bizottság jelentése és véle
ménye a tiszt, ház előtt fekszik, ebben röviden 
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összefoglalva a pénzügyi bizottság előadta azon 
indokokat, a melyek vezették akkor, midőn ezen 
tőrvényjavaslatra nézve ezen véleményét terjesz
tette a ház elé. Ezeket ismételni nem kivánom, 
csak azt akarom megjegyezni, hogy a pénzügyi 
bizottság azt hitte, hogy a megoldásnak azon 
módja, melyet véleményében ajánl, lenne a leg-
eorreetebb, és azt hiszi, hogy midőn egy felől 
ezen mód a t. indítványozó urak intentióinak is 
megfelel, más felől számba veszi a létező akadá
lyokat és nehézségeket is. Azért bátor vagyok 
e javaslatot a t. háznak elfogadás végett aján
lani. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a pénzügyi bizottság véleménye elfogad-
tatik, hogy t. i. a nélkül, hogy az osztályokhoz 
utasittassék a tárgy, mondassák ki, hogy az üt
és hidvámok megszüntettetnek. Nem tudom, 
megegyeztethető-e ez a 102. szakaszszal, mely 
igy szól: 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa) .-
„Ha az indítvány törvény alkotását ezélozza, azt 
törvónyjavaslatképen szerkesztve kell a bejelen
téskor benyújtani. A törvényjavaslat a tagok kö
zött kinyomva szétosztandó, s ha a ház tár
gyalni kívánja, mindenesetre osztályülési tár
gyalásra utasítandó." 

Széll Ká lmán előadó: Azt hiszem, 
hogy e kérdés már el van döntve az által, hogy 
a t. ház méltóztatott a pénzügyi bizottság vé
leményét elfogadni. A fölolvasott szakasz sze
rint egy törvényjavaslattól sem tagadható meg 
az osztályokban való tárgyalás, ha a ház azt 
kívánja; de a pénzügyi bizottság jelentésében 
azt ajánlotta a háznak, hogy ezen törvényjavas
lat ne tárgy altassák, mert nem tartotta szüksé
gesnek törvényt hozni arra nézve, hogy az ál
lami ut- és hidvámok eltöröltessenek. ISTem tar
totta pedig szükségesnek azért, mert a pénz
ügyminiszter ur által beterjesztett államköltség
vetésnek fedezeti részében, az állami ut- és hid
vámok czime alatt egy krajczár sem volt föl-
véve, és a t. ház e czim alatt egy krajezárt 
sem szavazott még. A pénzügyi bizottság tehát 
ugy vélekedett, hogy tekintettel a fenforgó ne
hézségekre, az állami ut és hidvámok azonnal 
megszüntethetek nem volnának, hanem azok 
megszüntetése csak két hó múlva volna eszköz-
lendő, s ez oknál fogva ezt kellene az állam
költségvetési törvénybe fölvenni, mert ha ez föl 
nem vétetnék, azon napon, melyen a XXVI-ik 
törvényczikk hatálya megszűnik, az állami hid-
és utvámok czimén többé az állam egy kraj
ezárt sem szedhetne be. 

Én tehát azt hiszem, hogy az által, hogy 
a t. ház a pénzügyi bizottság ezen véleményét 
elfogadta, azon kérdés: vajon az az osztályok

hoz utasittassék-e vagy nem? már el van dönt
ve. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Következik az állandó pénzügyi 
bizottság véleménye, Patrubány Gergely képvi
selő ur indítványa tárgyában a fenyítő törvény
széki czélokra fölállitandó vegymű-terem kellő 
fölszerelése iránt. 

Kautz Gyula állandó pénzügyi 
b i z o t t s á g i e l ő a d ó (olvassa a bizottság véle
ményét, mely szerint ez indítványt nem ajánlja. He-
lyesléz jobb felől.) 

Patrubányi Gergely: T, ház! Csak 
egy pár szóval kivánom támogatni azon múltkor 
tett indítványomat, miszerint a fölállitandó fe
nyítő törvényszéki vegyműterem kellő fölszerelé
sére a budgetbe fölvett 3000 frton kivül még 
2000 írt megszavaztassák. 

Múltkor részleteztem azon adatokat, melyek 
nyomán az indítványt megtettem; ma ezt nem 
fogom ismételni, {Ralijuk!) fölöslegesnek is tar
tom a t. házat figyelmeztetni arra, miszerint az 
ily intézet csak ugy felelhet meg czéljának, ha 
tökéletesen van berendezve. 

A t. ház múltkori előadásom nyomán — 
különösen miután az igen t. igazságügyminiszter 
ur is az általam előadottakat méltányolva, haj
landó volt ezen indítványt elfogadni — indítvá
nyomat javaslat és bírálat végett a pénzügyi 
bizottsághoz utasítani méltóztatott. 

A pénzügyi bizottság ma azt mondja, hogy 
mivel csak a fölállítás alatt lehet megtudni, hogy 
a vegyműterem mibe kerül ? azért a 2,000 frt 
többletet nem ajánlja megadandónak. 

Én megvallom, (Halljuk!) hogy az előzmény 
után a következtetést ugy találtam volna helyes
nek és abban magam is megnyugodtam volna, 
ha az állandó pénzügyi bizottság azt mondotta 
volna, hogy : a mennyiben a fölszerelés alatt tű
nik ki, mennyiben elégséges, vagy nem? elégsé
ges az előirányzott összeg: erre nézve az igaz
ságügyminiszternek póthitel fog adatni. Most 
azonban, a mennyiben ezen összeg megajánlását 
szükségesnek látom, bátor vagyok kérni a t. 
házat: méltóztassék az általam tett indítványt 
elfogadni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Az összeg, melyről szó van, 
nem nagy ugyan; de átalában azt tartom, hogy 
a költségvetés alkotmányos mngszavazásánál 
irányadó mindig az: mennyit kér a miniszter, 
az az : mennyit tart valamely czélra szükségesnek 

ki a végrehajtással meg van bízva? Ha 
időközben kitűnnék, hogy több költség kívánta
tik a fölszereléshez, arról időközben is mindig 
lehet gondoskodni. A Patrubány Gergely képvi
selő ur által javaslatba hozott összeg, igaz, ese-
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kély s azért nem is kellett volna talán fölszó
lalnom, de t . ház! i t t elvről van szó. (Helyeslés) 

Azt tar tom tehát, hacsak valamely fontos 
körülmény nem jön közbe, mely a költségvetés
ben megszavazott összegnek megváltoztatását 
tenné szükségessé: azon változtatni nem kell. A 
pénzügyi bizottság is ezen véleményben van, és 
én ahhoz csatlakozom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a pénzügyi 
bizottság véleményét ? (Elfogadjuk!) A t. ház el
fogadja. 

Következik Pest megye központi törvény
széki bíráinak fizetésök fölemelése iránti ké-
relmök. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését, mely ad nem ajánlja.) 

N y á r y P á l : T. ház! A pénzügyi bizott
sággal egyértelemben vagyok a bevezetésre néz
ve : t. i. hogy a folyamodók kérelme indokolva 
van ; de a következtetésre nézve eltérünk egy
mástól. Én mindenesetre némi megalázót látok 
a törvényhozásra akkor, ha a budget tárgyalása 
alkalmával valaminek szükségét látja, s azt 
mondja : egy kis formaság jött közbe, egy kis 
formaságon múlt, azon t. i. hogy a folyamodók 
nem akkor terjesztették be kérelmöket, a midőn 
a belügyminiszteri költségvetés tárgyaltatot t ; 
tehát, bár indokolt kérelmök, azt elveti. Én te
hát magam sem tartozom azok közé, kik a 
költségeket szaporítani kívánják; elismerem azt 
is, hogy miután a belügyminiszteri költségvetés 
már tárgyalva s az előirányzott összeg megsza
vazva van, azon változtatást tenni nem lehet ; 
de hivatkozom a t. ház előtt fönálló gyakorlat
ra, mely szerint ha utólagosan terjesztettek elő 
oly szükségletek, melyeket a t. ház valóságo
saknak elismer, azokra nézve utasítani szokta az 
illető minisztert, hogy kérjen póthitelt. En eny-
nyit sem kívánok e tárgyban a t. ház által el
határoztatni : mert találok folyamodók kérelmé
nek teljesithetésére fedezetet. Méltóztatnak em
lékezni, hogy midőn a belügyminiszteri költség
vetésben a megyék és törvényhatóságok részére 
előirányzott összegek megszavaztattak, és kérdés 
volt az átruházási jogról, a t. ház megengedte 
az átruházást, megengedte a virement. Én azt 
hiszem, hogy azon csekély összeg, melyet a folya
modók pótfizetésül kivannak, ezen átruházási jog 
folytán megtakarítandó összegből ki fog telni; 
következőleg azt hiszem, hogy a t. ház mind a 
ezélnak, melynek jogosságát elismerte, eleget tesz, 
mind pedig a folyamodókon segit, ha a t. ház 
határozati javaslatomat elfogadni méltóztatik, a 
mely igy hangzik : (olvassa) „A pénzügyi bizott
ság a folyamodóknak fizetésjavitására benyújtott 
kérelmét indokoltnak találván, miután azt ez
út ta l azon okból, mert a belügyminiszteri költ

ségvetés már megszavazva van, máskép teljesí
teni nem lehet : utasittassék a belügyminiszter, 
hogy a megyék és törvényhatóságok részére elő
irányozott és megállapított összegek között meg
engedett átruházási jog folytán megtakarítandó 
összegből kérelmök részére általa meghatározandó 
fizetés-pótlékot ez évre szolgáltassa ki ." (Helyes
lés.) Ajánlom ez indítvány elfogadását. (Felkiáltá
sok: Elfogadjuk!) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa újra 
Nyáry Pál határozati javaslatát.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Én 
csak a pénzügyi bizottság szempontjából akarok 
ahoz, a mit igen t. képviselőtársam Nyáry Pál 
megemlített, egy pár szóval hozzájárulni. Azt 
méltóztatott mondani, hogy a pénzügyi bizottság 
csak a formahiányra való tekintetből állapította 
meg ezen véleményét, elismervén, hogy igenis 
igazságos és jogos a követelés. Engedje meg a 
t. képviselőház megemlítenem, hogy ezen forma
ság nem olyan, melynek meggyökerezését igen 
kívánatos volna megengedni, mert i t t egyszers
mind praejudicium is alkottatik a jövőre nézve, 
és talán ez is volt egyike azon fő tekinteteknek, 
melyek a bizottságot véleményében vezérelték. 
Én részemről a budget-tárgyalás parlamentalis 
módon való vitele tekintetéből nem tar tom czél-
szerünek és kívánatosnak, hogy folyamodások 
utólag, mikor már a budgettárgyalásokon keresz
tül mentünk, még különösen figyelembe vétes
senek. 

Egyébiránt ha a t. ház az igen t. képviselő 
ur indítványát elfogadni méltóztatik, én a pénz
ügyi bizottság részéről ahhoz igen szívesen hoz
zájárulok. Elfogadjuk! Nem fogadjuli el!) '., 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : Ha arról volna szó, hogy a már 
megállapított költségvetés tételei szaporitassa-
nak Nyáry Pál képviselő ur indítványa által, 
akkor én is ellene szavaznék. Azonban i t t nem 
arról van szó, hanem arról, hogy a birói füg
getlenségnek egyik kelléke, t. i. az anyagi el-
élhetés a bírákra nézve biztosítva legyen, és van 
szó arról, hogy ez a már megállapított budget 
korlátai között csupán az átruházási jognak al
kalmazása által éressék el. En a birói függet
lenség biztosítása mellett levén mindig, lehetet
len, hogy itt is szavazatommal Nyáry Pál kép
viselő ur indítványához ne járuljak, és kérem 
a t. képvizelőházat, miután ez által a budget 
terhei nem szaporittatnak, és a budgeten semmi 
módosítás nem történik, méltóztassék ezen in
dítványt, mely a méltányosságnak és igazságnak 
teljesen megfelel, elfogadni. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : A kérdést mindenesetre ugy kell 
föltenni: Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét vagy nem? A kik elfogadják, 
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méltóztasssnak fölállani. (Megtörténik.) Kisebbség. 
Méltóztassanak most fölállni azok, kik Nyáry 
Pál tisztelt képviselő ur indítványát fogadják el. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Következik a napirenden levő második 
tárgy, t. i. a 7-es bizottságnak a zárszámadá
sokról való jelentése. E jelentés 10 ívre terjed. 
Nem tudom, milyen módot akar a t . ház kö
vetni ennek tárgyalásánál: méltóztatnak-e felol
vastatni, vagy fölolvasottnak tekinteni? (FÖlkiál-
felolvasottnak tekintjük!) E szerint a t . ház a je
lentést felolvasottnak tekinti és az átalános tár
gyalást rögtön megkezdi. 

Mindenek előtt az előadó urnák van áta-
lánosságban mondani valója. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó : T. képviselőház! 
(Halljuk!) Midőn a t. képviselőház deezember 
2-diki határozatával a héttagú bizottságot az 
1867-ik és 1868-ik évi számadások megvizsgá
lására kiküldötte, egyszersmind ki méltóztatott 
jelölni a szempontokat, melyekből ezen száma
dásokat vizsgáltatni kívánja. (Halljuk !) A bizott
ság ezen szempontokat tar tot ta szeme előtt, mi
dőn tárgyalásait folytatta és azon szempontokat 
— ugy hiszem — jelentésében eléggé kiemelte, 
ugy annjdra, hogy azokat ezúttal bővebben in
dokolnom talán nem szükséges. Ennélfogva egy
szerűen csak bátor vagyok a t. képviselőháznak 
ezen jelentést ajánlani, föntartván magamnak a 
szabályok értelmében a bizottság nevében a föl-
világositásokat adhatni. Ajánlom a jelentést. 

G h y c z y K á l m á n : Én nem vagyok t. 
ház azon vélekedésben, hogy a kiküldött hetes 
bizottság munkálatában a törvény és a ház ha
tározata által kijelölt szempontokat követte vol
na ; szándokom ennélfogva e tárgyban egy hatá
rozati javaslatot terjeszteni a t . ház elé, melyet 
kegyes engedelmével bátor leszek elébb indokol
ni. (Halljuk!) 

A hetes bizottság nem volt megbízva azzal, 
hogy a 328 sz. a. kimutatásra és az 1868-dik 
évi zárszámadásra nézve a számtani vizsgálatot, 
az utánszámitást megtegye; nem volt megbízva 
azzal, hogy az illető tételeknek helyességét, iga
zoló mellékleteket, az eredeti okmányokat meg- . 
tekintse és megvizsgálja : mert mindezek a föl
állítandó államszámvevőszékre vannak a háznak 
múlt évi deezember 2-án hozott határozata által 
bízva. 

Nézetem szerint azok, a mik e szerint a 
fölállítandó számvevőszékhez voltak utasítva, 
minden számadási vizsgálatnak lényeges főkellé-
két képezik, és ezeknek teljesítése nélkül bármely 
számvizsgálatnak — nézetem szerint — alapja 
és értelme nincs. 

Azon esetre is tehát, ha a héttagú bizott
ság a reá bízott föladatot a számára kijelölt 

szűk körben a legtökéletesebben oldotta volna 
is meg, ezen jelentés mégis oly hatálylyal sem 
bírhatna, hogy annak alapján a pénzügyminisz
ter ur a kérdéses számadásra nézve a felelősség 
terhétől már most fölmentethetnék. (Ugy van! 
bal felől) 

A hetes bizottság azonban föladatát, —néze
tem szerint, — nem is teljesítette ugy, a mint azt 
teljesíteni kellett volna. 

Főfeladata v d t a 7-es bizottságnak: tiszta, 
átlátszó , hű képét állítani elő az állam kétévi 
háztartása folyamának. Első sorban föladata lett 
volna tehát a költségvetési tőrvénynek fonalán 
tisztába hozni az államnak minden bevételét és 
kiadását, tisztába hozni így az igazi állami zár
számadást ; és ha ez alap megnyeretett, ennek 
folytán azután bocsátkozhatott volna azon má
sodrendű kérdésnek fökdlágositásába, hogy az 
államnak a kérdéses két évről folytatott ház
tartása activ vagy passiv volt legyen-e? A 7-es 
bizottság azonban megfordított sorral, a helyett, 
hogy igyekezett volna teljes evidentiába hozni 
az államnak bevételeit és kiadásait, s ezeket 
összehasonlítani — a mivel össze kell hasonlí
tani — a költségvetési törvénynyel : főigyeke-
zetét arra fordította, hogy világosítsa föl, hogy 
a két év lefolyása alat t Lónyay pénzügyminisz
ter ur által az állam részére mi és mennyi ta
karít tatott meg; (Derültség bal felől) s e szerint 
irányt tévesztve nagy részét azon nehézségeknek 
nem oldhatta meg, és nem is oldotta meg, a 
melyek az emiitett kimutatás és zárszámadásra 
nézve léteznek, 

A mi a 328. szám alatti számadást, vagyis 
inkább kimutatást illeti, erre nézve mindenek
előtt meg kell jegyeznem, hog}' a 7-es bizottság 
maga is elismeri azt, mi a háznak ezen oldalá
ról mindig mondatott, hogy ezen kimutatás nem 
állami számadás. Megrója a 7-es bizottság azt, hogy 
az 1867-ki állami számadás nem összefoglalva egy 
egészben terjesztetett elő, hanem nagy részben átté
te te t t az 1868-ki zárszámadásba, mi által ugy az 
1868-ki, mint az 1867-ki számadás méginkább 
homályossá lett. Elismeri a 7-es bizottság, hogy 
maga a 328. sz. alatti kimutatás nem elégséges 
arra, hogy megfejtse mindazon nehézségeket, 
melyek abból fölmerülnek és ez okból a 7-es 
bizottság maga is kénytelen volt a pénzügy
miniszter úrtól íölvilágositásokat, kiegészítéseket 
ismételve kérni; ezen fölvilágositások azonban, 
nézetem szerint, részben a, létező nehézségeket 
még inkább súlyosbították. 

Nekem azon eljárásra nézve, melyet a 7-es 
bizottság a kérdéses kimutatás tárgyalására 
nézve követett — hogy a kisebb fontosságú 
észrevételeimet elhallgassam — két főnehézsé-
gem, két főészrevételem van. (Halljuk!) 
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Hogy az elsőt megértethessem, szükségkép , 
előre kell bocsátanom azt, hogy az 1867. évben I 
február vagy márczius elején ő fölségének elnök
lete alatt mindkét állam minisztériumának köz-
benjöttével miniszter-tanács ta r ta to t t és abban 
elhatároztatott az, hogy az 1867. évi állam
pénzügyi kezelés mindenben azon költségvetés 
szerint folytattassék, mely az absolut kormány 
idejében állapíttatott meg és ő fölsége által 
1866. évi deczember 28-án helybenhagyatott. 

Ezen megállapodás folytán a magyar és az 
osztrák pénzügyminiszterek 1867. évi márczius 
8-án abban egyeztek meg, 

E l n ö k (leszáll és Bittó István elfoglalja az 
elnöki széket.) 

G h y c z y K á l m á n : Hogy az 1867-ki 
zárszámadás a bécsi főszámvevőszók által készít
tessék el az összes monarchiára és igy Magyar
országra nézve is, Magyarországra nézve azon 
adatokból, melyeknek átszolgáitatására magát a 
pénzügyminiszter ur kötelezte. Pénzügyminiszter 
ur át is szolgáltatta a bécsi főszámvevőszéknek 
a megkívántató adatokat, a bécsi főszámvevő
szók el is készítette múl t évi, ha jól tudom, 
szeptember vagy október hóban a zárszámadást: 
előzetesen mindazáltal mindazon számlákat, me
lyekből a zárszámadást készítette, a magyar 
pénzügyminiszterrel annak idejében közölte s 
ezen közlött számlákból készült a 328. sz. alat t i 
kimutatás; ugy hogy valóban föltűnő: miképen 
lehetséges az, hogy az adatoknak ily kölcsönös 
közlése mellett a zárszámadás ós a 328. sz. a. 
kimutatás közt mégis különbség és pedig neve
zetes különbség létezik. (Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter közbeszól : Meg van mondva!) A hetes 
bizottság ugyanis bejelenti, s a pénzügyminisz
ter ur elismeri azt, hogy 1.383,665 frtot tesz 
azon ősszeg, melylyel a bécsi számvevőszók által 
készített zárszámadások szerint Magyarországtól 
közösügyi költség fejében több követeltetik, mint 
a mennyit pénzügyminiszter ur kiszámított és 
elismerni akar ; elismeri jelentésében ismételve a 
hetes bizottság, a pénzügyminiszter ur értesítése 
nyomán, hogy az ezen összegek iránti kiegyezés a 
két minisztérium közt mindez ideig nem tör
tént, hogy a tárgyalások ez iránt még folyamat
ban vannak és azt mondja, hogy a kérdés hihe
tőleg csak a közös activumoknak annak idejében 
történendő számbavétele alkalmával egyenlittet-
hetik ki. Méltán lehet ennélfogva csodálkozni, 
hogy miképen történhetett az, hogy miután a 
hetes bizottság elismeri, hogy ezen összeg foly
vást kérdés alatt van : jelentésének további fo
lyamában azt mégis azon összegekhez számítja, 
minden főntartás nélkül, melyeket ugy tekint és 
ugy számit ki, mint a magyar állam javára 
pénzügyminiszter ur által végleg eszközölt meg-
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takarítást. (Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
közbeszól: Nem tagadta senki!) Második észrevételem 
a hetes bizottság jelentése ellen az, hogy a he
tes bizottság az 1867-ik évre nézve a magyar 
államháztartásnak csak egyik ágát vette figye
lembe: azon ágát melyet közigazgatásinak nevez
hetnék, melyre nézve a zárszámadás Bécsben ké
szíttetett e l ; de nem vette figyelembe a földteher-
mentesitési adót, a földtehermentesitési alapnak 
bevételeit és kiadásait,- nem vette tekintetbe az 
1867. évben ugyanazon név alatt létezett orszá
gos adó-pótlékot, az országos alap bevételeit és 
kiadásait. 

Ezen alapolr — igaz — az absolut kor
mány ideje alatt, midőn az összes pénzügy Bécs
ben volt összpontosulva, Budán külön kezeltettek; 
de pézügyminiszter ur hivatalának átvétele után 
pénzügyi tekintetben azonnal kezelés alá vette 
ezen alapokat, és helyesen: mert ezen alapok a 
magyar államháztartásnak 1867. évre is kiegé
szítő részét képezik, a mint hogy az 1868-iki 
zárszámadásban már be is vannak olvasztva a 
magyar pénzügyek összes keretébe. Nem is lehet 
az 1867-ik évi számadásokat ugy összeállítani, 
hogy annak egybeállításánál a földtehermentesi
tési alap bevételeire és kiadásaira és az országos 
alap bevételeire és kiadásaira figyelem ne fordít
tassák. Elismerte ezt maga a pénzügyminiszter 
ur is, midőn azon alkalommal, mikor a 328. sz. 
alatti kimutatást a ház elé terjesztette, bemu
ta t t a egyszersmind a földtehermentesitési alap be
vételeire és kiadásaira, és az országos alap be
vételeire és kiadásaira vonatkozó számadási ki
vonatokat. 

Ha ezen számadási kivonatok figyelembe 
vétetnek, az eredmény máskép mutatkozik, mint 
azt a hetes bizottság kiszámította. 

A 328. sz. alatt i kimutatást vevón alapul, 
ha az ott foglalt bevételek összegéhez hozzáa
datnak a földtehermentesitési és az országos 
alapok valódi bevételei, a magyar államház
tartásnak 1867-ben befolyt összes bevételei 
130.259,795 frt és 69V2 krt tesznek; ha már 
most a kiadásoknál ismét a 328. sz. a. kimutatást 
vévén alapul, az ott foglalt kiadási összeghez, hozzá 
adatnak a földtehermentesitési és országos alapok
nak valóságos kiadásai, a magyar állam háztar
tás összes kiadása a 67. év végen 127.961,645 frt 
28 kr t tesz. E kiadásnak a bevétel :k bői levo
nása után marad 2.298,150 frt 41 V2 kr. Ha 
ezen összegből már most levonom azon egy mil
lió, 383,665 forintot, mely a hetes bizottság 
elismerése szerint még mindig kérdéses ; ha to
vábbá levonom azon 314,339 frt 4 krt, mely 
a hetes bizottság jelentésének 31-ik lapján te t t 
megjegyzés szerint a dohányjövedékre vonatko
zólag a két minisztérium közt még szintén kér-
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desés, összesen 600,146 frt 37 V2 kr. lehet leg-
fölebb azon összeg, melyről a számtani vizsgá
latnak annak idejében megtörténte után lehe
tem! talán állítani, hogy az 1867-ik évi állami 
bevételekből, a kiadásoknak levonása után, az 
1867. év végén fönmaradt. 

Hogy a hetes bizottság nem igy számított, 
annyival inkább föltűnő, mert a hetes bizottság 
maga is elismeri jelentésének 9-ik lapján, hogy 
1867-ben az országos alap kiadásai annak bevé
teleit meghaladták; s ezentúl a kiadást, hibásan 
bár, de 511,028 frt és 49 V2 krban állapítja 
meg. Kérdést is te t t a miniszter urnái, hogy 
ezen összeg honnan fizettetett ki, s miniszter 
úrtól azon értesítést nyerte, hogy kifizettetett 
azon összeg az országos alapnak régibb, az 1866-ik 
évről fönmaradt maradványaiból. Pénzmaradvá
nyok voltak-e ezek, v a ^ tőkék, vagy értékpa
pírok ; — mert az országos alap nevezetes mennyi
ségű értékpapírokkal bírt, — nem tudom. De — mi
után ezen összeg az országos alapnak 1866-ról 
fönmaradott régi maradványaiból elégíttetett 
ki — annyi áll, hogy magát az 1867-ik évi 
államszámadást tekintve, ezen összeg 1867-ben 
mindenesetre tulkiadást, vagyis inkább hiány
latot képezett. 

En birtokában vagyok, t. ház, a bécsi fő-
számvevőszék Magyarországra vonatkozó egyik 
táblázatának, s ebből látom azt, hogy azon kü
lönbségen kívül, melyet a hetes bizottság is ki
emel, a bélsi zárszámadás és a 328 sz. a. ki
mutatás között még más különbség is létezik ; 
jelesül a valóságos bevételekre nézve. Ez irányban 
azonban észrevételt nem teszek, csak átalános-
ságban jegyzem meg, hogy a hetes bizottság 
erre nem figyelmezett. 

A. mi az 1868-ik évi zárszámadást illeti, az 
állami zárszámadásnak egy egyedüli alapja, a 
költségvetési törvény lehet: a jelen esetben tehát 
az 1868-ik évi XXVIII. törvényezikk. Ezen költség 
vetési törvénynek fejezetei, és ha vannak, czimei 
és rovatai szerint kell leszámolni az állam minden 
bevételét és kiadását. 

így történik ez más országokban is. Emlí
tettem, hogy kezemnél van a bécsi főszámvevő-
szék által készített zárszámadásnak Magyaror
szágra vonatkozó egyik táblázata. Engedje meg 
a t. ház, hogy ezen táblázatnak igen csekély 
számú, összesen 4 rovata foglalatjával megismer
tessem. (Halljuk !) A bevételeknél minden egyes 
szám után az első rovatban az foglaltatik. 
hogy mi vétetett be az 1867-dik esztendőre 
nézve, az 1867-dik év folyama alatt és külön az 
1868-diki év második felében. A második rovat 
egyesíti ezen két összeget, és egy összegben tün
teti elő mindazt, a mi az 1867-ik évre bevéte
tett . A harmadik rovat magában foglalja azt, a 

mi a költségvetési törvény ezen ezime a la t t : be-
v ételképen előirányoztatott. A negyedik rovat
ban van összehasonlítás az eredmény és költség
vetési előirányzat közt. az t. i., hogy mennyivel 
volt kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb az előirány
zatnál a valóságos eredmény. 

Azért emiitettem ezeket föl, mert azt hi
szem, hogy a zárszámadás készítésének ezen 
módja oly világos, oly átlátszó, hogy az bárki 
által is könnyen megérthető. 

, Ha ily alap egyszer nyerve van, akkor kö
vetkezhetnek és kell, hogy bekövetkezzenek az 
iránti számitások. hogy vajon az országnak folyó 
évi valóságos bevételei elégségesek voltak-e a f. 
évi valóságos kiadások fedezésére? vagy pedig e 
végett uj kölcsönök fölvételéhez kellett folya
modni, vagy az államvagyonnak elidegenítéséből 
az állam tőkéinek értékesítéséből, az állam régi 
megtakaritásainak. activ követeléseinek fogyasz
tásából kellett uj alapot teremteni? vajon továbbá 
a kiadások productiv beruházásokra fordittattak-e, 
vagy inproductiv kiadásokra ? szóval: vajon az 
állam háztartása activ vagy passiv volt-e? 

ISfem történhetik ez máskép bármely magán 
háztartásnál vagy üzletnél sem. Előbb annak 
számadását kell tisztába hozni, s csak azután 
lehet az iránt számításokat tenni, hogy vajon 
a háztartás vagy üzlet nyereséggel vagy veszte
séggel végződött-e ? Mind a kettőt egy műtétben 
egyesítve egyszerre teljesíteni, a számadások leg
nagyobb megzavarása nélkül — nézetem szerint 
— nem lehetséges. 

A számvitelnek ezen egészséges elveitől a 
zárszámadás eltér. 

Jelesül az 1868-ik esztendei költségvetési 
XXVIII. törvényczikkben az 1868. esztendőre a 
bevétel vagyis a fedezet szám szerint nem volt 
előirányozva. A törvény azt mondja: utalványoz-
tatik 8.058,855 frt a közös pénztár Magyaror
szágot illető activumaiból, a rendkívüli közösügyi 
költségek fedezésére; utalványoztatik a vasúti 
kölcsönből 16.550,000 írt. vasúti czélokra. — 
Egyébiránt az állam ezen törvényben fejezeten-
kint szám szerint meghatározott kiadásainak 
fedezésére az adókból, államjavakból, jövedékek
ből várandó minden bevételből és az államjavak 
eladásából, koronái uradalmi úrbéri kötvények 
értékesítéséből, régi adó és bérleti hátralékokból 
bejövendő minden összeg átalánosan utalvá-
nyoztattak. A fedezet e szerint nem levén elő
irányozva, a zárszámadást készítő főkönyvelési 
osztály ideális előirányzatot vett alapul. 

Alapul vette t. i. azon előirányzatot, me
lyet a miniszter az 186S-ik esztendei költségve
tésnek beterjesztésével a ház elé terjesztett, és 
a melyet a pénzügyi bizottság részletesen nem 
tárgyal t , csak átaíánosságban fogadott el , a 
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képviselőház azonban sem meg nem vizsgált, 
sem nem tárgyalt, sem el nem fogadott, s a 
mely előirányzat e szerint törvényesen nem lé
tezőnek tekintendő. 

A zárszámadás ezen előirányzatot vévén 
alapul, azon óhajtásánál fogva, hogy ezen ala
pon megtakarításokat mutathasson k i , mégis 
ezen előirányzatot sem követte következetesen, 
mert a főkönyvelési osztály saját fölfogása sze
rint, a törvénytől eltérőleg, mert abban arról 
egy szó sem foglaltatik, önkényesen különbséget 
tesz bevétel és jövedelem közt és ezen alapon 
külön számcsoportokat állit elő. 

A mi a kiadásokat illeti, azok az 1868-iki 
XXVIII. törvényben fejezetenkint, szám szerint 
voltak előirányozva. Ezen törvényes előirányza
tot sem követi azonban a zárszámadás, mert i t t 
is a „költség'- és ,,kiadás" között megkülönböz
tetést tesz, és ezen megkülönböztetés alapján, 
melyet keresztülvisz minden egyes tételen, a 
főkönyvelési osztály saját fölfogása szerint, mely 
— lehet helyes, lehet téves, de a törvénytől 
mindenesetre eltérő — és azo i elvekre nézve, 
melyek ezen megkülönböztetésben követtettek, 
sem a zárszámadásban, sem a hetes bizottság 
jelentésében fölvilágosítva nincs: „költség" és 
„kiadás" czimek alatt önhataimüag külön szám
csoportokat állit föl és azokat eombináija az 
általa alapul vett ideális előirányzatban. 

Ezen eljárásnak nem lehetett más eredmé
nye, mint az, hogy a zárszámadás nem mint a 
hetes bizottság mondja, nehezen érthető, hanem 
érthetetlenné l e t t ; {Igaz! Ugy van! bal felől.) 
nem lehetett ezen eljárásnak más következménye, 
mint az, hogy azon munkában, melyet zárszám
adásnak nevezünk, van négy kimutatás, több 
mérleg, de valóságos zárszámadás nincs, mely 
az állam minden valóságos bevételét és kiadá
sát, ugy, mint kell, a költségvetési törvénynyel 
összeegyeztetve, összefoglalva terjesztené elő. 

A zárszámadásnak ezen hibáit a hetes bi
zottság mind elsajátította. A költségvetési tör
vényre, az 1868. XXVIII. törvényre, jelentésében 
is alig hivatkozik, alapul azt számításaiban sem
mi esetre nem vette, s a helyett, hogy a költ
ségvetési törvény alapján hozta volna tisztába 
az állam valóságos bevételeit és kiadásait, elfo
gadja a főkönyvelési osztály által a törvénytől 
eltérőleg önhataimüag a „bevétel" és „jövede
lem," „költség" és „kiadás" czimek alatt önké
nyesen egybeállított számcsoportokat a nélkül, 
hogy csak azt is, hogy vajon ezen megkülönböz
tetés mily elvek szerint történt, tüzetesen meg
vizsgálta volna, és igy nem tet t egyebet a he
tes bizottság, mint, hogy ismétli a zárszámadás
nak tételeit és számításait, s ezen alapon ter

mészetesen más eredményre nem jöhetett, mint 
az, melyet maga a zárszámadás kifejt. 

Jelesül igy számit a hetes bizottság je
lentésének 34. lapján — bocsánatot kérek, hogy 
számokat kell idéznem, de számadásról szólván, 
lehetetlen számokat nem említenem. Azt mondja 
a hetes bizottság jelentésének 34. lapján, hogy 
az 1868-dik évre előirányzott jövedelem volt 
100.150,000 forint; költség volt előirányozva 
110.302,300 frt 40 k r t : te t t tehát az előirány
zott hiány 10.152,300 frt 40 krt. 

Ezután azt mondja: előirányozva volt 1868. 
jövedelem 100.150,000 frt, bejött valósággal jö
vedelem 112.849,449 frt 9 3 ^ kr. Tehát több 
jött be az előirányzatnál 12 millió 699,449 frt 
93ll2 krral. Előirányzott költség volt 110.^02,300 
forint 40 kr. A való-ágos költség pedig te t t 
109.227,460 frt 82 krt, és igy mindaz, a mi
vel több jött be, mint előirányozva volt, keve
sebb adatott ki, mint előirányozva volt, összesen 
13.774.289 frt 51 % krt tesz. Ebből fedeztetvén 
az előirányzati hiány, mely 10.152,300 írt. 40 
krt te t t . maradt tiszta megtakarítás 3.621,989 
frt 114, kr. 

Ezen számítás magában igen helyes, csak 
az a hibája van, hogy a számok nem állanak, 
melyeket a számításban alapul vett. 

Jelesül, hogy előirányzott jövedelmet vesz 
a hetes bizottság számítási alapul ; pedig emii
tettem már, hogy az 1868. törvény 18íí8. évre 
a fedezetet szám szerint nem előirányozta: nem 
levén előirányozva szám szerint a fedezet, ter
mészetes, hogy hiány sem lehetett a törvényben 
előirányozva ; e tekintetben tehát már a hetes 
bizottságnak számítása nem áll. Sőt még ha 
alapul vétetik azon előirányzat is, melyet a pénz
ügyminiszter 1868. évben a költségvetéssel egye
temlegesen a ház elé terjesztett, s a melyet a 
hetes bizottság különben követ: az általa a fön-
tebbiek szerint számításba vett összegek ezen 
előirányzattal sem megegyezők. Mert a pénzügy
miniszter által előterjesztett előirányzatban elő
irányozva volt bevétel 146.215,800 írt, kiadás 
135.915,800 frt, s igy a miniszter maga 1868. 
évre nem hiányt, hanem 1<> milliónyi fölösleget 
te t t kilátásba, s ezen fölösleget a pénzügyi bi
zottság azon jelentésében, melyet egyébiránt a 
ház el nem fogadott, ezen fölösleget még 15.848,000 
forintra emelte. 

Hasonlókép a hetes bizottság számításában 
egyik factorként működik az, hogy a költség 
előirányozva volt 110.302,300 frt 40 krral, és 
ez sem áll, mert a költségvetési törvény egyenes 
tanúságot tesz arról, hogy hozzá számítva azon 
100,000 frt, melyet póthitelképen az ország
gyűlés a belügyminiszternek utalványozott, a 
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törvény által megállapított kiadási előirányzat I 
130.618,300 írt ós 40 krt t e t t , 

A többi számok is, melyek a hetes oizottság 
fönebbi számításában kitéve vannak, a hetes bi
zottságnak általam ugy is későbben megemlí
tendő saját adatai szerint a valósággal meg nem 
egyeznek. 

Kitetszik ezekből, hogy a hetes bizottság 
nem,—mint kellett volna a költségvetési törvény 
alapján számított, nem számított a ház határo
zata következtében, a mely szerint a hetes bi
zottságnak egyenesen meg volt hagyva, hogy 
magát a költségvetési törvény 1868-ik évi XXVIII. 
t . ez.-ét vegye figyelembe, hanem számított a 
főkönyvelési osztály által a zárszámadásban ille
téktelenül fölvett ideális előirányzat és önkénye
sen összeállított számcsoportok szerint. 

Ha pedig maga a költségvetési törvény vé
tetik figyelembe, akkor ismét más eredmén}r 

jön ki, mint az, melyet a hetes bizottság ki
fejtett. 

Én, t. ház! megkisérlettem a költségvetési 
törvény alapján tervezni az 1868-ik évi zár
számadást. Ezen számításomnak summázatát 
igen röviden bátor leszek a t. képviselőház elé 
terjeszteni. Előlegesen mindazáltal megjegy
zem, hogy a számításba vett tételeket mennyi
ségökre nézve, minden további nehézség elkerü
lése végett, azon összegekkel vettem föl, melye
ket e tekintetben a hetes bizottság is elfogadott; 
ámbár megvallom, hogy számításai ellen nagy 
összegekre rugó ellenvetéseim lennének. Első 
sorban számításba vettem az állam valóságos 
összes bevételeit és kiadásait, ezeket összehason
lítottam a költségvetési törvénynyel, és azután 
tettem számítást az i r án t : vajon az 1868-ik évi 
háztartás activ vagy passiv volt-e 1 Számitásom 
adatainak elősorolása nem fog sok időt igényel
ni. (Halljuk! Halljuk!) 

A fedezeti előirányzatot nem vehettem föl, 
mert a költségvetési törvény a fedezetet szám 
szerint nem határozta meg, hanem fölvettem a 
valóságos bevételt és pedig a hetes bizottság 
jelentése második mellékletének 6-ik rovatában 
és ugyanazon jelentés 4-ik melléklete szerint: 
149.896,279 frt 78 Va krral. A kiadás a tör
vényben van előirányozva, és pedig 130.6 i 8.300 
frt és 40 krral. A valóságos kérdést a hetes 
bizottság jelentése 3-ik mellékletének 6-ik rova
tában és a 4-dik számú melléklet szerint föl
vettem 121.808,423 frt 16 krt, és igy a kiadást 
a bevételből levonván, 8.809,887 frt 24 kr azon 
összeg, melylyel kevesebb adatott ki 1868-dik 
évben, mint előirányozva volt. 

Ez mindenesetre igen nevezetes összeg, de 
ezen nem annyira megtakarítás, mint költségkí
mélés, a minisztériumnak nem érdemül tulajdo

ni tható, hanem részint mulasztásának, részint oly 
tényeknek, melyek a minisztérium minden hoz
zájárulása nélkül önmagukból következtek. (De
rültség jobb felől. Mozgás. Halljuk!) 

Kevesebb adatott ki azon összegből, mely 
előirányozva volt: először a vasutakra 6.882,095 
frt 51 krral, és ez igen természetes, mert azon 
esztendőben a közlekedési minisztérium által vas
pályákra, jelesül a nagyvárad-kolozsvári, és a 
károly város-fiumei vonalokra nézve nagy mun
kálatok helyeztettek kilátásba, melyekre 9.400,000 
frt volt előszámitva; a minisztérium azonban 
ezen pályákra nézve semmit, vagy igen keveset 
tet t , természetes tehát, hogy nem adathatott ki 
ezen összeg azon pályákra, melyek nem építtet
tek. (Derültség bal felől.) 

A második czim, melynek rovata alatt sok
kal kevesebb adatott ki, mint előirányozva volt, 
az államadóssági évijárulék. E ezimen az elő
irányozott összegnél 1.124,497 frt %\\ krral 
kevesebb adatott ki. (Zaj. Lónyay miniszter köz
beszól : E miatt vád alá kell helyezni a minisztert. 
Halljuk! Halljuk! a bal oldalon.) 

Föltűnő első tekintetre, t. ház, hogy miután 
nekünk állandó évi államadóssági járadékunk 
van, mely nem változhatik : mikép történhetett, 
hogy mégis e czim alatt ily nevezetes megta
karítás mutatkozik1? A dolog igen könnyen meg
magyarázható. (Halljuk!) 

Tudni méltóztatnak, (Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter közbeszól: Persze tudjuk! Halljuk, 
Halljuk! a baloldalon.) hogy az államadóssági évi 
járulék fejében fizetendő összeg egy része, 11 
millió forintnál több, ezüst érezpénzben fizetendő, 
és ha ezen összeg nem fizettetik ezüst érez
pénzben. az agio ráfizetése által pótolandó a 
hiány. 

Ennélfogva a pénzügyminiszter ur helyesen, 
(Lónyay közbeszól: Nem is tehetett máskép!) kelle
ténél mégis nagyobb összegben előirányzatba vette 
azon egész összeg után, mely érezpénzben fize
tendő, az agiót, és pedig az 1868. esztendő első 
felére 15°/0-el, az esztendő 2-ik felére 20°/0-el, s igy 
előirányzott agio fejében 2,087,050 frt. Történt 
azonban hogy a határ vámokból, melyek ezüst 
érezpénzben fizetendők, sokkal nagyobb összeg 
jött be, mint váratott , és az agio sem emelke
dett 20°/0-re, de átlag még 15°/0-re sem egé
szen, s igy a miniszter ur az agio fejében elő
irányzott " 2,087,050 frt helyett csak 864,551 
frt 89 Vi krt fizetett, ez tehát igen megma
gyarázza: az államadóssági évi járulék fejében 
megtakarítás miként történhetett. (Mozgás a jobb 
oldalon. Halljuk !j A közösügyi költségekre keve
sebb adatott ki az előirányzatnál 1,416,956 frt 
99 krral, ez is igen könnj^en megmagyarázható. 
Méltóztatnak tudni, (Lónyay Menyhéit közbe szól: 
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Igen is ') hogy a közösügyi költségekből levona-
tik azon jövedelem, mely a határ-vámokból vár
ható, és ezen jövedelemnek levonása u tán osz-
tatik föl azután a közösügyi kiadás arány sze
rint a monarchia két állama között. (Halljuk!) 
Az 1868-dik évi delegatio a határ-vám fejében 
7,200,000 frtot irányzott elő, miből Magyaror
szágra 2,160,000 frt esett. A határ-vámok azon
ban oly szépen jövedelmeztek, hogy minden levo-
dók levonása után Magyarországra magára 
5.593,864 frt 20 kr esett. Ez tehát természetesen, 
igenis megmagyarázza azt, hogy miniszter ur
nák készpénzben kevesebbet kellett közösügyi 
költségek fejében fizetnie az előirányzott összegnél. 
(Helyeslés bal felől. F'ólkiáUás jobb felől: Hála 
Istennek !)Távol is van tőlem, hogy én ezt rosz-
szaljam, mert a t. képviselők maguk is átlátják, 
söt maga Paczolay képviselő ur is átlátandja, 
hogy igen naiv követelés lett volna a miniszter 
úrtól azt kivánni : hogy ez előnyről mondjon le ; 
de én azt akartam csak a mondottakkal bizo
nyítani, hogy ezen megtakarítások nem a minisz
térium fényeinek, hanem önként bekövetkezett 
körülményeknek tulajdonitandók. (Mozgás jobb je
löl.) Ezeket csak mellesleg megemlítve, folytatom 
számításaimat. 

A valóságos bevétel tet t 149,896,279 frt 
78V2 krt , a valóságos kiadás 121,808,423 frt 16 
krt. A kiadást a bevételből levonván, marad 
28.087,856 frt 62 y, kr. Ezen összegből mindenek
előtt kielégitendők voltak azon sommák, a melyek 
az 1867-ik esztendei számadási évre 1868-ban pót
lólag kifizetendők voltak. (Halljuk! bal felől. Zaj jobb 
felől.) — Ha a t. ház nem kívánja ezeket tovább 
hallgatni, megelégszem, ha a gyorsíróknak a 
többit lediktálhatom. (Halljuk! Halljuk!) Ezen 
összegek a zárszámadás 54. és 55. lajtai szerint 
46,258 frt 81 kr bevételi összegnek levonása után 
4.114,463 frt 70V2 krt tesznek. Ezen kiadást 
is az emiitett bevételből levonván, — és i t t igen 
kedvező dolgot fogok mondani , — marad 
23.973,392 frt 92 kr, mint oly összeg, mely ez 
évi kiadások levonása után az évi bevételekből 
a pénztárban megmaradt, és az 1868-ik eszten
dei államzárszámadás a.etivumát képezi. 

Ezen activummal szemben azonban passi-
vumok is vannak, jelesül azok, melyek ez év 
folytán az állam terhére fölvett kölcsönből az 
államjavaknak, az állam tőkéjének eladásából. 
az állam régebbi megtakarításainak, activ köve
teléseinek elfogyasztásából eredtek. Ezen összegek 
a következők : 

Vasúti kölcsön fejében bevétetett 22.111,830 
frt 58 Vs kr, a valóságban azonban a teher, mely 
e czim alatt az országra h áramlott, sokkal na
gyobb, mert tudva van, hogy a vasúti kötvé
nyek a névszerinti értéken alól bocsáttattak ki. 

i Ide tartozik azon 8.058,855 frt 60 kr, mely 
összeg az országnak a közös pénztárban levő 
activumaiból az 1868-ik esztendőben a közös
ügyi rendkívüli költségek födözésére utalványoz-
tatot t . Az államjavakért befolyt, a hetes bizott-

I ság számítása szerint azonban a valóságban na-
í gyobb összegben 42,838 frt 51 kr. A koronái 

úrbéri kötvények értékesítésénél a veszteség, a 
hetes bizottság számítása szerint, mely összeg 
is kevesebb annál, melyet számításba kellett 

! volna tenni, tesz: 258,387 frt 32 krt, a régi adó
hátralékokból befolyt 5.028,281 frt 92V, kr, a 
régi bérleti hátralékokból bejött 1.808,043 frt 
57 kr. Ezen passivumok összesen 37.308,237 frt 
51 krt tesznek, és ez összeget összehasonlítván 

j azzal, mely, mint emlitém, az állampénztárban 
megmaradt t. i. 23.973,392 frt 92 krral, még 
mindig 13.334,844 frt 59 kr azon összeg, mely a 
68-ik év lefolyta alatt az állam terhére fölvett 
államkölesönből, az állam régi megtakaritásaiból, 
eladott javaiból, elfogyasztott activ követelései
ből 1868-ban valóságosan kiadatott. 

Igaz, hogy ezen összegből beruházások is 
történtek. El fogom mondani a beruházásokat. 
A hetes bizottság jelentésének 5-ik számú mel
léklete szerint beruháztatott jelesül az állam-
vagyonnál 122,880 frt 31 kr, a dohányjövedék
nél 106,410 frt 38^2 kr, uj távirdai vonalakra 
268,816 frt 68 kr, a pesti curia építésére be-
fektettetett 200,000 frt; a bányauradalmakban, 
bánya erdőkben, kincstári uradalmak és erdők
ben, a budai tébolydában, postáknál, távirdáknál; 
az anyagok, termesztmények, szerek és eszközök 
értéke öregbedett 2.033,508 í r t 46 krral1; 
ehhez járul még azon 9.667,904 frt 49 kr, 
mely vasúti czélokra a vasúti kölesönből beíek-
tetetett. 

Ezen számításra nézve két megjegyzést kell 
tennem: először én a termesztmények és anya
gokban levő értékszaporodást azon összegben 
vettem föl, mint a hetes bizottíág is fölvette; 
de miután a hetes bizottság maga jelentésének 
32-ik lapján sajnálattal jegyzi meg, hogy akkor, 
midőn a minisztérium az ügykezelést átvette, 
ezen anyagok és termesztmények leltározva nem 
let tek: megvallom nehezen érthettem meg, hogy 
mikép történhetett mégis, hogy ez értékszapo
rodás ily leltár hiányában mégis ily pontosan 
utolsó krajczárig kiszámíttathatott. 

A második észrevételem a gödöllői uradal
mat illeti. (Halljuk.) A gödöllői uradalom be-
czikkelyezéséről szóló 1868. észt. V-ik törvény-
czikk világos tartalma szerint ezen uradalom a 
magyar korona javai után megszüntetett ur-
bériségek, valamint a szőlő dézsma váltság és 
egyéb áilamjavak értékesítése fejében befolyt 
összegek egy részén vétetett meg, ugyanezt fog-
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lalja magában az 1869: XXV. t. czikk, melylyel 
a múlt évben a gödöllői uradalomnak némely 
más alkatrészei is beezikkelyeztettek. A törvény, 
melyet még hozzá a pénzügyminiszter ur in
dítványozott, egyátalában nem hazudhatik, s 
azok szerint, a mik e törvényben foglaltatnak, a 
gödöllői uradalom megszerzésével az államvagyon 
nem öregbittetett, hanem arra nézve csak ér
ték-csere történt, a mennyiben t. i. az állam
vagyonhoz az előtt tartozott ingó érték ingatlanná 
változtattatott át, s azért én a gödöllői uradalom
nak különben nevezetes megszerzését a beruhá
zások sorába nem vettem föl ugy, mint azt a 
hetes bizottság sem tette. Miután azonban még
is ez nevezetes kiadás : szüks égésnek tartom ezen 
megjegyzést tenni. 

Az összes beruházások, melyeket emiitet
tem 12,399,520 frt 32V« kr t tesznek. Ha ezen 
összeget összehasonlítom azon 13,334,844- frt 
59 krral, melyet előbb mint passivumot emii
tettem, akkor is még mindig 935,324 frt ma
rad mint oly összeg, mely az állam terhére föl
vett kölcsönből az állam activ követeléseinek, 
tőkéinek fogyasztásával, az 1869-ik esztendő 
alatt, a nélkül, hogy beruházás volna, valóban 
elköltetett. Es ez igy állván, azon megtakarí
tásnak, mely a hetes bizottság jelentésében 
6.083,405 frt 73 krba számíttatik ki, saját ada
tai szerűit, alapja és indoka nincs, és ezen 
megtakarítás a hetes bizottság saját ada
tai szerint sem igazolható: mindamellett, hogy 
el kell ismernem, hogy az adókból és egyéb ál-
lam vagy ónból 1868-ban nevezetesen több jött 
be mint előre látható volt. 

Távol van azonban tőlem t. ház, hogy ezen 
számításokat csalhatlanoknak nyilvánítanám. — 
(Ugy van! jobb felől.) Csakhogy a csalhatatlansá
got a másik részről sem ismerem el, mert min
den adatnak ismerete, kutatása és kellő idő föl
használása nélkül, számtanilag biztos eredményt 
előállítani nem lehet és nem is kívánom egy
átalában, hogy a t . ház ezen számításaimnak 
arra nézve, a mi a számeredményeket illet5, kü
lönös fontosságot méltóztassék tulajdonítani. De 
azt hiszem, hogy az adatok, a melyeket előad
tam, elégségesek annak bebizonyítására, hogy a 
hetes bizottság föladatának megoldásában nem 
jár t el ugy, a mint eljárnia kellett volna: mert 
nem a költségvetési törvényt vette alapul, s 
nem vette alapul a ház határozatát , mely egye
nesen ezen költségvetési törvény figyelembevé
telére utas í tot ta ; hanem eltérve a törvénytől 
és eltérve a ház határozatától, a könyvelési osz
tály által a zárszámadásban fölvett ideális elő
irányzat és önkényesen összeállított számcsopor
tok szerint számított. Miután pedig a zárszáma
dásnak, következőleg a számvizsgálatnak is egye

düli alapja a költségvetési törvény lehet, s a 
hetes bizottság ezen alaptól eltért, ennélfogva a 
jelentése törvényes alap nélkül szűkölködvén, 
sem az általa kiszámított megtakarításnak iga
zolására, sem arra nem elégséges, hogy annak 
alapján a pénzügyminiszter urnák az illető két 
évre nézve további számadás terhe alól már 
most főimentés adassék. 

Még csak egy pár rövid észrevételt akarok 
tenni. A zárszámadás egyik hibája az, hogy abba 
sok millióra rugó oly összegek is kevertetnek 
bele, melyek mint átfutok a bevételt vagy ki
adást nem módosítják ugyan, de az átnézetet 
szerfelett nehezítik, és fölvétettek oly összegek 
is, melyek a zárszámadáshoz különböző okoknál 
fogva nem tartoznak így például ily összeg 
azon 4,956,233 frt 48Vs kr, mely a zárszámadás 
33. lapja szerint a, mintegy 30 millió forintra 
rugó inségi és más kincstári költsönökből 1868. 
évben az állampénztárba befolyt; pedig a hetes 
bizottság jelentésének 17. lapja szerint ez ösz-
szeg nagy részben a közös pénztár activumai-
hoz tartozik, és ott lesz elszámítandó. Ily ösz-
szeg 2-or az, mely az úgynevezett idegen pén
zekből ered, a mely idegen pénzekből, — a mint 
a zárszámadás 33. és 55. lapján látható bevé
telek és kiadások összeegyeztetéséből kitetszik — 
1868-ban 3.980,248 frt 21 kr maradt a pénz
tárban. A hetes bizottság a zárszámadás ezen 
hibáját elkerülte ; mert számításaiban azon ösz-
szegeket, melyek csak átfutok vagy különben a 
zárszámadáshoz nem tartoznak, a számításból 
kihagyta: de a hibát csak félig kerülte e l ; mert 
midőn az általam emiitett alap számításának 
igazolására jelentésének végszakaszaiban próba 
számításokat tesz, ezen próba számitások egyik 
factorául fölveszi azon 28.033,268 frt 547s kr 
bevételi töbletet, mely a zárszámadások 33. és 
91 . lapján és a vagyon és pénztári mérlegben 
említtetik; és nem veszi észre, hogy ezen bevé
teli többlet előállítására befolyással voltak azon 
összegek is, melyeket előbb emiitettem, s hogy 
e szerint ezen bevételi többlet alapszámitása 
igazolására eszközlött próbaszámítások tényezőjéül 
helyesen föl nem vétethetet t ; sőt épen azon 
körülmény, hogy a hetes bizottságnak számítása 
ily hibás faetornak közbejöttével eszközlött pró
baszámítással igazoltatik, azt mutatja, hogy 
hibás a hetes bizottság számítása. 

A hetes bizottság hivatkozik a szakértők
nek véleményére. Mit mondanak a szakértők 1 
Azt mondják, hogy az állam fökönyvelési osz
tály könyveiben kitüntetett 1867. évrőli marad
ványok ós az 1868. évre előirt tételek az or
szággyűlés elé terjesztett zárszámadással meg
egyeznek, és hogy a fökönyvelési osztálynak 
könyvei a kettős könyvitel rendszere szerint 
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vezettetnek. A szakértők tehát azt bizonyítják, 
a mit senki kérdésbe nem vett, és mindnyájan 
régen tudunk: mert kinek jutot t volna eszébe 
azt vélni, hogy a főkönyvelési osztály könyvei
ből az illető tételek a zárszámadásokban meg
hamisítva írattak á t ; és azt, hogy a kettős 
könyvelési rendszer szerint vezettetnek az állam
főkönyvelési osztály könyvei, a pénzügyi minisz
ter ur már ismételve szives volt kijelenteni. — 
Nem is az a kérdés t. ház, hogy a íőkönyvelési 
osztály főkönyveiből a zárszámadásokba helyesen 
vezettettek-e be az illető tételek; hanem a kér
dés a 2, : hogy •— tekintve főképen azon illetéktele
lenül t e t t megkülönböztetést, mely a törvény
től eltérőleg a bevételek és jövedelmek, a költ
ségek és kiadások közt tétetik, és a mely meg
különböztetésnél követett elvek sem a zárszáma
dásban, sem a bizottság által fölvilágosítva nin
csenek, — az illető tételek magukba a főköny
velési osztály könyveibe helyesen irattak-e be ? 
erről a szakértők semmi fölvilágosítást nem ad
nak, annálfogva a szakértők véleménye a hetes 
bizottság jelentését nem támogathatja. Végre 
(Halljuk!) a hetes bizottság élénk szavaiban 
helyeseltetik azon számviteli rendszer, mely 
szerint az előttünk fekvő zárszámadás készít
tetet t . 

En részemről kénytelen vagyok bevallani, 
hogy nem ismernék egyhamar nagyobb cala-
mitást, mely a magyar államháztartást érhetné, 
mint ha állandósittatnék azon zárszámadás-készí
tési rendszer, melylyel az 1868. évi zárszáma
dás készíttetett, mely kiválólag alkalmas arra, 
hogy az állam pénzügyi kezelését, a mennyire 
lehet, elhomályosítsa. Reményiem azonban, hogy 
m i n t á n az állam összes számviteli rendszere 
irá nti törvényjavaslatnak előterjesztésére az al
kotandó törvény által fölállítandó állami szám
vevőszék leszen utasítandó: ezen állami számvevő
szék a zárszámadások készítésére nézve bizonyo
san maga is jobb, tökéletesebb, ezélszerübb módot 
íog követni és a ház elé terjeszteni,mint a 
melylyel az 1868-ki zárszámadás készíttetett. 

Most nincs egyéb hátra, mint hogy fölolvas
sam azon határozati javaslatot, melyet a t. ház 
elé terjeszteni bátor vagyok. (Fölolvassa.) Aján
lom azt t. ház figyelmébe. (Élénk hosszas éljen
zés bal felöl.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (fölol
vassa Ghyczy Kálmán határozati javaslatát.) 

„Minthogy a számadások számtani vizsgá
lata egyes tételeinek igazolását tartalmazó mel
lékletek összehasonlítása, az utánszámitás s az 
eredeti okmányokba való betekintés nélkül, mik
nek teljesítését a 328. szám alatt kimutatásra, 
s az 1868-ik évi zárszámadásra nézve a képvi
selőház múlt évi deczember 2-án hozott határo

zatában, jelentéstétel kötelessége mellett, a föl
állítandó állami számvevőszékre bizta, bármely 
számadás megvizsgálásának sem alapja, sem ér
telme nincs. 

A hetes bizottság tovább a 328. sz". a. ki
mutatásra nézve saját jelentése szerint is fön-
álló nehézségeket nem oszlatta e l ; az 1868-ik évi 
zárszámadást pedig nem az azon évi költségve
tést megállapító XXVni-ik törvényezikk alap
ján tárgyalta, hanem a zárszámadás tételeit 
egyszerűen ismétli a nélkül, hogy a jövedelem 
és bevétel, a költség és kiadás között önkénye
sen tett megkülönböztetés miatt az emiitett 
törvénytől eltérőleg lett fölszámitásuknak hely
telenségére figyelmezett volna: 

Ezeknél fogva a képviselőház az emiitett 
bizottságnak jelentését számvizsgálatnak nem te
kinthetvén, nem tartja elégségesnek arra, hog}r 

annak alapján a pénzügyminiszter a kérdéses 
évekre vonatkozó számadásaira nézve a felelős
ség terhétől fölmentessék, s ez iránti határoza
tá t a minisztériumtól független, önálló hatás
körrel fölállítandó állami számvevőszék, annak 
idejében beadandó jelentéséig fölfüggeszti." 

J u s t h J ó z s e f ; T. ház! Midőn oly sze
rencsés voltam, hogy múlt november 25-én egy 
határozati javaslatot terjesztettem a ház elé, 
melynek czélja az volt, hogy az 186 T-ik évről 
szóló kimutatások és az 1868-iki zárszámadá
sok megvizsgálására a ház egy héttagú bizott
ságot küldjön ki, épen nem éltem azon illusió-
ban, hogy azon érdemes tagok, kik a lefolyt 
viták közt a küldöttség irányában már előzete
sen bizalmatlanságukat nyilvániták, és előre ki
mondták, hogy nem lesz képes senki a házban 
megvizsgálni a számadásokat; hogy épen azon 
oldal, melynek érdemes vezére ma nyilatkozott, 
dicséretet vagy megelégedést nyilvánítson a kül
döttség munkálatára nézve. Mondom, ezt nem 
vártam, s azért nem is vagyok meglepetve és 
elkészülve arra, hogy a képviselő ur, ki egy 
roppant szorgalommal összeállított számcsopor
tot tüntetet t föl, i t t helyeslését nyilvánítsa. 
Igaz ugyan, ő maga is világosan kimondta, hogy 
azoknak csalhatatlanságot nem akar tulajdoní
tani ; de másfelől nem vallotta be azt sem, hogy 
azok épen oly önkénynyel vannak összeállítva, 
mint a milyen összeállítási önkénynyel vádolta 
ő a hetes bizottságot. Midőn valamely szám
adásra nézve, — legyen az bármily tökéletesen, a 
legnagyobb szorgalommal és ernyedetlen mun
kássággal készült jelentésre alapítva, — azt mond
ják, hogy az azért nem helyes, mert többet 
tett , mint a mennyit kellett volna tennie, t. i. 
olyasmibe bocsátkozott, a mire határozat által 
nem volt megbízva, mint azt specialiter a kép
viselő ur is szíveskedett mondani, hogy a szám-
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adások és egyes tételek megvizsgálásába bocsát- i 
kozott, - én megvallom, hogy ez előttem nem ké
pez olyasmit, mi miatt vádolni lehetne a bizott
ságot. Meglehet, hogy a bizottság, s tán néze
tem szerint is, tovább ment; de ha csupán csak 
azt te t te volna is, a mi kötelessége: dicséretet 
érdemelne. Az természetesen nem valami külö
nös, ha valaki meg nem elégedését nyilatkoz
tatja. Erre el is voltunk készülve. 

Hanem a logika tovább vezet, és erre mél
tóztatik legnagyobb súlyt fektetni: hogy t. i. a 
pénzügyminisztert nem lehet fölmenteni. Termé
szetesen, ha azt méltóztatnának vitatni, hogy e 
munka egészen tökéletes, milyennek én tartom, 
akkor ily resultatumot nem lettek volna képe
sek indokolni. Én meg vagyok győződve, hogy 
a miniszter ur azt, mit ő kötelessége szerint tel
jesít, magának érdemül nem tulajdonitja. Épen 
Ghyczy t. képviselőtársam mondta azt, midőn 
az agióból befolyt jövedelmeket előszámlálta, 
hogy ez nem érdeme a pénzügyminiszternek. 
Megvallom, én sem tartom annak; hanem ebből 
nem következik az, hogy azért nem lehet föl
menteni, mert ezt neki érdemül tulajdonítani 
nem lehet. (F'ólkiálfásoh: Ez nem argumentum ) 
Ez nem argumentum sem részemről, sem Ghy
czy Kálmán t. barátom részérő], ezt elismerem. 
Hogy a bizottság kötelességének teljesítését ké
pesek legyünk megítélni, leginkább szükség con-
statáLni azt, mi volt kötelességéül téve a bizott
ságnak, s megfelelt-e e kötelességnek? Mert 
akármily rakás számot összeállítani, előttem még 
nem bizonyít semmit. 

A hét tagból álló bizottság a végből volt ki-
küldve, hogy a múlt évben a ház elé terjesztett 
1867-ki állami bevételekről és kiadásokról szóló 
kimutatást, valamint a 1868-ik évi zárszámadást 
tárgyalás alá vegye. Nem volt utasít ja arra, 
mi módon vegye ezt tárgyalás alá, mert e te
kintetben utasítást — ez az első eset levén — 
nem is lehetett adni. Mi volt tehát leginkább 
kötelessége? Az, hogy a tárgyalásnál figyelembe 
vegye az 1867-ik évi 653. sz. a. kelt határoza
tot és az 1868dk évi törvényczikket. 

Gondolom, nem állítja senki, sőt maga a 
pénzügyminiszter sem állította, s a hetes bizott
ság sem mondja, hogy az 1867-ki kimutatások 
tökéletesen constatálják az az évi bevételeket és 
kiadásokat. Ezt állítani nem lehet, azért sem, 
mert a hol a költségvetést nem mi csináltuk, 
lehetetlen, hogy a számadás oly tökélylyel bír
jon, minővel bírhat az, ha rendszeresen átvizs
gált költségvetési törvényre támaszkodik. 

Hogy a bizottság a különbségek földeríté
sére mindent megtett, ez kitetszik, ha jelentésé
nek első lapját megnézzük. 

A mi már az 1868-iki számadásokat illeti, 

ezekre nézve a bizottság sokkal kellemesebb 
helyzetben volt, mert előtte feküdt a költségve
tésről szóló 1868-iki XXVIII-ik törvényczikk. 

I t t legalább a költségvetés már szabályozva 
volt és a bizottság igy könnyebben járhatot t el. 
Mikép jár t el a bizottság e tekintetben, ez ki 
van mutatva a jelentés 15-ik lapján, a hol föl
sorolja mindazt, mi volt kötelessége, és mit te t t , 
és ugy hiszem, ha azt bárki figyelemmel ol
vassa, meg fog győződni arról, — természetesen 
ha elfogultság nélkül akar ítélni — hogy csak
ugyan egészen megfelelt kötelességének. 

Kétséget nem szenved, t. ház, hogy min
den ügynek megítélésénél sok tekintetben hatá
roz az álláspont, melyet elfoglalunk. Es én épen 
nem csodálkozom azon, hogy Ghyczy Kálmán 
képviselő ur nem helyeselte a hetes bizottság el
járását , mert helyeslésének következménye ok
vetlenül az lett volna, hog}r a törvény értelmé
ben föl kellett volna menteni a pénzügyminisz
ter t ; ugy viszont ő nem fog csodálkozni, hogy — 
miután én előre kimondtam — bizalmamat a 
hetes bizottság iránt, és azt tartom, hogy nem
csak lehet, de kötelességünk is az 18á8-ki tör
vényczikk értelmében, melyet ugy szólván ma 
van alkalmunk legelőször gyakorlatilag életbe
léptetni, a számadásokat megvizsgálni, hogy 
mondom, én munkájával meg vagyok elégedve ; 
mert a bizottság ugy jár t el, mint a ház tőle 
megkívánta, vagyis : teljesítette kötelességét. A 
ház a jelentésből meggyőződbetik arról , hogy 
azon eltérések, melyek az előirányzat ós a zár
számadások által kitüntetett tényleges kezelése 
eredménye közt fönforognak, részint az eltérés 
szüksége, részint későbbi törvények által iga
zolva vannak, ha erről meggyőződött a ház—ter
mészetesen mindenkinek meggyőződése szabad •— 
jóváhagyja a minisztériumnak két évi kezelését, 
megszavazza az eltérésekre nézve a fölmentést, 
és egyidejűleg a zárszámadásokat a háznak múlt 
évi deczember 2-ikáról kelt 86-ik számú hatá
rozata értelmében teljesítendő vizsgálat végett a 
fölállítandó számszékhez áttétetni határozza. 

Ezt tartalmazza az általam beadandó hatá
rozati javaslat, méltóztassék megengedni, hogy 
azt fölolvassam. (Halljuk!) 

(Olvassa a határozati javaslatot. Fölkiáltások 
bal felől: A jegyző fogja fölolvasni'.) Én tökéletes 
nyugitlommal hallgattam azt , a mi a másik ol
dalon mondatott : kérem tehát, hogy most en
gem méltóztassanak meghallgatni. (Olvassa hatá
rozati javaslatát.) 

„A bizottság beterjesztett jelentéséből a kép
viselőház meggyőződvén arról, hogy a miniszté
rium az 1867. és 1868-ik évi pénzügyi kezelést 
illetőleg az 1867-ik évi márczius 2-án kelt ha
tározat és az 1868-ik évi XXVIII-ik törvény-
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czikk által nyert fölhatalmazásnak megfelelőleg 
jár t el. 

Meggyőződvén továbbá arról, hogy azon 
eltérések, melyek az előirányzat és a zárszá
madások által kitüntetett tényleges kezelési ered
mények közt fönforognak, részint az eltérés szük
sége, r észint későbbi törvények által igazolva 
vannak '• jóváhagyja a minisztériumnak két évi 
kezelését, megszavazza az eltérésekre nézve a 
fölmentést, és egyidejűleg a zárszámadásokat a 
háznak mnlt évi deczember 2-áról kelt 86-dik 
számú határozata értelmében teljesítendő vizsgá
lat végett a fölállítandó számszékhez áttétetni 
határozza. 

E l n ö k : A szabályok értelmében a jegyző 
ur még egyszer fogja fölolvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
újonnan Justh József határozati javaslatát.) 

E l n ö k : T. ház! Szólásra még ketten le
vén följegyezve, nem tudom, kivánja-e a t. ház 
a tanácskozást ma folytatni ? (Fölkiáltások: Ma! 
Holnap '.) 

T. ház! Ha holnapra méltóztatik halasz
tani, akkor egyszersmind a holnapi ülés napi
rendjére nézve bátor volnék javaslatba hozni, 
hogy, ha a t. ház a szőnyegen fekvő tárgyat be
fejezte, méltóztatnék tárgyalás alá venni az 
osztályok előadóiból alakult központi bizottság 
jelentését a főrendi háznak az államszámvevő
szék fölállításáról és hatásköréről szóló törvény
javaslatra te t t módosításai tárgyában, a közös 
magyar s horvát törvények kihirdetéséről szóló 
196. számú törvényjavaslat, a szőlőváltsági köt
vények szelvényadójáról szóló törvényjavaslat, a 
Temes és Béga csatornán eszközlött s eszköz-
lendő ármentesítés iránt, az 1868-ki XXV. tör-
vényczikk 7. szakaszában foglalt kedvezmények 

kiterjesztéséről, végre a szabadalmazott osztrák 
államvasuttársulat adójáról szóló törvényjavaslat. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Bátor va
gyok azon kérdést intézni a t. elnök úrhoz: va
jon akarja-e mindazt, a mit fölolvasott, holnap 
tárgyalni ? Holnap folytattatni fog a ma meg
kezdett tárgy, a második pedig a főrendeknek 
az állam számvevőszékre vonatkozólag te t t üze
nete lesz. Ezen két tárgy, ugy hiszem, a hol
napi napirendet el fogja foglalni, és így csekély 
nézetem szerint a többit a szerint kellene napi
rendre tűzni, a mint a ház azok tárgyalására 
valószínűleg képes lesz a következő ülés alatt. 
Ez volt eddig az eljárás, csak az idén történik 
az, hogy 6 tárgy tűzetik ki egyszerre napi
rendre, melyeket aztán csak 3 — 4 nap múlva 
birunk elvégezni, ugy, hogy az ember azt sem 
tudja, hogy melyikhez fogjon. En tehát kérném 
a t. házat : méltóztassék a holnapi napirendre 
csak az általam emiitett két tárgyat kitűzni. 
(Helyeslés bal felől. Zaj. Fölkiáltások jobb felől : 
Mind!) 

E l n ö k ; T. ház! A házszabályok 166. §-a 
értelmében a napirendet az elnök mindig a ház 
beleegyezésével tűzi ki. Én e szabályt tar tva 
szem előtt, csak épen a sorrendet olvastam föl. 
Azonban ha a t. ház csak két tárgyat kivan a 
napi rendre kitűzni, nekem kötelességem lesz a 
szerint intézkedni. 

Első sorban tehát a holnapi ülés tárgya 
lesz, a mai szőnyegen levő tárgynak folytatása 
és befejezése ; és annakutána a főrendi háznak 
az államszámvevőszék fölállításáról és hatáskö
réről szóló törvényjavaslatra te t t jegyzőkönyvi 
észrevételei tárgyában az előadókból alakult köz
ponti bizottságnak jelentése. 

(Az ülés végződik d. u. 2 órakor.) 

KÉPV. H. KAPLÓ 184T vn M 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Miletics Szvetozár a Lojnsko-polje kiszárítása tárgyában, Simonyi 
Lajos báró az aradi lyceiim épitési helye iránt interpellálják a kormányt. A kormány némi részben felel ez 
utóbbi interpeílatióra, egyébiránt érdemleges választ későbbre ígér. Molnár Endre képviselői állásáról lemond. 
Az osztályokhoz utasíttatnak a következő törvényjavaslatok: az ehő folyamodásu bíróságok rendezéséről, a béke-
biróságokról, a bírósági végrehajtókról, a királyi ügyészség felállitásáról, a felsőbb bíróságoknál alkalmazott 
ítélő bírák számának meghatározásáról, az 1868. LVI. t. ez. módosításáról, a törvények kihirdetése iránt az 
1868. III. t. ez. módosításáról. A partiumok úrbéri, tagositási és arányosítást ügyei rendezéséről. A kormány 
következő törvényjavaslatokat nyújt be: 1) a munkács-lembergi és eperjes-tarnovi vasútvonal, 2) az eszék-szi-
szeki károlyvár-fiumei, 3) Szentpéter-fiumei, 4) bánréví-nádasdi vonal 5) Válkány-perjámosi vicinális vonal kiépí
téséről, 6) novellarist az észak állam vasút és 7) a magyar keleti vasút iránt. A zárszámadások iránti törvény
javaslat tárgyalása tovább foly és bevégződik, a zárbeszédek és a szavazás a következő ülésre halasztaíván.— Az 
államszámvevőszék iránti jelentés tárgyaltatik és befejeztetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 
József b., Mikó Imre gr., később Andrássy Gyula 
gr., Bedekovics Kálmán, Festetich György gr., 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. Í01U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a már
czius 30-án tartott jegyzőkönyvet) 

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

Elekes György Küküllő megye felső kerü
letében elválasztott országgyűlési képviselő be-
küldötte megbízólevelét, ő maga azonban el
foglalva lévén, csak néhány nap múlva fog meg
jelenhetni. Megbízólevele az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Bars megye közönsége az incompatibilitási 
törvény meghozatala iránt foiyamodik, 

A kérvónyi bizottsághoz tétetik át. 

Udvarhelyszék városa Buda város közönsé
gének Fiume visszacsatolása iránti fölterjesztését 
pártolja. 

A kérvényi bizottsághoz tétetik át . 
Nekem több bejelenteni valóm nincs. 
D r á g f y S á n d o r ; T. ház! Pest megye 

Vacz járásában fekvő Rátót község összes lakos
ságának kérvényét van szerencsém bemutatni, 
melyben az orosz hadsereg által te t t 30,513 pfrt 
kár egy részének megtérítését kérik. Kérem 
a kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

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

Z á m o r y K á l m á n ; T. ház! Komárom 
megyébe kebelezett Szimő község részéről van 
szerencsém egy kérvényt benyújtani, melyben 
a közte és az esztergami érsekség közt fönforgó 
hűbér s egyéb birtokviszonyok végleges megszün
tetését kérik. Az erre vonatkozó, még Széchenyi 
György hajdani esztergami érsekkel kötött latin 
szerződós hiteles magyar fordításban még e hó 
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elején t. képviselő urak közt tájékozás végett 
szétosztatik. 

Kérésem tulajdonképen az, hogy midőn az 
úrbéri és ezzel rokontermészetű tárgyak elintézés 
alá kerülnek, e kérvény figyelembe vétessék. 

Kérem a kérvényi bizottsághoz át tétetni . 
E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz át tétet ik. 
M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Egy nagy 

fontosságú interpellatióm van. Miért van oly sok 
interpellátióm, azt már többször elmondtam. 
Vannak képviselő urak, Kik interpellatiójuk szó
beli előterjesztése alkalmával fél órát is igénybe 
vesznek ; nekem azonban nem szándékom hosz-
szasabban indokolni interpellatiómat. csak egy
szerűen megjegyzem, hogy interpellatiómat a m. 
kir. pénzügyminiszterhez, s vonatkozólag a mi
niszterelnök úrhoz intézem, és miután ki is van 
nyomatva és kiosztva, egyszerűen kérem annak 
fölolvasását. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Mile
tics interpdlatióját a horvátországiLonjsko-polje tekin
tetében.) 

„Ismerik-e a nyilvános, de adatokkal és in
dokokkal megerősített híreket: hogy rögtönzött 
s részhajló bizottmányi jelentés és alaptalan ada
tok és előszámla alapján, zágrábi nem-teljes or
szággyűlési ülés, valamint a közös korona részé
ről, ugy a magyar országgyűlés részéről kiesalt 
törvényesités folytán Raueh György báró és tár
sai társaságával, más vállalkozók versenye nél
kül, és az illető 88 község meghallgatása nél
kül, alkottatott az 1869-diki marczius 13-án 
Lonjsko-polje kiszárítása végett 4Vs millió ír tért 
egyezmény ? 

hogy ezen vállalat Zornberg báró közleke
dési felügyelő előszámlája szerint 2.101.033 ír t 
40 krért, a társaság részéről történt albérlés foly
tán 2.575,000 ír tért foganatosíttathatott volna; 
hogy tehát a társaság 2 millió frtuyi igazságta
lan és törvénytelen hasznot kapott, a lonjsko-
poljei 118,000 főnyi lakosság pedig 4 millió 
í r t ta l meg van károsítva, és hogy ez Raueh 
báró bán, mint a társaság titkos czimborája ré
széről való hatahnávali visszaélés által eszközöl
te te t t ? ha ismerik, tettek-e miniszter urak, ha 
nem, szándékoznak-e tenni lépéseket ? és pedig: 

a pénzügyminiszter ur, hogy ez ügyben 
nyomozás indittassék, e közben említett egyez
mény hatálya fölfüggesztessék, és hogy lentem-
litett adatok bebizonyulása esetében az egyez
mény, mint törvénytelenül alkotott és kicsalt, 
megsemmisíttessék, a vétkesek pedig feleletre 
vonassanak ? 

a miniszterelnök ur. hogy a nyomozás ered
ményes következménye folytán lépéseket tegyen. 
hogy Raueh báró bán a korona részéről egyfelől, 
az illetékes országgyűlés részéről másfelől fele

letre vonassék, és hogy hatalmával való vissza
élése következményeit tapasztalja? vagy végre 

magukra vállalják-e említett tettek és kö
vetkezményeik miatt miniszter urak a feleleteti 

E l n ö k ' Közöltetni fog az illető miniszter 
arakkal. 

S i m o n y i l a j o s h.: T. ház! A t. val
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz kívánok 
interpellatiót intézni oly tárgyban, a mely első 
fállanatra ugyan vidéki érdekűnek látszik, de 
bővebben megtekintve, kitűnik, hogy az az egész 
országot élénken érdekli. Ez azon lyeeumot illeti, 
a mely Arad városában épül a Bibits-féle alapít
ványból, a mely jelenleg (50U.(H)ii frtot fölülha
lad. Ezen lyeeum igen ezélszerütlen helyre szán
dékoltatik építtetni : a város végére, a Maros 
partjára, olyan helyre, a hova. a város többé 
nem terjedhet, a hol a, város már megszűnik; 
egy olyan helyre, a hol az épületek a vár ágyúi 
általi összelövetésnek vannak kitéve, és pedig 
aképen, hogy ha ezen épületek össze is lövetnek, 
ezért az állani részéről az illetőknek semmi kár
pótlás nem adatik. 

Kérdem tehát az igen t. miniszter urat : 
vajon nem talalja-e szükségesnek, hogy bővebben 
megvizsgáltassa ezen helyiséget, hogy a lyeeum 
ily ezélszerütlen helyre ne építtessék, a mi által 
ezen lyeeum egész jövője koezkáztattatuék > 

Miután ezen iuterpellátió indokolva is van, 
kérem, méltóztassék ezt fölolvastatni és az igen 
t. miniszter urnák átadatni . (lírh^sih i' al felől.) 

Bujánovics S á n d o r j e g y z ő (fölol
vassa Simonyi JjajuK h. interjx'llátiójáf.j 

Arad város értelmiségének és háztulajdono
sainak nagy része m. évi június hóban tulszólam-
lást nyújtott be t. vallás- és közoktási miniszter 
úrhoz, melyben azon kérelmei fejezte ki, hogy 
az aradvárosi nagyobb részben tisztviselőkből 
állott rendkívüli közgyűlésen néhány szóíöbbség-
gel a részben Arad megye által kezelt Bibits-
alapitványból, részben állampéiizen építendő, a 
Maros par t ra kitűzött lyeeum helyisége bár
mely más, a város központját képező helyre té
tessék. Ezen kezeim között levő (ölszólandáslian, 
helyrajzzal és hiteles okiratokkal kimuíal tátot t , 
hogy a rendkívüli gyűlés által kijelöli helyiség. 
Arad vára közvetlen átellenében, a Maros íolyó 
partjától 40 — 50 ölnyire fekszik, és pedig azon 
helyen, melyen az IS4S/4U. évben a vár ágyúi 
által az összes épületek leromboltatlak. Ezen 

! helyiség ő felsége által azon fölt i lel alat t ada-
! tot t át, ujabban Arad városának, le .., az itt 
\ emelendő épületekben háború alkalmával oko-
I zandó károkat a. kincstár nem kéipójolandja : 

továbbá, hogy ez a közeli Maró:- lolyo árjainak 
van kitéve, és végtére: hogy ;i kénlése-; helyiség 
Arad megy*1 és város határszélen (ekézik, hova 
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a tanuló-ifjúság a távol városrészekből a nagy 
hetivásárok és lóvonatu vaspályával elfoglalt fő
téren á t folytonos legázoltatás veszélye között 
ju tha t csak. 

A t. miniszter ur ezen, a legalaposabb in
dokokkal támogatot t kérelmet visszautasitá azon 
okból — ugy mond — „mivel a fölemiitett kö
rülmények kellő megvitatása után" lett a városi 
rendkívüli gyűlés által a kérdéses hely kijelölve. 

Minthogy azonban a szóbaj^rgó lyceum 
a Bibits-alap és állampénzből építtetik és Arad 
városa csak a telket adja, ezen városi határozat 
egyedül döntőnek nem tekinthető; miután to
vábbá a t. miniszter ur a múlt őszszel Aradon 
létekor és épen betivásáros napon személyesen 
is meggyőződhetett a fölszólamlók által a lyceum 
helyisége ellen fölhozott veszélyek alaposságáról, 
t. miniszter úrhoz következő kérdéseket van sze
rencsém intézni: 

1. Czélszerünek tartja-e, hogy a lyceum a 
város végére építtessék és pedig oly helyre, a 

'melyen a vár által minden kártérítés nélküli 
összelövetésnek és a Maros íolyó árjainak van 
kitéve 1 

2. Hiszi-e, hogy a tanuló ifjúság, és külö
nösen ennek szegényebb része, a távolság és a 
legázoltatás veszélye által nem fog gátoltatni a 
lyceum látogatásában ? 

3. Hiszi-e, hogy a Lyceum, ha csakugyan 
ezen czélszerütlen helyre építtetik, az alapító 
magasztos szándokának és az ország által reá 
fordított költségnek teljesen meg fog felelni? és 
végre: 

4. Nem tartja-e szükségesnek, hogy a föl
merült számos és fontos panasz következtében 
az építendő Lyceum helyisége a kormány által 
újból megvizsgáltassák ? 
\ E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . , v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : T. képviselőház ! Ezen 
nterpellatióra azonnal felelhetek. (Hátijuk!) Igen 
t. barátom, Arad városának viszonyait sokkal 
jobban ismeri, mint én; ismeri az egész ügyet 
és ismeri az okokat , melyeknél fogva ezen 
lyceális épület ott jelöltetett ki. A helyiséget 
nem én kerestem ki, hanem Arad városa, Arad 
vármegye, melyek mind, kivéve valami 150 alá
írót, kik a lyceális épületet egy mellékutczában 
akar ták volna fölállítani, mind ezen helyet je
lölték ki. En magam mentem oda, hogy meg
győződjem az iránt, vajon a helyiség alkalma
tos-e? Kérdezősködvén főképen az iránt, vajon 
azon helyiség nincs-e kitéve a kiöntéseknek, mi 
a dolog természeténél fogva nagyon hátrányos 
lett volna, miután ott azon tudomást nyertem, 
hogy ez a város egyik magasabb részén fekszik, 
az áradásoknak kevésbé van kitéve, mint más 

helyiség. Miután az egy szabad nagy tér, miután 
a város, s a megyének nagy része ezen té r t je
lölte ki a lyceális épületre: én semmi okot nem 
találtam, hogy ezen térséget ne fogadjam el. Én 
annál fogva ot t kezdettem meg a lyceális épü
let fölépítését. Egyébiránt én újból fogok vizs
gálódni : de meg vagyok győződve, hogy alkal
masint bármely tudósításokat fogok kérni, azok 
körülbelül ugyanazok lesznek, a mely tudósítások 
alapján a lyceális épület ott fölépíttetni hatá-
roztatott . 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! A mit a 
t , miniszter ur megemlitni méltóztatott, hogy én 
a körülményeket ismerem, az igaz; a mi azon
ban azon okokat illeti, melyeknél fogva ezen 
lyceális épület ottan emeltetnék, megvallom, azon 
okokat nemcsak nem ismerem, de meg sem fog
hatón). A t. miniszter ur azt monda, hogy a 
város határozta el. Bocsánatot kérek, az áll, 
hogy ezen lyceális épület nagyobbrészt — mint 
előbb is emlitém — a Bibits alapítványból fog 
épitetni: de ebez hozzá fog járulni a kormány is. 
A város egyebet nem tesz e tekintetben, mint 
csupán a helyiséget adja. Nekem tehát a néze
tem az, hogy a városnak e tekintetben végérvé
nyes döntő befolyása nem lehet; hanem a kor
mánynak föladata és kötelessége őrködni a fö
lött, hogy ezen lyceális épület oly helyen emel
tessék, a hol hivatásának teljesen megfelelhet. 

A miniszter ur a múlt évben személyesen 
volt Aradon, azt tudom, és ennek következtében 
meggyőződhetett arról, hogy midőn a lyceum 
alapkövét letette és keresztül ment a főtéren, 
ott — nyíltan kimondom — csak miniszteri te
kintélye és a városi hajdúk menthették meg at
tól, hogy nagy tolongásnak nem volt kitéve. A 
szegény ifjak azonban ily hatalmas eszközökkel 
nem rendelkezhetnek, és hogy iskolába jussanak, 
a nagy téren kell átmenniük, ott, hol a lóvonatu 
vaspálya van, hetivásár alkalmával a sok kocsi 
és ezek általi legázoltatásnak vannak kitéve. 
Czélszerü-e a lyceális épületet a városnak oly 
részére emelni, hol a tanuló ifjúság az odame
netel alkalmával ily veszélyeknek van kitéve; és 
a mely tér a Maros árjainak ki van téve? 

Kereken kimondom, hogy a miniszter ur 
nem volt helyesen informálva, és azok, kik azt 
mondják, hogy azon tér a Maros áradásának 
nincs kitéve, azok nem mondtak igazat; mert a.z 
ötvenes években, midőn a nagy árviz volt, ide 
is kiáradt a Maros; természetes , hogy a viz 
partján, hol magasabb hely van, kevesebb viz 
volt, mint a mélyebben fekvő városrészekben. 

Ezen hely, mint a miniszter ur mondja, 
egy nagy téren van. Az igaz, egy roppant nagy 
téren van, melynek vége nincs, mert a város 
végén fekszik, ott hol az épületek megszűnnek. 
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A miniszter ur továbbá nem méltóztatott 
figyelembe venni azt, a mit különösen megem
lítettem'; hogy i t t az épületek, ha azok összelő
hetnek, az állam részéről kártalanittatni nem 
fognak. Világosan ki van kötve ez azon szerző
désben, mely szerint e tér ő felsége által a vá
rosnak átadatott. Ennek következtében azt kér
dem, megegyeztethetőnek tartja-e miniszter ur 
azt felelősségével, hogy egy ilyen nyilvános épü
let, a melynek oly nagy a hivatása, ily távol 
helyre, veszélye s térre építtessék ? Méltóztassék 
megkérdezni azokat, kik a lyceuruot oda akarják 
építtetni, vajon helyesnek tartanák-e oda színhá
zat építeni ? Erre azt mondanák : „Ez nekünk 
nem kell, mert nagyon távol van." Színháznak 
nem akarnák, de lyceumnak azt hiszik, jó. Min
denesetre szükséges, hogy e dolog újból megvizs
gáltassák. Ennek következtében kérem a minisz
ter urat , hogy e vizsgálatot mielőbb eszközölje, 
és kérem, hogy azon előleges meggyőződésétől 
álljon el, hogy mindenesetre azt fogják mondani, 
hogy azon helyiség jó. Igen : ha ugyanazokat 
fogja megkérdezni, kik azt már egyszer ajánlot
ták, természetesen azt fogják mondani. De kér
dezzen csak meg másokat, vizsgáltassa meg' a 
dolgot részrehajlatlanul, és tapasztalni fogja, hogy 
a közkívánat az, hogy építtessék e lyeeum más 
helyre: a város közepére, hol a szegény ifjúság 
is látogathatja. Ennek következtében mindaddig, 
míg e tárgyban kellő utasítás nem történik, én 
a miniszter ur feleletével magamat megelégedet
nek nem mondhatom. 

E l n ö k : T. ház! Maradjunk azon kimon
dott határozatnál, miszerint az interpellatio kö
zöltetni fog a miniszter úrral. (FölkiáUások : Hi
szen felelt.) Nem felelt, mert azt mondta, hogy 
újból vizsgálatot fog elrendelni, tehát csak az
után fog felelni. {Helyeslés) 

Tehát közöltetni fog az interpellatio a mi
niszterei úrral. 

T. ház! Mielőtt a napirendre áttérnénk, 
mivel az ülés végén rendesen kevesebben vannak 
jelen, bátor vagyok előszámlálni azon törvény
javaslatokat, melyeket az osztályokhoz kellene 
tárgyalás végett utasítani. Ilyenek: a 256. sz. 
törvényjavaslat az első folyamodásu bíróságok 
rendezéséről; a 258. számú a békebiróságokról; 
a 259. számú a bírósági végrehajtókról; a 260. 
számú a királyi ügyészség fölállításáról ; a 277. 
számú a fölsőbb bíróságoknál alkalmazott ítélő 
birák számának meghatározásáról; a 278. szá
mú az 1868-iki LV. törvényczikk némely szaka
szainak módosításáról; a 279. számú a törvé
nyek kihirdetéséről szóló 1868-iki III. t. ez. 4-ik 
§-ának módosításáról; végre a 280. számú a 
Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék ós a 1 

Kővár vidékének úrbéri, tagositási és arány osi-
tási ügyeinek rendezéséről. 

Mindezen törvényjavaslatok ki vannak nyo
matva, és csak arra várnak, hogy a t. ház az 
osztályokhoz utasítsa. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Nekem volt 
szerencsém egy törvényjavaslatot benyújtani a 
fölnőttek tanításáról. Ez már ki van nyomva 
ós a t. ház tagjai közt ki van osztva. Ennél 
fogva szabadságot veszek magamnak arra kérni 
a t . házat: méltóztassanak megengedni, hogy 
valamelyik közelebbi napon a törvényjavaslatot 
indokolhassam, hogy aztán az az osztályokhoz uta
síttassák. 

E l n ö k : Nem tudom, méltóztatik-e a t. 
ház erre napot kitűzni: talán jólenne a zárszá-
niadások befejezése utáni nap ? A melyeket azon
ban elmondtam, azokat a t . ház az osztályok
hoz utasítja? (Helyeslés.) 

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 : Miután, nézetem szerint, az ország
gyűlésen mindenek előtt azon törvényjavaslatok 
lennének tárgyaiandok, melyek tárgyalásánál 
Horvátország küldötteinek is jelen kell lenniök. 
(Halljuk!) t, i. a pénzügyi, vasúti s egy szóval 
a hitel- és pénzügyi tárgyak: azért is, miután, 
ugy tudom, hogy a jövő hónapban valószínűleg 
a társországokban országgyűlés fog tar ta tn i , 
azon idő alatt ráérünk belügyeink tárgyalására ; 
tehát ezek az osztályokhoz későbben utasíthatók 
is lennének. Mindenekelőtt kérem tehát a t. há
zat ; méltóztassék azt kimondani, hogy a költ
ségvetéssel összefüggésben levő kisebb törvény
javaslatok továbbá a fővárosi kölcsön iránt a 
pénzügyi bizottság által beadott jelentés, a köz
lekedési miniszter ur által a vasutak tárgyában, 
beadott egynehány javaslat, praeferenter tár
gyalandók, hogy ezen törvényjavaslatok minél 
előbb elintéztessenek; a juridicumra és más tár
gyakra vonatkozók pedig későbbre maradjanak. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslatok még nin
csenek kinyomatva, addig az osztályok mégis 
foglalkozhatnak az előbb kijelőltekkel. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y i m i 
n i s z t e r : A pénzügyi bizottság rövid jelentést 
adott be ; ugy tudom, hogy a- nyomdával oly 
szerződós köttetett, hogy 24 óra alatt tartozzék . 
kinyomatni az irományokat: ha tehát a kinyoma-
tás meg nem történt, az elég hiba (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelentés már holnap reggel a 
képviselő urak közt kiosztva lesz. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! A törvény
kezésre vonatkozó törvényjavaslatok csak tegnap 
osztattak ki, és mind terjedelműkre, mind pedig 
fontosságukra nézve nagy figyelmet igényelnek. 

1 Ezeket most mindjárt az osztályokhoz utasitni 
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mielőtt idejök lett volna a képviselőknek azokat 
áttanulmányozni, én megvallom helyesnek nem 
tartom. Ezen törvényjavaslatok már régen be 
vannak terjesztve, az alatt 3-szor is ki lehetett 
volna nyomatni, s miután csak tegnap osztattak 
ki, most borura derűre mindjárt az osztályokhoz 
utasítani, hol készületlenek lévén azokhoz a kép
viselők, nem igen szólhatnak, ezt — mint mon
dám — nem tartom helyes eljárásnak ; hanem 
arra kérem a t. elnök urat és a t. házat: mél
tóztassék ezeknek tárgyalását azon időre halasz
tani, midőn a pénzügyminiszter ur által kijelölt 
— a nélkül is sürgős — tárgyak a ház által 
tárgyaltatnak. 

E l n ö k : En a kijelölt tőrvényjavaslatokat 
azért tartottam szükségesnek bejelenteni, hogy 
a ház és az osztályok tudják, hogy készen van
nak. Azon szemrehányást, hogy régen ki lehe
tett volna nyomatni, engedje meg a t. képviselő 
ur, nem fogadhatom el, mert a kinyomatással 
annyi baj volt, és daczára annak, hogy mindent 
elkövettem, még sem érhettem czélt. Holnapra 
kész lesz a miniszter ur által beadott törvény
javaslat. A költségvetést most javítják, mert 
tömérdek hiba van a számokban; ez is leg
közelebb el fog készülni, méltóztassék tehát leg
alább ezeket, t. i. a fővárosi kölcsön és a költ
ségvetési törvényjavaslatot az osztályokhoz uta
sítani, a többiek pedig egyelőre maradjanak. 
(Helyeslés.) 

Horvát Bo ldizsár igazságügy mi
n i s z t e r : Fájlalom ugyan, hogy a törvényke
zési ügynek mindig háttérbe kell szorulni, azon
ban meghajiok a körülmények előtt, és szívesen 
belenyugszom abba, hogy más sürgősebb és fon-
tosabb tárgyak miatt a terjedelmes törvényja
vaslatok, melyek az első íölyamodásu bíróságok 
végleges szervezésére vonatkoznak, később tűzes
senek napirendre és adassanak át az osztályok
nak tárgyalás végett. Hanem ez nem akadályoz
hat abban, hogy a kisebb törvényjavaslat a föl
ső bíróságok létszámának megállapításáról rög
tön az osztályokhoz utasitassék tárgyalás végett: 
mert én különben minden felelősséget az iránt, 
hogy a restantiák a fölső bíróságoknál halomra 
gyűlnek, magamtól elutasítok. Kérem tehát a t. 
házat, méltóztassék tekintetbe venni ezen körül
ményt, hogy ez oly törvényjavaslat, melyet az 
osztályok egy pár nap alatt bevégezhetnek. {He
lyeslés.) 

E l n ö k i Mindenekelőtt a pénzügyre vo
natkozó tőrvényjavaslatokat méltóztassék tár
gyalás alá venni, azután pedig majd kijelöljük 
azokat, melyek legszükségesebbek a birói ügyek
ről szólók közül. 

Következik a napirenden levő tárgynak foly-
LSJXJCISCI* 

Mikó I m r e gr. közlekedési mi
n i s z t e r : Mielőtt a napirendre áttérnénk, t. ház, 
engedelmével vau szerenesém a t. ház elé több
rendbeli törvényjavaslatot terjeszteni, jelesen 
1-ször a munkács-stry-lembergi és eperjes-tarnowi 
vasútra vonatkozó törvényjavaslatot, 2-szor az 
eszék-sziszeki és károlyvár-fiumei vasút kiépítése 
iránti törvényjavaslatot, s erre vonatkozólag ké
rem Kraljevics t. képviselő urat, hogy ezen elő
terjesztésemet vegye feleletül azon interpellatio-
jára, melyet közelebb ezen vasut-vonalnak a tör
vényhozás elé terjesztetése iránt, hozzám inté
zett ; továbbá S-szor a szentpéter-fiumei vasút
nak a magyar korona területén haladó mintegy 
1700 ölnyi vonalnak kiépítése iránti törvényja
vaslatot ; 4-szer a bánréve-nádasdi vasút; 5-szőr 
a válkány-perjámosi2-odrendüvasut; 6-szora ma
gyar királyi északi állam-vasut novella törvény
javaslatot; 7-szer a magyar keleti vasút érde
kében egy novellát. 

Ezeket méltóztassék a t. ház a szokás sze
rint a vasúti- és pénzügyi bizottsághoz uta
sítani. 

E l n ö k : Oda fognak utasitatni. 
G o n d a E á s z l ó : T. ház' (Zaj. Halljuk!) 

A szőnyegen levő hetes bizottság munkálatának 
az én fölszólalásomat előzőleg már két rendbeli 
bírálata fekszik a ház asztalán. En ez úttal nem 
szándékozom egy harmadik különálló inditvány-
nyal föllépni. {Zaj. FöMáltások jobb felől: Igazán.) 
Az én föladatom egyszerűen csak az: jelezni 
önmagamnak, és t. elvbarátaimnak nézetét a 
két inditványnyal szemben, melyek nemcsak 
különbözők egymástól, de lényegesen is ellenkez
nek egymással. (Halász Boldizsár közbeszól: Sőt 
maguk magukkal.) Természetes az, hogy ha már 
a kettő közül valamelyikhez kell alkalmazkod
nom, az nem annyira t. képviselőtársam, Justh 
József indítványa lesz, mint az, melyet Ghiczy 
Kálmán képviselőtársam beadott. Még pedig, t. 
ház! ehhez is saját hangsúlyozással, azon mód 
szerint, mint az a sémi nyelvészetben divatozik, 
hol a magában lágy kiejtésű betű a hozzá illesz
tett, illetőleg beletett dagesch forte által erő
síttetik. 

Hogy ezen adott szavamat beválthassam, 
kérem a t. ház engedelmét arra, hogy az ezen kér
dés körül tett tanulmányaim köréből nálamnál 
sokkal nagyobb hitelt érdemlő szaktekintélyek
re hivatkozhassam, — és az azoktól átvett 
alapigazságokkal igazolhassam saját álláspon
tomat. 

így például a máig is legnagyobb pénzügyi 
szakműveltségeinek ismert férfiú — igaz, hogy 
az 50-es évekből, hanem mára is alkalmazható-
lag — igy nyilatkozik: „pénzügyi kérdésekben 
érdekes tanulmány, úgymond, az államok pénz-
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ügyi állapotának vizsgálata, mert az a kormány
zási rendszer minőségének legbiztosabb mérlege. 
Itt számok mutatják, a létező nemzetgazdasági 
viszonyokra alkalmazva, minden egyes állam 
belső életerejének hű képét; figyelmeztetnek azon 
hibákra, melyek elkövettettek, hogy okulván, 
azon útra térjenek, melyen haladni kell minden 
államnak, ha életerősen s minden lebető bal 
események közepett győzelmesén akar megál
lani." 

Továbbá emlékezni fognak, t. ház! ama 
nagyszerű bírálatra, melynek alávettetett a ma
gyar szakértelmiség által, ugyancsak az 50-es 
években, ama Sylvester név alatt kiadott pénz
ügyi munkálat, mely Ausztria akkori pénzügyi 
viszonyainak egyensúly állapotja helyreállításá
ról szól. Nekem alkalmilag jöttek eszembe az 
ott hirdetett nagyszerű igazságok. Az én néze
tem szerint eszme-lánczolat van ama bizonyos 
Sylvesternek munkálata és a szőnyegen levő 
hetes bizottsági munkálat között. 

A vonatkozó rövid részletet fölolvasom. 
.Sylvester a mondott munkához" : „Ausztria 
pénzügyi egyensúlya helyreállításáról,a fontos 
ezimét vette föl, bővelkedik nagy szavakkal, az 
adatokat eléggé ismeri, a számokat nem ügyet
lenül állítja össze, és mégis a pénzügy és nem
zetgazdasági tudomány valódi alapelveinek igno-
rálását egyesítve a jövő iránt minden gondolko
dás nélküli önhittséggel: alig fogjuk bárhol ha
sonló mértékben föltalálni. A pénz ő nála, t. i. 
Sylvesternél, minden. Szerinte csak annyi ereje 
van minden államnak, mennyi pénzt tud a pénz
ügyminiszter az állami pénztárba összegyűjteni, 
nem véve tekintetbe, vajon összhangzásban van-e 
az adóképességgel, nem akadályozza-e a nem
zetgazdaság okszerű kifejlődését, nem zsibbasztja-e 
a készítő erők munkásságát. ?•' 

Sylvester szerint az a legerőteljesebb állam, 
az bir legjobb pénzforgalommal, melyben az ál
lam pénztárába legtöbb pénz foly {Jobb fe
lől: Zaj.) 

Sylvester nem gondolja meg, hogy minden 
adó-forint, mely bevétetett, ha kimóltethetnék, 
mint fölösleg az állampolgárok kezében uj tőkék 
alapítására, vagy a föld- ós gyár-ipar czélszerü 
beruházására fordítva, a nemzetgazdagság eme
lésére szolgál; pedig minden forint, mely az ál
lam pénztárából kiadatik, bizonyos értékért ada
tik, a melyre az államnak szüksége van ; s ha 
nem lett volna: a kül- és belkereskedésben ugy 
is értékesittethetik. 0 hű is marad ezen elvéhez. 
— Az állam és a pénzügy vezetőinek föladata 
ólálkodni (spáhen) : hol férhet az adózók pén
zéhez." 

T. ház! nem fogom becses türelmöket fá
rasztani, (Jobb felől helyeslés.) azok fölhozásával, 

a miket ugyancsak az eddig ismert ausztriai 
birodalom pénzügyében még az 50-es években 
boldog emlékezetű Dessewffy Emil gr. az akkori
ban közméltánylással találkozott 32 pontban meg
állapított volt. Hogy a tárgyhoz közelebb fér
jek, egyelőre még csak azt kell kifejtenem, hogy 
fogom föl e kérdéssel szemben a népképviselő 
hivatását? Teszem ezt azon reménynyel, hogy 
eltérő nézet még az ellenkező oldalon sem fog 
találkozni A népképviselő, t. ház, az én fölfo
gásom szerint, és mint joggal hiszem, a népé 
szerint is, itt a törvényhozásnak asztala körül 
első helyen magának a népnek érdekét tartozik 
képviselni, pártfogolni, támogatni kormányo
zott népét; második helyen a kormányzó hatal
mat; de ezt csak azon esetben, midőn az előb
binek érdekével az utóbbié azonos, attól nem 
különbözik, azzal épen nem ellenkezik. Már most, 
ha van kérdés, mely a törvényhozásban levő 
pártok hazafiságát próbakőre teszi; akkor, t. 
ház, épen a hetes bizottság munkálata az, a 
melynek értelme nem kevesebb, mint: megvaló
sítani ama nagyszerű alkotmányos elvet, mely 
sarkköve az 1848-iki törvényhozásnak: a Hl-dik 
törvényczikk 37. §-ában kifejtett miniszteri fe
lelősség elve. Igen, a legfontosabb tekintetben, 
az államháztartás körül beterjesztendő számadás
nál, itt van helye visszagondolni a képviselő hi
vatására, mikor ezen számadást átveszi, vagy 
elfogadja, és adandja szentesítését, kimondja föl
oldozó ítéletét. Igen, mert magában véve ezen 
felelősség igéje nem több, egy legfölebb művészi
leg ízletes czirádákkal kiállított hitel-papirnál. 
Ezen alkalom az, a hol valódi értékre kell be
váltani, és a nemzet minden egyes képviselőjétől 
számon kérhet: milyen értékben fogadták azt el ? 
mennyit adtak érette? 

Ily fontosságot tulajdonitqk ón, t. ház, a 
hetes bizottság munkálatának. 

A tegnap itt elhangzott érdemleges beszé
dek közül bátorkodom visszaidézni a második in
dítvány tevőjének, Just József t. képviselő tár
samnak ama nyilatkozatát, mely szerint tekin
tetbe véve azt, hogy az általam említett mi
niszteri felelősségről szóló alkotmányos alaptörvé
nyünknek most első alkalommali megvalósítása 
van itt szőnyegen, — arra indítva érezte magát, 
hogy ezen első nagyfontosságú alkalomnál, mely 
méhében a sikernek vagy sikertelenségnek nagy 
horderejű következését hordozza, — mondom 
ezen első alkalomnál mintegy igénybevenni 
kívánná a t. háznak kiméletességét, elnézését, 
talán átnézését is. Ily meggyőződés, t. ház, le
het, azt hiszem, és mint idézem, valóban létezik 
is. Csak az a kérdés, hogy kié az ? Az enyim 
bizonyára nem. t. elvtársaimé szintén bizonyára 
nem. És kérdem: ugyan mennyire sajátja ezen 
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meggyőződés a hazai nagy közönségnek, a ma
gyar népnek ? A hetes bizottsági munkálat, a 
melyre az akkoriban tőrtént előzmények után 
önmagukat nagylelkűen felajánlott t. képviselő 
társaim már előre is a „bátor férfiak-' mellék
nevét nyerték a közvéleményben, ezen hetes bi
zottsági munkálat, mondom, az én felfogásom 
szerint, valódi merénylet. (Jobb felől: Ah!) bátor
ság szülötte, az igaz, de valódi merénylet a 
szabadságnak, polgárzatnak, alkotmánynak, ál
lami életnek legelső alapfogalmai irányában. 

Midőn ily nagyot mondok, természetes, be 
kell ezt bizonyítanom. Teljesíteni fogom azt 
egyenesen a bizottság munkálatából. 

Igaz, hogy első tekintetre nem mindenki 
fogja olyannak nézni, mint a milyennek én je
löltem azt. 

Első tekintetre nem több, mint egy Deus ex 
machina, egy uj államgazdászati találmány, 
melyre most egyelőre a hazai közvélemény, ké
sőbb az európai alkotmányos nemzetek közvéle
ménye előtt bizonyos évek tar tamára valószínű
leg szabadalom fog kéretni, egyelőre talán nincs 
ilyen, újdonságnak tűnhetik fel, midőn annak 31 . 
lapján a megengedő körmondatnak végén követ
kezik, nem több, nem kevesebb : mint absolutorium; 
midőn az mondatik, hogy bár a számadás vizs
gálatát egyátalában nem teljesiti a küldöttség, 
mert hiszen nem is teljesíthette, mindazáltal 
az 1867/68-ik évről az államháztartásról tarto
zó számadás terhe alól a kormányt, illetőleg a 
pénzügyminisztert feloldandónak, igazolandónak 
véleményezi. Mintha csak tisztes aggastyán 
Aesopust látná az ember utezai gyermekek kö
zött a porban dióra játszani, ugy tűnik föl e 
sajátszerű ötlet. Neked, az ezer éves alkotmá
nyos élettel kérkedő magyar nép, neked tulaj
donítanak ilyen felfogást az államszámadások 
körüli eljárásnál! A milyen népszerű dolog, t . 
ház, az országos közterhek viselése ; mindenki 
által érthető, mert különben a végrehajtó hata
lom nagyon megérthetővé tenné számára, épen 
olyan tisztán átlátszó, világos s népszerű legyen 
a számadás, mi előtt az alól föloldoztatni kére
t ik a kormány. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 
Tehát az a kérdés, hogy a t. bizottság külde
tésében oly előzmények után, következik-e, mint 
apodosis, a föloldozás, fölmentés ? Én legalább 
nem találom. Múlt évi november 25-én Just 
József t. képviselő ur indítványa folytán, mind 
az 1848. évi III. t. czikk 37. §-ának, mind az 
1867. évi X. t. ezikknek értelmében kivánt a 
ház határozatot hozni; és világos jelentést várt 
a kiküldendő bizottságtól. A pénzügyi bizottság 
jelentése és a hozzá mellékelt külön vélemény 
ennél többet mondott, mert azt hitték, hogy a 

parlamentáris vizsgálat nem lehet kielégítő ezen 
számadás teljes megvizsgálására. Ők utalnak 
egyenesen a legközelebb felállítandó számvevő
székre, épen erre utal, mondom, megjegyzendő, 
erre utal a hetes bizottság is, és ebből nem azt 
következteti, a mit kihozna a logika. Az 1867-
ről számadás sem lévén, csak némi kimutatás, 
1868-ról már számadás lévén, melynek tömkele
géből tisztába jutni mi ugyan képesek nem va
gyunk, — a héttagú bizottság nem azt hozza 
ki belőle, a mi egyenesen következik, hogy te
hát visszateszszük ezen tiszteletteljes bejelentéssel 
a házhoz, körülbelől azzal a gondolattal, hogy 
nem vagyunk képesek eligazodni, hanem követ
kezteti, hogy : tehát igazolandó a kormány. 
Azonban, t. ház, figyelmet érdemel azon körül
mény is, hogy a héttagú bizottság nem ugy. 
mint kellett volna, az egész ház küldöttsége 
volt, hanem azon párté, a mely a számadással 
tartozókat keblében tartja. Tehát gondolta, a 
számadást elfogadók, annak terhe alól fölmen
tők is a legkönnyebben i t t találhatók lesznek. 
Ezt azért hoztam fel, mert nem birom feltéte
lezni azon esetet, miszerint, ha a képviselőház
nak minden pártárnyalata résztveszen vala ezen 
hét tagú bizottsági mnnkálatban, körülbelől még 
egy külön véleményt, egy kisebbségi véleményt, 
legalább szerencséje nem lett volna nyerhetni e 
háznak, mely most megkönnyítené a további el
járást. Nevezetesen igazat adott volna az állan
dó pénzügyi bizottság véleményének. Azt ki 
fogta volna mondani, hogy a zárszámadások egy 
hó múlva vagy a legközelebbi jövőben épen át
vizsgálás végett fognak az államszámvevőszék 
hivatalának kezére bízatni, az oly következmény, 
a minőt kivont a hót tagú bizottság, valóban 
nem logice következett a dologból, hanem mint 
mondani szokták : diplomatice, és pedig diploma-
tice is nem olyan, nem tudom minek nevezendő 
szótár szerint, a melyben előjön az utezai vé
rengzés, mészárlás, bitófa stb. De van ezen szó
tárnak saloni nyelven irt kiadása is, a melynek 
irályában az ily következtetést csak müfogásnak 
nevezik, a mely müfogás mindenesetre csak azt 
föltételezi, hogy sikerüljön; nálunk pedig épen most 
van kérdés a l a t t : vajon sikerülhet-e és fog-e si
kerülni 1 Mielőtt ezen kérdés eldöntésébe fognánk 
bocsátkozni, bátor leszek egyes részleteket hozni 
fel és bírálgatni. {Mozgás jobb felől.) Igen nagy
ra becsülöm a hét tagú bizottság munkálatában 
elmondottakat, és különösen a nézetemmel össze-
hangzó tételeket, melyeket kérdésül föltett, de 
szerintem nem kellő helyességgel készité rá a 
feleletet. Ilyen már mindjárt az első lapon, a 
hol kérdésbe tétetik a 67-ki kimutatásokat il
letőleg, hogy vajon az 1867-ki évre kivetett 
adókat és az előbbi évekről fönmaradt hátralé-
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kokat kellő kímélettel, az adózók lehető kímélé
sével hajtotta-e be a kormány ? 

Ez mindenesetre első rendű érdekkel bír 
minden képviselő előtt. 

Áttérek azon helyre, a hol az mondatik, 
hogy a bizottság megvizsgálta azt, hogy a ma
gyar kormány az 1867-ik évre kivetett adókat, 
vagy az előbbi évekből fönmaradt hátralékokat 
hajtotta-e be, és nem zaklatta-e illetéktelenül, 
és ellenkezőleg a tényleg fönállott gyakorlati 
szabályokkal az adózókat. 

Mielőtt a feleletet idézném, nem bocsátha
tók megjegyzés nélkül keresztül egy kis részletet, 
t. i. azt, a hol az mondatik, hogy ..a tényleg fön-
álló gyakorlati szabályokkal ellenkezőleg." Mi 
igazolványokkal birunk, a melyeknél fogva nem 
ama szabályokkal ellenkezőleg, hanem egyene
sen azoknak értelmében volt zaklatva a magyar 
adózó közönség. A t. bizottság azt hiszi, 
hogy teljesen megfelelt ezen érdemteljes kér
désre, a midőn azt mondja : (Olvassa.) 
ugy találta: ..hogy Magyarország jjolgáraitól 
1867-re semminemű oly egyenes, vagy közvetett 
adó, illeték, állam egyedáruság nem követeltetett, 
mely az 1866-ban az egész monarchiára készült 
állam-költségvetésben tényleg Magyar-Erdólyor-
szágokra is ki ne vettetett volna, vagy mint 
az előbbi évekről való hátralék jogosan ne követel
tethetett volna ; következőleg a bizottság nyo
mát se fedezhette íÖJ annak, hogy, ellenkezőleg 
a tényleg fönállott gyakorlati szabályokkal, 
Magyar-, Erdély-, Horváth-Szlavonországok lakói 
1867-ben a magyar kormány részéről illetéktelen 
adónemekkel zaklattattak volna." 

T. ház! Előttem ugy tűnik föl, mintha nép
szerű fordításban ez azt jelentené, hogy : előbb 
jogszerűnek, illetékesnek, szentesitettnek kell ki
mondani minden jogtalant, illetéktelent, s akkor 
még csak az sem lesz helyén kivül, hogy nincs szám
adás, akkor megtörténhetik a föloldozás. Én ezen fel
fogás ellen tiltakozom. Azt nem tehetem, hogy rosz-
néven vegyem valakitől, ha a birtokában levő 
tiszta színaranyból borjut önt, vagy öntet saját 
használatára; de igenis megrovom azért, ha 
azt más által, én általam is imádtatni kívánná. 
Ezt kell mondanom azon véleményre vonatkozó
lag, a mit én teljeséggel nem oszthatok. Egy 
másik részletre kell még áttérnem. 

A negyedik lapon előadatik az 1867-ből 
fölmutatható megtakarítások összege. En ezt 
sem találom népszerű dolognak és nem látom 
föloldozásra elegendő indokolásnak, hogy ezen 
egy megtakarítási összeg olyan sokféle ivrétü, 
negyedrétü, nyolczad-, tizenkettedrétü kiadások
ban van előtüntetve. 

Bátor leszek kimutatni ezeket. Az 1867-ki 
megtakarítás összegei a következők :.- Először 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 i | - VII. 

3.563,057, továbbá 3.602,644, továbbá 2.218,979. 
továbbá 1.141,227 stb. s tb . , mindezek a je
lentés 8-dik lapján. Azután ezzel ellenkezőleg 
a 14-ik lapon ez állíttatik : „2.461,416 frt &l% 
kr. összege azon hitelmaradványnak, illetőleg meg
takarításnak, melyet a magyar államnak 1867-ki 
valóságos és 1868-ki pótlólag utánvitt pénzke
zelése kimutat". 

Elég különös, t. ház, mert ez még bajo- • 
sabbá te t te a dolgot. 

A 4-ik lapon ezt olvasom : „Miután a ma
gyar minisztérium az 1867. márczius 2-ki hatá
rozat alapján a fönálló gyakorlati szabályokkal" 
— tehát nem : az alkotmányos elvekkel — „azt 
ta r to t ta megegyezőnek, hogy a birodalom mind
két része a közös költségek fedezéséhez annyival 
köteles járulni, mennyi az előirányzat szerinti 
bevételekből saját kiadásainak fedezése után 
mint fölösleg fönmarad" . . . . ennélfogva ebből 
már kitűnik, hogy a szabályok értelmében nem 
volt lehetősége semmi megtakarításnak, mert 
mindazzal, a mi fönmaradt, a közös költségek 
fedezéséhez kellett volna járulni. 

Még csak egy észrevételem van a munká
latra vonatkozólag. A 16-ik lapon ki van mu
tatva : 11.705,066 frt 8 9 \ krral kedvezőbb jö
vedelmi tétel ; de hogy ezen kedvezés az adózó 
közönséget illeti-e, vagy az adóztató kormány
hatalmat ? az nincs bevallva. 

Mert a 17-ik lapon azon gunyornak is be
illő igazolás jön a kedvező jövedelmi tételre 
nézve, hogy „teljes joggal véli megállapítható
nak (már t. i. a bizottság) : hogy miután a fo
gyasztási czikkek nagy mérvben való használata 
egyfelől azon czikkek szükségletének érzetét, 
másfelől azoknak tényleges használata egyszer
smind az érzet kielégítésének lehetőségét tanú
sítja ; továbbá, hogy miután utóbbi közvetett 
adó és szemközt a múltban tényleg fönállott 
szabályokkal 1868-ban e tárgyakban hozott tör
vényeinkkel fölemelve nincs, ellenben a dohány-
jövedék a magánosok használatára te t t termesz
tési engedélylyel korlátozva van, a sójövedék 
pedig épen a só árának csökkentésével alább 
szállíttatott * a mégis kitűnhetett kedvezőbb 
eredmény, hazánkban az álampolgárok vagyoni 
értékének emelkedésére mutat, — akár legyen e 
vagyon az egyesek birtoklási mérlegében, akár 
vitessék vissza azon, az államgazdászatban rend
kívüli fontosságú értékre , a mit a kereset 
és munka tőkéjének kamatoztathatásából von
hatunk. ;< 

T. ház ! E nézet az, melyben én nem osztozha
tok, s e nézettel szemközt kell, hogy állítsam a 
következő tételeket, (olvassa): „A számok tagad
hatatlan bizonyságai, oly állapotnak, mely a 
nemzetgazdászat és pénzügy történetében talán 

ó i 
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hallatlan. Bizonyára azon kormányrendszert nem 
mondhatjuk helyesnek, mely mellett egy év alatt 
a birodalom egyik felében — ez pedig szegény 
hazánk — az adó behajtására 120,473 katona 
és büntető küldött alkalmaztatott, 1.023,831-szer 
ingóságok vétettek el zálogul, s 18,439-szer fekvő 
birtok tétetett zár alá. Ha valami, ugy ezen szá
mok a legrnegkövesültebb lelkű börzeüzért is meg
győzhetnék arról, hogy a monarchia pénzügyi 
eljárásának elveit lényegesen meg kell változ
tatni. " Kérdem, ki változtatta meg, és vajon jobbra 
változtatta-e 1861-óta, midőn e szavak í ra t tak? 
És hozzá tévé az akkor még csak adófizető, nem 
egyszersmind fizettető t. polgártársunk, jelenleg 
igen t. pénzügyminiszter ur : „Valóban, a sors
tól megérdemlenők, hogy sem mi, sem utódaink 
ezen múlt rendszerrel újonnan megismerkedni 
többé ne lennénk kénytelenek." 

Én, t. ház, ezen adatok fölidézése után csak 
azt óhajtottam volna még, hogy: ha már kormány -
hatalmilag decretáltatik az alkotmányos közjólét 
a magyar hazára, legalább is pontos statistikai 
adatok szolgáljanak annak igazolására: de sem & 
közgazdászat, sem az ipar terén nem látom. Azt 
igen, hogy mily sokan vannak, kik a nemzet
gazdaságra inproductive fogyasztják az adózó köz
nép keresményét anélkül, hogy munkájokkal já
rulnának a nemzeti tőke gyarapításához. 

Elmellőzöm itt, t. ház, a számadásra vonat
kozólag azt, hogy midőn e nagy kötetből a vég
összegeket sorról-sorra nézi az ember, minden 
egyebet megtalál benne, a mire van, avagy nincs 
szükség, kivévén egy kérdést, mi legtöbbet jelen
tene : hogy ezen alkotmányos boldogság korában, 
az 50-es 60-as években divott túlterhelő adózási 
rendszer mellett nem lehetett gyarapodni a nem
zetnek, hogy tehát ezen fi7 — 68-as alkotmányos
ság idejéből azon tömérdek milliókat tevő jöve
delem- és kiadási hátralékkal szemközt, mennyi a 
positiv megtakarítási összeg ? Ez kitéve sehol sincs 
az egész kötetben, mely a zárszámadást 1 868-dik 
évről tartalmazza. 

Összeállította az igen t. hetes bizottság az 
ő munkálataiban, hat millió néhány százezerre 
tévé, és megtanította arra a közönséget, hogy 
ezen összeg ugy állítható elő a zárszámadásból, 
ha valaki az 1867-ről maradt megtakarított ősz-
szeget — ugyanazt, a mit én bemutattam vagy 
hatféle különböző alakban hozzáadja az 1868-ik 
évi államvagyon kimutatásába foglalt legutolsó 
tételhez, a hol 2 millió néhány százezer forint 
van kitéve a tiszta cselekvő államvagyonnak 
összege gyanánt. 

T. ház! A z államszámadásoknak ilyen nem
csak megvizsgálatlan, hanem voltakép, mondjuk ki, 
megvizsgálhatatlan állapota a legtermészetesebb 

a legnépszerűbb fölfogás szerint: államgazdászati 
kórtünet. És kétségtelen visszahatást gyakorol 
az alkotmányossági állapotra mind a közjogi, 
mind a magánjogi életben. Lehet ugyan sajátszerű 
nagy érdeke a tanulmányozóra nézve, a ki t. i. 
a passiv érdekeltségnek körén kívül esik; hanem 
annál fájdalmasabb magára a nemzetre és an
nak képviselőire nézve, a kik ezen operationak tár
gyai. En nem bírom azt megegyeztetni egymás
sal, hogy midőn az 1867-ik évi X-ik törvény-
czikk 6-ik szakaszában kimondja a törvényhozás, 
miszerint a kiadások fedezésére a megajánlott 
összegek erejéig hatalmaztatik föl a miniszté
rium, akkor bemutattatik a 4-dik szám alatti 
kivonat a bizottsági jelentés mellékletében, a 
mi több millióra menő összegekről szól, melyek
nek czime: „előirányozva nem volt." 

T. ház! Az én fölfogásom szerint nagyon 
hasonlít az ilyen igazolás féle kísérlet ahhoz, ha 
aranyozási munkával akarnák földisziteni a lán-
ezokat, a melyek azonban csakugyan vasból van
nak és emésztik a nemzet életerejét. Ezen sor
vadás bizonyára nem fog kigyógyulni az által, 
hogy a vaslánezok aranyozva lesznek. 

Legfölebb ha azt tüntetnék föl a világ 
előtt, hogy az a nép, a mely annyira disziti, 
talán bizony szereti ama bilincseket, talán bi
zony nem képes, nem érdemes a r r a , hogy meg
szabaduljon azoktól. En, t. ház, a tegnap sző
nyegre hozott 2-ik indítványra nézve csak egy 
föltétel alatt volnék képes szavazni, s ez azon föl
tétel volna, hogy tétessék ki nyíltan az indoko
lás, a mely most csak alatta értetik, miszerint: 
a magyar képviselőházban mától fogva a minisz
teri, először mindenhatóság, másodszor csalhatat
lanság elve osztrák-magyar alkotmányos nemzet-
gazdászati elvvé szentesittetik. Ezen föltétel 
nélkül én kénytelen vagyok Ghyczy Kálmán t. 
képviselőtársam indítványához járulni , megje
gyezvén még végül csupán azt, hogy ha ezen 
kérdés szavazás által fog eldöntetni, ama szava
zatok nemcsak szám, de érték szerint is mér-
legeltetni fognak a közvélemény által, a midőn 
egy-egy független népképviselő szavazatára, hogy 
annak egyenértéke meglegyen, 10. nemfügget
len képviselőé fog .számíttatni. 

En tehát bátor vagyok ajánlani a t. ház
nak keg3^es pártfogásába az általam is elfoga
dott indítványt. (Helyeslés bal felől.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! (Halijuk!) 
Azok után. miket az 1867-ki kimutatások és az 
1868-ki államzárszámadásra, illetőleg azoknak 
országgyűlési megvizsgálására nézve, Komárom 
városának érdemes képviselője elmondott, csakis 
kettő lehetséges. Vagy az, hogy a kiküldött bi
zottság föladatát csakugyan nem fogta föl jól : 
vagy az, hogy a kiküldött bizottságnak eljárása 
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nem az, illetőleg nem volt olyan, mint a minő
nek azt a t . képviselő ur mondotta. 

Mindenekelőtt megjegyzem, t. ház , hogy 
egyátalában nincs érdekünkben pénzügyi hely
zetünket szomorúbbnak festeni, mint a milyen
ben az valóban van, és amint egy részről ter
mészetesnek találom, hogy egyik legnemesebb 
föladatunkul tekintjük az államháztartás körül 
követett eljárást ellenőrizni, ugy másrészről szi
gorú kötelességünk a valódi eredmények hű és 
alapos kimutatása. 

Én is azt hiszem, t. ház, a mit t. képviselő 
ur is mondott: hogy a kiküldött bizottságnak 
föladata nem az volt, hogy a tételek számtani 
és azoknak a részletekkel összhangzó igazságát 
fürkészsze, hogy azoknak eredetét az illető okmá
nyok betekintésével megvizsgálja ; hanem az 
volt, hogy a kimutatott tételeket elfogadva 
ugy, a miként azok a zárszámadásokban irvák 
és azoknak fönebb jelzett megállapítását a föl
állítandó számszékre bizva, az 1867-ki kimuta
tásokat, és az 1868-ki államzárszámadást, — te
kintettel a háznak 1867. mártzius 2-án hozott 
határozatára, és tekintettel az 1868. XXVIII-ik 
törvényczikkre, következőleg figyelmen kívül nem 
hagyva, az 1867-ki XVIII-ik. az 1868-ki IV-ik, 
az 1868-ki X-ik törvényezikkeknek is a fölhatal
mazásra vonatkozó §§-ait — a bevételek és kiadá
soknak úgyszólván törvényszerűségére vonatkozó
lag — megvizsgálja. (Helyeslés jobb felől.) 

Tisztelt ház! Nem levén többé kérdés, hogy 
meg lehet-e ezen számadásokat átalában véve 
minden irányban vizsgálni? hanem megvizsgál-
hatók-e csakis azon fontartások mellett, me
lyeket a múlt évi deczember 2-án hozott határo
zata a háznak magában foglal, a bizottság ezen 
nézete szerint, egyedül helyes szempontból in
dulva ki, biztosan mondhatja: hogy előtte telje-
sithetlen munka nem állott, és hogy nem állott, 
azt bebizonyította tényleg is. Nem levén a bi
zottság hivatása mindent föltétlenül dicsérni, va
lamint nem levén hivatása azon erőködés, hogy 
azon kimutatásokat ós számadásokat már előre 
föltétlenül roszaknak nyilvánítsa: nem is állítja, 
hogy a 328-ik szám alatti kimutatás a zárszá
madások minden kellékével bírna, sőt maga elis
meri, hogy ezek nem képeznek önmagukban véve 
egy oly szerves egészet, a mely az állam majd
nem egy évi pénzügyi kezelésének biztos tükréül 
volna tekinthető; de elismerve ezt, nem hagyta 
figyelmen kivül azon soha el nem vitatható tény
leges körülményeket, melyek azon kimutatásnak 
rendszeresebb alakban való összeállítását lehet-
lenné tették. (Helyeslés jobb felől.) A mint más
részről bebizonyította, hogy föladatát, a mennyi
ben az a háznak deczember 2-án hozott határo
zatában foglaltatik, az ezen kimutatásokban fog-

: lalt tételek és a miniszter úrtól kért fölvilágo-
i sitások alapján megoldhatta. 

Vizsgálatának eredménye jelentésében ki
merítően indokoltatik, valamint az is : mi az oka 
azon eltérésnek, mely a 328. szám alatt i kimu
tatás bevételi és kiadási előirányzata és a bécsi 
zárszámadások bevételi és kiadási előirányzata 
között fönforog. 

Ghyczy Kálmán t. képviselő ur a bizott
ságnak 1866-ik évi kimutatások körül történt 

! eljárására nézve főleg két észrevételt tesz. 
Miután ugyanis előadja, hogy az alkotmány 

visszaállítása után 1867-ben Magyarországnak 
még főszámszéki közege nem levén, a miniszté
riumok között azon megállapodás jött létre, 
hogy Magyarországra nézve is a bevételek és 
kiadások a bécsi államfőszámvevőszék által köny-
veztessenek, illetőleg készíttessék el azokról a 
zárszámadás, — természetesen csak azon adatok 
alapján, melyeket innen a budai, zágrábi és 
nagy-szebeni főszámszékek a magyar miniszté
rium utján fölterjesztettek — azon kérdést veti 
föl, miként lehetséges mégis, hogy az adatok 
kölcsönös közlése mellett a zárszámadások és a 
328. sz. a. kimutatás között különbség, és pe
dig nevezetes különbség létezik? 

Azt hiszem t. ház, hogy erre a t. képviselő 
ur beszéde következő részében önmaga megfe
lelt, és megfelelhetett különösen azon adatok nyo
mán, melyeket a hetes bizottság jelentésében bő
ven előterjesztett. E különbözet onnan veszi ere
detét, mert a bécsi zárszámadás tételei oly 
bevételeket is vonnak Magyarország javára,melye-
ket a magyar pénzügyminiszter el nem ismert, 
és Magyarországra oly kiadásokat, melyeknek 
jogosultságát a magyar pénzügyminiszter eddig 
el nem ismerte, s e részben a tárgyalások még 
mindig függőben vannak. 

Hogy helyesek-e azon indokok, vagy nem, 
melyek a pénzügyminisztert e különbözet el nem 
fogadására indították ? ezt — mint a t. ház át 
fogja látni, — a bizottság épen azért, nehogy 
véleményével bármely részre is praejudicáljon, 
nem taglalhat ta; de megállapíthatónak vélte, 
hogy a ezél, mely a pénzügyminisztert e tár
gyalásoknál vezette : t. i. a magyar kincs
tár előnyeit megvédeni, tiszteletreméltó; {He
lyeslés) mig másrészről a pénzügyminisztérium
nál vezetett folyó számlák tisztán kiderítik, 
hogy mindaz, a mi Magyarországnak közigazgatási 
költségeire előirányzott összegen fölül jövedelem 
volt, a közösügyek költségeinek törlesztésére 
tényleg átszolgáltatott 47.700,000 frt; csak a 
nagyobb számokat mondom. 

T. ház! a t. képviselő ur azt is zokon ve-
I szi a bizottságnak, hogy miután megállapította 
! azt, hogy az általa kimutatott 3.602,000 frt 
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1867. végén nem mondható egészben megtakarí
tásnak, mert ellene 1.383,000 frtnyi követelés 
tétetik — a miről előbb szóltam, a bécsi zár
számadás tételei szerint — miként tehette a bi
zottság, hogy midőn az összes eredményről szól, 
ezen összegeket az eredményhez hozzászámítot
ta ? Azt hiszem, t. ház ! hogy a bizottság más
ként nem is tehetett, (Halljuk!) nem tehetett 
pedig azért, mert miután eonstatálta magát a 
tényt, nem tehette azt, hogy miután a pénztár 
valódi elrendelése még meghatározva nincs, mi
után még ki nem derittetett az, hogy mennyi
ben és mily összegekig lesznek azok fizetendők, 
vagy nem fizetendők: a folyó számlából kitö
rölje. Mindenki, ki a bizottság jelentését figye
lemmel olvasta, bizonyára tudni fogja, hogy a 
mily tisztán, és őszintén kimondotta a bízott
ság erre vonatkozó nézeteit; ugy mindazon 
föntartások, melyeket a bizottság soha vissza 
nem vont, értetendők a végeredmények számítá
sánál is. 

A másik észrevétele a t. képviselő urnák 
az 1867-iki kimutatásra nézve az, hogy a bi
zottság nem volt kellő figyelemmel a földteher-
mentesitési alapok és országos alapokra. A bi
zottságot nem lehet vádolni azzal, hogy ne lett 
volna figyelemmel ezen alapok kiadásai és bevé
teleire. A bizottság azt hitte, t. ház, hogy igen
is természetes eljárást követ el akkor, midőn e 
különböző nemű ós természetű tételeket Össze-
vegyiti, hanem, mindegyikrőlkülön, amaga ren
deltetése helyén szól. (Helyeslés jobh felől.) Nem 
vegyíthette pedig össze ezen alapokat azon elő
irányzattal, mely a monarchia mindkét államára 
elfogadtatott; hanem külön kellett a leszámolást 
eszközölnie, a mint meg is tet te . Maga. a t. kép
viselő ur is elismeri, hogy az országos alapokra 
a bizottság nemhogy észrevételt nem te t t vol
na, sőt kiderítette, hogy az alapok kiadásai 
meghaladják a bevételeket 511,000 írttal , és a 
bizottság a szerzett fölvilágositások alapján meg
állapította, hogy ezekből, a mint a t. képviselő 
ur maga is mondotta, de a bizottság is kijelen
tette, a tulkiadásoknak egy része födöztetett. 

És ha most már figyelembe veszem azon 
számítást, melyet a t. képviselő ur végeredmé
nyül állított föl, az tűnik föl előttem, hogy ő 
130 millió irtot, mint összes bevételt, és !27 
millió frtot. mint összes kiadást hoz föl; ós e 
kiadás eredménye az, hogy a bevételekből 
történt levonások után maradt 2.298,150 forint. 

En elfogadom ezen számítást; hanem ha 
ezen számítást elfogadom, akkor azon kérdést 
is bátor vagyok a t. képviselő úrhoz intézni: 
hogy miért akarja ezen számításból levonni 
azon 1.383,665 frtot, melyet mint különbözetet 

fönebb kimutattunk : miután tudva van, hogy 
ez en különbözet, — mind a kiadásban, mind a bevé-
telben — n e m e z e n előirányzatokra van fektetve, 
m elyek itt a számítás alapjául fölvétettek, hanem 
azon bevételi, és kiadási előirányzatra, mely a bécsi 
zárszámadás tételei szerint fönmaradt. 

Es továbbá azt kérdem a t. képviselő úr
tól : miért akarja levonni ezen összegből azon 
314,339 forintot, mely a bizottság jelentésé
nek 31-ik lapján te t t megjegyzés szerint, a do
hányjövedékre vonatkozólag, a két minisztérium 
között szintén még kérdés alatt van? — ismé
telve kérdem: miért akarja levonni ez össze
get, miután ez még korántsem bevégzett tény, 
és miután az e kérdés megoldására vonatkozó 
tárgyalásoknál a miniszter 600,000 frtot ele
gendőnek vél, miért kívánja, hogy 914,000 
frtot fizessünk ? (Tetszés jobb felől.) 

A zárszámadások 3-ik füzetének 16-ik ol
dala tisztán föl fogja a f. képviselő urat világo
sítani e tekintetben ugy, hogy méltó azon kí
vánságom, hogy mindaddig, a míg e részben is 
a leszámolás eszközöltetik, sem le, sem föl
felé, sem ezen, sem a másik oldalról valamely 
véleménynyel a kérdéseknek ne praejudicaljunk. — 
(Helyeslés jobb felől.) 

És ha ezeket levonja, azt kérdem a tiszt, 
képviselő úrtól : miért nem adja azon 2 millió 
298,150 írthoz azon 39,000 frtot," melyet mint 
számadási hibát a bizottság is a kincstár elő
nyére i r t 1 és ha mindezeket elfogadta, az ered
mény bizonyára nem mi ránk, kik megállapítot
tuk a 3 millió 602,000 fr tot ; hanem a t. 
képviselő ur számításaira fog hátránynyal kiütni. 

T. ház ! Azon őszinteségnél fogva, a me
lyet a bizottság jelentésében mindenütt tanúsított, 
nem vonakodott kijelenteni, hogy ezen sokszor 
emiitett 3.602,000 frt az 1867. végén mint 
tiszta megtakarítás tekinthető nem vol t ; nem 
volt először azért, mert — mint emiitettem — ezen 
összeg ellen követelés támasztatot t 1.385,000 
forintig. 

Másodszor azért, mert, mint az 1868-ki 
zárszámadások tanúsítják, apótkezelésre 1868-ban 
1867-dik évre egy millió 141,000 frt fizette
tet t . De ha mindezen összegeket a fönebb ki
te t t megtakarításból levonjuk, a fönmaradt fö
lösleg kétségkívül bizonyítja, hogy a kormány 
1867-ben minden állami szükség fedezése után 
sem terjeszkedett ki messzebbre, illetőleg azon 
határokig sem, melyeket az 1867. márczius 2-án 
kelt határozat eléje szab : t. i. a jövedelmek mér-
tékén ^ való határig. 

Es ha mi tekintetbe veszszük azon túlki-
adásokat is, melyeket tet t , még akkor sem terje-
dett ki, hogy ha azon 511,000 forintot, melyet 
a t. képviselő ur ezen előirányzatból von le az 
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országos alapok javára, a túlkiadásokhoz hozzá
számítjuk, mert ha ezt hozzá számítjuk, i t t ak
kor, miután i t t leróttuk mint kiadást, akkor 
mint követelést hozzá kell számitanunk azon ala
poknak 1867. év elején levő maradványaihoz és 
ekkor a maradványok mindenesetre 511,000 írt
tal többre fognak menni, a mi az eredményre vo
natkozólag mindegy. 

T. ház! Az 1868-i zárszámadások rendsze
rét a bizottság helyesnek ta lá l ta ; helyesnek ta
lálta különösen azon vezérelvet, mely a zár
számadások rendszerének megállapításánál szem 
előtt tar ta tot t , s mely elvet a t. képviselő ur 
leginkább megrovandónak t a r to t t a : azt t. i. hogy 
a bevétel és kiadás nem vegyitetik össze a költség
gel és jövedelemmel, és e kettő, közti azon lé
nyeges különbség, hogy minden bevétel csak addig 
jövedelem, mig az az államvagyont szaporítja, 
és minden kiadás csak addig költség, mig az 
államvagyont csökkenti, figyelmem kívül nem 
hagyom. A t. képviselő ur azt mondja, hogy a 
bizottság e tekintetben nézeteit nem indokolta. 
Hivatkozom a jelentésnek először 13. lapjára, 
hol a bizottság kimerítően előadja mindazon oko
kat, melyeknél fogva a zárszámadásban fölállított 
rendszert helyesnek találta, mindig emiitvén az 
elvet, melynél fogva a rendszer megállapittatott, 
mert nem tagadja másfelől, hogy alkalmazásban 
az 1868. zárszámadás épen azért, mert a vi
szonyok kényszerűségénél fogva mintegy két évi 
számadásokat kellett, hogy foglaljanak magukban, 
ezen tömeges kimutatások következtében lett 
sokkal nehezebben átvizsgálható, mint lett volna 
különben. 

Hivatkozom a bizottság jelentésének egy 
másik részére, a hol t. i. a végszámadásokat 
megteszi, és azt mondja: „A fölállított zárszám
adási rendszert — mint azt jelentésének mind
jár t elején megjegyezte — a bizottság he
lyesnek találja, mer t : valamint az egyesek, ugy 
az államháztartásnál is az egy évi összes bevé
telek és kiadások nem csupán az évi költségek 
és jövedelmekből alakulván, magukban foglalják 
mindazon összegeket, melyek a szorosan vett évi 
jövedelmek és költségekből a pénzforgalomnak 
külön vált részeit képezik." 

Es tovább folytatja: 
„Mert a zárszámadás rendszerének megálla

pításánál azon elvek szigorú keresztülvitelét lát ta 
elérni óhajtottnak, hogy a szorosan vett jöve
delmek és költségek az évi bevételek és kiadá
soktól elkülönítve soroltassanak elő azon okból, 
hog}7 e rovatok egymással lett szembeállításával 
első pillantásra kimutatható legyen: vajon a va
lódi jövedelmek és költségek között meg van-e 
vagy nincs azon arány, mely az állam pénzügyi 

gyarapodása, illetőleg fogyatkozásának biztos zá
logául szolgál." 

Mindamellett, t. ház, a példa, melyet a t. 
képviselő ur a bécsi zárszámadásokra nézve idé
zett a hetes bizottság ellen, az elvet illetőleg, a 
zárszámadások ellenében pedig a kivitelt illetőleg 
nem bir bizonyító erővel, és én részemről nem 
tartózkodom kinyilatkoztatni, hogy mindazon, a 
bizottság által is elismert hiány mellett, mely 
az 1868-ik államzárszámadásokra nézve fönforog, 
e zárszámadások rendszere a bécsi zárszámadások 
rendszerét — a mennyiben a bécsi zárszámadásban 
sem a hátralék, sem. az előleg, sem a leltár, sem 
a mérlegek foglalva nincsenek — messze megha
ladja. De másrészről is figyelmeztetem a t. kép
viselő urat — nem is szükséges figyelmeztetnem, ő 
maga jól tudja — hogy Bécsben a zárszámadások 
két év után kerülnek csak a ház elé, és az utal
ványozás a megelőzött év rovására a következő 
év feléig, a fizetés pedig az egész év végéig t a r t : 
mig Magyarországon a számadások az év után 
beadandók, másrészről az utalványozás csakis 
márczius, a fizetés pedig april végéig tar t . 

Áttérek, t. ház, azon legnagyobb fontosságú 
ellenvetésre, melyet a t. képviselő ur az 1868-ki 
zárszámadások megvizsgálását illetőleg a hetes 
bizottságnak tett , hogy t. i. a költségvetési tör
vényre, az 1868: XXVIII. törvényre, jelentésében 
is alig hivatkozik, alapul azt számításaiban semmi 
esetre nem vette és a helyett, hogy a költség
vetési törvény alapján hozta volna tisztába az 
állam valóságos bevételeit és kiadásait, elfogadja 
a főkönyvelési osztály által a törvénytől eltérőleg, 
önkatalmilag a „bevétel és jövedelem", „költség 
és kiadás" czimek alatt egybeállított számcsopor
tokat a nélkül, hogy csak azt is, hogy vajon 
ezen megkülönböztetés mily elvek szerint történt, 
tüzetesen megvizsgálta volna. 

T. ház! Hogy a héttagú bizottság mit tar
tot t szem előtt kiküldetésére nézve, azt önmaga 
jelentésében eléggé tüzetesen előadta; a 15. lapon 
az mondatik: „A bizottság az 1868. zárszám
adást illetőleg, egyedül tekintettel az 1868. évi 
XXVIII. törvényezikkre adandó véleményes jelen
téstételre utasíttatván, egész kötelességét vélte 
teljesíteni, midőn vizsgálatát csakis azon i rányra 
fordította : vaion megfelelt-e a penzügymmisz ter 
s átalában a minisztérium az 1868: XXVIII. tör
vény czikk által adott fölhatalmazásnak? és ez
után részletezi a bizottság mindazon kérdéseket, 
melyek magából a törvényből. folynak ; azt hi
szem, t. ház, ha a t. képviselő ur összehasonlítja 
különösen a mi 3. szám alatt i kimutatásunkat, 
és ott a költséget és kiadásokat megtekintette 
és egybehasonlitotta az együttes kiadásokat a 
törvénybe megállapított kiadásokkai: nem fogja 
mondhatni legkevésbé sem, hogy a bizottság nem 
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épen az 1868. XXVIII. törvényczikk rendeletét 
t a r to t ta a kiadásokra nézve mórvadónak és mért 
gondolja a t. képviselő ur, hogy a bizottság nem 
tar tot ta magát a XXVIII. törvényezikkhez ? az
ért, mert elfogadott egy előirányzatot a bevéte
lekre nézve, mely a ház előtt meg nem fordult, 
a melyet a pénzügyi bizottság részletesen nem 
tárgyalt és mely törvényes erővel nem bir. 

T. ház! A t. képviselő ur sokkal jobban 
fogja tudni mint én, hogy azon előirányzatnak 
a födözetre nézve minő sorsa volt 1868-ban i t t 
a ház körében. Álig hihető, hogy a pénzügyi bi
zottságnak, — melynek jelentése megtalálható az 
irományok 5-ik kötete 240-ik lapján 305. szám 
alat t — és melyben, mint magát kifejezi, arról 
gondoskodott, hogy a kiadások és bevételek közt 
a helyes arány föntartassék, és mely a födözetre 
nézve a „végeredmény" rovata alatt ugyanazon 
összegeket nevezi meg, a melyeket a zárszáma
dás foglal magában, — mondom — alig hihető, 
hogy ne tárgyalta volna részletesen, miután je
lentéséhez egy mellékletet csatol, a melyben té
telek szerint számíttatik íöl minden adónem, té
telek szerint számíttatik föl azoknak lehető jöve
delme és ezen összegek szórói-szóra, tételről
tételre megegyeznek azon előirányzati összegekkel, 
melyeket a hetes bizottság, valamint a zárszámadást 
szem előtt tar tot ta . 

Ugyanezen évi irományok 6-ik kötetében 
8-ik lapon 305. szám alatt található Deák Fe
rencz indítványa, melyet a ház elfogadott, és 
mely tekintettel a pénzügyi bizottság által kife
jezett kivánatokra, kívánja a budgettörvényt 1868. 
évre a pénzügyminiszter által beadatni. A pénz
ügyminiszter a törvényt beadja és mellékli ösz-
szehasonlitását mindazon tételeknek, melyeket egy 
felől ő maga terjesztett be, más felől pedig a 
pénzügyi bizottság lejebb szállított, vagy fölebb 
emelt és ezt mind a kiadásokra, mind a bevéte
lekre nézve. A napló 10-ik kötetének 20-ik lap
ján, a pénzügyminiszter a házat kéri, hogy 
ugy a törvényjavaslat, mint a mellékletek nyo-
mattassanak ki és az osztályokban való tárgya
lás végett az osztályokhoz utasíttassanak. Tehát 
azt kell hinnem, t. képviselőház, hogy ezen t ö r 
vényjavaslat a mellékletekkel együtt, a mely 
mellékletek közt be van foglalva a felelet is, az 
osztályokhoz utasitatván, azok részéről a ház 
határozatához képest, tárgyaltatot t is. 

De t. ház, nem is oly főfontosságu dolog az, 
és már maga a bizottság is megjegyezte, hogy 
a törvényben a födözet nincs megállapítva; nem 
oly főfontosságu dolog, mert csakis az összehason
lítás kedveért hozatott be a bizottság jelentésébe; 
de hogy mégis valami előirányzat létezhetett, 
maga a t. képviselő ur tanúsítja beszédje ké
sőbbi folyamában: mikor azt mondja, hogy elis

meri, hogy az 1868-ik évben az adók és az ál
lamvagyon nagyobb mérvben jöttek be, mint az 
előre látható volt, ez az előrelátható, t. ház, 
azon előirányzat, a mely itten nem ideális ala
pokon, hanem azon alapokon, a melyek a házhoz 
be lettek terjesztve,az osztályok által tárgyaltat
t ak és jóllehet az állam költségvetési törvénybe 
be nem mentek, mégis, úgyszólván, mint a ház
nak határozata elfogadhatók valának. 

De ez, ismétlem, nem oly főfontosságu kér
dés ; nagyobb fontosságú kérdés a kiadásokra 
nézve, és i t t először is megjegyzem, hogy a t, 
képviselő ur azt mondja, hogy a hetes bizottság 
nem is ta r to t ta magát azon előirányzathoz sem, 
a melyet elfogadott és i t t számokat idéz. Ha 
szives lesz a t. képviselő ur és utána néz a mi 
második számú mellékletünkben, meg fogja látni; 
hogy épen az a 146.215,000 frt jön ki és ismét 
az a 130.618,000 frt, melyet ő maga fölhozni 
méltóztatott. Ennek következtében tehát lát
hatja, hogy elfogadván az előirányzatot, nagyon 
és hűn tar tot tuk magunkat ahhoz. 

A t. képviselő ur idézte a bizottság ultal 
megállapított eredményeket, és azt mondja a vé
gén, hogy ezen számítás magában igen helyes, 
csak az a hibája van, hogy azon számok nem 
állanak, melyeket a bizottság alapul fölvett. És 
miután az általam emiitett előirányzatot hozta 
föl, azt monda, hogy a mi számitásunk nem á l l ; 
de miután más felől a t. képviselő ur megfogja 
engedni, hogy az előirányzathoz képest csakugyan 
áll, azt hiszem, hogy ezen indok elesik. 

Hanem egy másik számítást is tet t a t. 
képviselő ur és erre nézve engedje meg, hogy 
megtehessem észrevételeimet. Eem is említve, t. 
ház, azt, mit a megtakarításokra nézve a kép
viselő ur mondott, hogy t. i. mindaz, a mi meg-
takari t tatott , nem a pénzügyminiszter érdeme, ha
nem érdeme azon kiadások kevesebbletének, 
melyek a közös ügyeknél s az államadóssági já-
.ruléknál előfordultak, azt hiszem, t . ház, hogy a 
pénzügyminiszter ur nem is tehetett mást, mint 
csak azt, hogy az adott körülményeket jól föl 
tudta használni: ezt megtette, ez kötelessége volt. 
Hanem azon eredményeken kivid, melyek az 
ezüst fölpénzből folynak, a pénzügyminisrter ur
nák még egy más érdeme is van : {Halljuk!) az t. 
i. a mit az agio körüli eljárásával te t t . Kezünk
ben van. t. ház, egy kimutatás az ezüst agiora 
nézve 1867. deczember 31-étől fogva egészen 
1869. deczember l-ig, és i t t átlagosan megvan
nak a számok, s a végeredmény az, hogy provi-
sioval együtt 15 frt. 46 kr. volt ez idő alatt 
az agionak átlaga. A pénzügyminiszter ur pedig 
nem 15 frt és 46 krajczárral fizette az agiot, 
hanem 14 frt. 48 krajczátral; és az ugy volt létesít
hető, mert nem a piaczról vette az ezüstöt, hanem 
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külföldre szóló váltók által eszközölvén a fizetést, 
hozta ki a kedvező eredményt, a mi mindenesetre 
oly ügyes működés, melyért köszönetet érdemel. 
(Helyeslés.) 

Áttérek t. ház azon számításra, melyet a t. 
képviselő ur előhozott. Az összes bevétel te t t 
149,896,279frtot; az összes kiadás te t t 121,808,423 
irtot és 16 krajezárt. A kiadás a bevételből le
vonatván, marad 28.000,000. A képviselő ur az 
általa kimutatott 28,870,000 frtnyi összegből 
levonandónak tartja. 

Először, — én ugyan nem tudom, hogy 
miért — azon 4,111,463 frt, mely a zárszám
adás 54—55-ik lapjai szerint ott mint kiadás 
áll. Ezt nem tudom, miért akarja a t. képviselő 
ur levonni, miután az 68-ban 67-re történt fize
tés, mint ilyen a kiadásokból ki nem maradhat. 
í t t igen kedvező dolgot fogok mondani, — mond
ja a t. képviselő ur — levonván ezt, még min
dig marad 23.970,000 frt, mint oly összeg, mely a 
kiadások levonása után az évi bevételekből a 
pénztárban megmarad és az 1868-iki zárszáma
dás aktívumát képezi. Most megállapítván e sze
rint a t. képviselő • ur az aktívumot 23 millió
ban, levonja mindazokat ezen aktívumból, a miket 
levonandónak hisz: „Vasúti kölcsönben 22,111,000 
forintot és mindazt, mi a törvényben magában 
előirányozva van a rendkívüli bevételekre, azon 
8,558,000 frt 60 krajezárt, mely összeg az or
szágnak a közös pénztárban levő áctivumaiból az 
1868-iki közösügyi rendkívüli költségek födözé-
sére utalványoztatott; továbbá több kisebb téte
len kivül még a régi adóhátralékból befolyt 5 
millió 280,000 frtot és végre ezen passivu-
mok összegét 37.368,000 forintban állapítja 
meg, és levonva ebből az aktívumul kimu
tatot t 23 millió forintot, még mindig 13 
millióra számítja azon összeget, mely 1868. 
lefolyta alatt az állam terhére valósággal kiada
tott : tehát 13 millió a passivum. A t. képviselő ur 
igazságos akart lenni, és most előszámitja mind
azon beruházásokat, melyek ezen passivumból 
levonandók. — Nevezetesen az államvagy ónnál 
122,000 frtot, a dohányjövedóknél 206,000 frtot, a 
távirdai vonaloknál 268,000 frtot, s több kisebb 
tételen kivül az államvagyon gyarapodásában 
2.033,000 frtot, és végre a vasúti kölcsönből befek
tetet t 9.667,000 frtot, sigy a beruházások értékét 
12.399,000 írtban a kimutatott passivumból levon
va, megállapítja a végleges hiány t935,000 írtban, 
s a hetes bizottság jelentésében foglalt 6.830,000 
frt vagyongyarapodást, beruházást, illetőleg meg
takarítást mint egészen indokolatlant tüntet i föl. 

Ha ez igy van, akkor én abban a nézetben 
vagyok, hogy a bizottság csakugyan hibázott, de 
nem azért, mert 6 milliót mutatot t ki megtaka-
ritásképen, hanem azért, mert nem mutatot t ki 

sokkal többet. Bátor leszek szavaimat indokolni 
(Haljuk!) 

A t. képviselő ur 22 millió és egynehány 
százezer forintot von le mint vasúti kölcsönből 
bejött összegets abból fölszámit csakis 9,667,000; 
frtot az állam javára. De megfeledkezett a t. 
képviselő ur, hogy a bizottság a maga jelenté
sében 12 millió s egynehány százezer frtra teszi 
azon pénzösszeget, mely az állam vasúti kölcsöné
ből mint valóságos összeg nemcsak létezik, ha
nem részint kész pénzben, részint legjobb hitelű 
értékpapírokban be van fektetve, és az 1869. Ju
lius elsejétől a földhitelintézet által kezeltetik. 
Ezt tehát méltóztassék a kiadásokból levonni. 
Másodszor ha a beruházásokat, a mint föl mél
tóztatott számítani s a többit a mi kimutatá
sunkból átvenni méltóztatott volna, egyszersmind 
át kellett volna venni azon 3 millió s egyne
hány százezer forintot is. mely mint megtakarí
tás kész pénzben 1868, végén az állam pénztá
rában a jövedelmekre vonatkozólag meg volt, s 
hogy ha a 12 millió s egynehány százezerét a 
3 millió egynehány százererrel összeadja, :\kkor 
kitűnik, hogy a majdnem 16 milliónyi megtaka
rításból csakis a 900,000 forint az, a melyet a 
t. képviselő urnák levonnia kellene. De épen ez 

| mutatja, hogy nem jó számítás, az államháztar-
j tásnál csak is bevételekre s kiadásokra figyelni: 

mert a bevételek és kiadások nagyon fontos ér
dekkel bírnak a pénztári mérlegre nézve ; de az 
állam költségi törvényére nézve nem bírnak oly 
nagy fontossággal. (Helyeslés joub felől.) Ez mu
tatja t. ház, hogy a bizottság érett megfontolás 
után nyilatkozott a mellett, hogy helyesnek 
tartja a zárszámadási rendszert azért, hogy nem 
csak bevételek s kiadásokról szól, hanem szói jö
vedelem s költségről is; ezt egymástól elválaszt
ja, s ez által lehetővé teszi azt, hogy az állam
költségvetési törvény, mely csakis költség s jö
vedelemre vonatkozólag vizsgáltathatik meg, meg-

í vizsgálható legyen. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
[ Senkinek sincs joga — én azt hiszem, nem 

is teszi e házban senki — hogy a bizottság tag-
j jairól föltételezné, miszerint ők föladatuk niegol-
I dásában könnyelműen jár tak volna el. Mielőtt 
! véleményét megállapította volna, sok vizsgálaton 
i és gondos tanulmányozáson ment az keresztül, a 

mire határozatilag ugyan nem volt kötelezve, 
tekintve kiküldetését; de a melynek megtételére 
nézve — tudatában azon súlynak, melyet a. vi
szonyok szavainak kölcsönözni fognak — erköl-

j csileg kényszeritettnek találta magát. Ha a bi-
i zottság, szorosan szem előtt ta r tva a költségve-
í tési törvényt, megállapítja tételek szerint a ki-
j adástól történt eltéréseket, azoknak indokait meg-
I vizsgálja, és föl tünteti a viszonyt, a mely egye-
i dül birhat — a mint fönebb mondottam — ha-
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tározó erővel a jövedelem és költség kedvezőbb 
vagy kedvezőtlenebb alakjára nézve; a bizottság 
föladatát részletesen ós hűen teljesítette. Nem 
teljesítette volna azonban, t. ház, ha a háznak 
deczember 2-án hozott határozata azon megha
gyásának, hogy véleményes jelentését is beadja, 
eleget nem tet t volna ; a miért is a bizottság 
egész határozottsággal kijelentette, hogy meg
vizsgálva a kiadásokat, összehasonlítva a tör-
vénynyel, megvizsgálva az eltérések indokait, és 
figyelemben tar tva a helyzetet, a körülményeket, 
melyek a helyzet fölött uralkodtak : a miniszté
riumot ugy 1867-ik évre, mint 1868-ra azon 
föntartások mellett, melyeket a képviselőháznak 
sokszor emiitett határozata magában foglal, mind 
a történt túlkiadásokra, mind azoknak fedezésére 
nézve igazoltnak tartja. 

T. ház! a zárszámadásokat különböző szem
pontokból lehet tekinteni, többé vagy kevésbé 
helyes szempontokból; az egyet azonban annak, 
ki igaztalan lenni nem akar, el kell ismernie, 
hogy akkor, mikor az államnak minden szüksége, 
előirányzott kiadása födözhető volt, minden 
mellékes hitelmiveleten kivül, egyszerűen azért, 
mert az államjövedelmek és kiadások az előirány
zatnál kedvezőbb eredményeket muta t tak , tehát 
nemcsak minden szüksége födözhető volt, hanem 
ezenkívül még az állampénztárban azon részlete
sen fölsorolt beruházások és államvagyon gyara
podáson kivül, melynek valódi értékére nézve 
megengedem, hogy az elmélet különböző lehet 
az állam jövedelmére vonatkozólag; de nem a 
pénztári kezelésre, nem a mindennemű bevételt 
és kiadást illetőleg — mert e tekintetben a több
let 1868 végével 1867 végéhez viszonyítva 38 
millióra megy — össze nem vegyítve tehát ezen 
tételeket, és össze nem vegyítve a rendes és 
rendkívüli kiadásokat, az állampénztárban mind
azon beruházásokon kivül 3 millión fölüli pénz 
foglaltatik: akkor azt mondani t. ház, hogy ezen 
évekre az államháztartásra nézve deficit és nem 
valóságos megtakarítás mutatkozik, oly vállalat, 
melynek logikáját, én legalább részemről fölfogni 
nem tudom, (Helyedés jobb felől.) Ennek követ
keztében, mint az nag}ron természetes, én Justh 
képviselő urnák beadott indítványát pártolom. 
(Élénk, tartós helyeslés jobh felől-) 

E l n ö k : Szólásra följegyezve senki sincs, 
ennélfogva következnék a tanácskozás berekesz
tése, és a szavazás előtt azoknak fölszóialása, 
kik arra szabályszerüleg jogosítva vannak Azon
ban húsz tag által a szavazás holnapra elha-
lasztatni kéretik. Nem tudom, a t. ház nem tar 
taná-e czélszerünek. hogy azok, a kik felszólalásra 
szabályszerüleg feljogosítva vannak, holnapra ha-
nsztanák előadásaikat'? (Helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház ! Miután 20 tag kívánja, 
hogy holnap legyen a szavazás és miután a sza
vazás előtt én is óhajtanék, habár nem is hosz-
szasan de röviden nyilatkozni : ennélfogva bátor 
volnék azt kérni, hogy holnap — a meddig ta
lán rekedtségem enyhülni fog — szólhassak a tárgy
hoz. A napirendre ugy is ki van tűzve egy 
másik tárgy, t. i. a központi bizottság jelentése 
az államszámvevőszék tárgyában, tehát most 
ezt lehetne tárgyalni. (Felyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház belenyugszik a sza
vazást holnapra teszszük á t ; ez előtt az indítvá
nyozó ur és miniszter ur is holnap fognak szó
lani. 

Következik a napirendnek második tárgya; 
az államszámvevőszékről szóló központi bizott
sági jelentés tárgyalása. (Zaj. Elnök csenget.) 

T. ház! Nincs csend, tehát 5 perezre föl
függesztem az ülést. (Helyeslés.) 

(Az 5 pereznyi szünet után.) Méltóztassanak he
lyeiket elfoglalni. 

A tegnapi ülés közben vettem egy levelet; 
akkor nem jelenthettem be, ma pedig az ülés 
elején elfelejtetem ; ha megengedi a t. ház, most 
mutatom be. Molnár Endre Szabolcs megye 
Nádudvar kerületi képviselő mond le ezen igen 
szép é§ érzékeny levélben képviselői állásáról. 
A ház ezt tudomásul veszi és fölhatalmazza az 
elnököt uj képviselő választás eszközlésére. 

Következik a napirend utolsó pontja. Mél
tóztassanak meghallgatni a bizottság jelentését. 

K i r á l y i P á l k ö z p . b i z o t t s á g i e l ő 
a d ó : A főrendi ház márczius 5-én tar tot t 
ülése jegyzőkönyvi kivonatát a képviselőház
nak megküldvén, a ház azt az osztályokhoz utasí
totta. Innen a 9 osztályokból alakult központi 
bizottsághoz került, mely azt tárg3ralta, és a fő
rendi háznak mindazon kivánataira nézve, me
lyeket az a képviselőháznak hozzájárulás és al
kotmányos tárgyalás végett megküldött, átalános-
ságban semmi észrevételt nem t e t t : ennél fogva 
azt átalánosságban a tisztelt háznak elfogadásra 

í ajánlom. 
E l n ö k : Azt gondolom, átalános vitának 

í i t t helye nincs, hanem azonnal az egyes pontok-
j ra mehetünk át. (Helyeslés.) 

• K i r á l y i P á l k ö z p . b i z o t t s á g i e lő* 
! a d ó : T. ház! A főrendek a törvényjavaslatnak 
j 1., 2., 3., 4. és 5-ik §-ait változtatás nélkül el-
! fogadták. Tettek azonban észrevételt a 6-dik 
I §-ra. (Halljuk l) Erre vonatkozólag van szeren-. 

csém a közp. bizottság jelentését fölolvasni (ol
vassa.) Ezen módosításokkal a nevezett törvény
javaslatnak 6-ik §-a következőleg szól: „Az állam- . 
számvevőszék elnöke a képviselőház kezdeménye
zése folytán az országgyűlés által kijelölt három 
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egyén közül, ő felsége által a miniszterelnök el
lenjegyzése mellett neveztetik ki. A főszámtaná
csost és tanácsosokat ő fölsóge, az államszámvevő
szék elnökének javaslatára, a miniszterelnök föl
terjesztésére és ennek ellenjegyzése mellett ne
vezze ki, a segéd- és kezelő-személyzet kinevezé
sének joga az államszámvevőszék elnökét illeti. 

Ezen változtatásokat a közp. bizottság több
sége, vagyis 5 osztály magáévá tévén, elfogadta, 
4 osztály azonban külön véleményt jelentett be, 
a mely külön vélemény következőleg hangzik: 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : (ol
vassa az osztályok előadóiból alakult központi bi
zottsági kisebbségének külön véleményét, az állami 
számvevőszék fölállításáról és hatásköréről szóló tör
vényjavaslatnak a főrendi ház által módosított szö
vegezése iránt.) 

„A központi bizottság kisebbsége nem 
látja indokoltnak a főrendiház által, az ál-
iarnszámvevőszékrő] szóló törvényjavaslat 6-dik 
szakaszára tett azon módosítást, mely szerint a 
főrendiház is befolyna az államszámvevőszék el
nökének kijelölésébe. Ellenkezőleg, ugy van meg
győződve, hogy az osztó igazság elvének egyedül 
azon eljárás felel meg, melyet a képviselőház ál
lapított meg, s a mely szerint a képviselőháznak 
az elnök-kijelölés, a főrendiháznak pedig az el
nök föiötti bíráskodás joga jut osztályrészül. Ugy 
van meggyőződve továbbá, hogy a számvevőszék 
intézményének függetlensége, önállósága jobban 
biztosíttatik az által, ha kizárólag a képviselőház 
gyakorolja az elnök-kijelölés jogát, mint ha ab
ban a főrendiház is résztvenne. Ha a főrendi
ház szövegezése fogadtatik el, előfordulhat azon 
eset is, hogy kijelölésre nézve, többszörös izenet-
váltásra lesz szükség a képviselő- és főrendiház 
között, a mi épen nem mozdítaná elő a számve
vőszék elnökének annyiszor hangsúlyozott függet
lenségét. 

A központi bizottság kisebbsége indítványoz
za tehát, hogy a 6-ik §. hagyassék meg a kép
viselőház szövegezése szerint." 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! Az osztá
lyok előadóiból alakult központi bizottság kisebb
sége külön véleményt adott be azon módosítá
sok tárgyában, melyeket a főrendiház az állam
számvevőszékről szóló törvényjavaslatra nézve 
megállapított. Midőn én, mint a kisebbség 
előadója, a külön véleményt néhány szóval indo
kolni szándékozom, nem mulaszthatom el, hogy 
vissza ne idézzem a t . ház emlékezetébe azon 
nézeteket és elveket, a melyekből kiindul
tunk, midőn ezen törvényjavaslatot először 
tárgyaltuk. 

Mi volt ezélja a t . háznak ezen törvényja
vaslat alkotásánál? Nemde az, hogy egy oly 
intézményt illeszszünk be a magyar alkotmány 
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rendszerbe, mely független, felelős és önálló 
legyen. Sajátszerű volt tehát. t. ház, a czél, 
metyet magunk elé tűztünk, és épen azért saját
szerűnek kellett lenni az eljárásnak is, mely 
által a czélt elérni szándékoztunk. 

Emlékezhetünk rá mindnyájan, t. ház, mennyi 
eszmecserére adott alkalmat ezen törvényjavas
lat tárgyalásakor az elnök kinevezésének kérdé
se. Némelyek ugy vélekedtek közülünk, hogy az 
elnök kinevezése történjék akként, miszerint a 
miniszterelnök urnák fölterjesztésére ő felsége ne
vezze ki az államszámvevőszék elnökét. Úgyde ez 
esetben hova lett volna azon felelősség, hova lett 
volna azon önállás és függetlenség, mebylyel az 
államszámvevőszék elnökének birnia kell a mi
nisztériummal szemben ? 

Mások ellenben, és magam is, akként véle
kedtünk, bog}7- a képviselőház fölterjesztésére ne
vezze ki ő felsége az államszámvevőszék elnökét, 
a nélkül, hogy ezen kinevezésnél bármi befolyást 
is gyakorolna a miniszterelnök; de ez ellen — 
talán helyesen — azon ellenvetés tör tént : miként 
térne össze a parlamentális kormányformával az, 
hogy oly magas állam-hivatalnok, mint az állam
számvevőszék elnöke, a miniszterelnök befolyása 
és ellenjegyzése nélkül neveztessék ki. — Végre 
igen t. ház! abban történt a megállapodás, hogy 
a képviselőház ajánlatára a miniszterelnök ellen
jegyzése mellett nevezze ki ő fölsóge az állam
számvevőszék elnökét. Es midőn ebben megálla
podtunk, azt hittük, hogy megoldottuk a gor-
diusi csomót; pedig csalódás volt, mely csalódás
ból fölébresztett a főrendiháznak hozzánk átküldött 
üzenete. 

A főrendiház ugyanis, régi jogaira, a törvé
nyes gyakorlatra hivatkozva, részt követel ma
gának a számvevőszék elnökének kinevezé
sében. 

Valóban meglepő, t . ház! Míg a képviselő
ház csupán azon szempontból indult ki, hogy oly 
számvevőszéket alkosson, mely a szó valódi értel
mében ellenőrizni tudja a kormányt a nemzet 
vagyonának kezelésében: addig a főrendiház, ugy 
látszik, e czélt szem elől tévesztve, csupán azon 
szempontból indult ki, hogy megvédje a maga 
befolyását és állását. A főrendiház tehát jogi 
kérdést csinált a dologból. 

Említettem már, hogy az államszámvevőszék 
sajátszerű intézmény, s hogy épen ezen sajátsze
rűségénél fogva a kinevezés módját is sajátsze
rűkig kellett megáll apitani. Mint a miniszterek
kel egyenlő rangú államhivatalnok, a rendes el
járás szerint kétségenkivül az államszámvevőszék 
elnökének is a miniszterelnök előterjesztésére 
kellett volna ő felsége által kineveztetni. De 
miután az államszámvevőszék elnöke épen a mi
nisztériumot ellenőrzi az ország vagyonának ke-
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zelésében, el kellett térnie a kinevezés azon mód
iától is : mert különben az elnök kétségkívül füg
gésben'érezte volna magát a minisztériumtól, a 
melylyel szemben ő tulajdonképen ellenpólust 
kell, hogy képezzen. A miniszterelnök ur belátta 
ezen körülményt és bele nyugodott a képviselő
ház megállapodásába; a felsőház azonban nem 
hajlandó a miniszterelnök ur példáját követni; 
pedig épen azért szükséges a főrendiházat ki
zárni épugy, mint a miniszterelnököt a befo
lyástól, hogy függetlenségét és önállását el ne 
veszsze az államszámvevőszék, illetőleg annak el
nöke. A főrendiház már természeténél fogva egyet 
szokott érteni és érezni a kormánynyal, bár
minő legyen ezen kormány, és igy kétségkívül a 
minisztériumnak és különösen a miniszterelnök
nek nagy befolyása van a főrendiházra, és ugy 
valószínű, hogy mindig épen az lenne a számve
vőszók elnöke, a kit a miniszterelnök akar, és 
igy a főezél, t. i. ezen intézménynek önállósága 
és függetlensége alig volna megmentve. 

Annál inkább csudálkozom a főrendiháznak 
ezen módosításán, mert a képviselőház az osztó 
igazság elvét épen nem téveszté szem elől. 
Ugyanis, midőn megtartotta magának azon jogot, 
hogy ő jelölje ki azokat, a kik közül ő föisége 
fogja kinevezni az államszámvevőszék elnökét, 
ugyanakkor az elnök fölötti bíráskodási jogot 
osztályrészül a főrendiháznak adta. Azonban a 
főrendiház nemcsak eandidálni akar, hanem egy
szersmind ítélni is a számvevőszék elnöke fölött. 
De vajon tud-e szigorú, részrehajlatlan biró len
ni a főrendiház saját teremtménye fölött ? vagy 
meg tudja-e tagadni önmagában azon érzelmet, 
melylyel saját teremtménye iránt viseltetni fog, 
és viseltetnie kell? 

T. ház! kérem önöket, emeljük ki ezen tör
vényjavaslatot Procrustes ágyából, a melybe azt 
a főrendiház betette, mert attól tartok, hogy ha 
ezen kegyetlen műtéthez hozzájárulunk, akkor 
ezen intézmény még születése közben meg talál 
halni. Ajánlom tehát külön a véleményt, illetőleg 
most a külön véleménynek azon részét a t. ház 
figyelmébe, mely a 26. §-ra vonatkozik, és a mely 
következőképen szól: „A központi bizottság kisebb
sége indítványozza, hogy a 6-ik §. hagyassék 
meg a képviselőház szövegezése szerint. (Helyes
lés a balon.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; T. ház! A köz
ponti bizottság többsége, melyet szerencsém van 
képviselni, (Halljuk!) kiindulva azon gyakorlatból, 
melyet törvényhozásunk már kezdettől fogva 
követett, nem vélt okot találni épen ezen tör
vényjavaslat tárgyalásánál arra, hogy az eddig 
követett gyakorlattól eltérjen; eltérne pedig ak
kor : ha azt, mit a főrendiház jegyzőkönyve ezen 
szakra vonatkozólag módositáskép ajánl, nem fo

gadta volna el, mint a hogy a kisebbség véle
ménye javasolja. Mert kótségbevonhatlan az, 
hogy a főrendiház régi szervezetében áll, ós ezen 
szervezetnél fogva 1848. után is, habár a kép
viselőház népkópviselőházzá lett átalakítva, a 
törvényhozásba ugy, mint az előtt befoly; nem 
vélte tehát a közp. bizottság többsége azon vi
szonyt, mely a törvények alkotásánál a két 
ház közt létezik, csak igy érintőleg elintézhetni. 
Nem vélt helyesen eljárni, és nem vélt megma
radni azon törvényalkotási módozatnál, melyet 
eddig követett : ha most törvényt alkot, mely a 
főrendiház jövendő alkotásába bevág. Eddig a 
gyakorlat a főrendiház mellett szól, és hogy ezen 
törvény alkotásánál is a. főrendiek mellett szól, 
azt akkor fogjuk belátni, ha az eljárás eredmé
nyét fontoljuk. 

Minden kinevezésnek, mely a képviselőház 
kijelölése folytán történik, meg kell erősíttetni 
a korona által; és minden oly kinevezés vagy 
választás, melyet ily országgyűlési traetatus ut
ján a korona tesz, csak szentesitett törvény 
alakjában nyerhet érvén}^. Miként terjeszthet 
felelős kormány szentesítés alá oly törvényt, 
melynek megalkotásához az országgyűlési facto-
rok egyik része nem járult ? (Ellenmondás bal felől.) 
ez oly ellenmondás volna, melynek megszünteté
sére előbb törvény kell, mely törvény fölhatalmaz
za a képviselőházat arra, hogy egyszerű, egyol
dalú határozata is a korona szentesítése alá 
terjesztessék. Míg ily tőrvény alkotva nincs, ad
dig ily fölterjesztés természetesen nem történ
hetik. 

De egy nevezetes argumentum szól látszó
lag a kisebbség véleménye mellett, és ezen ar
gumentum az: hogy nem lehet a főrendekre bíz
ni ezen kijelölésbe való befolyást, mert ezen tör
vény szerint ők volnának kihágás vagy vétség 
esetében az állami számvevőszék elnökének bí
rái. Az én nézetem szerint, t. ház, bíróság és 
vád alá helyezés között igen lényeges különbség 
van. Ha a főrendek azért nem folyhatnak be az 
állami számvevőszék elnökének kijelölésébe, mert 
eshetőleg épen ők volnának birái: akkor nem 
folyhat be a képviselőház sem annak kijelölésé
be ; mert ily eshetőségnél a képviselőházat illeti 
a vád alá helyezés. Pedig arra, hogy valaki fö
lött bíráskodjunk, sokkol nagyobb lényeggel bír 
az, hogy vád alá vegyük, mert bíráskodásnak 
csak akkor van helye, ha a vád alá helyezés már 
elhatároztatott : ha tehát a vád alá helyezést 
nem alterálná a képviselőház kijelölési joga, ak
kor nem alterálná annak elitélését sem a főren
deknek a kinevezésre való befolyása. 

A fölhozott ellenvetések tehát a bizottságot 
véleményében meg nem tántoríthatván, ragasz
kodott motivált nézetéhez, mely szerint a főrendlek 
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javaslatait elfogadandóknak tartotta, és én ré
szemről ajánlom azt a t. ház figyelmébe. {He
lyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A főrendi ház módo-
sitványának két része és két indoka van. Egyik 
része az, melyben a candidatióba befolyást kö
vetel a maga számára, indokolván ezt azzal, hogy 
mindig az volt a gyakorlat, hogy ilyenkor a fő
rendi ház is befoly a candidatio eszközlésébe. 
Másik kifogása van az ellen, ugyancsak a 6. 
§-nál, hogy a számvevőszéknek alelnöke és ta
nácsosai ne a számvevőszék elnökének előterjesz
tésére, hanem a miniszterelnök fölterjesztésére 
neveztessenek ki, indokolván ezt azzal, hogy a 
parlamenti gyakorlat szerint a fejedelemhez föl
terjesztést csak az országgyűlés, vagy a miniszter
elnök tehet. 

Én részemről ezen módositványoknak egyi
két sem fogadhatom el. 

A főrendi ház, igaz, a régibb időkben a 
hivatalokra te t t eandidatióban részt vett ; de 
azt tartom, hogy, ha a törvényhozás czólszerü-
nek találná egy vagy más esetben e tekintetben 
változtatást tenni : azon régi gyakorlat ebben 
meg nem akadályozhatja. így tehát a kérdés 
egyesegyedü! az. hogy: czélszerü-e vagy nem 
hogy csak a képviselőház tegye a candidatiót ? 
vagy pedig ezélszerübb-e az, hogy a két ház 
együtt tegye ? 

E tekintetben már azon indoknál fogva is 
az meggyőződésem': hogy azt csak a képviselőház 
teheti; mert azt tartom, hogy az államház
tar tás , az államköltségvetés és az államszámadá
sokra vonatkozó eljárásokban a parlamenti fo
galmak szerint a döntő befolyás mindig a kép
viselőházat kell hogy illesse, és mert azt, hogy 
az ez iránti intézkedéseden a főrendek módosi-
tólag, változtatólag befolyhassanak, én legalább 
részemről el nem ismerem. (Helyeslés bal felől.) 
De van a főrendi háznak, a felsőháznak, egy 
joga, a melyet respectálni igen is kész vagyok, 
és ez az : hogy, ha bizonyos okok arra birnák, 
ugy, mint Angliában visszalökhesse az egész 
költségvetést: de módositólag egyes tételekbe be
avatkozni szerintem nincs joga; és valamint nincs 
joga a költségvetésnél, ugy nincs joga a szám-
vételnél sem. 

így tehát az, hogy a candidatiót a képvi
selőház tegye kizárólag, már ezen. szerintem 
fontos, alkotmányos elv szempontjából is" szüksé
ges; de szükséges mindazok daczára, melyeket 
az igen tisztelt központi előadó ur elmondott, 
még azért is : mert valójában nem lenne helyes, 
hogy a kinevezésbe befolyjon az, a ki netán 
hivatva lesz ítélni. A t. központi-előadó ur azt 
mondja, hogy az ítélethozatal és a vád alá he
lyezés között különbséget kell tenni, és ebben 

tökéletesen igaza van; de nincs igaza abban, 
midőn ő, ugy látszik, több súlyt helyez a vád 
alá helyezésre, inkább szükségesnek tartja azt, 
hogy független legyen az, a ki vád alá helyez, 
mint az, a ki itél. Engedelmet kérek, a ki vád 
alá helyez, az rendesen érdekelt fél, a kinek pe
dig részrehajlatlannak, tehát érdektelennek kell 
lenni, az nem a vád alá helyező, hanem a biró, 
és igy nem fogadhatom el a t. előadó ur kö
vetkeztetését : mert a mig a vád alá helyezés 
nem akadály arra nézve, hogy a ház candidál-
hasson, a candidatio akadály arra nézve, hogy 
valaki biró lehessen. 

Különben ugyancsak ezekre nézve a t. köz
ponti előadó ur elmondotta azt is, hogy a míg 
nincs arról törvényünk, hogy az alsóház valamit 
a fejedelem elé önállólag terjeszthessen: szükséges, 
hogy minden, mi a feiedelem elé terjesztetik, 
mindkét ház által elfogadva legyen. Ez tökéle
tesen igaz; de mit akarunk most csinálni ? Epén 
egy törvényt akarunk hozni, mely szerint ezen 
speciális esetben a fejedelem elé terjesztést 
meg lehessen tenni ; mihelyt tehát ezt he
lyesnek látjuk és helyesnek tar t juk, szükség, 
hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ez esetre nézve 
ezen törvény megalkottassék. Mert igen szomorú 
dolog volna, ha Magyarországnak népképviselet 
alapián álló alsóháza elfogadná egyszer azt a 
helyzetet, hogy az á l t a l , mert a felsőház vala
mit el nem fogadott, kényszerittetni hagyná ma
gát arra, hogy elálljon attól, a mit helyesnek 
ta r t , és elfogadja azt, mit helyesnek nem tar t . 
En tehát mondom, e tekintetben a főrendi ház
nak módosítását az előadottak folytán el nem 
fogadom. 

De meg kell még jegyeznem t. előadó ur 
nyilatkozatára, hogy igen is jól tudom, jól tud
juk mindannyian, hogy a felsőház a törvényho
zásba most is épen ugy jogosulva van befo
lyást gyakorolni, mint volt 1848. előtt , s ezen 
jogától igy mellékesen megfosztani részemről 
még jelen szerkezetében sem akarom. De nem 
tudom, hogy mennyiben fosztatnék meg ezen 
jogától ez által, és mennyiben bocsátkoznánk ez 
által mellékesen a íelsőház rendezésének kérdé
sébe. fMert nem arról van szó, hogy oly esetet 
akarjunk fölállítani, midőn a képviselőház a fel
sőház törvényhozási jogának kizárásával törvényt 
alkothatna; hanem igen is, hogy neki is, mint 
törvényhozónak hozzájárulásával alkossunk egy 
törvényt, mely — nem törvényalkotásnál, hanem 
egy candidatiónál — e jogot egészen a képvi
selőház kezébe tegye le. Hogy a főrendi ház 
rendezésének kérdése miben érintetik itt. még 
csak belátni sem vagyok képes. 

Másik változtatás, mit jelezni bátorkodtam, 
az, hogy a főrendi ház véleménye szerint a föl-
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terjesztésnek a miniszterelnök utján kell tör
ténni, azt mondván, hogy parlamentális elvek 
szerint nem lehet, hogy más, mint az ország
gyűlés vagy a miniszterelnök tegyen a feje
delemhez fölterjesztést. Hogy az átalános el-

átalános elv az, hogy fölterjesztése
ket az országgyűlés maga, vagy pedig kinevezé
seknél a miniszterelnök tesz. — ámbár igen sok 
helyen nemcsak ő, hanem az egyes miniszterek 
is tesznek, — azt elismerem, de viszont nem is
merem el azt, hogy kivételesen bizonyos speciá
lis esetre a törvényhozásnak máskép intézked
nie ne lehetne. Ehhez, ha czélszerünek tartja a 
törvényhozás, mindig és mindenkor joga van. 

Csak azt vagyok bátor még mellékesen 
megjegyezni, hogy nem is páratlan ez más par
lamentális rendszerrel biró országok történetében. 
így például hivatkozhatom határozottan egy 
példára, mely szerint Angliában az indiai ta
nács 5 tagja közül kettőt a királyné nem a 
miniszter fölterjesztésére, hanem a kormányzó 
fölterjesztésére nevez ki. így tehát nem lehet 
átalánosságban azt állítani, hogy a parlamentá
lis elvek szerint a törvényhozásnak nines joga e 
tekintetben kivételt tenni. Minthogy pedig a je
len kérdésben annál inkább szükséges ily kivé
telt tenni, mert a főszámvevőszék függetlensége 
érdekében áll, hogy a kinevezéseknél minden 
miniszteri befolyás kizárassék, én részemről az 
eredeti szöveghez ragaszkodom. Meglehet, hogy 
arra íektet előadó ur némileg súlyt . hogy az 
mondatik: hiszen a számvevőszék elnökének aján
latára történnék az előterjesztés ! De kérem, mi 
lesz akkor a helyzet ? 

Vagy joga van a miniszterelnöknek azt, kit 
ezen állomásra a számvevőszék elnöke ajánl, föl 
nem terjeszteni, azaz visszautasítani, s akkor a 
számvevőszék függetlensége meg van semmisítve: 
vagy nincs joga visszautasítani, hanem a mi
niszterelnök köteles azt fölterjeszteni s akkor ezt 
a miniszterelnök állásával nem birom megegyez
tetni. r 

En tehát részemről a módositványnak elve
tésével az eredeti szöveget teljes mértékben pár
tolom. (Helyeslés bal felől.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Midőn az 
osztályok előadója a régi praxisra hivatkozik, 
alkalmasint megfeledkezett arról, hogy a mos
tani képviseleti országgyűlés alsóháza, és a régi 
rendi országgyűlés és a főrendek közti különbség 
végtelen nagy. 

Egyébiránt ón nem győzök eléggé bámulni 
azon, hogy a méltóságos főrendek azon kegyelmi 
években, melyek még rajok nézve hátra vannak, 
ily elvi kérdésekben méltóztatnak életöknek je
lét adni. Mit akart a képviselőház, midőn a szám
vevőszék fölállítását szükségesnek tar to t ta? Azt 

akarta, hogy a miniszterek számadásait egy 
független testület bírálja meg, és annak elnökét 
miniszteri rangra is kívánta emelni. 

Már most ezen függetlenség elérhető-e akár 
az egyik, a akár másik utón, ha az elnöki candida-
tióra befolynak a méltóságos főrendek ? Már a 
kivitel is igen sok nehézséggel j á r ; mert vagy 
elegyes ülésben határoznak, vagy pedig üzenet 
utján kitörlik azokat. E tekintetben valóban 
igazsága volt Horváth képviselő urnák, de nem 
oly értelemben, a mint ő mondta, — mintha a 
főrendeknek kötelessége volna mindig a kormányt 
pártolni. Igaz, hogy a mostani korszakban, elég 
csodálatos, az alsóház többségével csaknem min
denben egyetértenek; hajdan épen ellenkezőleg 
állott a dolog, mert akkor az alsóház mindig a 
kormánynak s illetőleg a felsőháznak opponált. 

En nem kívánom azon érveket ismételni, 
melyeket Tisza Kálmán előttem elmondott, ha
nem egyetlen egyet nem. hagyhatok érintetlenül. 

Az előadó ur nevezetesen azt méltóztatott 
! megemlíteni, hogy nincsen törvény, a mely meg-
! engedné azt, hogy valami fölterjesztés ő felsége 

elé a méltóságos főrendek beleegyezése nélkül 
történnék. Ha valami, már maga a korlátoló 
„vető", a mely még mindig létezik, ha gyako
rolni akarják, arra elegendő volna azt mondani, 
a mit már 1836-ban mondtak,, midőn a vallás
szabadságra vonatkozó törvényjavaslat, ha jól 
emlékszem, 8-szor, 9-szer visszautasittatott; hi
vatkozott az alsóház törvényre, hivatkoztak az 
ezerötszáz — nem emlékszem, hányadik évi tör
vényre, mert nem készültem ezen kérdésre — 
és fölhítta a főrendeket, hogy ne méltóztassanak 
visszaélni a „veto"-val, mert majd fölterjesztik 
a tőrvényt ö felsége elé a méltóságosak mellő
zésével is. 

Ezen okokból tehát, t. ház, miután a fő-
elv az. hogy független legyen az államszámve
vőszék, én a szerkezet mellett szavazok. (He
lyeslés hal felől.) 

S z o n t a g h P á l (csanádi): T. ház! 
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 : Engedelmet kérek, én csak előttem szó
lott t. képviselő urnák szavaira nézve kívánok 
egy megjegyzést tenni. 

Ha jól értettem előadását, ugy látszik, azon 
aggodalma van , hogy itt a felsőház a candida-
tio jogát magának vindikálja. {Nyáry Pál közbe
szól : Mészt akar a candnhtióban venni /) Csak 
azért szólaltam már most föl, hogy mielőtt a 
dolog szavazás alá kerülne és eldöntetnék, ne 
értelmeztessék ugy, mint értelmezni fölfogásom 
szerint nem lehet:., azaz ugy, mintha a felsőház 
a eandidatio.jogát akár egészben, akár pedig 
részben magának akarná vindicálni az alsóház
zal. Nézetem szerint a szerkezet ezen szavai: 
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„a képviselőháznak kezdeményezése nyomán", 
elég világosan csak azt fejezik ki, hogy a kép
viselőház maga candidál 3 egyént, de ezen can-
didatió, ugy mint minden egyéb törvény ós or
szágos határozat, a felsőházzal közöltetik, és 
annak helybenhagyása után bir a törvényes 
kellékkel. (Fölkiáltás bal felől: Ez még ro&sább!) 
Ez, nézetem szerint, nem a eandidationális jog
nak igénybevételét jelenti, hanem egyszerűen 
csak azon hozzájárulást, melyre nézve a felső
ház eddig sehol és semmiben kizárva nem volt. 
(Helyeslés. jobb felől.) 

N y á r y P á l : T. ház! Átalánosan elfoga
dott és senki által nem tagadott elv az. hogy 
a pénzügyi dolgok mindenütt az alsóházat, vagj^ 
is inkább a képviselőházat illetik, és ezt még a 
rendi országgyűlés is föntartotta magának a 
múlt időben. Most arra hivatkozni, hogy a fel
sőház, vagyis főrendi tábla a maga jogát ne 
vindicálja: valóságos nem ismerése a helyzetnek, 
mert oly jogokat revindicál, melyekkel soha sem 
birt. 

De, t. ház, mindnyájan, azt hiszem kivétel 
nélkül, azt mondjuk, hogy a jelen országgyűlésnek 
föladata mindenben a reform. Ha a reformot 
akarjuk, ha az föladatunk, az czélunk, ugy szól
ván : akkor ezen ezég alatt ne kovácsoljunk új
ból oly dolgokat, melyek a rozsdás vasak kam
rájába valók, és pedig valóságos ily rozsdás va
sak kamrájába illő eszme az, hogy a felsőháznak 
oly jogot adjunk, melylyel az nem bir sehol. 

A legújabb alkotmányok egyike kétség kivül 
a belga alkotmány. Méltóztassanak megolvasni : 
mit rendel a belga alkotmány, mit rendel a 
belga törvényhozás, a miniszteri számadások 
megvizsgálására nézve ? Kezébe adja azt . egy 
törvényszéknek, egy főszámvevőszéknek, és azon 
számvevőszéknek elnökét, tagjait ki választja? 
Választja kirekesztőleg, a senatus tökéletes mel
lőzésével, maga a képviselőház. És az ottani tör
vényhozás másik felének a felsőháznak ott, mely 
pedig szintén az uj eszmék szülöttje, nem jutot t 
eszébe 1830-ban követelni azon jogot, melyet 
tőle mind az elmélet, mind pedig a valósá
gos alkotmányos gyakorlat megtagad. Én en
nélfogva azon argumentatiót, melyet tisztelt ba
rátom az előadótól hallottam, el nem fogad
hatom: el nem fogadhatom pedig azért, hogy 
azon törvényt, melyben a képviselőháznak kire
kesztőleges joga a candidatióra nézve kimonda-
tik, nem fogjuk és nem akarjuk a felsőháznak 
mellőzésével fölterjeszteni; de fölteszszük és kö
veteljük e pillanatban a felsőháztól még azon 
szerkezetben is, melyben jelenleg él, hogy en
gedjen és engedelmeskedjék az idő és kor kívá
nalmainak, ós ne követeljen olyat, mi őt ószsze-
rüleg sehol és soha nem fogja illethetni. Ennél

fogva én pártolom a kisebbség véleményét. [He
lyeslés bál felől.) 

S z o n t a g h P á l ícsanádi): 1 . ház ! Én 
megvallom, hogy igen sajátszerűnek tartom azon 
helyzetet, melyet elfoglalunk, midőn ezen tör
vényjavaslat tárgyaltatik. 

Azt gondoltam, a mélyen t. miniszterelnök 
ur fölállásakor, hogy talán meg fogok fosztatni 
azon alkalomtól, hogy azon nézetemet: mi
ért tartom én sajátszerűnek a mi helyzetünket, 
elmondhassam. A helyzet sajátszerűsége előttem 
abban áll:—hogy azon törvényjavaslat, mely ere
deti szerkezetében, ha nem tekintethetik is tö
kéletesen a pénzügyminiszter ur sajátjának, de 
tekintethetik mindenesetre miniszteri javaslatnak ; 
mert a pénzügyi bizottság és központi bizottság 
többsége által elfogadtatott, és maga a minisz
terelnök ur ál tal : is helyeslőleg fogadtatott abban 
van tehát a helyzet sajátszerűsége, — hogy 
most mi vagyunk' kénytelenek pártolni a minisz
teriális előterjesztést; és ki ellen ? a méltóságos 
vagy a legújabb curiális stilistica szerint: a 
nagyméltóságú főrendek ellen. 

Én t. ház, az által, mit a mélyen t . mi
niszterelnök ur mondott, gályt egyatalában 
nem látom eloszlatottnak: midőn t. i. az monda
tik, hogy ők nem igényelnek jogot. Sőt inkább 
nagyobb mérvben igényelnek jogot, t. i. a köz
lést követelik, a miből pedig az is következnék, 
hogy vissza is küldhetik. 

És mire állapítják a méltóságos főrendek, 
— vagy az én stilistieám szerint, a főrendiház— át
küldött kívánságát? azt mondja: „Tekintve az 
országos méltóságok és hivatalok választás utjáni 
betöltésénél a régi törvényes gyakorlatot." Hol 
van az analógia? Midőn mi, t. ház, föl akartuk 
tar tani a nádori hivatalt, azt mondották : régi el
avult intézmény és már nem illik a parlamenti 
kormányrendszer keretébe, hagyjunk annak bé
két, szóval : hogy tehá t ez is az avas obscuri-
tások közé tartozik. Most előlép az országgyű
lés többsége, de maga a minisztérium is egy 
reformjavaslattal és azt mondja : kívánja, 
hogy az alsóház candidatiójára terjeszsze a mi
niszterelnök a ház kívánságát ő felsége elé, egy 
reformatori lépést tesz előre és azután hirtelen 
megretirál és azt mondja: ez nem jó. 

Hanem helyzetünk sajátszerű különösen azért, 
mert előiz, hogy ugy mondjam, mintegy kós
toló nyujtatik nekünk azon reformokról, melyek
nek örökös hátrál tatásáért mindig mi vádolta
tunk. Ha mindig alkalma leend a kormány
nak és a kormányt istápoló többségnek, hogy 
mostani szerkezetében a felsőház köpenye alá 
vonuljon s onnan megdöntse a maga által kezde
ményezett reformokat, akkor, megvallom t. ház, 
egy perczet sem szánok azon időből, melyet a 
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reformatori hatalmas kezdeményezéseknek idejé
ből elvesztegetünk. 

En, t. ház, ezt eonstatalom, — és remélem, 
hogy a naplóban ugy lesz, mert tudom, hogy 
a napló pontosan vezettetik, — hogy én a minisz
térium által kezdeményezett és a többség által 
elfogadott eredeti szerkezet megtartása mellett 
szavazok. 

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 ; Előttem szóló képviselő ur hivatko
zott arra, hogy az, mit beszédéből kifejtett, a 
Naplóban örökemlékezetül letéve leend; hogy 
ő a minisztérium által kezdeményezett s a több
ség által elfogadott javaslatot pártolja. Ezen 
eszme ellen bátor vagyok azon körülményt a 
képviselő ur figyelmébe hozni, hogy az állam-
főszámvevőszék iránti törvényjavaslatot én nyúj
tottam be, és az volt a minisztérium javaslata. 
En mai napig is azon meggyőződésben vagyok, 
hogy az alkotmányos, parlamentális formákkal 
az egyezik meg, és e tekintetben hivatkozom 
Anglia példájára, hol minden, a mi e végrehaj
tást illeti, miniszteri ellenjegyzés mellett ő föl-
sége elé terjesztetik. A minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslat határozottan igy volt 
formulázva. Időközben a törvényjavaslat a pénz
ügyi bizottság által tárgyaltatván, annak javas
lata alapján fogadtatott el, és küldetett át a fő
rendekhez. Ezt szükségesnek ta r to t tam az igaz
ság érdekében megjegyezni. A minisztérium ugy 
já r t el, mint azt a ház nagy többsége kívánta, 
és a javaslat ellen nem szólalt , föl : magáévá 
tet te azt. De ha azon elveket kívánjuk érvényesí
teni, melyeket a gyakorlat, a törvény kivan: ak
kor mindennek, a mi az országgyűlés nevében a 
fejedelem elé jön, a két ház közös megállapo
dásának határozatát kell képeznie. Azt gondo
lom, ez által kellőleg van motiválva az, hogy a 
felsőház nem candidálási jogot kíván a maga 
számára, hanem pusztán hozzájárulást a eandi-
datióhoz, hogy igy az alsóház által történt ean-
didatio országos határozat alakjában terjesztet
hessék a fejedelem elé. Ebben van. nézetem sze
rint, a dolog motivatiója. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Méltóztassanak 
megengedni, hogy miután (Fölkiáttások: Szavaz
zunk) az általam fölhozott indokok némelyikére 
méltóztattak megjegyzéseket tenni, viszont meg
jegyzéseimet a dolog fontosságához képest rneg-
tehessem. Röviden csak pár megjegyzést akarok 
tenni. 

Tisza Kálmán képviselő urnák azon meg
jegyzésére, midőn idézve az én állításomat, hogy 
t. i. a képviselőház által gyakorolandó kijelölés 
és a felsőház által követett befolyás, ha alterál-
ja nálunk a bíráskodást, akkor alterálja nálunk 
a vád alá fogást is, azt mondja : hogy ez nem 

áll, mert hiszen a vád alá fogást mindig a fél 
gyakorolja. Az én jogi fölfogásom szerint ez 
nem á l l : mert a fél követelheti ugyan a vád 
alá fogást, de azt el nem határozhatja; levén 
ez a bíró dolga. A képviselőház pedig fél és 
biró egyszerre nem lehet. Méltóztassanak a dol
got annak logikai rendje szerint venni. 

Ha a képviselőház a vád alá vétel jogát 
gyakorolja, ebben a kérdésben lényegesebb 
jogot gyakorol, mint a felsőház, mely csak 
az eléje terjesztett vád fölött mondhat íté
letet. A másik észrevételt képviselőtársam és ba
rátom Szontagh Pál t e t t e ; igen természetesen 
a reformra tet te a fősúlyt és megbotránkozólag 
nyilatkozott a felett, hogy egy törvón}7j a vaslatnak, 
melyet a ház elé a kormány terjesztett, a köz
ponti pénzügyi bizottság elfogadott: most a fő
rendiház megjegyzései folytán ugyanazon kor
mány ós ugyanazon központi bizottság a meg
változtatása mellett szavaz. 

En ezt igen természetesnek tartom, azon 
retortáknál fogva, melyeken minden javaslatnak, 
mielőtt törvénynyé lenne, keresztül menni kell. — 
Nem áll különösen mit a képviselő ur az 
eredetileg beterjesztett törvényjavaslatról mon
dott. Fölolvasom azon törvényjavaslat 6-ik §-át, 
melyet a pénzügyminiszter terjesztett elő. Ez 
igy szól (olvassa) : „Az államszámvevőszék elnö
két a miniszterelnök fölterjesztésére, tanács
nokait pedig az államszámvevőszék elnökének 
fölterjesztésére ő fölsége nevezi ki." 

Ezt a javaslatot a miniszter tette, s a kép
viselőház változtatta meg ezt akkép, hogy a 
képviselőház által fölterjesztett három egyén kö
zül ő felsége által neveztetik ki az állami 
fősz ám vevőszék elnöke. E szerint tehát, t. ház, 
nem lehet mondani sem a többségre, sem a 
központi bizottságra, hogy oly törvényjavaslatot, 
illetőleg határozatot véd, melyet eredetileg a 
kormány is igy terjesztett elő , és megváltozta
tot t ; de éjjen azért, mert tökéletes reformot 
akarunk, nem szabad figyelmem kívül hagyni 
azon fázisokat, melyeken a jó törvénynek keresz
tül kell menni. Ha meg vagyok győződve, hogy 
a másik törvényhozási faetor oly észrevételt tesz, 
mely jobb: törvényhozói kötelességemet szegném 
meg, ha annak jobb véleményét megvetném: 
i t t pedig meggyőződött a központi bizottság, 
valamint az osztályok többsége, hogy az, a mi 
javasoltatik. a törvényhozás eddig követett gya
korlatának szigorú folyománya, és hogy mi azon 
változtatást nem tehetünk a nélkül, hogy a fő
rendiház szervezésére vonatkozó törvényt ne al-
teráljuk. Azért ajánlom másodszor is a t. ház
nak a központi bizottság javaslatának megsza
vazását. 

S z o n t a g h P á l , (csanádi) : T. ház ! Első 
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esetben történik, hogy a házszabályokra hivat
kozom. Csak csekély rectificatiót akarok Királyi 
Fái igen t. előadó ur ellenében, és némileg 
pénzügyminiszter ur ellenében is fölhozni. Én 
ugyanis előadásom alkalmával egyenesen különvá
lasztottam a pénzügyminiszter urat a solidari-
tástól, és azt mondottam, hogy nem tekintem 
az ő sajátjának, de tekintem igen is miniszte
rialis javaslatnak, mert a központi bizottságban 
a minisztérium beleegyezését is megnyerni sze
rencsés volt. 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Engedelmet kérek, én tagadom bárkinek 
azon jogát, hogy a minisztérium egyes tagjai 
között különbségeket és ellentétes helyzeteket 
octroyáljon. Ha a minisztérium tagjai között 
nem lesz egyetértés, azt maga fogja kimondani. 
Én tehát azon finom distinctiót, hogy az, mi a 
pénzügytniniszternek véleménye, nem véleménye 
a többi miniszternek, vagy a miniszterelnök
nek, kénytelen vagyok visszautasítani. 

Kár a kákán csomót keresni; a dolog igen 
egyszerű : vagy van szükség két házra, vagy 
nincs. Ha méltóztatnak decretálni, hogy niues 
szükség, méltóztassanak azt indítványozni ; de 
mindaddig, mig a két házrendszer nálunk fönáll. 
és tön fog állani — mert épen ezen törvényja
vaslat mutatja aunak szükségét is — addig, né
zetem szerint, igen is helye van annak, hogy a 
két törvényhozási factor egymás közt tárgyalja 
a törvényjavaslatokat, és a minisztérium nem
csak nem tartozik megakadályozni; sőt helytele
nül is tenné, ha megakadályozná. A miniszté
rium állása az, hogy mást indítványozott ugyan, 
de engedett azon véleménynek, mely nyilvánítta
tott a bizottság részéről; azonban miniszteriális 
kérdést nem csinált és ma sem csinál abból : a 
kérdés csak a két ház között van. Azok tehát, 
a kik az államszámvevőszéket nem akarják, he
lyesen teszik, ha ellene szavaznak. (Ez pressio! 
bal felől.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Ha egy 
magánember is, akármily tárgyban pert akar 
kezdeni, természetesen magának kell mindenek 
előtt bírónak lennie az i rán t : meg kezdje-e a 
pert, meginditsa-e a vádat ? Minden ily esetben 
a t . előadó szerint, a fél fölötte áiiana a bíró
nak, miután a felet illeti ez iránt az első ité-
iethozás, hogy a vádat meginditsa-e 1 Akár mi-
kép igyekezzék t. előadó ur forgatni a dolgot, 
sohasem fogja bebizonyítani azt, hogy a fél ma
gosabban áll a bírónál, és e tekintetben, ha t. 
i. vádat kell emelni a számvevőszék elnöke el
len, csakugyan a fél szerepét az alsóház játsza. 
A t. előadó ur nézete szerint nyomatékos argu
mentum az, hogy az osztályok többsége különö
sen a központi bizottság meggyőződése az, hogy 

a főrendek véleménye jobb. [Halljuk!) Elisme
rem, hogy ő reá nézve ez fontos argumentum 
lehet ; de meg fog bocsátani nekem, ha én vi
szont már igen sokszor voltam azon állapotban, 
hogy egyátalában nem tar tot tam helyesnek azt, 
a minek jóságáról a központi bizottság meggyő
ződött. 

A miniszterelnök ur azt méltóztatott kije
lenteni, hogy a kik nem akarják a számvevő
széket, és a kik nem akarják, hogy az iránt 
törvény hozassék, azok ragaszkodjanak továbbra 
is a képviselőház előbbi határozatához. Ez előt
tem tisztába hozza a dolgot: hogy t. i. pressio 
akar reánk gyakoroltatni . . {Zajos ellenmondás 
jobb felől, igás bal felől!) pressio akar gyako
roltatni reánk, és épen a kormány által : a fő
rendiház köpenye alatt. [Igás! bal felől.) Alkot
mányos eljárás-e ez? nem én hozzám tartozik 
megbírálni. ítéljen a ház felőle. 

Én nem veszem kérdésbe a solidaritást az 
összes minisztérium között, meg vagyok győ
ződve, hogy a mely törvényjavaslatot egy mi
niszter ád be, az iránt solidáris rend szerint az 
összes minisztérium. Tudjuk, hogy a számvevő
szék fölállítását illető törvényjavaslat kezdetben 
a pénzügyi miniszter ur által nem ugy volt be
terjesztve, mint később a ház által elfogadtatott. 
(Ugy van!) A pénzügyi bizottságban ment ke
resztül változásokon; de a pénzügyminiszter ur 
i t t kijelentette az ország szine előtt, hogy a 
pénzügyi bizottság által t e t t módosításokat el
fogadja. Ezen beterjesztés által a pénzügyi mi
nisztérium is. ós ő általa az összes minisztérium 
magáévá tet te a képviselőház megállapodásait. 
(Zaj! Nem áll! Ellenmondás jobb felöl.) Annyival 
inkább várhattuk volna tehát azt, hogy a mit a 
minisztérium egyszer már a házban magáévá, 
tett , azt a tárgyalások minden stádiumán ke
resztül pártolni s támogatni fogja. 

A miért azonban különösen fölszólalni akar
tam : az a pénzügyi miniszter ur azon nyilatko
zata, hogy t. i. a képviselőház nincs is azon ál
lapotban, hogy ő felsége elé fölterjesztést te
gyen. Igaza van a pénzügyminiszter urnák : a 
hajdani rendes országgyűléseken ez ugy volt, 
hog}^ a két háznak együtt véve lehetett csak ő 
felsége elé föliratokat intézni. Bátor vagyok azon
ban a t. házat arra figyelmeztetni, hogy volt 
már példa rá a múlt országgyűlés folyama alatt 
is, hogy különösen a törvényhozás egy igen fon
tos teendőjében, az adresse tárgyában, a képviselő
ház és a főrendiház külön föliratot adott őfelségéhez, 

I s én épen a parlamentalis rendszer természeténél és 
sajátságánál fog\m,(Hattjuk!)s annak érdekében egy
átalában nem kívánnám a képviselőháztól megta-

j gadtatni azon jogot, hogy előforduló esetben maga 
1 is egyenesen fölirattal fordulhasson a koronához. 
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Azt hiszem, hogy Magyarország képviselőháza 
ezen jogától magát megfosztatni nem fogja en
gedni. Ezen jog meg van más országokban is, s 
azért, mert a képviselőház maga tesz fölírást; 
azért, mert a képviselőház maga candidál bizo
nyos hivatalokra: nem vétetik kérdésbe a főrendi
háznak szükséges volta. Erre nézve ugyanazon 
példára vagyok bátor hivatkozni, a melyre .Nyáry 
Pál t . barátom is hivatkozott, — a belga al
kotmányra, a hol főrendiház szintén vau, és 
épen az államszámvevőszék tagjait egyedül maga 
a képviselőház nemcsak candidálja, hanem vá
lasztja is. Ennélfogva én részemről szintén a 
kisebbség véleményét pártolom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

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! Az előttem szólott képviselő urnák 
személyes ügyben kénytelen vagyok feleim. 

Azt méltóztatott t. i. mondani, hogy a kor
mány i t t pressiót akar gyakorolni az ellenzékre. 
(Igás! Ugy van! bal felől.) Hallom azt mondani, 
hogy igaz. Méltóztassanak megengedni, ha azt 
mondom, hogy nem ugy van; azon egyszerű ok
nál fogva, a mit azzal is bebizonyítok, hogy 
egyátalában nem is kérem föl a túloldalon levő 
képviselő urakat, hogy szavazzanak mellette. (El-
Mszszük! Nem leérünk rá engedélyt! bal felől.) Ez 
bizony nem lesz pressió; méltóztassanak tehát 
ellene szavazni; hanem azután ne hányják a 
kormánynak szemére azt, hogy ő akadályozta 
meg ez intézmény életbeléptetését. (Ellenmondás 
bal felől.) Ha méltóztatnak az első discussióra 
visszaemlékezni, igen sokszor mondatott az, hogy 
a kormány nem akarja ezen ellenőrzési orgánu
mot fölállítani. Ez ellenében a kormánynak kö
telessége volt azon helyzetet elfoglalni, hogy 
egyátalában ne akadályozza azt, és kötelessége 
most is azon helyzetet elfoglalni, melyet a mai 
discussióban elfoglalt, t. i. könnyíteni a két ház 
közti egyetértést. En azt gondolom, ez oly vilá
gos, hogy kénytelen beismerni mindenki, ki a 
kormány állását méltányosan fölfogja: hogy a 
kormánynak szándéka ezen ellenőrzési intézményt 
az ország, a kormány érdekében mielőbb léte
síteni. Ez a szándék, és semmi egyébb. 

A mi azon állást illeti, a mit a t. képviselő 
ur a kormány számára akar itt kijelölni, az 
parlamentalis tactiea, ez ellen semmi kifogásom 
sincs. Olyan ez, m i n t a mit ugy szoktak nevezni: 
„Két malomkő között középen/'' Az ily helyzet 
néha szükségkép előadja magát, ós a kormány 
kénytelen és kész is azt elfoglalni, egyik vagy 
másik irányban határozottan állást foglalván el. 
De ott, hol a kormánynak föladata egészen ellen
kező, t . i. a törvényhozás két factorát egymás
hoz közelebb hozni, és egyetértést létesiteni, én 
azt tartom, hogy az ily közvetítést, s felelőssé

get a kormány mindig bátran magára vállalhatja. 
(Szavazzunk!) 

S i m o n y i E r n ő • T. ház. Nekem a par
lamentális eljárásra és a parlamentális kormány 
állására nézve, megvallom, a t. miniszterelnök 
úrétól egészen eltérő nézetem van. En csak ugy 
ismerem el a parlamentális kormányt, ha a 
törvényhozás mindkét, mondhatnám mindhárom 
factoránál oly befolyása van, hogy saját nézetét 
keresztüiviheti. Ha a kormánynak a felsőházban 
többsége nincs, elvesztette azon alapot, melyet 
egy parlamentális kormánynak elfoglalni kell. 
(Ez jó! jobb felől.) Azt mondja miniszterelnök nr 
Szontagh Pál t. barátom megjegyzésére, ,hogy 
hiába igyekszik kimutatni, hogy a minisztérium
ban e kérdésben egyetértés nem volt. Meglehet 
hogy most van, de ha megnézzük a naplót, azt 
fogjuk találni, hogy ezen tárgy felett névszerinti 
szavazás történvén, minden miniszter, ki ezen 
há,znak tagja, a törvényjavaslat elfogadása mel
lett szavazott; másrészt pedig az ő fölsége sze
mélye körüli miniszter, a felsőházban, a felsőház 
által te t t módositvány mellett szavazott. (Ellen 
mondás jolb felől. Zaj.) 

Azt mondja miniszterelnök ur : hogy pres
siót gyakorolni nem akar, hogy nem is kívánja, 
hogy rászavazzunk, hanem azt mondja, ha nem 
szavazunk reá és a dolog megbukik, nem ő lesz 
az oka. 

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 : Engedelmet kérek, nem azt mondtam! 
(Zaj. Fölkieíltások lai felől: Házszabályok! Elnök 
csenget.) 

S i m o n y i E r n ő : Talán nem ezen sza
vakkal mondotta, de az volt szavainak értelme, 
hogy akkor ne tulajdonittassék a kormánynak, 
ha a törvény létrejövetele meg lesz akadályoz
va. Ezt megvallom, én a magam részéről pres-
siónak tekintem. (lessék! jobb felől.) Mi sürget
tük már két év óta a legfőbb számvevőszék fel
állítását; törvényjavaslatokat nyújtottunk be ez 
iránt, és végre most, midőn sok sürgetés után 
czélunkat majdnem elértük, egyszerre azt mond
ja a minisztereluök u r : ha így nem akarjátok, 
nem lesz az egészből semmi! Ez felfogásom sze
rint pressio. (Zaj.) 

Az egyetlen érv, mely valamit nyomna, az, 
hogy a főrendiház a törvényhozásnak egyik factora, 

í melynek hozzájárulása nélkül semmi sem történ-
| hetik. 

De t. ház ! a dolog természete annyiból vál
tozott, hogy a képviselő ház népképviselet 
alapján alakulván meg, a főrendiház pedig rég? 
feudal traditiók szerint maradván meg: i t t a 
képviselőházban képviseltetik a nemzet, ott a 
felsőházban képviseltetnek individuumok, és a 
parlamentalismus természete hozza magával azt. 
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hogy mindkét háznak beleegyezése nem kívánta
tik mindenben. Vannak dolgok, s ezek közé tar
tozik például a miniszternek, vagy a miniszterrel 
coordinált hivatalnoknak, mint a minőnek ezen 
föszámvevőszéket akarjuk, megállhatása, vagy 
meg nem állhatása. Ez eminenter azok közé tar
tozik, melyekben, ha a miniszter it t e házban 
megbukik, a parlamentáris fogalmak szerint a 
főrendiháznak százszoros többsége sem fogja őt 
helyén megtartani. (Ellenmondás jobb felől.) Nem 
lehet azt mondani; a miniszternek nincs ugyan 
többsége a képviselő házban, de ebbe a felső
háznak is bele kell egyezni. A parlamentáris kor
mány természetének az felel meg, hogy a nép
képviselők rendelkezzenek az államháztartásról, 
az adókról, a költségvetésről, a számadásokról. 
Ez minden parlamentális országban ugy van, hol 
a felsőház nem a nemzetet képviseli, hanem 
egyéneket képvisel. (Angliában ! jobb felől.) Azért 
én, ámbár ezen törvényiavaslatot ugy, mint az 
a többség által megállapittatott, sohasem tar
tot tam olyannak, milyennek szerettem volna, 
mégis jelenleg a többség által megszavazott for
mában pártolom, a főrendiház módosításai ellené
ben. (Helyeslés bal felől.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! (Szavazzunk':) 
Csak pár szóval vagyok bátor indokolni, miért 
nem fogadom el a főrendek által te t t módosí
tást. En már akkor, mikor ezen törvényjavaslat 
23. 24. és 25. §-ainak változtatásáról volt szó, 
kimondtam azon nézetemet, hogy ha ebből nem 
akar más lenni, mint számvizsgáló szék, akkor 
nagy súlyt nem fektetek reá, és akkor sem igen 
nagjr kedvvel szavaztam mellette : mert azon 
szerkezetben is jóformán csak számvizsgáló 
széknek tar tom azt. Ez a mostani módosítás 
még inkább meggyengiti ezen számvevőszéknek 
állását, és mivel én valódi egyenjogú ós a mi
nisztérium mellett álló számvevőszéket kívánok, 
a módosításra szavazni nem fogok. (Helyeslés bal 
felől. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Azért várok, mert többször meg

történt, hogy midőn a kérdést föltettem, jelent
keztek, hogy szólni kívánnak. 

Ha tehát többé szólani senki sem kivan, a 
vitát bezárhatjuk. Joguk van még a többségi 
ós a kisebbségi előadó uraknak szólni; de ha ez
zel élni nem kivannak, akkor következik a sza
vazás. 

Elfogadja a ház a központi bizottság véleménye 
szerint a főrendiház módosításait, az államszám
vevőszék felállításáról és hatásköréről szóló tör
vényjavaslat tárgyában1? (Igen! Nem!) 

A kik elfogadják méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik. Ellenpróba!) Kérek ellenpróbát; a 
kik nem fogadják el, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többséget nem tudom kivenni. 
Méltóztassanak állva maradni, mig a jegyző urak 
összeszámlálják. (Megtörténik.) 

Most méltóztassanak fölállani azok, kik 
elfogadják. (Megtörténik. A jegyzők összeszámlálják.) 

A különbség t. ház, kétséges (Halljuk !) 99 
elfogadja, 101 nem fogadja el. (Helyeslés a bal 
oldalon. Hosszas zaj.) 

E szerint marad az államszámvevőszrék fel
állításáról szóló törvényjavaslat szövege előbbi 
szerkezetében ugy, mint az a főrendiházhoz ere
detileg átküldetett . 

A mai ülést ezennel bezárom. 
Holnap reggel folytatjuk a félbenhagyott 

tárgyat. Ha azonban azt bevégezzük, napirendre 
kitűzöm, a t . ház beleegyezésével a szőlődézsma-
váltság kötvények szelvény-adójáról, a közös 
magyar horvát-szlavonországi törvények kihir
detésérő], a Temes ós Béga csatorna területén 
eszközölt kiszárításokról, a szabadalmazott oszt
rák államvasuttársulat adójáról szóló tőrvény
javaslatokat. 

Holnap délután az osztályok azután össze
ülhetnek, s a pesti építkezésekre szükséges köl
csön ügyében beterjesztett törvényjavaslatot tár
gyalhatják. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

KBPV. H. JTAPLÓ 1 8 4 1 VET. Sií 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Pauliny Tóth Vilmos a községi legelök és erdők utáni 
adó iránt, továbbá a külföldön kereskedő turóczm egyeieknek itthon is megadóztatása iránt, Gubody 
Sándor a török vasút tárgyában, Hodossiu József a kolo zsmegyei hivatalnokok kihágásai iránt, nemkölönben a 
népszámlálás tárgyában, interpellálják a kormányt. A köz ponti bizottság jelentést tesz a főrendiháznak a bírák és 
bírósági hivatalnokok felelősségéről, továbbá ugyanannak a bírák és bírósági hivatalnokok áthelyezéséről és nyug
díjazásáról szóló törvényjavaslatokra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatáról. A zárszámadások iránti törvényjavaslat 
részletes tárgj'alása befejeztetvén, elfogadtatik. Az államszámvevőszék iránti törvényjavaslatra a főrendi ház 
által tett módosítások részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről felen vannak : Bedeko-
vics Kálmán, Horvát Boldizsár, Lányai Menykért, 
később Andrásy Gyula gr.,Eötvös József b., Feste
tlek György gr., Gorove István, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. Í0l/i órakor. 

Elnök : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a márcsius 3-án 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

T. ház! A házszabályok 191. §-a értelmében 
kötelességem szerint bemutatom a márczius hó 
folytán beadott interpellatiók, indítványok, hatá
rozati, és törvényjavaslatok jegyzéket, melyet az 
eddigi szokás szerint- a t. ház kinyomatni és a 
tagok között kiosztatni rendel. 

Egyéb előterjesztésem nincs. 
Késmárky József: T. ház! Palota város 

kérvényét van Szerencsem benyújtani, melyben az 
első folyamodásu bíróságok szervezése alkalmával 
kebelében egy járásbíróság fölállítását kérelmezi. 
Már maga azon körülmény, hogy Palota az egész 
magyar nyugatvaspálya mentében, Veszprém és 
Szombathely kivételével, a legnagyobb és legélén
kebb forgalmi város, s hogy eddig is városi tör
vényszékkel, s szolgabírói hivatallal birt, elegen
dően indokolja ezen jogos és méltányos kívána

lom teljesítését. Kérem a t. házat, méltóztassék 
ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani 
azon meghagyással, hogy az illető törvényjavaslat 
fölvétele előtt tárgyalás alá kerüljön. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Kerkápoly ! Mór: Zala megye Tapoleza já

rás lakosságának számos aláírással ellátott kér
vényét van szerencsém benyújtani a t. háznak, 
melyben a fölállítandó törvényszékek egyikének 
székhelyéül Stimegh helyett Tapoleza mezőváro
sát kéri kijelöltetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Vidats JánoS : Van szerencsém Bakota László 

és érdektársainak kérvényét benyújtani, melyben 
Mellyés Belizár fölhatalmazott megbízottjuk ál
tal a magas kincstár galádi • pusztájának a gyar
matosítás czéljából leendő eladatása iránt még 

* 1868.évben beadott kérvényük mielőbbi elintézé
seért esedeznek. 

TJgy szintén Rebe József honvédhuszár köz-
harezus, Bóna Sándor honvéd szakaszvezető, és 
Szabó István honvéd szakaszvezető kérvényét, 
melyben állam szolgálati állásért esedeznek 

Továbbá Horvát Károly honvédszázados, 
özvegy Gruber Antalné honvédözvegy és Szabó 
János volt honvédnek kérvényeit, melyben segélye
zésért esedeznek. 

Kérem mindezen kérvényeket a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatni. 
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E l n ö k : Oda utasíttatnak. 
P a u l i n y i Tóth V i l m o s : Van szerencsém 

29 község fölszólítása következtében az igen t. 
pénzügyminiszter úrhoz a következő interpellatiót 
intézni: Egyenértéki adó a fönálió szabályok 
értelmében csak oly tulajdon után fizettetik, mely 
adásvevés, ajándékozás, öröklés stb. által más 
személyre át nem ruházható. E szerint azon kö
zös erdők és legelők, melyek úrbéri vagy nemesi 
birtokok tartozékait képezik, s melyek e szerint 
mint olyanok el is adhatók, örökölhetők is, tehát 
személyről személyre átruházhatók, egyenértéki adó 
val annál kevésbbé terhelhetők, mivel a fönálió 
rendelet (mely joghatályu ugyan, de törvénynyel 
helyettesítve nincsen.) 106. árszabályának, d) pontja 
2-ik jegyzetének a) betűje azt rendeli, hogy: 

„Ingatlan dolgok, melyeknek tulajdonjoga 
egy egész községre kiterjed ugyan, de a melyek
nek használati joga egyéb, szabad rendelkezés 
alatt álló ház és földbirtokokkal elválaszthatlanul 
össze van kötve, még akkor is mentesek az 
egyenértéki adótól, ha az érintett használati jog 
egyik ház vagy földbirtokról a másikra hatósági 
engedélylyel,vagy a nélkül átruházhatók." A sza
bályok e világos rendelete daczára, Turócz megyé
ben a községi legelők és erdők után, melyek 
úrbéri vagy nemesi birtokok tartozékait képezik, 
legújabban egyenértéki adó követeltetik, s végre
hajtás utján be is szedetik. Minek következtében 
bátor vagyok az igen t. pénzügyminiszter úrhoz 
a következő interpellatiót intézni: 

1. Van-e tudomása a t. pénzügyminiszter 
urnák a felől, hogy a turócz megyei községektől 
legújabban egyenértéki adó hajtatik be oly erdők 
és legelők után, melyek egyes úrbéri telkek kie
gészítő részeit képezik ? 

2. Ha van tudomása, adjon fölvilágosítást 
az iránt, hogy minő hazai törvény alapján tör
ténik ez adókivetés ? ha nincs tudomása, szándé
kozik e ez eljárás iránt vizsgálatot rendelni, s a 
törvényellenes megadóztatást beszüntetni 1 

Még egy interpellatióm van a t. pénzügy
miniszter úrhoz (olvassa a maszk következő inter
pellatiót) : Turócz megye földtalaja nagyrészt 
terméketlen, s igy a mezőgazdasági iparra alkal
matlan lévén, a megyebeli lakosok nagy része 
kereskedéssel, és pedig külföldön folytatott házaló 
kereskedéssel foglalkozik. 

E kereskedők kik sátrán- és olajárusok neve 
alatt ismeretesek, — a házaló kereskedés után 
járó adót eddig külföldön rótták le, ujabban azon
ban itthon is terheltetnek az adó ezen nemével; 
minek következtében az eddig jövedelmező kere-
setág rendkívül megnehezittetik, és mindinkább 
szűkebb térre szorittatik. 

Miután e kétszeres megadóztatás — vélemé
nyem szerint — nem jogos és nem méltányos, és 

miután nemzetgazdászati szempontból tekintve 
az ügyet : helytelen a lakosságot bármely jövedel-
mes keresetágtól, megszorító intézkedések által 
megfosztani : ennek következtében bátor va
gyok az igen t. pénzügyminiszter úrhoz követ
kező interpellatiót intézni : 

„ 1 . Van-e tudomása az i. t. pénzügyminisz
ter urnák arról, hogy a felvidéki sáfrán- és olaj-
árusoktól a házaló kereskedés után járó kereseti 
adó külföldön is, itthon is — tehát kétszeresen —-
követeltetik? — 2-or. Ha van erről tudomása, 
adjon felvilágosítást az iránt, hogy minő hazai 
törvény alapján történik e kétszeres megadózta
tás? ha nincs tudomása, s ha e kétszeres meg
adóztatás törvénytelen; van-e szándóka intézkedni 
az iránt, hogy e visszaélés megszüntettessék?" 

Elnök: Az interpellatiók közöltetni fognak 
a pénzügyminiszter úrral. 

Gubody Sándor : Tisztelt ház ! Igen tisz
telt miniszterelnök ur múlt évi Julius 5-dikén a 
török vasúthálózatra vonatkozó interpellatióra 
adott feleletében a többek között azon megnyug
tató válasz olvasható, miszerint nincs kéttsége, 
,,hogy ezen ügy mindkét rész érdekeinek megfele-
lőleg ugy fog megoldatni, hogy vasutaink össze
köttetése mindkét irányban egyszerre s együtte
sen biztosíttassák" s feleletét ezen szavakkal mél
tóztatott végezni: „Az általam te t t kijelentés 
teljesen megnyugtathatja a tisztelt házat, mert 
a kormány magára vállalta a felelősséget s majd 
midőn az összeköttetés végképeni megadásáról 
lesz szó, a tárgyalás eredményét a ház elé fogom 
terjeszteni." Ez történt Julius 5-dikén. Azonban köz
lekedési miniszter ur későbben, november 15-dikén, 
— midőn miniszterelnök ur távol volt — ugyané 
tárgyban beadott határozati javaslatom moti-
vatiója után — bár mindazokat ismételte, melye
ket tiszt, miniszterelnök ur a ház megnyugta
tására elmondott, kiemelvén egyszersmind a szalo-
nich-belgrádi vonal kiépítésének nagy fontosságát, 
nem halgatta el azon aggodalmat, melynél fogva, 
ha a szalonichi ág nem a Vardár, Duna és Mórá
vá völgyén vezettetik, hanem azon egyezség sze
rint, mely a Van der Elst testvérekkel köttetett , 
Magyarország érdekeit ki nem elégíti, a meny
nyiben a kapcsolat Szalonichcha 1 csak másodrend
ben, a Szerbiával! összeköttetés pedig csak kétes 
eventualitás gyanánt Novibazártól engedtetik 
meg s akkor is a Szalonichi és Belgrád közti egye
nes vonalat ránk nézve nagyon kedvezőtlenül 
hajlítaná meg. 

Itven egy részről megnyugtató, más részről 
—majd fél évvel későbben — aggódtató declara-
tioi után a két miniszter urnák, minekutána brüs-
seli bankár b. Hirsch és társulata tulajdonképen 
a Van der Elst consortium helyébe lépett s 
már a részvények az európai pénzpiaezon áru-

39 * 
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ba is bocsáttat tak: hinnünk kell, hogy az építen
dő vonalok irányai s azok hazánk határain szük
ségelt összeköttetési pontjai is megállapittattak. An
nálfogva remélvén, hogy igen t . miniszterelnök 
ur maga is méltóztatik belátni, hogy Julius 5-kén 
adott Ígéretének beváltására eljött legyen az idő; 
bátor vagyok az igen t. miniszter úrhoz követ
kező interpellatiót intézni (olvassa az interpella
tiót) : „B. Hirseh és Bischofsheim brüsseli ban
kárral a török vasúthálózat kiépítésére vonat
kozó szerződés a Díván által véglegesen ratifi-
cáltatván : bátor vagyok igen tisztelt miniszter
elnök úrhoz a következő kérdést intézni, u. m. 

1-ször. Igaz-e. hogy Konstantinápoltól a fő
vonal Bosnián keresztül állapíttatott meg: s 
kormányunk beleegyezésével a közös külügymi
niszter által az összeköttetési pont Bródnál meg 
is adatott? Ha igaz 

2-szor. Biztosítva van-e Nizs vagy Noviba-
zártól mellékágnak a Vardár, Duna és Morava 
völgyén Belgrádig a bosniai fővonallal együttes és 
egyszerre történendő kiépítése ? 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Hodoss iu József : T. ház! A hírlapokból ér

tesültem, de adataim is vannak reá, hogy Er
délyországban némely közigazgatási hivatalnokok 
oly embertelenül bánnak a néppel, hogy az em
ber azt gondolná, miszerint az 1848. előtti bo-
toztatási szolgabiró-Wirthschaft az alkotmányos 
élettel egyetemlegesen in integrum visszaállita
tot t . Verik, botozzák, gúzsba kötik, és minden 
módon kínozzák a népet, mintha csak az ős in-
quisitio fénykorában élnénk. Történik ez Kolozs-
megye örmény esi járásában, hol az ottani járá
si szolgabíró Sikó Lajos csak amúgy kedve sze
rint alkalmazza a kinoztatásnak minden nemét 
az emberekre, s nemcsak szolgabírói esküdt 
társát megfricskázza, hanem magát a népet is 
nemes módja és becses kénye kedve szerint kí
noztatja, így történt, hogy azon járásban ezen 
szolgabíró egy Mán Mihály nevű tusoni lakost 
gúzsba köttetett és kínoztatott. Sajnos t. ház, 
hogy midőn az országgyűlés azon működik, hogy 
a botbüntetést megszüntesse, és az országgyű
lést e nemes törekvésében csak a felső ház,— vagy 
inkább csakis a mágnások akadályoztatják, kik 
nem tudom, ki számára akarják még a botbün
tetést föntartani;—sajnos, hogy a közigazgatási 
hivatalnokok ily kínzásokat gyakorolnak az em
bereken és hogy ily tettekkel gazdagodik korunk 
krónikája, nemcsak az utókor megütközésére, ha
nem saját korunk megszégyenítésére. Nekem ré
gen tudomásom volt az ily tettekről, de nem 
hoztam fel azokat, mivel csak hírlapokból tudva 
meg, nem adtam teljes hitelt azoknak. Most 
azonban, miután biztos adataim vannak arról, a 

fölszólitások következtében kényszeritve érzem 
magamat fölszólalni, s ez iránt a belügyminiszter 
úrhoz interpellatiót intézni, melyet felolvastatni 
kérek. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Hodossiu 
József interpellátióját): 

1) Van-e tudomása a miniszter urnák ar
ról, hogy Erdélyben a közigazgatási hivatalnokok 
némelyike okkal, vagy anélkül veri ós vereti, 
botoztatja, gúzsba kötteti, és átalában barbár 
módon kínoztatja a népet? különösen 

2) van-e tudomása arról, hogy Kolos me
gye örményesi járás szolgabirája Sikó Lajos guzs-
bakötési és kancsukai kinoztatásokkal illeti az 
embereket; nevezetesen, hogy nevezett szolgabíró 
ily guzsbakötési kínzásokat követtetett el, Mán 
Mihály azon járásbeli tusoni lakoson? 

3) Szándékozik-e a miniszter ur az ily ember
telen kinoztatásokat megszüntettetni ? 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Hodossiu József: Még egy rövid interpel

latiót akarok intézni a kereskedelmi miniszter 
úrhoz. T. ház! Deczember 18-án egy interpella
tiót intéztem az ipar és kereskedelmi miniszter 
úrhoz a népszámlálás tárgyában, melyben meg
kérdeztem, hogy mi indította a miniszter urat 
arra, hogy a népszámlálási iveken oly rovatokat, 
melyekben az illető nemzetiségek ki lennének tün
tetve, felvétetni elmulasztott? A t . miniszter ur ez 
interpellátiómra mai napig még nem felelt. E 
közben ugyan, e tárgyban a felsőházban szintén 
té te te t t interpellátió, mint a felsőház naplójából 
értesültem. A lapokból megtudtam későbben, 
hogy a miniszter ur az illető interpellálót ma
gánfelelettel megnyugtatta, én még ezen szeren
csében sem részesültem. T. ház, a házszabályok 
120-ik §-a értelmében a miniszter az interpellá-
tiókra mindjárt felelhet, vagy máskor is. Én 
nem hiszem, hogy ezen szabályt oda lehetne 
magyarázni, hogy a miniszter vagy sohase felel
jen, vagy pedig akkor, midőn az interpellationak 
semmi practicus értelme nem lesz. (Helyeslés a szél
ső bal felől.) Ha akkor felelt volna miniszter ur, 
midőn interpellatiómat megtettem, meglehet, hogy 
némely intézkedéseket lehetett volna tenni a 
népszámlálás ügyében; most azonban ez már késő, 
mert a népszámlálás be van végezve. Interpella-
tióm meghiúsult, és én nagyon szeretném, hogy a 
házszabályok jelen szakasza módosíttatott volna, 
a mi azonban csak az ülésszak végével történ
hetik,— épen a házszabályok értelmében. 

Miután tehát miniszter ur interpellátiómra 
mindeddig nem felelt, bátor vagyok a következő 
interpellatiót hozzá intézni, melyet felolvastatni 
kérek. 
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Mihályi Péter jegyző (olvassa Hodossiu 
interpdlatióját.) 

Miután miniszter ur múlt 1869-ik évi deczem-
ber hó 18-án a népszámlálás tárgyában te t t inter-
pellatiómra mind e mai napig nem felelt, kérdem: 

1) Szándékozik-e, s ha igen, mikor szándéko
zik miniszter ur ama interpellatiómra feleim % 

2) Mi akadályozta miniszter urat abban, hogy 
a népszámlálás ügyében t e t t interpellatiómra ed
dig semmi feleletet nem adott ? 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető miniszterrel. 
A központi bizottság részéről Szögyényi Lász

ló előadó ur fog jelentést tenni. 
Szögyényi László e lőadó: T. ház! A köz

ponti bizottság részéről két jelentést van szeren
csém bemutatni. (Halljuk!) 

A kilencz osztály előadóiból alakult központi 
bizottság jelentése a főrendi háznak a birák, és 
bírósági hivatalnokok felelősségére vonatkozó jegy
zőkönyvi kivonata tárgyában. (Felkiáltások: Ki-
nyomatík!) 

E l n ö k : Tehát kifog nyomatni. 
Szögyényi László előadó: A második je- I 

lentés szól a főrendi háznak a birák és bírósági 
hivatalnokok áthelyezéséről és a nyugdíjazása iránti 
törvényjavaslatra vonatkozó jegyzökönyve tár
gyában. 

E tárgyban a 4-ik osztálynak egy külön 
véleménye van mellékelve. 

Elnök : Ki fog nyomatni. 
T. ház ! A Duna folyamnak a főváros mel

letti szabályozásáról s a forgalom és közlekedés 
érdekében Buda-Pesten létesítendő egyéb közmun
kák költségeinek fedezéséről és e közmunkák vég
rehajtási közegeiről szóló törvényjavaslat már 
rég ki van osztva a t. ház tagjai közt, azonban 
a pénzügyi bizottságnak csekély módosításokat 
magában foglaló jelentése e tárgyban csak ma 
osztatott ki. Gondolom a tisztelt ház minden 
tagja kívánja, hogy minél gyorsabban vétessék 
az föl az osztályokban. Némelyek azt kívánták, 
hogy ma vétessék föl. Bátor vagyok figyelmez 
tetni a t. házat, hogy a tárgynak gyors elintézése 
tekintetéből mindegy: holnap veszszük-e föl vagy 
ma? és miután sok képviselő meg lenne nyugtat
va, hogyha holnap tárgyaltatnék ama jelentés : 
(Helyeslés.) ennélfogva méltóztatnak abban meg
egyezni, hogy legjobb lenne, holnap délután négy 
órakor az osztályoknak összegyűlni. (Helyeslés.) Te
hát kérem az osztályok elnökeit, méltóztassanak 
az osztályokat holnap délután négy órára külö
nösen e tárgyban összehívni. 

Napirenden van a zárszámadások iránti jelen
tés. Következnek a zárbeszédek. 

Ordódy P á l e lőadó : Tisztelt ház ! A szá
madások tárgyalására kiküldött bizottság jelen
tése ellen egy főészrevétel té tetet t és ez abból 

áll, hogy nem követte azon utasítást, melyet a 
tisztelt ház múlt évi deczember 2-dikán hozott 
határozotában kijelölt számára. 

Ez ellen a hetes bizottság részéről észrevé
telem van: bátor leszek ezt röviden, egész objee-
tivitással megtenni. Miben állott a múlt évi de
czember 2-diki határozat, melylyel a bizottság ki
küldetett ? mi volt annak utasítása ? Az, hogy tár
gyalja a számadásokat, tekintettel az 1867-dik 
évi márezius 2-diki határozatra ós tekintettel az 
186 8-ik évi XXVIII. t. czikkre. Azt kellett te
há t a bizottságnak tudnia, hogy mi van azon 
márezius 2-diki határozatban és mi van az 1868. 
évi XXVIII. törvényezikkben. A márezius 2-diki 
határozat lényege, miben áll ? Abban áll, hogy a 
minisztérium fölhatalmaztatik, hogy a fönálló 
gyakorlat szerint, az ország közjövedelmeit fön-
tartsa és beszedje, hogy azokból fedezze a köz
költségeket és az ország közigazgatási költségeit, 
a fönálló gyakorlat szerint ós a jövedelmek 
mértékén tul nem terjedve. Ha tehát a minisz
térium ezen fölhatalmazásnak megfelel, termé
szetesen kötelességét teljesítette. 

A bizottság épen ezen kérdéseket vette tár
gyalás alá, a mint jelentéséből kitűnik, és ezen 
kérdésekre megfelelt akkép, hogy csakugyan a 
fönálló adókat és közjövedelmeket szedte a 
minisztérium az 1867. év folyamában a fönálló 
gyakorlat szerint; hogy csakugyan azon költsé
geket, melyekre ezen határozat következtében 
föl volt jogosítva, fedezte és hogy a fönálló 
gyakorlat szerint j á r t el, és hogy nem terjedt 
tul a jövedelmek mértékén. Ebben áll a határo
zatnak lényege, ebből áll a bizottság jelentésének 
is lényege. 

Mi volt az 1868-ik évi XXVIII. törvény-
czikknek lényege? Az 1868. évi XXVIII. törvény-
czikk fejezetenkint meghatározza, hogy micsoda 
kiadásokat tehet a minisztérium ; az átruházást 
a fejezetek körén belől megengedi; azon tul nem. 

Mi volt a bizottságnak föladata ? Az, hogy 
megtudja, vajon a minisztérium fejezetenkint 
nem költött-e többet, mint a mennyire azon 
törvény által föl volt hatalmazva, és vajon nem 
eszközölt-e a törvény által meg nem engedett 
átruházást ? A bizottság a törvénynyel kezében 
azon tételeket, melyek a törvényben foglaltatnak, 
tette összehasonlításba a zárszámadások adataival 
és azt találta, hogy a minisztérium némely téte
leknél kevesebbet, némelyeknél többet költött. 

Fölszólította a minisztériumot, hogy téte-
lenkint tulkiadásait igazolja. Erre a pénz
ügyminiszter tételenként igazolt minden tul-

kiadást. 
Miután a bizottság ugy találta, hogy azon 

tulkiadások részint a törvény által megen
gedve, részint a mellőzhetlen szükség által iga-
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zolva vannak, természetes, hogy azt kellett véle
ményeznie, hogy a minisztérium tulkiadásaira 
nézve igazolandó. 

Ebből áll a bizottság jelentésének lényege 
1867. és 68-ik évre. 

Tétettek még észrevételek az 1867-ki jelen
tésre nézve. Egyik észrevétel az volt, hogy azon 
1,383,000 frt, melyre a bécsi legfőbb számvevő
szék követelést látszik formálni, nem vonatott 
le a megtakarításokból. 

A bizottság kimutatta, hogy ezen 1 millió 
néhány százezer forintra követelés tétetett , ha 
az levonatik a megtakarításokból, 2 millió és 
néhány százezer forint maradna ; azonban a 
bizottság tovább nem terjesztkedhetett, miután 
a pénzügyminiszter fölvilágositása után annyi 
kétségtelen volt előtte, hogy e követelés nincs 
tökéletesen bebizonyítva, hogy a pénzügyminisz
ternek arra alapos észrevételei vannak: követ
kezéskép ha nincs bebizonyítva a követelés, le
vonni a megtakarításokból nem lehetett. Másik 
észrevétel volt, hogy az 1867-iki állambevéte
lekkel és kiadásokkal együtt nem vette tekin
tetbe a földtehernientesitési alapnak és országos 
alapoknak bevételeit és kiadásait. Hogy tekin
tetbe vette jelentésében azt, a mit szükséges 
volt tekintetbe venni, bizonyítja az : hogy az 
országos alap tulkiadásaira nézve megjegyzést 
te t t . Egyébiránt ha állna is az,—föltéve de meg 
nem engedve,— hogy az országos alapok és föld
tehernientesitési alap bevételeinek és kiadásainak 
hozzászámitásával az állam jövedelmeihez és 
kiadásaihoz az eredmény másképen üt ki, a mint 
azt a bizottság kitüntette, — ez által az : hogy a 
számadások meg nem vizsgálhatók, és az, hogy 
a miniszter föl nem menthető, bebizonyítva nincs. 
Mert föltéve, hogy áll is mindazon számítás, hogy 
a miniszternek 1867-re nincs 3 millió hatszáz két 
ezer megtakarítása, hanem van csak pár száz
ezer, vagy épen nincs megtakarítása: még akkor 
is a miniszter politikailag fölmenthető, mert meg
felelt azon határozatnak, mely határozat márczius 
2-án kelt, és mely határozat azt mondja : telje
sítse a kiadásokat a jövedelem mértékéig. Miután 
pedig ezen jövedelem mértékéig teljesítette a 
kiadásokat és megfelelt a határozatnak, a j3oli-
tikai föimentés kétség kivül megadandó. 

Tétetett az 1868. számodásokról t e t t jelen
téseire a bizottságnak is egy észrevétel, és ez az : 
hogy a bizottság nem hasonÜLotta össze a minisz
térium kiadásait és bevételeit, vagyis, hogy nem 
hasonlította össze a zárszámadásokat az 1868. évi 
törvény tételeivel. A bizottság ott, a hol szükséges 
volt, hol ki kellett tüntetni, vajon megfelelt-e a 
törvény által adott fölhatalmazásnak a miniszter ? 
az 1868. évi XXVHI. t. czikket vette összeha
sonlítás alá a zárszámadással, azzal hasonlította 

egybe azon tételeket, melyeket a miniszter kia
dott, ezt bemutatta azon táblázatban, mely ajelen-
téshez van csatolva. Hogy későbben és további 
összehasonlításában nem épen azon egyes tétele
ket használta, melyek az 1868. évi XXVHI. t . 
czikkben foglaltatnak; ennek oka az : mert az 
összehasonlítás ot t nem arra terjeszkedett, vajon 
tulkiadást vagy megtakarítást tett-e? hanem az 
eredményre, t. i. arra, mi külömbség van a jöve
delem és a költségekben ? miután pedig az össze
hasonlításnál csak a homogén tételeket lehetett 
használni, igen természetes, hogy ott, hol azon 
vagyonnak szaporításáról vagy kevésbitéséről van 
szó, csak a jövedelem és költség szoros tételeit ve
hette tárgyalás alapjául. Észrevételek tétettek t . 
ház mindazon számtételek iránt, melyeket a bi
zottságjelentésében előtüntetett. Ezen összehason
lítások és számtételek, melyeket a bizottság je
lentésében kitüntettem, nem a jelentés lényegére 
vonatkoznak, t . i. a r ra : vajon a minisztérium 
megfelelt-e fölhatalmaztatásának, vagy nem ? 

A melyek továbbá a jelentésben foglaltat
nak, azok csak a vagyonállapotnak kitüntetésére, 
némely fölmerült különbségek fölvilágositására 
vannak a bizottság jelentésében fölhozva és nem 
egyébre, ezek pedig a jelentés lényegét egyátalá-
ban nem alterálhatjuk. 

Hogy ezeket a bizottság felhozta, azáltal 
csak némi kulcsot akart adni a házon kivül a 
közvéleménynek is, amelynek használatával a zár
számadás könyebben megérthető; egyébre ezek 
nem voltak számítva. Fölhozatott a bizottság 
számtételére több észrevétel; miután azonban a 
t. képviselő ur, a ki azokat fölhozta, számainak 
maga sem tulajdonit nagy fontosságot: ezúttal nem 
tartom szükségesnek a számokba ereszkedni. An
nyi áll, hogy nekem is több észrevételem lehet
ne az ő számai ellen. így észrevételt tehetnék 
az ellen, hogy miután a múlt évi passivumait 
levonta a jelen évi activumokból, nem vonta le 
egyszersmind az 1868. évi megtakarítást az ugyan
ezen évi passivumokbók így lehetnének más kifo
gásaim is, például hogy némely tétel kétszer van 
levonva; hanem ezek mind nem lényegesek. Lé
nyeges csak az : vajon a minisztérium az 1867/8-
dik évre tulkiadásokat nem tett-e, és így fölhatal
mazásának megfelelt-e ? És miután e tekintetben a 
bizottság véleménye az, hogy a minisztérium tö
kéletesen helyesen jár t el : a bizottság azt véle
ményezi, hogy a minisztérium politikailag fel
mentendő. 

Egy észrevétel van még, t. képviselő ház, a bi
zottságjelentése ellen, az t. i.: hogy a hol a termeszt-
mények, anyagok és eszközök czime alatt a bizottság 
jelentésében 2,033,000 frt megtakarítást emlit, ugy 
mint a termesztmények, anyagok és eszközök ér
tékének szaporodását. 1868-ban ot t az mondatik, 
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hogy lehet ászt kihozni, miután a bizottság beisme
ri, hogy 1867-ben, midőn a minisztérium a kezelést 
átvette, leltározás nem történt. Észrevételem azon
ban az, hogy ekkor nem történt, de történt igen
is 1867 elején, valamint történt azelőtt is min
den évben, amin t az azon számviteli ismertetésben, 
melyet a minisztérium kiosztatott, nyilván előada-
tik. Minden évben rendes leltározás vétetik föl 
a termesztmények, anyagok és eszközökről; tehát 
a bizottság sajnálja is, hogy a minisztérium ak
kor, midőn márcziusban átvette a kezelést, leltá
rozást nem tet t . Erre mégsem fektet nagy súlyt, 
mert egy pár hónappal azelőtt, t. i. január ele
jén a leltározás megtörtént, és az ezen leltározás 
és az 1868-iki közti különbséget mutatja ki a 
zárszámadás. 

Még tétetet t észrevétel a zárszámadási rend
szerre nézve, és az osztrák zárszámadási rend
szer előnyei tüntettet tek ki, ellentótben a magyar 
zárszámadási rendszer hátrányaival. A bizottság 
azt hiszi, hogy nem ok nélkül tüntetheti fel he
lyesnek az 1868-kí zárszámadást, és épen azon 
előnyöknél fogva, melyek az 1868 ki zárszámadás
ban foglaltatnak, tartja a bizottság hátrányos
nak az osztrák zárszámadási rendszert, a melyben 
nem egyenlő homogén tételek hasonlittatnak egy
mással össze és vonatnak le egymástól. 

Épen azt kerüli el a magyar zárszámadás, 
midőn a jövedelemnek szaporodását vagy csökke
nését az által mutatja ki, hogy a bevételt a ki
adásokkal hasonlítja össze, a vagyon szaporodást 
pedig ott mutatja ki, hol azt kimutatni - kell, t. i.: 
az államvagyonnak azon évben, melyben a zár
számadás történt, valódi növekedésében vagy 
fogyásában. 

Midőn az osztrák zárszámadás ezt nem te
szi, ez által könnyen tévútra vezettethetik a 
közönség, mert az eredmény igen különböző a két 
zárszámadási rendszer között, és mint épen teg
nap Gajzágó barátom azt k imutat ta : ugy ki lehet 
mutatni, az osztrák zárszámadási rendszer szerint 
vezetett könyvelésből azt, hogy hitelmaradvány 
létezik, mint ki lehet mutatni azt, hogy deficit van. 

Ezen ut nem vezethet máshová, mint épen 
oda, a mit elkerülni kell: t. i. a deficitre. 

De egy más okból is helyeselte a bizottság 
a magyar zárszámadási rendszert és ez ok az, 
hogy a bizottság azt tartja, hogy ezen zárszám
adási rendszer kezdete lesz annak, hogy az állam 
számadási rendszerben meghonosittassék a keres
kedelmi számviteli rendszer; ezt tartja első lé
pésnek arra és ezért üdvözölte a főkönyvelési 
osztályt és üdvözli egyúttal a miniszternek ezen 
megállapítását, melytől bizonyosan csak Kedvező 
eredményt várhatni az országra nézve. 

Másrészről fölhozatott, t . ház, a bizottság el
járása ellen egy észrevétel, melyet nem hagyhatok 

megemlítés nélkül. (Halljuk.) Gkmda László képvise
lő ur, (Fölkiált ások a jobbról: Kár Gondét czáfolnil) 
ha jól értettem szavait, „merényletnek" nevezte 
azt, hogy a bizottság a kiküldést elfogadta. 

Ha az, hogy a bizottság a t. ház határoza
ta előtt meghajol: merénylet, akkor ha ellenkezőt 
te t t volna, ezen ellenkező eljárásnak qualificátióját 
i t t elmondani tartózkodom. (Élénk helyeslés jobb fe
lől). Miután egész beszédében hasonló jogfogal
makból indult ki, többi szavaira válaszom nincs, 
és én egyenesen ajánlom a t. háznak a bizottság 
jelentését. (Helyeslés jobb felől.) 

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 : Most az egyszer nem kívánok élni 
azon joggal, melyet a házszabályok adnak, hogy 
t. i. közvetlenül a szavazás előtt szólhatok ; ha
nem elő akarom adni e fontos kérdés iránti né
zetemet most: mert tudom, hogy Komárom vá
rosa érdemes képviselője fog utánam szólani és 
akarom, hogy alkalma legyen állításaimat kiiga
zítani és azokra netaláni ellenészrevételeit meg
tenni. (Helyeslés. Fölkiáltások hal felől: Es a sza
bályszerű eljárás S Jobb felől: Nem áll! Fz a con-
cessió /) 

Tisztelt ház! Nem először vagyok ellenézet-
ben Komárom városa igen tisztelt képviselőjével 
az államháztartási számítás kérdésében, és ám
bár ismét azon kényszerű helyzetben vagyok, 
hogy az általa fölhozott tételeket, a számítási 
módot s a kihozott eredményeket helyeseknek el 
nem ismerhetem, mégis, — tekintve azon állás
pontot, melyben a múlt alkalommal ezen kérdés 
először tárgy altatott , s a mostanit — jelenben az 
ellentét köztünk többé nem olyan éles, mint 
volt akkor; minek bizonyságául szolgál az, hogy 
első alkalommal, midőn a hetes bizottságnak ki
küldése hozatott javaslatba, tisztelt képviselő ur 
a zárszámadást és a kezelési kimutatásokat ha
szontalan irományoknak nevezte, s — most, a teg
napelőtt ta r to t t beszédében - - ezen kifejezést 
egyszer sem használta. Az első alkalommal tisz
telt képviselő ur az általa idézett számokat két
ségtelen igazságként állította elő. Most beszéde 
végén saját számításait csalhatatlanoknak nem 
nyilvánítja: ennélfogva én is igyekezni fo
gok , a beszédére teendő észrevételeimnél kerülni 
minden élesebb kifejezést, és csakis a valóságos 
tények földerítésére és némely nem helyesen idé
zett számnak rectificatiójára fogok inkább szo
rítkozni. 

Megkönnyiték nekem ezen föladatot tisztelt 
barátaim és képviselőtársaim, kik e tárgyban 
előttem szólottak: a bizottság előadója és Gajzágó, 
kik jeles beszédeikben Ghyczy képviselő urnák nem 
egy tévedését helyreigaziták. 

Ghyczy képviselő ur az 1867-iki kezelési 
kimutatásra nézve két észrevételt tesz. Az egyik 
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az : hogy az általam bemutatott kezelési kimu
ta tás nem egyezik meg a bécsi legfőbb számve
vőszék által fölállított zárszámadással. Már a 
múlt alkalommal eléggé kifejtettem, hogy miért 
nem is egyezhetik. Nem egyezhetik a kezelési 
kimutatás a bécsi legfőbb számvevőszék zárszám
adásával azért, mert a magyarországi alkotmá
nyos fogalmak szerint és az ország érdekében 
más az én fölfogásom, mint a bécsi legfőbb szám
vevőszéké azon összegre nézve, mely mint feles
leg, a még akkor törvényhozásilag meg nem ál
lapított közös költségek födözésére az 1867-dik 
évre az előirányzatban Magyarország terhére 
íratott. 

Ugyan mit mondott volna képviselő ur, ha 
a magyar pénzügyminiszter a tőle távol álló, 
idegen, tehát Magyarország érdekeit védeni nem 
tartozó bécsi legfőbb számszék zárszámadásait fo
gadta volna el minden tekintetben irányadókul ? 
Bizonyára súlyos váddal illette, és méltán illethette 
is volna a magyar pénzügyminisztert, ha azon 
idegen és — mint mondám — Magyarország 
érdekeit nem is védhető számszék rendeleteit 
ta r to t ta volna magára nézve irányadóknak. 
(Élénk, helyeslés jobb felöl.) 

A második észrevétel, melyet ezen 1867-iki 
kimutatásokra tesz, azon alapszik, hogy a többi 
tételekkel nem együtt, egyszerre és egy sommá
ban muta t tam ki az országos ós földtehermente-
sitósi alapok bevételeit és kiadásait; pedig épen 
beszédének elején azt mondja, hogy az 1867-dik 
évi február vagy márczius hóban ő fölsége el
nöklete alatt mindkét állam minisztériumának 
közbejöttével minisztertanács tar ta tot t , és ab
ban elhatároztatott, hogy az 1867. esztendei 
állami pénzügyi kezelés mindenben az ő fölsége 
által az 1866. évi deezember 28-án helybenha
gyott, költségvetés szerint kezeltessék és számol
tassák el. Már pedig jól tudja t. képviselő ur, 
hogy 1867. előtt a föld tehermentesítési és orszá
gos alapok, mint külön alapok a birodalom költ
ségvetésében helyet nem foglalhattak, és mert a 
kezelési kimutatás is csak az 1866-ik év deezem
ber 28-kán megállapított előirányzat szerint ké
szülhetett — épen azon elv szerint, melyet kép
viselő ur idézett, — nem történhetett az elszá
molás ugy, mint most kívánja. 

Azonban ezen kezelési kimutatásban mind 
a fökltehermentesitési, mind az országos alapnak 
1867. évi állapota csakugyan kimutattatott , a 
mint hogy annak alapján volt szíves képviselő 
ur, a számok idézése iránti előszeretetével, az 
összes sommázatot is összeállítani. Azon szán
dékból teszi pedig ezen összeállítást, hogy min
den lehető módon kiokoskodj a, miszerint az 
1867-ki kezelés nem volt kedvező ; és hogy ezen 
kedvezőtlen eredményt kihozhassa, minden habo

zás nélkül egyszerre elfogadja a Magyarország 
érdekeitől távol álló, idegen, bécsi legfőbb szám
vevőszék által hibásan követelésbe tet t , de álta
lam soha el nem ismert 1,383,000 frtnyi öszr 
szeget. 

De talál még egyebet is. Azt mondja, hogy 
a dohány készletek iránti leszámolásnál 314,000 
frt a két minisztérium közt még mint számolási 
különbözet fönáll. Ezt is levonja, és jogosultnak 
elismeri, csak azért, hogy a kedvező eredményt 
valóban kedvezőtlennek tüntesse föl. így végre 
azon következtetéshez jut, hogy csak 600,146 
frt 37 72 kr lehet legfölebb azon összeg, melyet 
mint az 1867-ki maradványt lehetne tekintetbe 
venni. 

De nem elégszik meg t. képviselő ur azzal, 
hogy a velünk leszámolási viszonyban állók min
den lehető követelését föltétlenül elfogadja, — 
kutat másutt is, a hol csak lehet s ha valami 
kedvezőtlent talál, azt önmegelégedéssel idézi; 
de ha a kedvező mellette fekszik, azt idézni a 
világért sem fogná. így megemlíti, hogy a hetes 
bizottság jelentéséből kitűnik, hogy 1867-ben az 
országos alap kiadásai annak bevételeit megha
ladták, s ezen túlkiadás 511.028 frt 49 V2 krt tesz. 
Ha a földtehermentesitésnél ezen kedvezőtlen 
körülményt szives volt idézni, miért kerülte ki 
figyelmét oly gondos vizsgálónak az, hogy a keze
lési kimutatás 13-ik lapján az áll, hogy 1867-
ben a földtehermentesitési adósságból 2.178.791 
frt é s , — miután képviselő ur oly szíve
sen idézi, a krajezárokat is, — 92 krajezár 
valóságos tőketeher törlesztetett; azaz: az ország 
adóssága több mint 2 millió forinttal — ezen 
nézete szerint annyira rósz pénzügyi eredményű 
évben— kevesebb lett. 

Mielőtt átmenne az 1868-iki zárszámadás 
elemezésére, még bejelenti a háznak, hogy bir
tokában van a bécsi legfőbb számvevőszék Ma
gyarországra vonatkozó egyik táblázatának, és 
ebből látja, hogy azon különbségen kívül, me
lyet a hetes bizottság is kiemel, a bécsi zár
számadás és a kezelési kimutatás közt még más 
különbség is létezik : jelesül a valóságos bevéte
lekre nézve; ez irányban azonban észrevételt 
nem tesz, csak átalánosságban jegyzi meg, hogy 
a hetes bizottság erre nem figyelmezett. — Jól is 
tette, ha nem figyelmezett, de tudja meg kép
viselő ur, hogy én sem figyelmeztem, és higye 
el, hogy a mire oly nagy súlyt fektet : hogy a 
bécsiek mik épen kivannak velünk elszámolni 1 azt 
én igen jól tudom ; de azon álláspontot, melyet 
a bécsiek elfoglalnak, s mely álláspontot képvi
selő ur igen nagy fontosságúnak t a r t — any-
nyira, hogy annak méltánylatát a hetes bizott
ságtól elvárta volna, én nem vehetem figye
lembe, s különösen a bevételekre nézve sem fo-
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gadhatom e l : miután, ha birtokában van, kép
viselő ur igen jól tudja, hogy midőn az i t t ké
szített kimutatásban egyrészről Magyarországnak 
minden bevételét az alkotmány helyreállításától, 
illetőleg 1867-ik január l-jétől fogva magunk
nak tar tot tam és követeltem s követelem, a 
bécsi legfőbb számszék táblázata az előbbi rend
szer szerint az 1867-ik év első felében az 1866. 
év javára befolyt összegeket külön tet te ki; a mi
nek azonban jogosultságát én annyival kevésbé 
ismerhetem el, miután az 1867. XIV. törvény-
czikk 8. §. szerint a magvarországi adóhátralé
kokhoz csakis nekünk van jogunk: — ezzel el
lentétben álló fölfogást sem a bizottmány, sem 
én, mint alkotmányos miniszter, figyelembe nem 
vehettük. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezen homályos, sokat jelenteni kivánó, de 
semmi alapost sem jelentő fisryelmeztetés után t . 
képviselő ur átmegy az 1868-ik zárszámadásra. 
Erre vonatkozó előadása sok oly számot tar
talmaz, melyek az előadást bizonyára világosabbá 
nem tevék. Szerinte a zái számadást készítő fő-
könyvelési osztály valóságos ideális előirányzatot 
vett alapul; önhatalmúlag jövedelem és bevétel, 
költség és kiadás rovatokat állított föl; illeték
telenül fölvett előirányzat és önkényesen össze
állított számcsoportok szerint számított. — Ezek 
saját szavai. Es miért érzi magát jogosítottnak 
ezt' mondani? — mert, mint állítja : az 1868. 
XXVIII. törvényczikkben fedezetről nincsen szó, 
és nagy hibának tulajdonítja, hogy a főköny-
velési osztály alapul vette azon előirányzatot, 
mely az 1868. költségvetésnek beterjesztésével a 
minisztérium által előterjesztetett s a melyet 
képviselő ur állítása szerint a pénzügyi bizott
ság részletesen nem tárgyalt, csak átalánosság-
ban fogadott e l ; a képviselőház azonban sem 
meg nem vizsgált, sem nem tárgyalt, sem el 
nem fogadott. s a mely előirányzat e szerint 
törvényesen nem létezőnek tekintendő. 

Képviselő ur, ki a pénzügyi bizottságnak 
igen szorgalmas tagja volt, igen jól tudja, hogy 
a pénzügyi bizottság igen is tárgyalta, s a ház 
is, midőn a törvényt alkotta, ezt is megszavaz
ta ; sőt a törvényben, ha nem is számokban, de 
a törvény rendelete által megállapította, hogy 
mennyi jövedelmet vár 1868. évre; mert a ki
adásokat két részre osztja: 

A. rendes kiadásokra, 
B. rendkívüli kiadásokra; 

a rendes kiadások fedezésére határozza az állam
nak rendes bevételeit, és miután rendes kiadá
sai 99.536,000 frtra mentek, igen természetes, 
hogy a 3. §-ban kijelölt rendes jövedelmekre ha
sonló összeget vett számításba: a 4. §-ban meg
állapított közösügyi rendkívüli költségekre mi 
fordítandó, azt ezen §-ban állapította meg; a 
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vasút építése az 5. §-ban; a 6. §-ban megálla
píttatik, hogy rendkívüli kiadásokra az állam 
rendkívüli bevételei, úgymint: az államjavak 
eladásából, a korona jószági úrbéri kötvények 
után és bordézsmaváltságból, adóhátralékokból, 
bérleti hátralékokból, pénzverési nyereményből s 
némely liquidatio alat t levő követelésekből befo
lyandó összegek fordítandók. — Tudta tehát a 
törvényhozás és tárgyalta is, hogy mennyi be
vételre számol. (Helyeslés jobb felől.) De ha tisz
telt képviselő ur okoskodása állana, furcsa kö
vetkeztetésre ju tnánk: mert abból, hogy az 1868. 
XXVIII. törvényczikkben szám szerint nincs meg
nevezve a bevétel, az következnék, hogy az meg 
sincs szavazva, tehát azt elszámolni sem szabad,— 
ha nincs előirányzat, akkor számolni sem lehet. 
Hogyan lehet képzelni egy államszámadást, 
vagy bármely számadást, melynek nincsen bevé
teli rovata? 

Azonban most megmondom képviselő urnák, 
hogy mi szerint számoltunk el. 

Fölkértem a ház elnökét: engedje meg, hogy 
azon költségvetési előirányzat, melyet a pénz
ügyi bizottság jelentései alapján — tételről té
telre — a pénzügyi bizottság fölügyelete alat t 
a minisztériummal egyetértőleg kiigazítottunk, 
és melynek egy példánya az országgyűlés levél
tárába letétetett, kiadassék. — It t van! (Hall
juk !) 

Ezen példánynak hitelesített másolata ada
tot t á t a pénzügyminisztérium számviteli osz
tályának, és az egész 1868-iki utalványozás en
nek alapján történt. A számviteli osztály által 
fölvett előirányzati bevétel és kiadás tételei tel
jesen ós tökéletesen megegyeznek azon tételekkei, 
melyek ezen — az országgyűlés levéltárában le
t e t t — példányban foglaltatnak, ós ennélfogva 
ugy hiszem, hogy ez az országgyűlés megállapí
tásának megfelelő előirányzat gyanánt tekintendő. 
Mutasson ki képviselő ur egyetlen egy számban 
eltérést a zárszámadási előirányzati tétel ós 
ezen, az ország levéltárában őrzött költségvetés
ben foglalt tételek közt; de miután ezt ki
mutatni nem képes, — mindazon állítást, me
lyeket fönebb idéztem és melyekben egy önké
nyes és ideális eljárást fog ra, az államkönyvelési 
osztályra : kénytelen vagyok ideális scrupu-
lusnak nevezni. (Teissés a jobb oldalon.) 

Ugy látszik, a tisztelt képviselő ur hibáz
tatja, ha valaki többet tesz, mint tenni szoros 
kötelessége, és igy hibának tulajdonítja a 
zárszámadásnál azt, hogy az államkönyvelési osz
tály szorosan azon tételekhez t a r to t t a magát, 
melyek a pénzügyi bizottság ellenőrzése mellett* 
megállapittattak. De talán a minisztérium is 
többet tett , mint a mennyire kötelezve volt, s 
igen nagy — sőt képviselő ur nézete szerint — 
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túlzott scrupulositással igyekezett eljárni, midőn 
az állam bevételei és kiadásainak kezelésé
ről oly részletes számadást terjesztett be. Mert 
az 1867. országos határozat mire kötelezte a 
minisztériumot? — arra, hogy a fönálló gyakor
lati szabályok szerint járjon el, és ne adjon ki 
többet, mint a mennyit bevett. Ha szorosan ezen 
fölhatalmazáshoz kívánta volna a minisztérium 
magát tartani, elég lett volna kimutatnia, 
hogy többet nem adott ki, mint a mennyit be
vett, sőt még fölösleg is maradt. 

Az 1868. évet illetőleg : annak 4 első hó
napjáról szól az 1867. XVIII. törvényczikk, és 
az mit mond ? „Ezen 4 havi időszak alatt a 
pénzügyminiszter a beligazgatási költségek födö-
zésére a jelen év folytán — t. i. 1867. év foly
tán — gyakorlatban volt elj'árás szerint fogja a 
szükséges összegeket folyókká tenni." Mi volt 
pedig ezen gyakorlatban volt eljárás, melyet az 
1867. márczius 2-ki országos határozat megálla
pított? „Ne adjon ki többet, mint bevett!" De 
ez nem elég. Az 1868. IV. törvény czikk kiter
jesztette ezen fölhatalmazást egész 1868. évi 
június végéig, vagyis az év feléig, ugyanazt 
mondván ki, mit a fönebb idézett 1667. XVIII 
törvényezikk megállapított, t. i.: a pénzügymi
niszter a szükséges összegeket a jelen óv folytán 
gyakorlatban volt eljárás szerint fogja folyókká 
tenni. 

És miután ezen gyakorlat az 1867. már
czius *2-ki országos határozat által volt megál
lapítva, mely azt mondja, hogy a minisztérium 
ne költesön többet, mint a mennyit bevesz; 
azon egész időszak s/4-ed részére, melyre nézve 
jelenben fölmentésadásról van szó, a minisztérium 
semmi más kötelezettséget nem vállalt, és e 
szerint szorosan a törvényt véve, ezen időszak
nál máskép nem is tartozott volna számolni, mint: 
hogy nem adott ki többet, mint a mennyit be
vett, és csakis azon 2 év utolsó hat hónapjára 
nézve érvényes az 1868. XXVIII. törvényezikk. 

Mit tett ennek ellenében a minisztérium ? 
Többet tett, mint a törvény kivánt: számolt 
minden egyes tételről az 1867-ik évre nézve az 
1866. deczember havában nem is alkotmányos 
utón engedélyezett előirányzat szerint; az 1868. 
évre nézve pedig a kiadásoknál az 1868. XXVIII. 
törvényezikkben megállapított tételek szerint, a 
bevételekről pedig az előterjesztett előirányzat 
szerint, melyet a pénzügyi bizottság helybenha
gyott, és mely az ország levéltárába letett költ
ségvetési példányban foglaltatik. 

És képviselő ur azért kívánja kárhoztatni 
„a minisztériumot, mert ily részletesen számolt, 
és hogy ily részletesen számolt és mérleget elő
terjesztett, azt calamitásnak tartja; én pedig — 
engedje meg, hogy kimondjam — azt tartanám 

nagy calamitásnak, ha azon számviteli ideál, 
melyet képviselő ur beszédében fölállított, s mely 
nem más, mint a mely a birodalom másik felé
ben divatozik, — mely divat iránt képviselő ur 
bizonyos előszeretettel látszik viseltetni — ná
lunk is behozatnék. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezt nevezi képviselő ur oly világosnak, oly 
átlátszónak, hogy azt bárki megértheti; képvi
selő ur t. i. azt mondja, hogy teljesen megelég
szik oly számadással, melynek 4 rovata van. A 
bevételeknél minden egyes czim után az első 
rovatban az foglaltatik, hogy mi vétetett be az 
1867-ik esztendőre nézve, az 1867-ik év folyama 
alatt és külön az 1868. év Jtnásodik felében. A 
második rovat egyesíti ezen két összeget és egy 
összegben tünteti elő mindazt, a mi az 1867. 
évre bevétetett. A 3-ik rovat magában foglalja 
azt, a mi a költségvetési törvény ezen czime 
alatt „ bevételképen" előirányoztatott. A 4-ik 
rovatban van az összehasonlítás az eredmény és 
költségvetési előirányzat közt; az t. i. hogy 
mennyivel volt kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb 
az előirányzatnál a valóságos eredmény. 

Ez tehát képviselő ur szerint az államszám
vitelnek ideálja, melyet a kezénél levő osztrák 
államszámviteli elvek szerint állított össze Ha 
csak ezután vágyódik, megtalálja ezt az 1868-ki 
zárszámadásra nézve szorul szóra. (Halljuk! Matt
juk!) Tessék megnézni a 85-ik laptól kezdve 
egész végig: itt is ugyanazon rovatok fordulnak 
elő. A rendes bevétel (89. lap szerint) 111 mil
lió, a rendes kiadás (99. lap) 1031j2 millió, a 
rendes felesleg 7 % millió; a rendkívüli bevéte
lek és kiadásokkal : bevétel (91. lap) 149sj4 mil
lió, kiadás (111. lap) 129^4 millió; rendkívüli 
felesleg 201|2 millió, tehát ezen elszámolási rend
szer szerint, melyet ideálisnak tekint, a marad
vány 28 millió, és nem azon szerény 2\ millió, 
melyet a zárszámadás mutat. (Tetszés jobb felől.) 

Kárhoztatja továbbá tisztelt képviselő ur 
beszédében azt, hogy miért tétetett a zárszám
adásban különbség: bevétel és jövedelem, kiadás 
és költség közt? megvallom ennek kárhoztatását 
olyantól, ki a beszédében a kettős könyvvezetési 
módszerről beszél, nem értem; de hogy arról 
meggyőzzem, miszerint nem elég a pénztári ered
ményeket — azaz a bevételt és kiadást — elő
sorolni, bátor vagyok ajánlani : méltóztatnék 
elolvasni érdekes czikkeit a „Hon" kis-igmándi 
levelezőjének: — a múlt nyár onjelentek meg. 

Elsejét azzal kezdte, hogy hazánk állapotá
ról az akkori ülésszak berekesztése alkalmával 
mondott beszédemet — az abban kimutatott 
eredmények végett — briliáns tűzijátéknak ne
vezte, pedig alig lettünk néhány hóval öregeb
bek, s az én állításaim nem tűzijátéknak, de 
örvendetes valóságnak, a kis-igmándi 16 milliós 
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rémületes deficit pedig már 935,324 írtra silá
nyult le. {Derültség. Tetszés jobb felől) 

De, hogy ne hiába mondják rólam, hogy 
makacs természetű vagyok, {Derültség) ámbár 
szép dolog ily nagy devalvatio, engedelmet ké
rek, de ezt sem engedhetem meg, s hogy nincs 
deficit — de makacsul állítom, van többlet — 
tisztelt képviselő ur engedelmével saját számai
ból íogom megmutatni. {HaMjnh ! Kálijuk !) 

. Azért mondom, hogy saját számaiból kívá
nom kimutatni a kedvező eredményt, mert ime 
a zárszámadásnak nem hisz, a képviselőház tag
jaiból alakult hetes bizottságnak, mely ritka 
szorgalommal jár t el és igen részletes jelentést 
adott be, hitelt szintén nem ad; sőt még a 
szakférfiak nyilatkozatát sem tartja érvényesnek, 
ámbár a kettős könyvelési rendszer, ha pontosan 
vezettetik, mint a szakférfiak bizonyítják, már 
maga kezeskedik a zárszámadás helyességéről; 
és igy kénytelen vagyok számítási alapul saját 
számait venni, melyek hitelessége ellen önmaga 
bizonyára nem fog kifogást tenni. {Halljuk! 
Halljuk!) 

A hetes bizottság azt állítja, hogy helyes 
azon számítás, miszerint az 1868. évben 2.480,761 
frt 17 kr. fölösleg mutatkozik ; ellenben képvi
selő ur azt állítja, hogy 935,324 frt hiány van; 
és hogyan hozza ki ezen hiányt. ? 

A hetes bizottság jelentésének 2-ik és 4-ik 
mellékletét vette elő és kiszámította, hogy a 
2-ik melléklet 6-ik rovata szerint a törvé
nyes megállapított jövedelem és bevétel együtt 
147.787,950 frt 75 krt tesz; a 4-ik melléklet 
1-ső rovata szerint pedig az előirányozva nem 
volt jövedelem 2.108,329 frt 3Vi kr. E két té
telt összeadva, azt mondja, hogy a valódi bevé
tel 149.896,279 frt 78*1, krt tesz. 

Hasonló módon kiszemeli a 3-ik melléklet 6-ik 
rovatából a költségeket és kiadásokat együtt, 
mi tesz 121.076,379 frt 11\ krt. és hozzáveszi 
a 4-ik melléklet első rovatából a költségeket, 
azonban a kiadások mellőzésével, 732,043 frt 
BS\ k r r a l ; tehát nézete szerint az összes kia
dás te t t 121 808,423 frt 16 krt., és ezt leszá
mítván az összes bevételekből, kijön a pénztári 
többlet: 28.087,856 frt 621|a kr. és azután kezdi 
leszámolni a leszámitandókat, és annyira deval
válja végre a végeredményt, hogy kijön a többlet 
helyett az általa kihozni óhajtott körülbelül 
930,000 frtnyi deficit. Igen, de a számitásnál 
egy nagy hibát követett e l ; legelőször is : — mit 
von le? — Levonja az 1867-ki pót kezelést, még 
pedig a zárszámadás 54. 55. lapjai szerint 
46,258 frt bevételi összeg leszámításával 4.114,463 
frt 701|2 kr. Már pedig e szerint nem helyesen cse
lekedett, mert nem vette képviselő ur észre, hogy 
az egyik kimutatásból a jövedelmet és bevételt, 

a másikból azonban csak a bevételt irta ki, és 
hasonlóképen a kiadásokat is az egyik kimuta
tásból fölvette a, másikból nem; tehá t egészen 
heterogm tételeket vett össze, és igy vétet t 
maga az elemi számtan világos szabályai ellen. 
{Tetszés jobb felől.) 

Ha fölvilágosítást kíván a dolog állásáról 
a t. képviselő ur, megmondom, hogy hol találja 
azt. Tessék megnézni a zárszámadás 33-ik lapját. 
Ott fogja találni ugyancsak az 1868-iki bevéte
leket. Együttvéve az összes bevétel 260.787,000 
frt, az összes kiadás 232.754.000 frt ; marad te
hát többlet — és ezt képviselő ur is helyesen 
vette — 28.033,228 forint. Igen, de ha tekin
tetbe veszi, hogy a 232.754,000 frtnyi kiadásban 
már benne van az 1867-ik évi pótkezelés is 
4,114,463 írt tal , akkor be fogja látni, hogy 
egy és ugyanazon tételt kétszer levonni nem 
lehet, mert ha az összes bevételből levonjuk 
nemcsak az 1868-ki bevételt, hanem az 1867-ik 
évre befolyt összeget is : világos, hogy a fönma-
radt 28 millióból ugyanazon összeget kétszer 
levonni nem lehet. 

Miután tehát egy 4.114,463 frtos tételt 
kétszer számított, igen természetes, hogy ha a 
számítást reetiíicálván ezen összegből levonjuk az 
általa kiszámított 935,324 frtnyi deficitet, marad 
az 1868-ik évre képviselő ur számítása szerint 
3.179,139 frt, 70 kr. többlet; és miután a mi-
általunk kiszámított összeg nem több mint 2'/2 
millió, képviselő ur még 1.300,000 í r t ta l fénye
sebbnek tünteti föl az 1868-ki eredményt, mint 
a zárszámadásban ki van mutatva 

De ha méltóztatik megengedni — ismét csak 
saját számításai után teszek egy kis után számí
tást, melyből kitűnik, hogy majdnem egy haj
szálig, igen csekély különbözettel összevág az 
eredmény az általam fölállított számitások szerint 
és a t. képviselő ur által te t t számitások és szá
mok szerint. {HaUjulc!) 

Azt elismeri képviselő ur, hogy ez 1867-ki 
számadásban felesleg mutatkozik, az ő számítása 
szerint is 600,146 frt 37 V2 kr.; és ezen többlet az 
1868-ki deficit, — m á r t. i. képviselő ur szerint — 
935,324 forintot, tehát a két évre együttvéve 
képviselő ur számításai szerint 335,177 frt 62Va 
kr. deficit mutatkoznék. Ha azonban tekintetbe 
veszszük a hibásan kétszer kivont 4.114,463 trtot 
továbbá a földtehermentesitési adósság tőke tör
lesztésére fordított 2.178,781 frt 92 krt, ezen 
két tétel együttvéve tesz 6.293,245 frt 62 krt , 
s levonva ebből a képviselő ur számítása szerint 
előállott 335,177 frt 62 krnyi deficitet, maradna 
még 5,958,068 frt felesleg. 

Azonban meg fogja még engedni t. képvi- . 
selő ur, hogy ezen összeghez még két tételt hoz
záadjak, t. i. azon 98,070 frtot írhassam még 
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hozzá, mely a bécsi legfelsőbb számvevőszék 
1867-ki zárszámadásában azért áll elő mint kü
lönbözet, mert az nem valóságos előirányzatot, 
hanem csak kerek számokat vett, ezt nem is 
nehezteli senki, s azért bátran hozzá lehet szá
mítani. 

A másik tétel, melynek hozzáirását engedje 
meg, az azon 39,587 frt, mely egy egyszerű 
számtani hibából származott, s melynek megfelelő 
pénz okvetlenül meg van a pénztárban, miután 
ezen számítási hiba javunkra igazíttatott ki. 

Ezen két tételnek hozzáadása után képvise
lő ur saját számításai szerint 6,095,725 frt 
többletnek kellene lenni, holott az 1868-iki 
zárszámadás és az 1867. évi kezelési kimutatás ál
tal kimutatott többlet, melyet a hetes bizottság 
is helyesnek talál, tesz 6.083,405 frtot. Tehát az 
egész különbség, mely kettőnk számítása közt lé
tezik, csakis 12,320 frtot tesz, s az is javamra 
szól. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Nincs tehát nagy különbség köztünk t. kép
viselő ur, s végre is az ily hosszú és sokszori vi
tának az a végeredménye van: hogy a legna
gyobb ellentétben látszó vélemények is, ott, hol 
valóságos számokról és nem elvekről van szó, el
végre igen képesek egymást megközelíteni. 

Megbocsásson a t. ház, hogy sok számmal 
untat tam, (Felkiáltások : Halljuk! Halljuk!) de igen 
nagy érdekemben volna valahára alaposan meg
győzni az ellenzék ezen igen tisztelt vezérét, 
ifjúkori barátomat s volt követtársamat, kivel a 
régi pozsonyi országgyűlésen ezelőtt 27 éwei 
hazánk anyagi érdekeiről együtt annyit tanakod
tunk : hogy nekem van igazam, ki bízom jövőnk-
ben, s ugy szeretném eloszlatni komoly aggodalmait; 
de félék, hogy ez alig fog sikerülni. Tamás sem hitte 
megváltónk feltámadását, mig ujjait sebeibe nem 
illeszthette; a t. képviselő urnák pedig módjában 
lett volna ily kézzelfogható meggyőződésre is ju tn i : 
ha a hetes bizottságban résztvenni kivánt volna. 
Ez esetben ugyanis — hivatkozom a tisztelt bizot-
niány tagjaira, hogy—ámbár 1868. óta ismétel 
múlt egy év, melyre 15 millió deficit volt elő
irányozva, mindamellett, hogy semmi folyó tar
tozással hátrányban nem vagyunk, és hogy a költ
ségvetés által megszavazott tóteleknek eleget tet
tünk — ugy tehetett volna, mint Tamás: mert a 
tisztelt bizottság tagjai megtekintvén min
dent, a főpénztárban lát tak nem egy-két de több 
milliót aranyban ezüstben és papírpénzben, az 
állam szükségeire s különösen a honvéd-fölszelésre 
készen tar tva. (Élénk tetszés és derültség jobb fe
lől.) 

Még csak egy és utolsó észrevételem van 
képviselő ur beszédére. (Halljuk!) 

Miután hibásan összeállított számai szerint is 
nem tud több, mint 300,000 frt deficitet kihoz

ni, én pedig megmutatam tulajdon saját számai
ból, hogy azok szerint is meg van a többlet: szá
mos okkal mutatja meg, hogy ezen eredmény ko
rántsem a minisztérium érdeme. 

A minisztérium ezt saját érdemének soha sem 
tulajdonitá, de hogy a vámjövedelmek mindenek 
előtt levonandók a közös költségekből, ez érdeme 
azon önök által annyiszor kárhoztatott közös
ügyi törvénynek ; {Nagy tetszés jobb felől.) hogy 
a vámjövedelmek oly nagy mérvben növe
kedtek, miszerint képviselő ur számítása szerint 
abból Mag yarorszagra 5 \ millió jut , az sem a 
minisztérium érdeme, de egyenes következménye 
a békés kiegyenlítés politikájának, melynek foly
tán hallatlan s nem várt mérvben növekedett 
az anyagi gyarapodás, a kereskedés; (Hosszas 
tetszés jobb felől.) a minek nincs nagyobb bizonyí
téka, mint a külkereskedés s igy a vámjövede-
lem folytonos növekedése. 

Az sem egyedül a minisztérium érdeme, 
hogy, mint képviselő ur beismeri, az adótételek 
emelése nélkül nagyobbak voltak a bevételek, 
mint előre számítani lehetett ; de mindezt ered
ményezte a békés kiegyenlítés politikája, melyet 
mi tervezénk, mi vittünk ki, és mi védünk önök 
ellen is. (Hosszas élénk helyeslés jobb felől.) 

Nagy haladás tapasztalható önök nézeteiben, 
midőn az ellenzék egyik vezére azért, hogy a 
minisztériumot dicséret ne illethesse, mindezt elis
merni volt kénytelen. (Élénk tetszésj jobb felől.) 

Igen is, t. ház! a tények hatalma előtt nem 
egy bal vélemény foszlott szét, nem egy fekete 
színekben gyönyörködő pessimismus enyhült. Az 
igmándi levél és a mostani nyilatkozat közt mily 
óriási különbség van ! (Hosszas nagy tetszés jobb 
felől.) 

Nem a minisztérium, sem pártunk nevében, 
de azon politika nevében, melynek mi hívei va
gyunk, eonstatálom az ellenzék egyik legkitűnőbb 
férfia által a békés kiegyenlítési észszerű politika 
üdvös hatásának elismerését, a tények hatalmá
nak hozott hódolatát! (Hosszasan tartó élénk él
jenzés jobb felől.) 

G h y c z y K á l m á n : (Zaj. Fölkiáltások: 
Helyréi Elnök csönget.) T. képviselőház! T. kép
viselőtársunk Gajzágó Salamon tegnap pénzügy
miniszter úrról beszélvén, kiemelte azt, hogy 
pénzüg} miniszter ur igen ügyes a kedvező alkal
mak fölhasználásában, (Derültség.) Tapasztalam 
ezt a mai napon (Élénk helyeslés jobb felől. Derült
ség.) Midőn elvekről van szó, (Fölkiáltások : Halljuk!) 
a melyekre a válasz igen hamar és könnyen 
megejthető, akkor a miniszter ur legutoljára szól: 
midőn hoszu számok sorozatáról van szó, melyekre 
nehezebb a felelet, akkor szíves elébb szólni, 
hogy ellene nehezebben lehessen felelni. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Ez parlamentális taktika és 
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én ez ellen nem is panaszkodom, csak a t. ház
nak kegyes elnézését leszek bátor kikérni arra 
nézve, hogy ha tehetségem csekélységéhez képest 
nem felelhetnék tüzetesen minden számos észrevé
telre, amelyekre miniszter ur i t t rögtönözni mél
tóztatott , azt nem az ügy, hibájának, melyet vé
dek, hanem saját gyöngeségemnek méltóztassa
nak tulajdonítani. (Derültség.) 

Mielőtt azokra térnék át, miket pénzügy
miniszter ur mondott, szükséges néhány szót mon
danom azokra, mik a t. előadó ur által terjesz
tettek elő. 

T. előadó ur azt mondotta, hogy a hetes 
bizottságnak zsinórmértékül kellett hogy szolgál
jon a háznak deczember 2-án hozott határozata, 
s miután e határozat hivatkozik az 1867. már-
czius 2-án hozott határozatra, tehát a hetes bi
zottság eljárására nézve az 1867. márczius 2-án 
hozott határozatnak kellett zsinórmértékül szol
gáim. 

Ezen állítása a t. előadó urnák azon fölte
vésből látszik kiindulni, melyet pénzügyminiszter 
ur is hangsúlyozott : mintha az 1867. márczius 
2-ki határozat folytán a minisztériumnak pénz
ügyi és számadási tekintetben semmi más teendője 
nem volna, mint kimutatni azt, hogy a mit be
vettünk, azt elköltöttük az állam költségeinek 
födözésére, mert teljhatalmunk volt azt elkölteni. 

Kezemnél van a márczius 2-ki határozat, 
ebben több is foglaltatik annál, mint a t. előadó 
ur abból idézni méltóztatott. Igaz, benne van, hogy 
fölhatalmaztatik a minisztérium, hogy minden lé
tező adót az eddigi gyakorlat szerint szedje be, 
azokat az ország közigazgatási kiadásaira s az 
országgyülésileg megállapítandó közösügyi költ
ségekre fordíthassa, szóval az ország államjöve
delmeinek beszedéséről, azok mértékéig az állam 
szükségeinek pontos födözéséről gondoskodjék. 
De hozzá tartozik e határozathoz még az, a mit 
t, előadó ur nem emiitett: hogy t. i. „a folyó év 
jeíolyta után azonnal adandó számadás köteles
sége mellett"; ebből tehát az következik, hogy 
a minisztériumnak teljes fölhatalmazása volt a 
bevételekből a költségeket saját felelőssége alatt 
födözni, de számot tartozik' adni arról is, hogy 
miként födözte azokat. Ezen „miként* az, me
lyet az országgyűlésnek megbírálni joga, van, és 
ezt csak ugy bírálhatja meg, ha rendes szám
adás adatik az illető bevételekről és kiadásokról. 
Eszembe ju t ez alkalommal, hogy pénzügymi
niszter ur legközelebb azt méltóztatott állítani, 
hogy 1867-re költségvetés nem lévén, számadás 
sem adathatik. 

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 : Bocsánatot kérek, nem moadtam! 

G h y c z y K á l m á n : Ha költségvetés 
nincs, nem is lehet költségvetés alapján számot 

adni; de bevételekről és kiadásokról mindig lehet 
számot adni; . . . 

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 : Az meg van! 

G h y c z y K á l m á n : . . . mert, ha lehet
séges volt azon nehézségek közt, melyek akkor 
léteztek, az állam pénzügyeit kezelni, ha ezen 
kezelés rendszeres volt : akkor nem lehet lehe
tetlenség erről számot adni, s a nehézség épen 
az, hogy ilyen számadás nincsen. 

Az 1867. számadásra nézve t. előadó ur 
azt mondotta, hogy itt a dolog lényegére nézve 
a hetes bizottságnak nem volt más föladata, 
mint megvizsgálni, az 1868: XXVIII. törvény 
szerint, hogy vajon a minisztérium nem költött-e 
többet, mint fölhatalmazva volt, s vajon illeték
telen átruházásokat nem tett-e ? Bátor vagyok 
a hetes bizottságtól kérdezni, hogy ha föladata 
csak ez volt: miért bocsátkozott akkor abba, a 
mi föladatául kitűzve nem volt, t. i. bizonyos 
megtakarítási sommák kiszámításába : mert ezzel 
már többet, tet t , mint a mivel megbízva volt 1 
Azt mondja előadó ur, hogy ezen számitások 
nem tartoznak a dolog lényegéhez : mert ezen 
számításokat a hetes bizottság csak az államva
gyon állapotának bővebb összehasonlítása és na
gyobb fölvilágositása végett tet te . 

Köszönöm azon nyilatkozatát a t. előadó 
urnák, mert az által, hogy kijelentette, miszerint 
a héttagú bizottság föladatának lényegéhez nem 
tartozott ezen megtakarításokat kiszámítani, sa
ját, — a bizottság — véleményes jelentésüknek 
erejét döntötte meg. (Nem áll! jobb felől.) 

A t. előadó urnák többi észrevételeire lesz 
alkalmam akkor válaszolni, midőn azokra fogok 
áttérni, miket tegnap Gajzágó Salamon t. kép
viselő ur előadott ; most bátor leszek, a meny
nyire csekély tehetségemből telik, válaszolni né
melyekre azok közül, miket t. pénzügyminiszter ur 
mondott. Először is szememre veti azt, hogy mi
dőn egy alkalommal, —gondolom a hetes bizottság 
kiküldése alkalmával. — a 328. sz. kimutatásról 
szólottam, azt számadási tekintetben használhat-
lan irománynak nyilvánítottam. Megvallom, kissé 
drasticus volt a kifejezés; (Ugy van! bal felől) 
de a dolog lényegére nézve helyeseltetik a héttagú 
bizottság által is : mert a hetes bizottság is el
ismeri, hogy magából ezen 328. sz. alat t i kimu
tatásból nem voltak megfejthetők azon nehézsé
gek, melyek abból önkényt fölmerültek. Elismeri 
a hetes bizottság, hogy a 328. sz. alatti kimu
ta tás nem államszámadás, s elismeri, hogy csak 
a pénzügyminisztnr úrtól pótlólag kért fölvilágo-
sitások és kiegészítések nyomán tudta magát 
ezen kimutatásra nézve tájékozni. En, midőn a 
mondott alkalommal szólottam, több hónappal 
azelőtt nem lehettem értesülve pénzügyminiszter 
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ur azon nyilatkozatairól, melyeket több hóval 
azután a hetes bizottság előtt adott elő; és igy 
teljes joggal mondhattam azt, mit azon alkalom
mal mondottam. (Helyeslés bal felől.) 

Azt mondja pénzügyminiszter ur, hogy hely
telenül akadok fön azon, hogy a 328. sz. alatti 
kimutatás és a bécsi zárszámadás közt különbö
zet létezik, mert különböző volt a kiindulási 
pont. Epén azt csodálom, t. ház, hogy különböző 
volt a kiindulási pont; midőn szintén kezeim közt 
van azon egyessége a magyar és osztrák pénz
ügyminisztereknek, melyben megegyeztek abban, 
hogy a bécsi számvevőszók által 1867. évre a 
zárszámadás a magyar minisztérium által köz
lendő adatokból készíttessék, és a 328. sz. alatti 
kimutatás a bécsi minisztérium által viszont kö
zölt adatokból készíttetett: lehet tehát csodál
koznom azon, hogy midőn bizonyos elvek iránt a 
két minisztérium megegyezett, midőn azok az 
adatokat kölcsönösen közölték egymással, mégis 
külömbözet mutatkozik. 

Azt mondja azután a t. pénzügyminiszter 
ur, hogy miért akarom én azon összegeket, me
lyeket múltkor emiitettem, jelesül az 1.383,665 
frt különbözetet, s egy másik összeget, 314,000 
írtból állót, azon megtakarításokból levonni, 
melyeket pénzügyminiszter ur 1867-ben tett, midőn 
pénzügyminiszter ur igen helyesen tette, hogy a 
magyar kincstár érdekeit a bécsi főszámvevőszék 
követelései ellenében védte. Tökéletesen elisme
rem, igen helyesen tette és teszi a pénzügymi
niszter ur. hogy a magyar kincstár érdekeit a 
bécsi főszámvevőszék követelései ellenében védi, és 
én ezen összegeket csak azon összegből akartam 
levonatni, a melyet a hetes bizottság, jelentésé
nek végszakaszaiban, meg nem egyezőleg azokkal, 
mik jelentésének elején foglaltatnak, már mint a 
pénzügyminiszter ur által véglegesen megtakarí
tott összeget akart határozottan föltüntetni. Azért 
akartam pedig azon összegeket az ekkép végleg 
megállapítottak gyanánt fölállított megtakarítási 
összegből levonatni, mert ezen összegek még kér
désesek ; nem azért akartam levonatni, mintha 
helyeselném a bécsi főszámvevőszóknek követelé
seit : mert igazán nem is tudom, hogy ezen kö
vetelés mely alapon nyugszik? mivel eziránt a 
hetes bizottság sem nyújtott valóságos fölvilágo
sítást a háznak. En csak mint kérdéseseket akar
tam ez összegeket megjegyezni, s e tekintetben 
— ugy hiszem — igazságom van. (Igaz! bal 
felől.) 

Kifogást tesz a miniszter ur az ellen, hogy 
én ugy kívánom az 1867. esztendei államszám
adást elkészíttetni, hogy abban azon pénzügyi 
ágakon kivül, melyek a bécsi főszámvevőszék 
áltat készített zárszámadásban foglaltatnak, ki
mutatva legyenek a földtehermentesitési és az 

országos alapnak bevételei s kiadásai: mert azt 
mondja : hogy ezen alapok az absolut rendszer 
alatt is külön kezeltettek. Igaz, ugy volt az 
absolut kormány idejében; de a miniszter ur 
hivatalba lépése után ezen alapokat azonnal, s 
helyesen, saját kezelése alá vette, s ezen alapok 
kiegészítő részét képezvén a magyar államház
tartásnak, attól elkülönözve helyesen nem számit
hatók föl. Azt is csodálom, hogy pénzügyminisz
ter ur azzal vádol, hogy én, midőn az országos 
alapban létező túlkiadást kiemeltem, nem említ
tettem föl viszont a kincstár, illetőleg a mérleg 
előnyére, hogy 2.178,781 frt a földtehermentesi
tési alapból tőke törlesztésére fordíttatott, de 
bocsásson meg a t. pénzügyminiszter ur, én szá
mításaimban a földtehermentesitési alapnak be
vételeit és kiadásait pontosan fölvettem azon 
kimutatás szerint, melyet a pénzügyminiszter ur 
a 328 sz. a. kimutatással együtt a ház elé ter
jesztett, és miután ott a földtehermentesitési 
alap kiadásai között ezen 2.178,000 frt ben-
foglaltatik, én ugy hiszem, hogy számítási hibát 
e tekintetben nem követtem el. 

A t. pénzügyminiszter ur tovább is megma
rad azon állásponton, mely szerint helyesnek ta
lálja azt, hogy a bevételek a jövedelmektől, a 
költségek a kiadásoktól elkülönittessenek. En bátor 
vagyok a t. házat azokra figyelmeztetni, a miket 
tegnapelőtt e tárgyra nézve mondottam. Elis
mertem ismételve, hogy szükséges oly számítá
sokat tenni, melyekből kitessék, hogy az állam 
valóságos folyó bevételei elégségesek voltak-e az 
azon évre eső valóságos kiadások födözésére, azaz: 
hogy ezek fedezése végett más alapokhoz, források
hoz, uj kölcsönökhöz vagy régi tőkék elfogyasz
tásához kellett-e fordulni? De nézetem szerint ez 
másodrendi teendő. Az első rendű teendő az, hogy 
tisztába hozassék, és constatáltassék az állam 
minden bevétele és jövedelme, ós ezek össze-
egyeztettessenek a költségvetési törvény nyel: mert 
ez az igazi zárszámadás. Ennek alapján lehet az
tán megtenni azon combinatiókat, a melyek a 
további tervezésekre nézve, az én nézetem szerint, 
az állam valóságos vagyonállapotának kitudása 
végett, valóban fontosak. 

Azt mondja a pénzügyminiszter ur, hogy ez 
megvan a 81. laptól kezdve egész végig a zár
számadásokban. Az igaz, hogy sok megvan ezen 
kimutatásban azokból, mik a zárszámadáshoz 
szükségesek, sok meg van azokból, miket én is 
óhajtok a zárszámadásban megemlittetni; de bátor 
vagyok a miniszter urat kérdezni, hogy miután 
azon előirányzat szerint, melyet 1868. évben 
ő terjesztett az országgyűlés elé, de az ország
gyűlés — ismétlem — nem hagyott helybe, maga 
147 millióra irányozta elő a rendes és rendkí
vüli bevételt, s a kiadás 130 millióra volt tör-
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vény által előirányozva : miként történhetett 
mégis, hogy azon kimutatásban, melyre hivat
kozik, a bevétel 260 milliót, a kiadás 232 mil
liót tesz ? Hogy ez a költségvetési törvénynyel, — 
melyben sokkal kisebb előirányzatok vannak, — 
mikép egyeztethető meg, nem tudom: lehet, hogy 
a pénzügyminiszter ur tudja, de mások, a kik 
nincsenek minden titkába bevezetve, nehezen fog
ják kitalálhatni. 

Azt mondja továbbá a miniszter ur, hogy 
helytelenül nevezem 1868-ra nézve a fedezeti 
előirányzatot ideálisnak; s erre nézve azt mondja, 
hogy föl volt ezen előirányzat véve a pénzügyi 
bizottságban, ott részletesen volt tárgyalva, és 
igy bemutatva az országgyűlésnek, s az ő kívá
natára az osztályokkal is közöltetett. Engedje 
meg a t. pénzügyminiszter ur, hogy az 1868-ki 
pénzügyi bizottságnak zárjelentéséből egy passust 
fölolvassak. A pénzügyminisztérium költségveté
sére azt mondja a bizottság : „A pénzügyminisz
térium költségvetésénél, melyben államháztar
tásunk alapforrásai és eredményei együttesen föl
tüntetve jelentkeznek, a bizottság azon nézet
ből indult ki, hogy a jelen átmeneti időben, mi
dőn a pénzügyi rendszer átalakítása folyamatban 
van, és a pénzügyi kezelés újjászervezésének szá
mos nehézséggel járó munkája befejezve nincs ; 
de azért is, mivel az adó-törvényeknek ország-
gyülésileg legújabban történt megállapítása, a fö-
dözetnek pontos meghatározását lehetlenné teve, 
az egyes előirányzati tételek pedig folytonos vál
tozásoknak vannak kitéve, e budget átvizsgálása 
nem eszközölhető, és azért azt csak átalánosság-
ban ajánlja elfogadás végett." Mi történt ezen je
lentéssel ? Beadatott a házban a pénzügyminisz
ter ur által beadott fölviiágositásokkai, és födözeti 
előirányzattal, közöltetett az osztályokkal: de tör
vénybe nem igtat ta tot t be. Nem-e világos 
bizonyítéka ez annak, hogy épen azért, mert 
a födözeti előirányzat az osztályokban tárgyalta -
tott , de a költségvetési törvénybe be nem véte
te t t : az országgyűlés azt el nem fogadta, és hely
ben nem hagyta? mert hiszen különben a költ
ségvetési törvénybe 1868-ra épen ugy fölvétetett 
volna,mint 1869-re beigtattatott . (Igazi Ugy vem! 
bal felöl.) Hivatkozik a pénzügyminiszter arra. hogy 
azon előirányzat, melyet ő beadott, az ország 
levéltárában meg van. 

Kérem a pénzügyminiszter u r a t : hány véle
mény, hány javaslat van az ország levéltárában, 
mely az országgyűlés által soha helybenhagyva 
nem volt ? (Derültség a bal oldalon.) 

A mi a kiadások előirányzatát illeti, e te
kintetben vádat a pénzügyminiszter úrtól nem ér
demlek: mert elismertem, hogy a kiadási előirány
zat azon módon vétetett a hetes bizottság által 
is föl, mint a törvénybe igtatva van, és csak 

abban lát tam az eltérést a törvénytől, hogy i t t 
is a hetes bizottság költség és kiadás közt ön
kényes különbségeket tesz, melyekről pedig a 
törvényben egy szó sincs. És valóban, t. ház, ha 
fölteszi az ember azt, hogy a tőrvényben csupán 
bevételek és kiadások vétetnek föl. ós azután a 
zárszámadásban quasi deus ex machina megjelen
nek egészen más összegek, a bevételek ós ' jöve
delmek, költségek és kiadások czime a l a t t : mond
hatja-e bárki is lehetségesnek a kellő átnézetet ? 
lehetséges-e ekkor tüzetes összeegyeztetése a 
valóságos eredménynek a költségvetéssel és tör
vénynyel? Méltóztassék akárki magának venni azon 
fáradságot, és ezt megpróbálni, nem mondom, 
hogy lehetetlen, de bizon}7ára oly munka, mely 
számos hónapnak reáforditását igényelné ! 

Azt mondja az igen t. pénzügyminiszter ur, 
— és i t t argumentummal ad hominem él, — 
hogy én magam állítottam föl azon elvet, hogy 
meg kell különböztetni az államnak folyó bevé
teleit azoktól, melyek az államnak valóságos jö
vedelmeit képezik, ugy viszont a költségeket a 
kiadásoktól, és hivatkozik e tekintetben egy czikk-
sorozatra, mely nevem alat t a múlt évben meg
jelent, és az ellentéteket iparkodik kimutatni, 
legközelebbi nyilatkozatom, és azon czikksoro-
zat között. Én köszönettel tartozom a t . pénzügy
miniszter urnák, hogy a mennyiben a dolog en
gem illet, figyelemre méltatta azokat is, és ily 
hosszú idő lefolyása után, a miket egy igényte
len czikksorozatban több hónappal ez előtt 
bátor voltam a közvélemény elé bocsátani. De 
vegye tekintetbe a t. pénzügyminiszter* ur az 
időközben beállott változásokat! Mikor én azon 
czikk-sorozatot irtam, akkor még zárszámadás 
kezünkben nem volt. (Lónyay Menyhért pénzügy
miniszter közbeszól: Meg volt már!) A pénzügy
miniszter ur tudhatta a zárszámadást, de nekem 
arról tudomásom nem volt. En nekem tehát 
számításaimat másra fektetni nem lehetett, mint 
a törvényre. A költségvetési törvényből mutat
tam ki, hogy ugy 1869-re, mint 1868-ra, ismét
lem, a költségvetési törvényben magában deficit 
van előirányozva. Ezt akkor pénzügyminiszter 
ur maga is elismerte; hogy a zárszámadások 
megkészülvén, ez mind a kedvező körülmények
nél fogva egészen nem valósult, annak szivemből 
örvendek magam is, — de, hogy ellenkezésbe 
jöttem volna magammal, mert különböző körül
mények között különbözőt állítottam, azt el nem 
ismerhetem. Egyébbiránt én azon említett czikk
sorozatban is ugyanazon véleményt támogattam, 
melyet most támogatok, hogy t. i. előbb a be
vételeket és kiadásokat kell mind constatálni és 
összeegyeztetni a költségvetési törvénynyel, azután 
tenni meg ezen valóságos zárszámadások 
alapján a további számításokat arra nézve, hogy 
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vajon az államháztartás megtakarítással, vagy 
hiánynyal végződött-e ? Ugyanezt állítom most is ; 
s ha a pénzügyminiszter ur azon czikksorozat-
nak más értelmet méltóztatott tulajdonítani, ne 
vegye rósz néven, de én ezt az o t t foglaltak ér
telme elferditésének vagyok kénytelen kijelenteni. 

Azt is monda a pénzügyminiszter ur, hogy 
hibáztam abban, hogy levontam az 1867-dik 
évre az 1868-ban te t t kiadásokat az 1868-iki 
bevételekből. Bocsánatot kérek, én ezt a t . pénz
ügyminiszter ur saját zárszámadása nyomán vol
tam kénytelen tenni. Nézze meg a t . pénzügy
miniszter ur a zárszámadások 28-ik és 30-ik 
lapját, s ott látni fogja, hogy mindazon bevéte
lek, melyek az adókból és más kutforrásokból az 
1867-ik évi hátralékokból folytak be, 1868-ban 
a zárszámadások 28. és 30-ik lapjain az 1868. 
év jövedelmei közé vannak sorozva. Bs igy én e 
kiadásokat természetesen máshonnét nem von
hat tam le, {Helyeslés bal felől.) mert, miután min
den bevétel, mely 1867-dik évről 1868-ban folyt 
be, az 1868-iki jövedelemhez van számítva, igen 
természetesen azon kiadásokat is, melyek az 
1867-ik év számlájára 1868-ban tétettek, az 
1868-ik év összes jövedelméből kellett levon
nom. (Helyelsés bal felől.) 

En nem helytelenítem azt, hogy a t. pénz
ügyminiszter ur azon bevételeket — az adókból 
ós más forrásokból — melyek 1868-ban az 1867-ki 
számlára vétettek be, az 1868-iki jövedelmek 
sorába ig ta t ta ; — tudom miért tette ezt a pénz
ügyminiszter ur, és helyeslem eljárását, helyes
lem annyival inkább, mert azért a számadásban 
nehézség és hátramaradás nem történik, mint
hogy ugyanannyi marad ismét föl jövőre azon 
adókból, melyek 1868-ban kivetve voltak, de be 
nem hajtat tak; például a földadóból 1868-ban 
1867-ről bevétetett 15 millió, 1868-ról 38 
millió: ez tesz a százezrekkel együtt 54 milliót, 
mely összeg egészen az 1868-ik év számlájára 
lett fölvéve, de viszont ismét 15 millió fönma-
rad 1869-re azon összegből, mi 1868-ra ki volt 
vetve, de be nem hajtatott. De nem esnek ugyau-
ily szempont alá azon tételek, melyek az 1867. 
év előtti időkben hátralékban maradt összegek
ből befolytak, mert azon, összesen 5 millió frt. 
valósággal megfogyasztotta az ország régi aeti-
vumait, a nélkül, hogy azok máskép pótolva let-
lek volna. Meglehet talán, t. ház, hogy ha lát
tam volna azt a sok pénzt együtt, mely a pénz
tárakban van, tán némileg magam is elkábul
tam volna; (Derültség.) de remélem, ismét hamar 
visszanyertem volna öntudatomat, megfontolván 
azt, hogy azon sok pénz az állam terhére föl
vett vasúti kölcsönből,.. 

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 : Egy fillér sem abból! 

G h y c z y K á l m á n : a régi megfogyasz
tot t activ követelések, az eladott államjavak 
után, az eladott úrbéri kötvények után bevett 
összegekből folyt be. 

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 : Az sem áll! 

G h y c z y K á l m á n : Nem mondom kizá
rólag, de legalább nagy részben. 

Már most engedje meg a t. ház, hogy ezek
nek előrebocsátása után reflectáljak azokra is, 
melyeket Justh József és Gajzágó Salamon kép
viselőtársaim főihoztak. 

Justh t. képviselő ur azt mondta, hogy ő 
egyátalában nem csodálkozik azon, hogy mi, kik 
a hetes bizottság kiküldését elleneztük, kik ez 
iránt kezdet óta bizalmatlanságot nyilvánítot
tunk, véleményét most nem helyeseljük ; de kí
vánja, hogy viszont mi se csodáljuk, ha ő biza
lommal viseltetvén a hetes bizottság iránt, an
nak véleményét elfogadja. 

En nem csodálom a t. képv. ur eljárását, 
de, ha ezen állítása oda volt irányozva, hogy 
véleményünk nyomatékát gyengítse, — akkor 
nem méltóztatott a t. képviselő ur figyelembe 
venni, hogy ezen állításával saját véleményének 
súlyát enyésztette el: mert a számadási ügyek
ben a bizalom éppen ugy nem érv, mint a 
bizalmatlanság. (Helyeslés.) Számadási ügyekben 
csak egy auctoritás van: „kétszer kettő négy," 
(Élénk helyeslés bal felől.) és e számítás helyessé
gének megpróbálására csak egy ut vezet, t . i. a 
számviteli rendszer megvizsgálása és az után-
számitás. 

Azt mondta a t. képviselő ur, hogy egy se
reg számnak nagy fáradtsággal összeállítása ő 
előtte nem bizonyíték. Erre nézve először meg
jegyzem, hogy egyátalában nem nagy fáradság
ba került azon számokat előállítani, melyeket 
bátor voltam a t. ház elé terjeszteni. Nagy fá
radtságnak ezt csak azok nevezhetnék, kik vo
nakodnak minden fáradságtól, melylyel szövevé
nyes ügyöknek tárgyalása mindenesetre együtt 
jár. A számok összeállítva egy seregben — igaz 
— nem bizonyíték, ha a számokban logika nincs: 
de ha ezen számok arithm etikailag összefügge
nek egymással, akkor a következtetés, mely 
ezekből levonható, mathematicai, és igy a logika 
bizonyítékánál is nagyobb erővel bir. (Egy hang 
jobbról: Silvester.') Es én azt hiszem., hogy azon 
számokkal, melyeket a t. ház elé nem azért ter
jesztettem, hogy azok eredményeit mint apodi-
cticusokat állítsam föl, hanem azért, hogy meg
támadhassam azoknak alapján a hetes bizottság
nak számításait, azt hiszem, hogy ezen czélomat 
elértem s a számok erejével azt, a mit akartam, 
bebizonyítottam, mint ez bővebben ki fog tet-
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széni azokból, miket Gajzágó Salamon tisztelt 
barátomnak leszek bátor válaszolni. 

Gajzágó t. barátom azt mondta: hogy nincs 
érdekünkben az ország pénzügyi helyzetét szo
morúbbnak festeni, mint a milyen az valóban. 
Igaz, de nincs is érdekünkben az ország pénzügyi 
helyzetét kedvezőbbnek festeni és tüntetni elö, 
mint a milyen az valóban. (Fölkiáltások: Igaz.') 
Mert ez önámitás, melynek ugy a magánosok, 
mint az államok háztartásában szomorú követ
kezése van. A helyes eljárás a közép ut. Töre
kedjünk oda, hogy az állam pénzügyi helyzete 
a dolog valósága szerint ismertessék meg: mert 
a financziális bajokat azoknak elfedezése és el-
palástolása egyátalában nem orvosolja. Csak a 
létező hiányok valóságos fölismerése vezet a ezél-
ra, s csak ily utón lehet orvosolni a létező hiá
nyokat, és azért hazafias törekvésnek bátran 
merem állitani azt : oda törekedni, hogy az ál
lam pénzügyi helyzete a dolog valósága szerint 
ismertessék föl. ("Lónyay Menyhért pénzügyminisz
ter közbeszól: Tökéletesen igaz! Mi is azt akar
juk !) 

Némileg összeegyezik azokkal, a miket a t. 
előadó ur mondott az, a mit Gajzágó t . képvise
lő ur tegnapi beszédében mondott, hogy t. i. a 
bizottságnak kiküldetéséhez képest el kellett fo
gadni a kimutatott tételeket ugy, a mint azok 
a zárszámadásban írva vannak. 

Ezen állításával a t . képviselő ur Ítéletet 
mondott nem a hetes bizottság eljárása, hanem 
azon határozat fölött, melylyel a hetes bizottság 
munkálkodására kiküldetett. Mert kérdem : mily 
értelme van oly számvizsgálatnak, melynek első 
föladata elfogadni mindazon tételeket, melyek 
a számadásban foglaltatnak ? {Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Azokra nézve, miket Gajzágó képviselő ur 
az 1867. esztendei számadásokra vonatkozólag 
mondott, igen kevés észrevételem van, mert 
örömmel tapasztalom, hogy nézeteink a dolog 
lényegére nézve egyezők. Elismeri Gajzágó kép
viselő ur a 328. számú kimutatásnak hiányait, 
de menti azoka,t a fönforgó tényleges körülmé
nyekkel. Elismerem, hogy nehéz volt az 1867. 
esztendei számításokat összeállítani; de ahhoz 
képest, a mit már emiitettem, azokat összeállí
tani, és fontosán összeállítani egyátalában nem 
volt lehetetlenség, és hogy ezt a pénzügyi mi
nisztérium nem tette, e tekintetben a létező át
meneti nehézségek némi mentségére szolgálnak 
ugyan, de ezen mulasztás terhétől tökéletesen 
nem mentik föl. 

Azt mondja Gajzágó képviselő ur, hogy a 
bécsi zárszámadásra és a 328. számú kimutatás 
közti különbségre nézve a hetes bizottság nem 
tar tot ta helyesnek taglalni azon indokokat, me-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 Í 4 Vn. 

lyek a pénzügyminisztert a különbözet el nem 
fogadására indították, nehogy véleményével bár
mely részre is praejudicáljon, és mivel a essél, 
mely a pénzügyminisztert e tárgyalásoknál vezet
te, t. i. a magyar kincstár előnyeit megvé
deni, tiszteletre méltó. 

Igen is, t . ház, a czél, a magyar kincstár 
érdekeit megvédeni tiszteletre méltó. Azt hiszem 
azonban, hogy a hetes bizottság ezen tiszteletét 
sokkal jobban, tökéletesebben tanúsította volna, 
ha a helyett, hogy miként jelentésének 3. lap
ján teszi, ezen különbözetnek .csak valószínű okait 
említi, igyekezett volna ezen különbözetnek va
lódi okát kikutatni, a bécsi szám vevőszók köve
teléseinek helytelenségét kimutatni és igy saját 
véleményének nyomatékos súlyával is támogatni 
a pénzügyminiszter hazafias törekvését. (Élénk 
helyeslés bal felől.) 

Midőn ezt a hetes bizottság nem tette, né
zetem szerint, praejudicált egy részre, praejudi-
cált a magyar érdekeknek, vagy ha nem praeju
dicált is, a miniszter ur hazafias törekvését bi
zonyosan semmivel sem támogatta . (Ugy van! 
bal felől:) Gajzágó képviselő ur elismeri azt, 
hogy az 1.383,000 és 314,000 frtnyi összegek 
kérdésesek, mégis azt kérdi: mért kívánom én ezen 
összegeket a miniszter ur által elősorolt megta
karításokból levonatai, midőn ezen kérdés még 
eldöntve nincs és tudva van, hogy ezen külön
bözet nem azon előirányzatból tűnik ki, mely a 
328. szám alatti kimutatásban foglaltatik, ha
nem a bécsi zárszámadás bevétel és kiadási elő
irányzata közti különbözetből? 

Én megmondtam, hogy miért kívántam le
vonatni ezen összegeket, t . i. azért, mert ezen 
összegek nincsenek még constatálva, hanem még 
kétségesek: azért kívántam pedig mint kétsége
seket levonatni és előre, mint olyanokat kitün
tetni, mert ha mégis utóbb kifizetendők lenné
nek, azok nem fognak kifizettethetni a bécsi zár
számadás bevételi és kiadási előirányzata közti 
különbözetből, melyre a hetes bizottság hivatko
zik; hanem a magyar állampénztárból lesznek 
készpénzben kifizetendők. 

Egyébiránt, miután maga Gajzágó képviselő 
ur beszédében elismerte, hogy a hetes bizottság 
ezen tételeket részéről is kétségeseknek ismerte el, 
mondta továbbá, hogy azon föntartást, melyet 
ezen összegre nézve ezen bizottság jelentésének 
elején tett , soha vissza nem vonta, azért ezen 
föntartások értendők a végeredmény számításá
nál is: akkor egy értelemben vagyunk a képvi
selő úrral ; mert én is csak az ellen tettem 
óvást, hogy a mit jelentése elején a pénzügyi 
bizottság kérdésesnek mond, azt jelentésének vé
gén már mint határozottan megtakarított össze
get tüntet i föl. 

41 
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Másik észrevételemet illetőleg, mely a főid 
tehermentesítési és országos alapokra vonatko
zott, . . . . (Zaj. Elnök csenget.) 

Ha nem lesz csöndesség, majd lediktálom a 
gyorsíró uraknak. {Csernatony Lajos : A minisde
rek már beszéltek, lehet lármázni. Zajos éljenzés 
jobb felől és egy hang: „censor morum /") 

Gajzágó képviselő ur azt mondja, hogy a 
különböző alapokat össze nem lehet keverni, 
utóbb azonban határozottan kijelenti, hogy szá
mításomat elfogadja. Ha elfogadja számításomat, 
ezen kérdésre nézve szent a barátság közöttünk, 
mert elfogadván számításomat, annak következ
ményét sem utasíthatja vissza és akkor áll 
mindaz, mit e tekintetben tegnapelőtt mondani 
szerencsém volt, és az egész különbség köztünk 
csak azon 39 ezer frtra vonatkozik, melyet a 
hetes bizottság mint számitási hibát a kincstár 
előnyére irt, és én nem épen alaptalan okból, 
számításba nem vettem; de miután ő, t. i. 
Gajzágó képviselő ur szíves volt számításomat 
elfogadni, s egyéb nézeteimet is a 328, sz. a. 
kimutatásra nézve magáévá tette, én viszonzom az 
ő szívességét s részemről e tekintetben én járulok 
az ő nézetéhez ezen 39 ezer frtra nézve. 

Mindezek után Gajzágó Salamon ur azt 
mondja — és állításait ismételve ez alkalommal a 
pénzügyi miniszter ur is — hogy, ha áll is az én 
számitásom s levonatnak mind az általam le
vont összegek, akkor az is még kétségen kivül 
áll, hogy „a kormány 1867-ben minden állami 
szükség födözése után sem terjeszkedett ki mesz-
szebbre, illetőleg azon határokig sem. melyeket 
az 1867. márezius 2-án kelt határozat eléje 
szab, t. i. a jövedelem mértékéig való határig." 

Ez igaz; de a márezius 2-ki határozat ér
telmét már előbb kifejtettem: hogy az t. i 
mindamellett, hogy fölhatalmazta a miniszté
riumot a kiadások megtételére a jövedelmi ösz-
szeg erejéig, a minisztériumot a számadás kö
telessége alól nem mentette föl. 

Egyébiránt ismételnem kell azt, mit e te
kintetben tegnapelőtt mondottam. Én számítá
somat nem kiválólag azon számeredmény kitün
tetésének tekintetéből tettem, mely ezen számí
tásból kitűnik ; hanem tet tem azért, hogy a 
bizottság számításainak hibáit mutathassam ki : 
és minekutána Gajzágó képviselő ur 1867-ik 
évre nézve az ón nézeteimet magáévá tenni, 
elfogadni méltóztatott, azt hiszem, hogy a czólt, 
legalább az 1867-ki számtételekre nézve elérni 
is szerencsém volt. 

Azt mondja az 1868. évi zárszámadásokra 
nézve Gajzágó Salamon képviselő ur, hogy a 
hetes bizottság azon annyiszor ventülált kér
dést, hogy a jövedelem és bevétel között kü
lönbséget kell tenni, valamint a költség és ki

adás között is, helyesli és helyeslésének indokai 
jelentésében bőven ben vannak foglalva. 

Bocsásson meg a t. képviselő ur, ón azt 
hiszem, hogy a költségek és kiadások, a bevéte
lek és jövedelmek dehnitiója iránt a hetes bi
zottság maga sem volt tisztában. Gajzágó Sala
mon t. képviselő ur tegnap a bevételeket és 
jövedelmet igytdefiniálta : „minden bevétel addig 
jövedelem, mig az állam vagyonát szaporítja 8 
minden kiadás csak addig költség, mig az állam 
vagyonát csökkenti." 

S a hetes bizottság azt mondja : „a bevé
telek és kiadások azon összegek, melyek a szo
rosan vett évi jövedelmek- és költségektől a 
pénzforgalomnak külön vált részeit képezik." 

Ezen definitiék közül melyik áll? s ki áll 
jót, hogy a fökönyvelesi osztály más definitiót és 
más elveket nem állított föl; miután azon el
vek, melyek szerint a fökönyvelesi osztály ezen 
megkülönböztetésre nézve eljárt, egyátalában 
elénk beterjesztve nincsenek. 

A mi az indokokat illeti, én e rendszer 
helyeslésének indokait nagy bőséggel a jelentés
ben nem találom. Egyetlen egy indok hozatik 
föl s ez az, hogy a jövedelmek és költségek az 
évi bevételek és kiadásoktól elkülönítve sorol
tassanak föl, azon okból, hogy e rovatok egy
mással lett szembe állításával első pillanatra 
kimutathatók legyenek, hogy a valódi jövedelmek 
és költségek között megvan, vagy nincs azon 
arány, mely az állam pénzügyi gyarapodása, 
illetőleg fogyatkozásának biztos zálogául szolgál. 
A czél azonban, mely ezen indoknál fogva a 
zárszámadások ily módoni készítése által el
éretni kívántatott, épen nem éretik el. mikor a 
tételeknek önkényes fölállítása által minden 
combiuatio lehetősége kizáratik. 

Gajzágó képviselő ur végre vizsgálván szá
mításomat, két észrevételt tesz az ellen. S erre 
nézve bátor leszek a t. ház figyelmét néhány 
perezre igénybe venni. {Halljuk') 

Ő azt kívánja, hogy a vasúti kölcsönből 
még meglevő 12.000,000 frtot az általam föl
számított passivumokból vonjam le s ezáltal ki 
fog tűnni, hogy a megtakarítás még nagyobb 
annál, melyet a bizottság kiszámított, mert a 
megtakarítás ezen 12 millió í r t tal öregbedni fog, 
miután a vasúti kölcsönből bejött összegek a 
földhitelintézet által kezeltetnek jelenleg is. 

Én Gajzágó t. képviselő úrtól, a hetes bi
zottság elnökétől, ezen észrevételt, — őszintén meg

vallom, — nem vártam és azon véleményben va
gyok, hogy ezen észrevétel igen alkalmas arra, 
hogy a hetes bizottság véleménye iránt a bizalom 
átalában megingattassék. Én számításba vet
tem a magyar állam 1868. évi minden jövedel
mét, ugyanazon összegben, mint a hetes bizott-
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ság kiszámította, 149 millió és néhány ezer 
forintra. 

Hivatkozom a hetes bizottság jelentése 24k 
számú mellékletének 6 ik rovatára, hogy ezen 
összegben benfoglaltatik azon 22 millió írt kész
pénz is, mely a vasúti kölcsönből befolyt az 
állampénztárba. Levontam e bevételekből min ' 
den valóságos kiadást, levontam tehát azon ész-
szegeket is, melyek a vasúti kölcsönből 9 millió 
és egynehány százezer frt erejéig vasúti czé-
lokra elköltettek, s a pénztárban megmaradt 
összeget 2fS millió frtot, mint -a magyar állam 
háztartásának activumát mutat tam k i ; ebben 
természetesen már benne foglaltatik azon 12 
millió frt is,, mely a vasúti kölesönböl el nem 
költetvén — megmaradt. 

Gajzágó Salamon képviselő ur azt kívánja, 
hogy én most ezen 12 millió frtot másodszor is 
irjam az államháztartás aetivái közé, mert ez 
történnék, ha levonnám e 12 millió frtot azon 
valóságos adósságból, moly a magyar államot 
jelenleg is tényleg terheli, azon 22 millió forint
ból, melylyel a magyar állam azoknak, kik a 
kölcsönt adták, jelenleg is tartozik. És i t t egy 
különös körülményre hivatkozik Gajzágó Sala
mon képviselő ur, mely körülmény azokat, kik 
mélyebben nem gondolkoznak a dologról, köny-
nyen tévútra vezetheti. Azt mondja, t. i. hogy a 
vasúti kölcsön nem is az országos pénztárnál, 
hanem a földhitelintézetnél kezeltetik. Igenis, 
1869. évi Julius l-jétől kezdve: de mi az 1868. 
évről szólunk, ezen 1868-ik évben pedig, amin t 
a zárszámadás világosan mutatja, mindazon ösz-
szegek, melyek a vasúti kölcsönből befolytak és 
megmaradtak, az állampénztárban voltak s igy 
a Gajzágó képviselő ur által fölemiitett 12 mil
lió frt is az állami pénztárban a fönebbi szá
mítás szerint megmaradott 23 millió forintban 
benne foglaltatik. 

Másik észrevétele Gajzágó Salamon képvi
selő urnák az volt, hogy miután a beruházáso
kat fölszámitottam a hetes bizottság jelentésé
nek 5-ik számú melléklete szerint : miért nem 
vettem számításba azon 3.351,789 frtot, mely 
az 5-ik számú melléklet szerint mint készpénz, 
Gajzágó képviselő ur tegnapi nyilatkozata sze
rint mint megtakarítás 1868-ik év végével az 
állampénztárban megvolt. 

Ezen 3.351,789 frt, megvallom, nekem igen 
sok galibát okozott és abban csakugyan igaza 
van Justh képviselő urnák, hogy e részben fá
radságot voltam kénytelen magamra vállalni, 
mert láttam, hogy a 6.083,000 frtnyi megtaka
rítás kiszámítására ezen 3.351,000 frt okvetle
nül szükséges; de — a t. bizottság engedelmével 
legyen mondva — annak, hogy ez összeget mikép 
és miért számította ki épen 3.351,789 frtra, 

se hogy nyomára jönni nem tud tam; többször 
átlapoztam a zárszámadást és a hetes bizottság 
jelentését, de annak, hogy ezen összeg hogyan 
fejtetett ki, honnan eredt, semmi nyomára nem 
akadtam. Bocsásson meg tehát Gajzágó Salamon 
képviselő ur, hogy miután én mindazt, a mi 
készpénzben megmaradt az állampénztárban, szá
mításaimba fölvettem : egy oly tételt, melynek 
sem eredetéről, sem kiszámításáról, sem helyes
ségéről semmi adat előmutatva nincs, másodszor 
is az állami kincstár, illetőleg megtakarítási 
ősszeg javára számításba nem vehettem. 

Azt mondja végre Gajzágó Salamon képvi
selő ur, hogy akkor, midőn az állam minden 
szükségére előirányzott kiadások födözhetök vol
tak . . . (Jobb felől zaj.) A pénzügyminiszter urat 
nagy figyelemmel végig hallgattam, nem kívá
nom, hogy figyelmezzen előadásomra, hanem 
csak arra kérem, hagy előadásomban meg ne 
zavarjon. (Bal felől helyeslés.) 

Azt mondja Gajzágó képviselő ur, hogy akkor, 
mikor az állam minden -szükségére előirányzott 
kiadások födözhetök voltak, minden mellékes 
hitel-müveleten kívül, egyszerűen azért, mert 
az állam jövedelmei és bevételei az előirányzat
nál kedvezőbb eredményt muta t t ak : akkor azt 
állítani, hogy ez években deficit és nem megta
karítás mutatkozott, oly vállalat, melynek logi
káját fölfogni nem képes. 

En már ismételve elismertem, hogy az 1868. 
esztendő lefolyása alatt az állam jövedelmei na
gyobb mértékben folytak be, mint a pénzügy
miniszter ur előirányozta; csak azt tagadom, 
miszerint az, hogy az államnak minden Kiadása 
födözhető volt, egyszerűen s egyedül ezen jö-
vddelem szaporodásának volna tulajdonitható. 
Mert előbb is megemlítettem már, hogy mennyi 
segédforrás állott a minisztériumnak rendelkezé
sére, melyek a pénztárba szintén befolyván, az 
államköltségeinek födözését lehetővé tették. 

Ha Gajzágó Salamon ur ezen segélyforráso
kat s azokból folyó külön jövedelmeket figyelembe 
méltóztatott volna venni, akkor csakugyan föl
fogná azon logikát melynek világa mellett kitű
nik, hogy mindamellett, hogy a jövedelmek 
megszaporodtak s mindamellett, hogy az állam
költségek mindig födözhetök voltak, s igy pénz-
tárilag az állam a fizetésekre nézve fön nem 
akadt, mégis zárszámadási tekintetben hiány csak
ugyan volt lehetséges; őszintén megvallom azonban, 
hogy azt: miből áll ez ? valósággal hiány vagy 
némi megtakarítás van-e ? nem merem a számok 
ezen tömkelegében biztosan állítani. 

De czélom nem is az volt, hogy e tekin
tetben biztos számeredményeket mutassak elő, 
hanem czélom volt ez alapon kimutatni, hogy a 
hetes bizottság számításai nem helyes alapokon 
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nyugszanak ; (Helyeslés bal felől) és nézetem sze
rint ez a kérdés, mely a jelen tárgyalásnál 
döntő és döntő lesz azon szavazásnál, mely a 
te t t indítványok fölött legközelebb történni fog. 

Végre pénzügyminiszter úrhoz vagyok bá
tor néhány szót intézni, (Bálijuk!) 

Részemről azon fáradhatlan tevékenységet, 
kitűnő szakavatottságot, és jeles ügyességet 
a legbonyolultabb ügyek legombolyitásában min
dig elismertem és elismerem most is. Elis
merem, hogy az állam jövedelmeinek szapo
rodásában miniszter urnák hivatalos pontos
sága, erélyessége és szakavatottsága folytán je
les érdemei vannak; (Éljenzés jobb felől.) s ha
bár más részről nem tagadhatom, hogy pénz
ügyminiszter ur pénzügyi kezelését nagyban 
könnyítették azon források, melyek rendelkezé
sére álltak és melyekből a kiadásokban támadt 
hézagokat mindig könnyen pótolhatta, (Zaj. 
Halljuk !): u. m. azon 44 millió adó és bérleti 
hátralék, mely az 1867. év végével még meg 
volt (Lónyay Menyhért közbeszól: iÉn szereztem be!) 
s a melyek, ha nem is egészben, de nagyobb 
részben bizonyosan behajthatók voltak: segélyül 
szolgált a jiénzügyminiszter, urnák pézügyi keze
lésében a közös pénztárnak legalább 70 milliót 
tevő aetivumaiból a Magyarországot illető rész. 
(Ohó ! jobb felől. Halljuk !) 

De mindamellett, hogy ily segélyekkel mi
niszter ur a pénzügy kezelésére nézve rendel
kezhetett, elismerem, hogy egy nagy érdeme 
van: az, hogy ő rendezte először a magyar pénz
ügynek, belügyeinkre nézve mégis némileg ön
álló kezelését; (Éljenzés jobb jelöl.) hogy jól ren
dezte-e vagy nem ? azt a jövendő fogja meg
mutatni. Egy érdeme minden esetre marad: t. i. 
a kezdet dicsősége. És épen azért nagyon csodál
kozom, hogy a helyett, hogy ezzel megelégednék, 
arra fordítja igyekezetét, hogy isten tudja minő 
megtakarításokat mutasson ki ott, hol az állam 
bevételei és kiadásai közti egyensúly föntartása 
is már a legnehezebb föladatok egyikét képezi. 
Sajnálom ezt azon ügy érdekében, melynek a pénz
ügyminiszter ur a legszívesebben szolgál, sajná
lom a jó egyetértés érdekében a monarchia két 
állama közt; mert mi megosztjuk bizonyos arány 
szerint évenkint a közösügyi költségeket, átvállal
tunk nagy összeget az államadósságokból, túlter
helve vagyunk, mert tülterheltetésünket érezzük; 
másrészről viszont ő felsége többi országainak polgá
rai is túlterhelve vélik magukat a mi irányunkban : 
és ezen véleményben nagyban megerősítik őket 
azon nyilatkozatok, melyeket pénzügyminiszter 
ur minden alkalommal a magyar pénzügy bril
iáns állásáról mond. (Helyeslés l>al felöl. Mozgás 
jobh felől.) iligye el pénzügyminiszter ur, hogy ha 
azon törvények, melyek a monarchia két állama 

közötti viszonyt szabályozzák, időközben meg nem 
változtattatnak, midőn eljövend az idő, melyben "a 
közösügyi költségek arányát újból meg kellend 
határozni, igen fognak hangsulyoztatni azon nyi
latkozatok, melyeket it t hallottunk és be fog 
következni az idő, melyben ezen nyilatkozatok 
keserű gyümölcseit a nemzet fogja leginkább 
érezni. Egyébbiránt határozati javaslatomat a t . 
háznak ajánlom. (Zajos hosszan tartó éljenzés bal 
felől:) 

E l n ö k : Be lévén végkép fejezve a vita, 
a t . ház határozni fog a jelentés fölött. Előt
tünk fekszik az, a mi a határozat tárgyát ké
pezi, t i.: először a hetes bizottság jelentése, az
után a két határozati javaslat. Ugy gondolom, 
hogy a szabályok értelmében először magára a 
jelentésre kell szavaznunk. (Helyselés.) Helyeslés
sel fogadja el a, képviselőház a bizottság véle
ményét, vagy nem ? Ezután fog következni a 
szavazás a határozati javaslatokra: ha elfogadja 
a t. ház az egyiket, természetesen elesik a másik. 
Megelégszik-e a t. ház a kérdéssel? (Megelég
szünk.) A kérdés tehát az: helyesli és elfogadja-
e a ház a hetes bizottság véleményes jelentését, 
vagy nem ? A kik elfogadják méltóztassanak föl
kelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ezzel 
Grhyczy Kálmán képviselő urnák határozati ja
vaslata elesik. Hátra van még a Justh József 
képviselő uré, mely ennek kifolyása. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Justh 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A kik az indítványt elfogadják 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A többség 
Jus th József ur indítványát elfogadja. 

Yan még a bizottsági jelentés végén egy 
pont, mely lelől a t. háznak még határozni kell. 

B u j a n o v i c s S á n d o r (olvassa a végső 
pontot.) 

E l n ö k : Három független szakértő volt 
meghiva, t. ház, a számadások megvizsgálására, 
kiknek egyike a pesti, a másik a buda-pesti ta
karékpénztárnál, a harmadik a magyar kereske
delmi banknál van alkalmazva; ezeknek számá-

i ra javasol a bizottság fejenkint 40 arany ju-
talomdijt. Méltóztatnak ebben megnyugodni 1 
(Tetszés.) Tehát a bizottság ez ajánlatát is el
fogadja a t. ház. Ez a ház költségvetésébe fog 
foglaltatni 

Es most öt percznyi szünetet tar thatunk. 
Öt percznyi szünet. 

| (Szünet után:) 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglal

ni, az ülést folytatjuk. 
Tegnap az államszámvevőszék fölállításáról 

| szóló törvényjavaslatra a főrendi ház által te t t mó-
: dositások tárgyaltatván, a 6-ik §-t a ház szavazata 
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folytán előbbi szövegezésében hagyta meg. Kö
vetkezik a többi módosítások tárgyalása. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 7-ik g-ra a 
főrendi ház semmi észrevételt nem tesz. 

A 8-ik §. első sorában, hol a képviselőház 
szerkezete igy szól: „az államszámvevőszék elnö
ke egész életére neveztetik ki" a főrendiház e 
két szót: „egész életére," kihagyta s helyébe a z : 
„életfogytiglan" szót tette. 

Ez incorreet kifejezés, azért a bizottság az 
eiébbi szerkezetet ajánlja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát marad a régi szövegezés. 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 9-ik §-ban a 

főrendiház, miután az államszámvevőszék elnöke 
a miniszterekkel egy rangba helyeztetik, és igy 
nézete szerint vétség esetében, ha t. i. felelős
ségre vonatik, ugyanazon eljárás lenne irányá
ban követendő, a mint azt az 1848-ki III. t. ez. 
4-ik §-a elrendeli, az „országgyűlésnek" szó 
kihagyását indítványozza. 

A képviselőház szövegezése ugyanis igy szól: 
„Az államszámvevőszék elnöke az országgyűlés
nek felelős minden mulasztásért." A főrendiház 
javaslata szerint pedig igy lenne: „Az állam
számvevőszék elnöke felelős minden mulasztásért." 

A központi bizottság a felsőház javaslatát 
ajánlja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérdést tartozom föltenni. El
fogadja a t. ház a központi bizottság vélemé
nyét? A kik elfogadják méltóztassanak fölállni. 
(Megtörténik.) Most méltóztassanak tölállni azok, 
kik nem fogadják el! (Megtörténik.) 

A többség elfogadja. (Zaj, a képviselők jár
kálnak.) 

Kérem a képviselő urakat, méltóztassanak 
csendben lenni, különben kénytelen leszek a sza
bályok értelmében névszerint is megszólítani. Ez 
nem jog, ez kötelesség. (Hrabár Manó mozog.) 
Hrabár Manó képviselő ur, kérem legyen csen
desen. (Derültség és éljenzés a bal oldalon). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; A 10-ík §-ot 
változatlanul elfogadta a főrendiház. A 11 -ik íj
ban a főrendiház egy kihagyást hoz indítványba. 
és ezt következőleg indokolja: (olvassa a főren
diház indokolását:) „ Miután nem indokolt, hogy 
a számvevőszék alárendelt tagjai ellenében eset
leg szükséges törvényes eljárás iránt külön, és a 
más államhatóságok tisztviselői irányában gya
korlatban levő eljárástól eltérő intézkedés tör
ténjék ; 

de különben is a bírói felelősségről szóló 
törvény még csak javaslati állapotban van, arra 
hivatkozás nem történhetik." 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! A központi 
bizottság kisebbsége, illetőleg a 8-ik osztály a 11 
§-hoz külön véleményt adott be. 

A főrendiház ugyanis végkép kihagyatni kí

vánja e §-t, mely az államszámvevőszék főszámtaná-
esosai és tanácsosai ellen esetleg szükséges bün
tető és fegyelmi eljárást állapítja meg. Hogy 
miért törli ki a főrendiház tulajdonképen ezen 
szakaszt, és hogy miért tartja helyesebbnek, hogy 
ugyanazon eljárás követtessék az államszámve
vőszék főszámtanáesosai és tanácsosai irányában, 
mint egyébb államhatósági tisztviselők ellen, arra 
nézve tulajdonképen serami indokot sem mond a 
főrendiház hozzánk küldött jegyzőkönyve: mert az 
az indok magában véve, hogy ezen §-nak 5. 6. 
7. pontjában oly törvényre történik hivatkozás, 
mely még szentesítve nincs, nem indokolja ezen 
§. kihagyását; különben is ezen hiányon könnyen 
lehet segíteni azon módosítás által, mely a ki
sebbségi külön véleményben van.ugyanis a 11 §-
nak ezen szavai, „a fegyelmi törvény 35-ik §-ban 
megállapított fegyelmi bíróság fog Ítélni," kima
radván, a kisebbség javaslata szerint ez jönne 
helyette: „és azon bíróság fog ítélni, mely a ki
rályi táblák elnökei, alelnökei fölött gyakorolja 
a fegyelmi hatóságot," ugy, hogy a 11 §. igy 
hangzanék egészben: 

„Az államszámvevőszék főszámtanácsosa, ta
nácsosai fölött az államszámvevőszék elnökének 
megkeresése folytán, az illető közvádló által in
dítandó közkereset mellett, a vád minőségéhez ké
pest az illetékes büntető, fegyelmi esetekben pe
dig azon bíróság fog ítélni, mely a királyi táb
lák elnökei, alelnökei fölött gyakorolja a fegyel
mi hatóságot." (Helyeslés bal felől) 

T. ház! A 8-ik osztály azon erős meggyő
ződésben van, hogy sokkal függetlenebbek lesz
nek az államszámvevőszék főszámtanácsosa s taná
csosai, hogyha törvényes eljárás követtetik irá
nyukban, mint ha egyedül főnökük, illetőleg az 
államszámvevőszék elnökének kegyétől, kedvezésé-
től, vagy annak szeszélyétől függnének: igy érez
ni fogják, hogy ők is felelősek, nemcsak az ál
lamszámvevőszók elnöke és tudni fogják, hogy 
sorsukról nem önkény, nem kegy, hanem a tör
vény rendelkezik, igy egy részről is miután ön
állók lesznek, hallgatólag mintegy ellenőrizni fog
ják az elnököt, más részről az elnök sokkal köny-
nyebben és jobban támaszkodik rajok, mint ön
álló független férfiakra, kik a törvénytől függ
nek. T. ház! Ne teremtsünk az államszámve-
voszókből oly gépet, melynek működésében egye
dül az elnök legyen az öntudatos és önérzettel biró 
lény, hanem alkossunk abból inkább oly organikus 
intézményt, melynek miuden tagja egy egészet ké
pez. Ennélfogva fölkérem a t. házat, hogy a 17. 
§-t a központi bizottság kisebbségének vélemé
nye szerint méltóztassék elfogadni. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l a k ö z p o n t i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a : T. ház! A nyolezadik osztály 
külön véleményét, mely a főrendek által kiha-
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gyatm javasolt ezen szakasznak az előadott mó
dosítással benhagyását indítványozza, és ezen 
külön vélemény indokait nem helyeslem; de a 
központi bizottság többsége, melyet képviselek, 
szintén nem helyesli azt. Az okok a következők: 
vétség esetén a számvevőszéknek ezen itten elő
sorolt hivatalnokai vagy oly vétséget követnek 
el, mely a rendes bűnvádi eljárás alá esik, vagy 
hivatali vétséget követnek el. Az első esetben 
felesleges külön törvényről intézkedni, mert akár 
a számvevőszékhez, akár a minisztérium hivatal
nokai közé tartozik, a köztSivények alá esik. A 
másik esetben, ha hivatalos viszszaélést követ 
el, akkor positiv törvényre kell hivatkozni. A 
módositvány azonban oly törvényre hivatkozik, 
mely még nem létezik, a mennyiben még csak 
ezentúl fog tárgyalás alá kerülni, oly törvényre, 
melyről még nem tudjuk, lesz-e törvény belőle 
vagy nem? s nem tudjuk, hogy nem fog-e, és mily 
változtatáson keresztül menni? mondom, a módo
sitvány a fegyelmi bíróságokra vonatkozó 85-ik 
§-ra hivatkozik, mely még nem törvény: mert 
még, mint ilyen kihirdetve nines. Ilyenre, néze
tem szerint, pedig hivatkozás nem történhetik. 
Ennélfogva a központi bizottság többségének vé
leményét a ház pártfogásába ajánlom. 

N y á r y P á l : T. ház! Nem fogadhatom 
el érveit t. barátomnak, az előadó urnák; azért 
nem fogadhatom el, mivel azt vártam tőle, hogy 
bebizonyítja, miszerint nem szükséges ezen tiszt
viselők függetlenségének biztosítására az, hogy 
fölöttük törvényszék ítéljen: de nem azt mon
dotta ; hanem azt, hogy azért nem fogadhatja el 
a kisebbség által tett módosítást, mert azon 
törvény, melyre az hivatkozik, még nem alkot
tatott meg. (Királyi Pál "közbeszól: TJgy van!) 

Én azt hiszem, hogy tneg fog győződni ar
ról az általam fölhozandó példából, hogy van
nak esetek, melyekben kénytelen a törvényhozás 
— ügy szólván — megelőzőleg némely még törvény-
nyé nem vált intézkedéséket, sőt javaslatokat 
is átvenni. Ez megtörtént 1848-ban. Szükséges
nek tartotta az országgyűlés biztosítani a sajtó
szabadságot. 

De miután az esküdtszék tárgyában az 
1844-ik évben beterjesztett törvényjavaslat tör-
vénynyé még nem vált, vette magának azt a 
bátorságot, hogy hivatkozott magára a törvény
javaslatra, s annak még §-aira is, és oda uta
sította a minisztériumot, hogy ez ama törvény
javaslat szerinti rendelet által hozza be a sajtó
ügyekre nézve az esküdtszéki bíróságot. És azt 
hiszem, hogy ha akkor valaki azt az érvet hozta 
volna föl, hogy azért nem lehet behozni a sajtó
ügyékre nézve az esküdtszéki eljárást, mert hisz 
meg van ugyan a javaslat, de ez még nem tör
vény, tehát maradjon meg a censura tovább is: 

is ápril I. 1870. 

azt hiszem, —mondom,— hogy t. barátom sze
mébe nevetett volna annak, ki ezt indítványozta 
volna; valamint én most, ha egyéb ok nincs 
arra nézve, hogy ne biztosittassék ezeknek az 
igen fontos ügyben eljáró hivatalnokoknak ál
lása, annak, ki csupán csak azért kívánja azo
kat az önkénynek átadni, mert még nincs tör
vény, hanem még csak törvényjavaslat van, bo
csásson meg, ha én is szemébe nevetek. 

Ennélfogva én ajánlom a kisebbségi véle
mény elfogadását. 

E l n ö k ' Elfogadja a t. ház a központi 
bizottság vélemény éti (FöMáltások: Nem! Igen!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) Most azok méltóztassanak fölállani, a 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség 
nem fogadja el. (Nagy zaj. Ellenmondás jobb 
felől) 

Tehát a jegyző urak meg fogják számlálni 
Méltóztassanak még egyszer fölállani azok, kik 
elfogadják a központi bizottság véleményét. (Meg
történik. Bujanovics Sándor jegyző megszámlálja a 
szavazókat) Most azokat kérem fölállani, kik 
nem fogadják el a központi bizottság vélemé
nyét. (Megtörténik. Jámbor Pál jegyző megszámlálja 
a szavazókat..) 

101 nem fogadja el, 106 elfogadja. Tehát 
a központi bizottság véleménye elragadtatik. 

K i r á l y i P á l előadó: A 12. §-hoz a 
főrendi ház következő irályi módosítást ajánl : 

A 12. §. második sorában előforduló „any-
nyi, mint egy miniszteré" — mint irályilag he
lyesebb „a miniszteri fizetéssel egyenlő" kitétel
lel cseréltetik föl. E szerint ezen §. következőkép 
hangzanék: 

Az állami számvevőszéknél vezettetik, a ket
tős könyvelés szabályai szerint, az állami fő
könyv, a melynek számlái megfelelnek az állam 
költségvetése fejezeteinek, ezimeinek, rovatainak 
és tételeinek. 

A központi bizottság ezen változtatást el
fogadja. 

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

K i r á l y i P á l előadó: A 13-dik §-ra 
nézve a főrendi ház nem tett észrevételt. 

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

Kirá ly i P á l e lőadó: A 14-dik §-ra 
nézve a főrendi ház egészen uj szerkezetet 
ajánl. 

Azon elvből kiindulva, (mely a jelen tör
vényjavaslatban szintén kifejezést nyert, a 17. 
§-ban, hol a számvevőszék a fölvilágositásokat 
nem a számosztályoktól, de az illető miniszter
től kéri), hogy egyik államhatóság csak a má-
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sik államhatósággal, illetőleg annak főnökével, 
kire a felelősség hárul, s nem alárendelt köze
geivel közvetlenül érintkezik, a 14. §. követke
zőleg módosittatik: 

„ Minden minisztérium köteles ugy saját 
számvevősége, vagy számvevő osztálya, mint az 
alat ta álló s önálló utalványozási joggal fölru
házott hatóságok számviteli kimutatásait, egy
beállítás és ellenőrzés végett, az állami számve
vőszéknek havonkint megküldeni." 

A központi bizottság a főrendek által aján
lott módosítást és indokolást — hogy t. i. a szám
vevőszéki elnöknek az illető alárendelt államhi
vatalnokkal nem kell érintkeznie, hanem csak 
a főbbekkel — elfogadja, és ennélfogva ezen 14. 
§-t a főrendi ház által ajánlott módosítással, el
fogadás végett ajánlja. 

H u s z á r I m r e : Ezen §. illetőleg a fel
sőház módosítása szerint a 13. §-hoz van szeren
csém módositványt bejelenteni. Azon rendszernél, 
melyet Magyarországban a Bach-korszakkal in
auguráltak, szokásban volt, hogy az államhiva
talnokok más szakmában működő hivatalnokok 
kőzal csak azokkal érintkezhettek hivatalosan, kik 
velük egy és ugyanazon diaeten-klasse-hez tar
toztak. A főrendi ház szőnj^egen levő módosit-
ványa nagyon emlékeztet e szokásra. 

Szaporítani akarja a munkát, a helyett, 
hogy egyszerűsítené, késleltetni akarja a he
lyett, hogy gyorsítaná, és fölfogásom szerint leg-
fölebb arra alkalmas, hogy az illető hivatalnok
nak módot nyújtson az elintézett számok nagy 
halmazával imponálni a könnyenhivőnek. Én 
az efféle bureaukratikus szenvelgést sokszor na
gyon károsnak és mindig mellőzhetőnek tartván, 
az eredeti szöveget óhajtom megtartatni, és bá
tor vagyok arra vonatkozó módositványomat a 
t. háznak ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hu
szár Imre módositványát.) 

„A felsőház által javaslatba te t t 13. §. he
lyett állíttassák vissza a képviselőház által java
solt és megállapított 13. §., melynek szövege a 
következő: „Minden minisztérium számvevősége 
vagy számvevő osztálya, ugy szintén valameny-
nyi államhatóság, mely önálló utalványozási jog
gal föl van ruházva, köteles a számviteli kimu
ta tás t , annak kiállítása és ellenőrzése végett, 
az államszámvevőségnek havonkint megküldeni." 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! Én ezen 
módosítás mellett kénytelen vagyok fölszólalni 
szemben azokkal, melyek ellenirányban elmondva 
vohak. En ópen nem a bureaukratikus szenvel
gés érdekében, hanem az elérni szándékolt czél 
tekintetéből a főrendek módosítását elfogadan-
dónak tartom azért, mert csak őzen szövegezés 
mellett fogja azon kötelesség, hogy minden ily 

kimutatás havonkint a számvevőséghez kül
dessék, egyenesen a minisztériumokat terhelni, 
tehát annak elmulasztásáért egyenesen lesznek 
felelősségre vonhatók ; mig, ha a minisztériu
moknál a számvevőségi osztályok, és azon kije
lölt hatóságok, melyek önálló utalványozási jog
gal lennének fölruházandók , a rajok rótt 
kötelességet elmulasztanák, a minisztériummal 
primo loco még csak nem is állhatna szóba a 
képviselőház, és nem vonhatná felelősségre : miért 
nem történt meg az? mert egyszerűen azt mon
daná: nem az én kötelességem, hanem az alá
rendelt osztályok kötelessége, és ez esetben még 
az is előfordulna, hogy a minisztérium csak utó
lag jönne tudomására annak, hogy azok nem 
tették meg kőtelességöket. Az által, hogy a mó
dosítás elfogadtatnék, az űgydarabok száma egy-
gyel sem szaporodnék: mert nem tudok oly mi
nisztériumot magamnak képzelni, mely a maga 
miheztartása érdekéből az alárendelt osztályok 
és hatóságok kimutatását be ne kívánná. Ha 
tehát ez egyszer a minisztériumhoz áttétetet t — 
pedig föltétlenül át kell azt oda tenni, — még ezen 
kivül külön áttenni a főszámvevőszékhez, min
denesetre kétszeres munka ; mig, ha a miniszté
riumhoz áttétetet t , az ott számmal elláttatván, 
bekönyveztetvén a maga házi használatára, az
után adatnék át a főszám ve vőszóknek, ez nem 
okozná az ügydarabok szaporodását. En azért a 
főrendek módosítását elfogadandónak tartom. 
(Elfogadjuk ! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a központi bi
zottság módosítását? (Elfogadjuk! Nem fogadjuk!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja a központi bizott
ság módosítását. 

Következik a 14. §. 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen a képvi

selőház szövegezése szerint 15., most 14. §-
nak a) pontja alat t előfordul: „minden számadás 
a számviteli rendszer szerint okiratokkal igazol
tatik." A főrendek e helyett ezen kifejezést 
„kellőleg igazoltatik" ajánlják. A bizottság ezen 
módosítást azért fogadja el, mert ha minden szám
tétel, ha kívánni fogja a törvény, okiratokkal 
támogattatik, akkor a távolabb levő hivatal
nokok számadásaikat szintén okiratokkal lenné
nek kénytelenek igazolni, minek kivitele oly ne-
nézségekkel j á rna , miket azoktól jogszerűen 
csakugyan nem kívánhatunk. A bizottság tehát 
ezen változtatást elfogadja. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a központi bi
zottság véleményét 1 (Elfogadjuk!) Tehát el van 
fogadva. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 16-ik, illető
leg 16-ik szakaszra nézve, miután előfordulnak 
a törvényjavaslatban fönebb jelzett oly esetek 
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hogy valahányszor az állam számvevő egy mi
nisztériumnak alárendelt osztályaival érintkezik, 
az előleg mindig a felelős miniszter utján tör
ténjék, a főrendi ház az utolsó előtti sorban e 
szót kívánja a „miniszter" után beszuratni: 
„előleges." 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! A fő
rendi ház által te t t ezen módosítás szerint ily 
érintkezés esetében, mindig előleges értesítés 
kell, hogy történjék a minisztériummal. En ezen 
módosítást nem találom helyesnek s az indokot 
sem tartom egészen alaposnak. Indokul fölhozza 
ugyanis a főrendi ház, hogy azon okból, hogy 
valahányszor a számvevőszék az egyes minisz
tériumnak alárendelt valamelyik osztályával 
érintkezik, erről mindig előlegesen jelentésnek 
kell történni az illető minisztériumhoz. En épen 
ezen esetben nem látom helyesnek: mert, midőn 
a 13-ik §-ban kívánja a főrendi ház , hogy az 
egyes számviteli osztályok az illető miniszté
riumnak előterjeszszék a számadásokat, és igy 
jöjjön az a számvevőszékhez, azt az előadott 
okoknál fogva helyesnek találom magam is ; de 
hogy ha az egyes osztálynál valami okmányt 
vagy utalványt kelletik megszemlélni egy szám
tanácsosnak , azt ő elébb tartozik bejelenteni a 
minisztériumnak s annak mintegy engedélyét 
arra kikérni, ez az ügyvezetésnek hátrányára és 
a munkának és haladásnak meghiúsítására van. 

Hiszen, ha a számvizsgálatnál az illető 
számvevő tisztnek egy tételnél, annak fölvilágosi-
tására szüksége van egy okmányt megtekinteni, 
ha ő nem mehet mindjárt oda a minisztérium 
illető osztályába , hogy megtekintse azon ok
mányt, hanem előre 8 nappal, vagy néhány 
nappal tudtul adni köteles, ezzel gátoltatik a 
munka gyors elintézése. 

De vegyük figyelembe a 34dk §-t, mely 
szabadságot ad a főszám vevőszéknek, hogy va
lahányszor szükségét látja, minden ily számvevő 
osztályt megvizsgálhat, sőt még a pénztára
kat is megnézheti. Ha már erről előleges jelen
tés fog történni, azt magával a vizsgálat esz
méjével és kivitelével ellentétbe látom jönni, 
hogy bejelentést küldjenek, hogy pár nap múlva 
én oda fogok menni, és a pénztárt megvizs
gálni. 

A vizsgálatnak mindig hevenyében kell tör-
ténni% ha pontos vizsgálatot akarunk tenni. 

En azt hiszem, hoyy azon eljárás, ha egy 
számtanácsos, a minisztérium egyik osztályában 
egy nyugtát vagy utalványt látni kivan, hogy 
azt az illető minisztériumnak előlegesen bejelen
teni köteles, csak hátráltatja a munka gyorsa
ságát. Kérem tehát, méltóztassék a képviselőház 
által elfogadott szerkezetet helybenhagyni, és 
ezen szót: „előleges", mint fölöslegest kihagyni. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Bocsánatot ké
rek, ha mindenekelőtt mintegy meglepetésemnek 
adok kifejezést a fölött, hogy, a mint a képvi
selő úrtól értettem, ő daczá,ra annak , hogy he
lyén látja az általa előbb mondottak után azt, 
hogy a t. képviselőház a főrendi ház módosítá
sához járult, ahhoz nem méltóztatott járulni a 
szavazás alkalmával. Ez meglepett, mert én leg
alább, a mit helyesnek látok, ahhoz járulok sza
vazatommal is. 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : Ez nem követ
kezés, ez mellékes dolog! 

K e r k a p o l y K á r o l y : A mi illeti a 
kérdést tüzetesen, a 24. §-ban emiitett vizsgá
lat természeténél fogva különböző attól, a mi 
ezen kérdéses §-ban van említve, és mert ter
mészeténél fogva különböző, épen ez mutatja, 
hogy nem egyenlő intézkedést kivan. I t t nem 
pénztári vizsgálatról van szó, a minek a dolog 
természete szerint előleges bejelentés nélkül kell 
megtörténni, hanem arról van szó, hogy ketten 
vévén egy embert igénybe — először a főszám
vevőszéki tanácsos, ki azt mondja: hadd néz
zem a könyveket, a documentumokat stb. és 
a miniszter, ki a folyó administratió érdeké
ben utasítja hivatalnokát bizonyos ügyek elinté
zésére, — ne ütközzék össze a kettő, és hogy 
igénybe vétetvén két oldalról a miniszternek 
ugyanazon órája és percze, valami elmaradván, 
igy zavar legyen." A világon senkinek sincs an
nyira, mint épen a felelős miniszternek érdeké
ben, a főszámvevőszék közegeinek kezére járni 
a számvitel lehetővé tételében. 

Az előleges bejelentést én épen azon szem
pontból pártoltam és pártolom is mindig, hogy 
lehetővé tétessék: rögtön megfelelni az adminis
tratió folyó igényeinek ; mert különben — tessék 
meggyőződni,— összeütközésbejön a számvizsgálat 
a folyó administratió érdekével. A miniszter 
előleges értesítésével ezt kikerülni lehet; a mi
niszternek különben az ellenkező sem derogálna, 
mert hiszen praejudicium sincs a dologban: a 
czél egyedül az, hogy a dolog simán, könnyeb
ben folyón. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Legelőször képviselő 
urnák azon észrevételére, mely szerint nagy el
lentétet látott Szaplonczay nyilatkozatában, va
gyok bátor felelni. Azt hiszem, az ellentétet 
csak azért látta, mert nem értette jól szavai t : 
mert azt mondta Szaplonczay barátom, hogy 
miután a ház az előbbi esetben ugy határozott, 
a hogy határozot t : természetesnek fogja találni, 
ha a ház az „előleges" szót is elfogadja; de 
igen természetes, mivel az előbbi megállapodásra 
sem szavazott, — azt sem találván helyesnek, — ő 
az „előleges" szó ellen is kifogást tett . 

De különben a mi magát a dolgot illeti, 
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egyben elismerem, hogy t. képviselő társamnak 
igaza van, abban: hogy könnyebben, simábban 
fogna a vizsgálat menni, ha előre értesítve van 
a miniszter, mert a miniszter előre értesíteni 
fogja — nem is érteném különben annak szol
já t — az illető hivatalnokot; hogy holnap, vagy 
holnapután könyveit, számadásait vizsgálat alá 
veszik; tehát az illetőnek, kinek eljárása meg-
vizsgáltatik, mindig módjában lenne ugy intéz
kedni, hogy a vizsgálat simán menjen. Én ezen 
simaságban előnyt nem látok, hanem látom azt, 
hogy ez a helyes vizsgálat természetével ellen
kezik, és igen természetes dolog, hogy semmi 
nagy zavar az ellenkezőből származhatni nem 
fog; mert ha oda megy a számvevőszéknek illető 
tanácsosa a vizsgálat megtétele végett, azon 
perczben azon tisztviselő mást nem fog végez
hetni, de nem is fog mást tehetni azon esetben 
sem, ha a miniszter ur előre megmondja : mert 
egyszerre két dolgot nem végezhet. De i t t min
denesetre az a fődolog, hogy az utánnézés és 
vizsgálat nem annyira simán, hanem helyesen 
történjék: helyesen pedig csak ugy történhetik, 
hogy, ha az illető hivatalnok könyveit megvizsgálni 
akarják, az ne is tudja, mely perczben fog a 
vizsgálat eszközöltetni. 

En tehát részemről véleményemmel oda já
rulok, hogy a már a képviselőház által elfoga
dott szerkezet hagyassák meg. (Helyeslés bal 
felől.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Kern vagyok 
képes egyetérteni Tisza Kálmán képviselő úrral, 
és meg fogom mondani: miért. Mikép argumen
tál Szaplonczay képviselőtársam, nem tartozik 
ide, hanem megvallom, nem érthetek egyet Ker
kapoly képviselőtársammal sem, és ez talán na
gyobb ok fölszólalásomra, mint a másik. 

En nem vagyok képes fölfogni, hogy más 
valakinek joga lenne az alárendelt tisztviselővel 
rendelkezni, bármily magas hivatal élén álljon 
is. (Fölkiáltó sok bal felől: Ha a törvény megengedi!) 
Ha a törvény ily anomáliát akar behozni, be
látom, hogy akkor engedelmeskedni kell; de én 
épen ezen anomália ellen akarok fölszólalni, mert 
fölfogásom szerint nem lehet az, hogy a minisz
ternek alárendelt tisztviselőivel a miniszter tudta 
és beleegyezése nélkül joga legyen másnak ren
delkezni. Meglehet, hogy más embernek más föl
fogása van, de én magam is voltain hivatalnok, 
és soha ilyes szabályról nem hallottam. 

Hogy például a miniszter az alárendelt hi
vatalnokkal, főnökének tudta és beleegyezése 
nélkül rendelkezhetik, hogy az országgyűlés is 
teheti ezt : azt elismerem; hanem tagadom, hogy 
egy, úgyszólván nem is coordinált, hivatalnok 
tehetné azt; mert bármit mondjanak önök, én 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szám-

IÉPV. H - NAPLÓ 18 ^f VII. 

vevőszók elnöke a miniszterrel coordinált legyen. 
Azért sem fogadom el Szaplonczay t. képviselő
társam véleményét, mert, mint Kerkapoly tisz
telt képviselőtársam igen helyesen megjegyezte, 
igy a dolog sokkal simábban megy el. 

A sima szóból Tisza Kálmán t. képviselő
társam egy igen különös következtetést vont ;— 
gondolom, maga sem hiszi. — Ne higyjük azt, 
hogy azon miniszter, kivált parlamentális mi
niszter, kit a közbizalom állított helyére, min
dig és mindig visszaéléseket követ el ; ez oly 
pessimisticus fölfogás, melyet én, akár hogyan 
változzék ezen ház többsége, soha sem fogok 
helyeselni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Kerkapoly képviselőtársam bizonyára nem 
igy értette, hanem értette egyszerűen a dolog 
mechanismusát, és abban igaza van, hogy elő
fordulhatnak ily összeütközések, s kinek lesz ak
kor igazsága? Gronclolom, nem volt a képviselő
háznak intentiója, a minisztériumot a számszék
nek alárendelni, és azért nem fogadhatom el 
Szaplonczay képviselőtársam véleményét; hanem 
okvetlen szükségesnek találom, hogy a vizsgálat 
mindenkor a miniszter tudtával történjék. 

N y á r y P á l : T. ház! Én valóban meg
lepettem azok által, miket Justh József barátom 
fölhozott. Ámde be kell látnom, hogy az ember 
ugy van alkotva, hogy egyik rendszerből a má
sikba nagyon nehezen, vagy soha sem tud át
menni, ugy, hogy a megszüntetett rendszerből 
valami hátra ne maradjon keblében. Igen ke
gyeletes érzésnek tar tom azt, mely igen t. ba
rátomat a fölszólalásra indította. 0 arra az 
időre emlékezett, midőn mindenek fölötti föl
adat volt: a kormány tisztelése, midőn a kan-
czellár, vagy én nem tudom még: kicsoda? köz
helyen megjelent. Megvallom, magam is emlé
kezem azon időre, midőn valami szent borzadás 
fogta el az embert, hanem most már — a mint 
mondani Rómában szokták — ezen vétkes, see-
lerát kor a tisztviselőt, sőt magát a minisztert 
is nem azzal a szemmel nézi többé s azt akarja, 
hogy maga a kormány is az ország érdekében 
folyvást ellenőriztessék. T. barátom a régi szem
pontból veszi föl a dolgot; de én nem igy te
kintem azt. Ama időkben nem is adott egy bi
zonyos küldöttség véleményt, a nélkül, hogy 
megvizsgálta volna az államszámadást; pusztán 
előterjesztette véleményét, és az bizalmi kér
déssé tétetvén, a majoritás által elhatároztatott , 
hogy a küldöttségnek igazsága van. Nem az a 
czél a fő, amint azt ő gondolja a számvevőszék fő-
czéljának, hogy az ellenőrizze magát a minisz
tert is; én nem ezt mondom, hanem csak azt, hogy 
a mi vele a számvetésbal közöltetik, azt újólag 
számítsa össze és adjon az iránt véleményt 
most legközelebb a számvevőszék fői áll i fásánál: h a . 
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nem a főczél az, hogy az a miniszternek az ország 
pénzügyeire vonatkozó minden eljárását ellenőrizze. 
Ezért hiszem, hogy nálunk is be fog következni 
nemsokára azon idő, melyben azon bűn fog el
követtetni a képviselőház á l t a l , hogy törvény 
által fogja elhatározni, hogy a miniszternek — 
{Jobb felöl: Szavazzunk!) — méltóztassanak , ké
rem, kihallgatni, — hogy, mondom, a minisz
ternek, annak a miniszternek, kiről el lehet 
mondani, hogy a legnagyobb, legmagasabb he
lyet foglalja el az államban, egy százforintos 
utalványára nem fog fizettetni a kincstárból 
egy garas sem, mig rá nem irja, ez — a t. barátom 
fogalma szerint csak olyan ötödik kerékforma — 
számvevőszék is az utalványra a „visát." 

Kérem, itt nem arról van szó: illik-e vagy 
nem illik valami? nem illedelem kérdése az el
lenőrzés kérdése, és ezért megvallom, nem tu
dom fölfogni t. barátom Kerkapoly állítását sem, 
és nem hiszem, hogy elegendő érvnek tekintes
sék az, a mit fölhozott, hogy t. i. miután meg 
van az illető miniszterek hivatalnokainak ren
des foglalkozása, nehogy abban a számvevőszék 
által gátoltassék, azért kell a miniszternek előre 
oda hatnia, hog3r az illető ugy rendezze dolgait, 
hogy rendes foglalatosságában ne akadályoztas
sák, azon esetben, ha a számvevő vagy tanácsosa 
könyveit megvizsgálni jön. 

Igen, de t. barátom elfeledte, hogy azon 
könyvvivőnek szintén oly rendes foglalkozása az 
is, hogy mindig készen legyen akkor, midőn 
megjelennek könyveit megvizsgálni. Ez a, mun
kát nem fogja há t rá l ta tn i , és épen azért szük
séges, hogy mindig megtörténhessék a vizsgálat; 
mert ha előre bejelentetik, mi fog következni ? 
Az fog következni, a mi természetes, hogy előre 
tudva az illető, hogy meg fogják vizsgálni köny
veit, azon mulasztásait, melyek, ha meg nem 
vizsgálnák, megtörténtek volna, kipótolja. Azt 
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mondja tán t . barátom: hogy mindegy, kipótolja. 
Ez nem ugy áll, mert kivált tisztviselő, ha dol
gainak csak csekély részét mulasztotta is, nem 
érdemes tovább arra, hogy hivatalát folytassa, 
így tudnék rá példát mondani, mely megtör
tént Ausztriában a közelmúlt időben, a hol tö
kéletesen ugy van, mint t. barátom akarja, hogy 
mindig a főnöknek jelentetik be, ha valaki vizs
gálni megy a hivatalba; megtörtént ugyanis az, 
hogy 3 évig nem vették észre, hogy hiányzik a 
pénztárból 30,000 forint, hiányzott pedig azért, 
mert az illető tisztviselő a pénzzel kereskedett; 
de miután neki a vizsgálatot előre tudomására 
adták, oly ügyes volt, hogy a vizsgálatkor a 
pénzt ideiglenesen mindig visszatette. 

Én nem akarom tovább untatni a t. házat 
e tárgygyal, s csak azt mondom, hogy igen nagy 
hibát követ el a t. ház, ha kivetkőzteti természe
téből a számvevőszéki intézményt, s ha még 
bele is teszi a szövegbe az „előleges" szót: mert 
úgyis annyi seb van már e javaslaton ütve, 
hogy valóban ez alapon aligha lesz másnak te
kinthető, mint ismételt alkalomnak hogy 
a kormáirynak tisztviselőket lehessen kinevezni. 
Pár tolom s kívánom meghagyatni az eredeti szö-

I veget. (Helyeslés bal felől: Szavazzunk!) 
T i s z a K á l m á n : Elállók a szótól. 
I r á n y i D á n i e l : {Nagy zaj. Szavazzunk !) 

, Elállók. 
| E l n ö k : A kik a bizottság véleményét 
| pártolják, méltóztassanak fölállani. {Megtörténik.) 
| A többség a bizottsági véleményt elfogadja. 

A holnapi napirendhez bátor vagyok hozzá-
| adni a vasúti bizottság egy jelentését. Továbbá 

a napirend előtt Irányi képviselő ur fog szólni 
a felnőttek taníttatásáról beadott javaslata tár
gyában. 

Az ülés végződik d. u. 2]/4 órakor. 



150. országos ülés 
1870. april 2-án 

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

Tárgyai: Kérvények és Petricu Gyula n.-zorlenczi képviselő megbízó levele bemutatása. Ürményi Miksa 
interpellálja a kora ínyt a t. hatósági tisztujitások tárgyában, melyre a kormány az ülés végén válaszol. Turcsányi 
Gyula képviselőházi beteg írnok végleg kielégítőik. Az áüimszá nvevoszék iránti törvényjavaslat részletes tárgya
lása tovább folyván, bevégződik és elfogadtatván, a íőrendiházlioz áttétetik. A következő törvényjavaslatok: 1) A 
szőlőváltsági kötvény szelvény adójáról, 2) A közös magyar horvát törvények kihirdetéséről, 3) A Temes folyó és 
Béga csatorna ármentesitése költségeiről átalánosan és részletese;! tárgyaltatván elfogadtatnak. A szab. osztrák 
állam vasút adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalása Tisza Kálinál b eadott indítványa folytán eíhalasztatik. A vasúti 
bizottságnak több hozzá utasított kérvény iránti javaslata — Bisztercz eb anya város kérvényét kivéve — elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
vics Kálmán, később Festettek György gr., Hor
vát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. Í01/i órakor. 

Elnök : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

Jámbor P á l j egyző (olvassa az april 1-én 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Pest város közönsége a törvényhatóság ren
dezése tárgyában iöliratot intéz a képviselő
házhoz. 

Petricu Gyula Krassó megye nagy-zorlenczi 
kerületében megválasztott képviselő megbízó leve
lét van szerencsém bemutatni. Az igazoló bizott
sághoz ntasittatik. 

Turcsányi Gyula volt képviselőházi irnok egy 
kérvényét bemutatja Jankovich Miklós képviselő. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

Lesz szerencsém a gazdasági bizottságnak je
lentését benyújtani, melynek én legalább rögtöni 

tárgyalását kérném. Előbb azonban azon t. képvi
selő urak, kik kérvényeket kivannak benyújtani, 
méltóztassanak szólani. 

Vay Bé la b á r ó : T. ház ! Van szerencsém 
Lakatos Sámuelnek ugy maga, mint Borsod me
gyében keblezett Felső-Böcs községe több lakója 
nevében beadott kérvényét, mely hozzám érke
zett, a t . ház asztalára letenni, melyben ők az 
úrbéri rendezés és tagosítás által szenvedhető 
káruk, sőt vógromlásuknak enyhítését az ország
gyűléstől várják, illetőleg orvoslásért esedeznek. 
Kérem azt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

Elnök : Oda fog utasíttatni. 
Vidats J á n o s : Van szerencsém, tiszt, ház, 

Muzsay János honvéd özvegye, Arad megyei cser-
mői lakosnő kérvényét a t. ház asztalára leten
ni, melyben elaggott és elgyengült koránál fogva, 
hátra maradt két neveletlen árvájának nevelteté
séhez segélyt kér. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Zsedényi Ede : Van szerencsém, t. ház, 

Podolin szepesi XVI város kérvényét bemutatni, 
melyben az iránt kéri a tisztelt házat, hogy a 
felállítandó járásbíróság helye ezen városba tó
tessék át. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog át
adatni^ 

Ürményi Miksa: T. ház! Egy kérdést 
vagyok intézendő a belügyminiszter úrhoz. (Hall
juk!) Óhajtottam volna az igen t . miniszter ur
nák jelenlétét bevárhatni, de sajnálattal tapasz
talván már néhány nap óta betegség okozta tá
vollétét, s értesülvén, hogy ez talán még napokig 
tarthatna, másrészt pedig az általam érintett tár
gyat olyannak tartván, melyről kétségtelen, hogy 
a fölött az összes minisztérium közt értekezések 
már folyhattak s okvetlenül folytak is : nem ha
lasztóm továbbra ezen kérdés benyújtását, (Hall
juk!) azon reménynek kifejezést adva, hogy ta
lán a belügyminiszter urnák távollétében minisz
tertársainak egyike szíves lesz helyette a feleletet 
megadni. (Halljuk! Elnök csengd.) A kérdés, t . 
ház, a tisztujitások tárgya körül forog. Mindnyá
jan tudjuk, hogy országszerte nagy érdekeltség
gel kisértetik e tárgy, és azért minden további 
indokolást fölöslegesnek tartok és csak egyszerűen 
kérem az interpellatió felolvasását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Űr-
menyi Miksa mterpellatióját). „Szemben azon hí
rekkel, hogy némely megyei és városi körökben a 
tisztujitások foganatosítása vagy további elnapo
lása élénk érdekeltséggel tárgyaltatik : tisztelet
teljesen felkérem a belügyminiszter urat , hogy 
ezen kérdés iránti nézeteit nyilvánítani szíves
kednék." 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Mielőtt a napirendre áttérünk, a gazdasági 

bizottság egj jelentését van szerencsém bemu
tatni, melyet sürgősségénél és egyszerűségénél 
fogva ajánlom a t. háznak, hogy kivételképen 
rögtön méltóztassék azt eldönteni, a mennyiben 
szegény, beteg ember sorsa forog itt kérdésben. 
(Halljuk!) 

Bujanovics Sándor j egyző {olvassa a gaz
dasági bizottság jelentését Turcsányi Gyula kielé
gítése tárgyában.) 

„Miután a kérvényhez csatolt, s Pest vá
rosa főorvosa által láttamozott orvosi bizonyít
ványból kitűnik, hogy folyamodónak egészségi 
állapota éppen nem javult, és betegségének 
gyógyítására több hónap leszn szükséges, ennél
fogva; és még tekintve azon körülményt is, 
hogy a munkára képtelen irnok helyét folyvást 
egy dijnokkal kell pótolni, kinek fizetése a pénz
tárt folyvást terheli: alulirt bizottmány beteg 
Turcsányi Gyulának egyszeri végkielégítését ajánl
ja a t. háznak. — Miután azonban folyamodó 
nem is egész két évig hivataloskodott, és ezen 
rövid időben 6 havi betegsége alatt egész fize
tését, minden levonás nélkül folyvást élvezte, 
ennélfogva a bizottság méltánj^osság tekintetéből 
is részére félévi fizetésének kegy adom ánykénti 

utalványozását elengedőnek tartja és e ezélra 
400 frtot hoz javaslatba." 

Elnök : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. Köszönetet mondok azon szegény 
ember részéről. 

Már a tegnapi jegyzőkönyvben ki voli 
mondva, hogy Irányi képviselő ur törvényjavas
lata a felnőttek oktatása iránt felvétessék, mi
előtt a napirendre térnénk át. Irányi képviseli' 
ur egy pár szóval indokolni kívánja törvényja
vaslatát. 

Irányi Dánie l : T. ház! Miután a felnőttek 
tanítása előmozdításának eszméje már elvileg 
helyyseltetett a t. ház által, sőt a vallás és köz
oktatási miniszter ur is oda utasíttatott , hogy a 
végett póthitelt kérjen: szükségtelennek tartom, 
hogy magát az eszmét a t . háznak ujolag ajánl
jam; hanem, szorítkozni fogok annak igazolásá
ra : miért tar tot tam szükségesnek ez iránt tör
vényjavaslatot benyújtani. Két ut vezet a na
gyok tanításának előmozdítására: az egyik a 
társadalmi, a másik a hivatali. — A társadalmi, 
véleményem szerint, nem elegendő, azért azt a 
hivatalossal kiegészíteni szükséges ép, ugy, mint 
Francziaországban. Ott is mindkét utón működ
nek, ott is az bizonyult be, hogy a hivatalos 
utón sokkal fényesebb, sokkal nagyobb eredmé
nyeket értek el, mint a társadalmi utón. 

Ugyanis alig 900 úgynevezett szabad tan
folyam ellenében, mely a társadalmi utón kelet
kezett, 32,000 oly tanfolyam van, mely a hiva
talos vagyis a kormány és közoktatási közegek 
közbejöttével keletkezett. Én annálfogva indíttat
va éreztem magamat nálunk is ezen hivatalos mű
ködésnek a nagyok tanítására, végre egy tör
vényjavaslattal alapját megvetni. Ezen törvény
javaslatnak alapeszméje az, hogy a nagyok ta
nítása közhasznúnak ismertetvén el, annak elő
mozdítása a közoktatás minden közegének köte
lességévé tétetik : mindamellett az önkéntes ma
radt nemcsak a tanítókra, hanem természetesen 
a hallgatókra nézve is, és egyátalában semmi adó
zási kötelezettséget nem von maga után. 

Nem fogom bővebben indokolni, t. ház, any-
nyival inkább, mert reménylem, hogy visznangra 
talált az eszme és azért hajlandó lesz a t. 
ház ezen törvényjavaslatot az osztályokhoz uta
sítani ; .csak arra vagyok bátor kérni a t . házat, 
hogy azt bizonytalan időre elhalasztani azért nemél-
tóztassék. mert, miután a vahás és közoktatási
miniszter ur, reménylem, nemsokára póthitelt fog 
e végett kérni, szükséges, hogy akkorra magának 
a törv. javaslatnak sorsa eldöntve legyen. 

Ajánlom ennélfogva a törvényjavaslatot a t . 
ház becses pártfogásába, kérve, hogy azt az osz
tályokhoz utasítani méltóztassék. (Helyeslés bal 
felől) 
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Elnök: A t. ház, azt gondolom, elfogadja 
azt, hogy az osztályokhoz utasittassék a törvényja
vaslat ; csak a sorrendre nézve vagyok bátor meg
jegyezni, hogy vannak oly tárgyak, melyek nem 
halaszthatók, u. m. az országos kölcsön a Duna 
szabályozása i ránt , ez ma fog az osztályokban 
tárgy al tatni ; a költségvetési törvényjavaslat hét
főn fog az osztályokban felvétetni, és azután kö
vetkeznének azon törvényjavaslatok, melyeket az 
igazságügyi miniszter már régebben beadott és 
a melyek igen sürgetösek. Ezek után következhe-
tik az osztályokban ezen törvényjavaslat, ha mél
tóztatnak ezen sorrendben megállapodni. (Elfo
gadjuk !) 

Következik a napirenden levő tá rgy: az ál
lam számvevőszék iránti törvényjavaslat tárgya
sának folytatása. 

K i r á l y i P á l a központi bizottság e lő 
adója: A 17., illetőleg 18-ik §. 3-ik sorában a 
főrendek jegyzőkönyvi észrevétele ezen szavak 
után: „Kezelési számadásai | az állam-számvevő
szék ellenőrzése alá tartoznak", zárjel közt ezen 
idézetet: „a 13. és 14. §§. értelmében" kivánja 
betétetni. 

A központi bizottság ezen idézetet szüksé
gesnek tar tot ta és elfogadásra ajánlja. 

Elnök: Elfogadja a t.. ház ? (Elfogadjuk !) 
Királyi Pál előadó : A 19-dik, illetőleg 

18.§. ellen nincs észrevétel; a 20.,illetőleg 19.§-
ra nézve három észrevételt tesznek a főrendek 
és a központi bizottság mindhárom észrevételt el-
fogadandónak ajánlja. 

Az első sorban a kezdeten e szó helyett „a 
fentebbi szakaszokban" a „fentebbi" helyett a 
jobb értelem végett ajánlják: 

„A megelőző szakaszban" ugyanezen §. 2-
dik sorában e szó „és a pénzügyminisztérium" 
után kivánja betenni: „utján annak" és azután 
így jönne ki : „az államszámvevőszéknek a pénz-
ügymniszterium utján annak" stb. . . . 

Ezen észrevételt szükségessé teszi a tegnapi 
alkalommal a 16.§-ban elfogadott „előleges" szó. 

Ugyanezen §. 8-dik sorában ismét a tegnapi 
határozat folytán, az „előleges" szó belejön. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk !) 
Királyi Pál előadó: A 20-dik, illetőleg 

21 . §-ra nincs észrevétel ; ugy nem különben a 
22., illetőleg a 23. §-ra is. De a 23., illetőleg 24. 
§. hatodik sorából e két szót „által ennek" kiha
gyatni kivánja és az utolsóelőtti sorban e szó után 
„kíséretében" betenni kivánja: ,,a miniszterelnök 
által ." 

Következőleg ekként hangzanék a jelentés ,,a 
minisztertanács észrevételei kíséretében a minisz
ter-elnök által lesznek az országgyűlés elé terjesz-
tendők." 

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

Királyi Pál előadó: A következő 24. 
illetőleg 25-ik §. ellen nincs észrevétel, valamint 
nem különben a 26., illetőleg 27. §. ellen sincs. 

Következik a 28., illetőleg 27. §. második so
rában e szavakat „miniszteri tanács utján" a fő
rendek jegyzőkönyve ekként akarja módosítani: 
,,a miniszter-tanács" után „illetőleg miniszterel
nök" beszurassék. Hangzanék tehát a szakasz kö
vetkezőkép : „Az állami számvevőszék működésé
nek megkezdésétől kezdve legfölebb fél év ala t t 
a miniszteri tanács, illetőleg a miniszterelnök ut
ján törvényjavaslatot terjeszt az országgyűléseié". 

A többi §§. ellen nincs észrevétel. 
Elnök : Tehát a t. ház elfogadja a módosí

tásokat, kivévén a 6-ik szakaszt. 
Az így módosított törvényjavaslat holnap

után újból föl fog olvastatni, vagy pedig elég lesz 
ezen módosításokkal egyszerűen a főrendekhez' 
átküldeni. (Átküldetik!) 

Következnek azon apró törvényjavaslatok, 
melyeket tegnap méltóztattak napirendre kitűz
ni, legelsőbben is a szőlőváltsági kötvények szel
vényadójáról. 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa a sző
lőváltsági kötvények szelvény-adójáról szóló tör
vényjavaslatot.) 

Kirá ly i P á l : T. ház! A pénzügyminiszter 
által ezen szőlőváltsági kötvények szelvény adó
járói már indokolásában kifejti az okokat: mért 
terjeszti ezen törvényjavaslatot a t. ház elé 1 Az in
dokolás szerint „A szőlőbirtok után járó tartozá
sok megváltásáról szóló 1868-ki XXIX. törvény-
czikk a kibocsátandó jelzálogos váltsági kötvé
nyek szelvénykamatait nem menti fel a jöve
delmi adótól." 

„A jövedelmi adóról szóló 1868. XXVI . tör
vény ez. alapján és annak 25-dik §-a értelmében a 
bel-, pénz-, igazságügyi és földmivelési minisztériu
mok által 1869. évi april 7-én kibocsátott sza
bályrendelet tehát félreértések elkerülése tekin
tetéből a 94. §-ban azon rendelkezést vette föl, 
hogy a jelzálogos váltsági kötvények lejárt szel
vényei a 10%-os jövedelemadó levonásával vál
tassanak be, miután a jövedelemadóról szóló 1868. 
évi XXVI. t. ez. 9-ik szakasza a III. osztálybeli 
jövedelemnek jövedelemadóját 10 %-ban állapít
ván meg, kivételt egyedül a vasúti államkölcsön-
kötvények szelvénykamataira és a magyar koro
na alatti országok földtehermentesitési adóssága 
szelvénykamataira nézve enged meg, az előbbie
ket adómentességben, az utóbbiakat pedig 7%-os 
megadóztatás kedvezményében részesítvén. 

Az által azonban, hogy a magyar korona 
államadósságának azon két neme, mely Földte-
hermentesitésik ötvények" és „Jelzálogos szőlő vált-
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sági kötvények" czim alatt forgalomban van, szel
vénykamatok jövedelemadója czimén különböző °/o-
kal rovatik meg, nem helyeselhető, miután tekint
ve azok eredetét, hasonló természetű kötvények
nek mondhatók. 

Midőn a törvényhozás a szőlőbirtok után já
ró tartozások megváltását rendelte el, még pedig 
az állam közvetítésével, ugy, hogy a jogosítottak 
kárpótlása az állam által kibocsátantó és annak 
jótállásáról biztosított kötvényekkel eszközöltes
sék, nem kívánhatta azt, hogy a jogosítottak cse
kélyebb értékű papírokkal elégíttessenek ki, mint 
azon papírok értéke, melyekkel annak idején a 
hasonló természetű földtehermentesités folytán elé
gíttettek ki a kárpótlásra jogosított birtokosok. 

Miután pedig a 3°/o-al terhesebb megadózta
tás leszállítja a jelzálogos váltsági kötvények ér
tékét : méltányos, hogy ezek is ugy, mint a föld-
tehermentesitési kötvények, a jövedelemadó-tör
vény emiitett kedvezményében részesittessenek, mi 
azonban csak külön törvény által eszközölhető". 

A központi bizottság ezen intézkedést a 
pénzügyi bizottság javaslata folytán is elfogad
ván, a t . háznak e törvényjavaslatot átalános-
ságban elfogadás végett ajánlja. 

Dietrich Ignácz: T. képviselőház! Én 
meglehetős rövidséggel igen fontos okokat bátor
kodom előterjeszteni, a mely okoknál fogva ezen 
törvényjavaslatot átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadni nem lehet. 

Én nagyon kényeseknek tartom mindazon 
kérdéseket, melyek a volt jobbágyoknak a földes-
urakkali viszonyait érintik. Egyszersmind, meg
vallom, nem akarom magamat félreértetni, és 
azért előre kell bocsátanom azt, hogy legkevésb-
bé sem akarok oly szavakat hangoztatni e házban, 
melyekből azt lehessen következtetni, mintha én 
a földesurak rovására a népet akarnám gazda
gítani. A törvényjavaslat főindoka abban áll, 
hogy ha három #-al nagyobbittatik a szelvényadó, 
ez leszállítja a jelzálogi váltságkötvények érté
két, és ha megkisebbíttetik, ennyivel a jelzálogi 
kötvények értéke fölemeltetik; ez által a váltság-
jogositottak minden r esetre nyernek. Tökéletesen 
helyeslem a czélt. En magam is terjesztettem a 
képviselőház elé egy törvényjavaslatot, mely, ha 
méltóztattak eddig már elolvasni, szintén azt ezé-
lozza, hogy azon földesuraknak, kik az 1848-ik 
évi földtehermentesités következtében oly roppan
tul károsodtak, most egy másik alkalommal ismét 
az állam közvetítésével ne károsodjanak. En meg
mutat tam számokkal: mily káros volt akkor, és 
mily káros most it t az állam közvetítése és 
a földesúr kielégítése oly állampapírokkal, me
lyeknek árfolyama 56 — 60 százalék volt, ugy, 
hogy a földesurak 100 forint helyett valóság
gal csak 60-at kaptak. Ha ezen veszteség

ből az adózó népre a szőlődézsma váltság kö
telezettekre bármi csekély haszon is háramlott 
volna, akkor azt mondanám: hozza meg a nép 
az áldozatot a földesurak részére. De azt is meg
mutattam, hogy sohasem hozatott ez országban 
törvény, mely az adózó népet oly irtózatosan 
megterhelte volna, a mint megterhelte ezen vált
sági törvény. Ha szétnézünk az országban, lát
juk, hogy csaknem lázadás történt. Én tudom, 
hogy azon vidékeken, hol nagy szőlőterületek van
nak, például Baranyában, vérig izgattatott a 
nép, és inkább oda engedi ingyen szőlejét, mely
be annyi munkát befektetett. Nézetem szerint 
egy bölcs törvényhozásnak arra kellene hatni, hogy 
a meglazult kapcsot a volt földesurak és a 
jobbágyok közt megkösse és visszaállítsa azon 
szeretetet, a melyre oly nagyon szükség van. 

A tisztelt pénzügyminiszter ur azt mondja 
indokolásában: hogy a magyar korona állam
adósságainak e két neme, tudniillik a szőlő
váltsági kötvények és a földtehermentesitési 
kötvények eredetökre nézve hasontermészetüek. 
Én ezt tagadom. A föld, melyet a földteher
mentesitési kötvények megváltanak, és a szőlők 
közt nagy a különbség. A szőlőíöldbirtok a 
földesuraknak oly magán tulajdona volt, mely
hez az államnak nem is lett volna szabad hozzá
nyúlnia és nem is kellett volna abba beleavat
koznia: mig ellenben a föld, melyért kárpótlás 
adatott, úrbéri természetű volt. Tehát már ere
detileg a megváltás alapja, a föld, nem volt egy
forma. De más tekintetben az értéknek megvál
tása, az összegnek fölszámitása sem egyforma. A 
földtehermentesités akként történt, hogy egy 
császári nyílt parancs megállapította az osztá
lyokat, és minden osztályban megállapította a 
váltsági tőkét egy-egy telekre nézve. Ezen osz
tályok szerint Magyarországban széltében —tekin
tetbe véve a telki állományok nagyságát—egy te
lekre 14—24 frt váltságdij esett. Nézzeneii szét 
az egész országban, mikép a szőlődézsma vált-
ságnál, mely nem egyátalában 30—40—50 hold 
területnyi váltságot mond ki, hanem a mely a 
termés felszámítása szerint határozza meg a vált
ságtőkét, egy holdra nálunk Baranyában, legke
vesebb 50—60 írt esik és fölmegy 3—400 frtig; 
ugy, hogy van oly ember, kinek fertály telke van, 
mely minden esetre sokkal nagyobb terület, nem 
ér meg annyit, mint egy vagy Vj hold szőlő. Az 
1868-iki törvényhozás egy igen fontos körülményt 
nem vett i t t tekintetbe, midőn a termést a? 
1858—67. évtizedre rendelte kiszámíttatni. 

Ugyanis tudjuk, hogy az 1853-ki császári 
nyilt parancs szerint a szőlők megválthatóknak 
nyilváníttattak és a termés kiszámítás az 1836-
45-iki időközre tüzetett ki. A birtoknak, a tel
keknek szabályozása, hasonlag ugyanazon na-



1S9. országos Uiés ápril 2. 1670 335 

ipon kelt pátens szerint rendeltetett el. Én szer-
ítészét az országban jártam és tudakozódtam 
mindenütt s ugy tapasztaltam, hogy a volt job
bágy, azon teleknek birtokosa, nem bizott abban, 
hogy a telket megtarthatja, mig azt tudta, 
hogy a szőlőt elvenni nem lehet, azért • miután az 
1836—45-iki termés vétetett alapul, minden erejét 
a szőlők müvelésére fordította, nálunk legalább 
Baranyában ez ugy volt, minek folytán a telket 
elhanyagolta, nem mivelte, nem trágyázta, hanem 
minden erejét a szőlőmüvelésre fordította és ugy 
most azon beruházást kell megváltania, a mit a 
szőlőre fordított. 

Ez, mondom, az ok, a mely miatt a szőlő
váltsági törvény a váltságkötelezettekre roppant 
terheket ró fel, s a mely ok miatt annak módo
sítását indítványoztam törvényjavaslattal. A mint 
megmondottam, ezen váltsági törvény mind a 
földesurakra, mind a kötelezettekre nézve káros. 

En azon törvényjavaslatban egészen más mó
dot ajánlottam. (Halljuk !). Azt a módot aján
lottam t. L, hogy emeltessék fel a százalék, a 
kamatláb, akkor kisebbedik a tőke és a státus vagy 
egy magasabb kamatlábú kötvényekkel fizesse ki 
a földasurat, ez megtarthatja, elteheti a kötvényt, 
vagy oly kamatlábbal vehet kölcsön pénzt és fizes
se ki a földesurakat, a kik kívánják, készpénzzel: 
mert, ha az állam már beleavatkozott, gondoskod
nia kell, hogy az illető felek, a kik közé lépett, 
ne károsodjanak. Ezen törvényjavaslatnak hossza
sabb indokolását vagy ezen tárgybakeverését nem 
tartván helyesnek, azért azt nem folytatom, csak 
azt akarom megjegyezni, hogy a pénzügyminisz
ter ur indokolásában maga is eltért azon törvény
től, melyre hivatkozik. Az 1868. XXVI. t. ez. 
2. §. 1. pontja szerint a kilenczed és hegyvám az 
első osztályba tartozik; a kilenczed és a hegy
vám 10 %-kal van megadóztatva. Ha eredetét 
veszszük, a megadóztatás alapjának, akkor az állam
kötvények, melyeket az állam szőlődézsma megvál
tására kibocsát, képviselik azon hegyvámot, mely
től az állam ezelőtt százalékot vett; ezen sza
kasz változnék meg tehát, nem pedig a harma
dik osztály, mely a kötvényekről szól: mivel ez
által mindenesetre az állam jövedelme kevesbe-
dik és ezt is közadózás utján kell pótolni, és ez 
csakugyan az összes népre háramlik. Azért én ezt 
nem tartom helyesnek: mert ezen kamatleszállítás 
gyökeres orvoslást nem nyújt a földesuraknak. 

Ezen csak egy oly törvény által kell segíte
ni, a mely mind a két fél baján segíthet. Azért én 
az ily kisszerű segélyhez nem járulhatok hozzá és 
nem fogadhatom el e törvényjavaslatot még csak 
a részletes tárgyalás alapjául sem. 

Zsedényi Ede: T. ház! Az előttem szóló 
képviselő urnák észrevételei nem a szőlőváltság
ról szóló törvény ellen vanuak intézve, tehát a 

mostani kérdéssel semmi kapcsolatban nincsenek. 
(Helyeslés) A kérdés most csak az: ha vajon a 
szőlőváltsági kötvények kamatai után kell-e a 
jövedelmi adót fizetni vagy nem? 

E tekintetben a pénzügyi és a központi bi
zottságnak véleménye az, hogy, ugy mint a föld-
tehermentesitési kötvények után 7 % fizettetik, 
fizettessék ez után is. Ezt én igazságosnak találom és 
azért elfogadás végett ajánlom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Elnök: Senki fölírva nem levén, elfogadja-
e a ház e törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául ? (Elfogadjuk!) 

Tehát a részletes tárgyalás következik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat czimét.) 
Elnök: Elfogadja a ház e czimet ? (Elfo

gadjuk!) Tehát a czim elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa tovdlb 

%-kint az egész törvényjavaslatot, melyre akozpon-
ti bizottságnak sem volt semmi észrevétele.) 

Elnök : Elfogadja a ház ez utolsó §-ust ? 
(Elfogadjuk!) 

A már részleteiben is elfogadott törvényjavas
lat 3-szori felolvasása a legközelebbi ülésben fog 

1 megtörténni, 
Következik a közös magyar-horvát törvények-

! nek Horvát-Szlavonországokban kihirdetéséről szó-
| ló törvényjavaslat tárgyalása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

Elnök: Méltóztassanak átalánosságban hoz-
I zá szólni. 

Királyi Pál előadó: T. ház! A közp. bizott
ság a horvátországi miniszter ur által beterjesz-

| tett ezen törvényjavaslatot tárgyalván, egészen 
méltányosaknak tartotta az indokolásban felhozott 
azon okokat, a melyek szerint az 1868. XXX. t. 
czikk 60. §-a rendelkezvén a törvények kihirdetése 
módjáról azt rendeli, hogy a közös törvényhozás 
utján hozott törvények Horvát-Szlavón országok
ban is a régi szokás szerint eredeti horvát szö
vegezéssel ő felsége által aláírva hirdettessenek 
ki; de ép e rendeletnél fogva ezen törvény egy 
hézagot hagyott fön, a melyet a mostani törvény
hozásnak feladata kipótolni. E hézag pedig abban 
áll, hogy, miután ezen törvény oem mondja azt, 
miként hirdettessenek ki a közös törvényhozáson 
hozott törvények a társországokban,tehát fönmarad 
az eddig követett mód, hogy a hozott törvények 
végérvényesen kihirdettethessenek a zágrábi horvát 
országgyűlésen. Minthogy pedig eként bekövet
kezhetnék az az eset, hogy midőn a közös tör
vényhozáson hozott valamely törvény érvényes
sége bizonyos időhöz van kötve, az nem hajtat-
hátik végre azért, mert történetesen a zágrábi 



336 tS9. országos illés ápril 2. 1870. 

országgyűlés együtt nem ülésezvén, ezen kihirde
tés ott nem történhetnék meg. 

Ez tet te szükségessé, hogy a horvát-szlavón 
miniszter ur a törvények kihirdetése iránt e tör
vényjavaslatot terjeszsze a t. ház elé, melyet a 
központi bizottság is elfogadás végett átalánosság-
ban ajánl. 

Elnök : Átalánosságban nincs észrevétel ? 
(Nincs!) következik a részletes tárgyalás. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a czi-
met és az 1%-t. melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak ; olvassa tovább a 2-tk %-t.) 

Suhaj I m r e : Bátor vagyok a 2. §-ra nézve 
egy modositványt benyújtani. E §. 3-ik sorában 
ugyanis e két szó közé „végre alapítandó" aján
lom e szavakat „e végre a jövő 1871 kezdetén 
alapítandó". 

Teszem ezt 3 indoknál fogva. 
Az első az, hogy az évnek majdnem máso

dik felében vagyunk. Már néhány törvény ki is 
hirdettetett, néhány törvényezikk most fog a 
zágrábi országgyűlésre leküldetni — mely az ün
nepek után fog összejönni; bajos volna pedig a 
8. vagy 9-ik törvénynél kezdeni az országos tör
vénytárt. 

A második az, hogy e miatt egy nyomdával 
szerződést kellene kötni — továbbá az igazság
ügyminiszter úrral értekezésbe bocsátkozni a for
dítósok elkészítése iránt, mert ezt a dolgot ugy 
kellene elintézni, hogy az igazságügyiminiszter 
ur ezeket a törvényeket mindjárt a Magyaror
szágban lakó horvátajku törvényhatóságoknak is 
elküldhesse, a melyeknek elküldeni a fönálló tör
vények szerint kötelezve van. 

A harmadik indok pedig az, hogy nincs erőnk 
arra e pillanatban, hogy a horvát fordítást i t t el
készíthessük, mert amint méltóztatnak tudni a 9 
egyénből álló személyzet a t. ház határozatánál 
fogva 7re reducáltatott. Milyen bajba kerül pe
dig egy országos törvénytárt szerkeszteni, milyen 
bajba kerül a correctura, a revisió stb. ; azt átfog
ja látni a t . ház, hogy ehhez több egyén kell, ez
iránt is kell tehát gondoskodni, és jövőre a bud-
getben erre is nagyobb összeget és több személyt 
kell felvenni. (Helyeslés). 

Bujanovits Sándor jegyző (fölolvassa Suhaj 
Imre módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen modositványt 1 
(Elfogadjuk/) Elfogadtatott. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 3. és 
4, %-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa tovább 
az 5. %-t.) 

K i r á l y i P á l előadó: A központi bizottság
nak ezen szakaszra nézve egy szó észrevétele van. 
Az 5-ik sorban ugyanis, hol arról van szó, hogy 
az országgyűlésen végbement kihirdetés után 

I 15 nap múlva lép érvénybe a törvény, hogy 
, szabatosan ki legyen benne fejezve az, hogy azon 

országgyűlés értetik, melyen a közös törvények 
hozatnak, ezen szó elé: „országgyűlés" eztkivánja 
tétetni „közös". (Helyeslés.) 

Elnök :Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva elfogadtatott. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 6-ík és 
7-ík %-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : A részleteiben is elfogadott törv. 
javaslat holnap után fog harmadszor fölolvastat
ni. Következik a Temes folyó és Béga csatorna 
ármentesitési költségeiről szóló törvényjavaslat. 

Bujanovi t s Sándor j egyző (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: T. ház! Ezen törvény
javaslathoz a pénzügyminisztérium által mellékelt 
indokolás a következőket foglalja magában: (ol
vassa az indokolást.) 

A Temes folyó és Béga-csatorna szabályo
zása illetőleg Temes és Torontál megyében mintegy 
271,682 holdnyi árterület vizkár elleni biztosí
tása czéljából, még az 1860-as évek elején a legin
kább érdekelt Rékas, Szt. András, Csatád s Pár-
dány kincstári uradalmak hozzájárulásával egy 
társulat alakult s azon költségeket, melyeket e 
fontos vállalat igénybe vett, nevezetesen 10,000 
frt erejéig az országos alapból, továbbá a társu
lati tagokra kivetett 160,004 frt évi járadékból, 
s végre 1863-ban engedélyezett 120,000 frt in-
ségi kölcsönből fedezte. 

Az illető társulati tagok által fizetendő évi 
járadékok azonban, kivévén a kincstári és köza
lapítványi uradalmakra eső részleteket, nagyrészt 
a társulat ampszabályamak hiányos volta miatt, 
rendesen sem be nem folynak, sem be nem hajt
hatók, mely mulasztás folytán, miután a társu
lat rendelkezésére mulhatlan költségeinek fede
zése végett más pénzforrás nyitva nem áll, nem
csak a fon jelzett fontos czél elérése van kocz-
káztatva, hanem az e czélra már eddig forditotí 
áldozatok is eredmény nélkül veszendőbe me
hetnek. 

Kétséget nem szenved, hogy ezen vállalat
nál a megkezdett munkálatok végbefejezése ma
gán szintúgy, mint közgazdászati szempontból 
nemcsak óhajtandó, hanem szükséges is, s miu
tán a társulatot ujabb kölesönben részesíteni 
nem lehet; de az emiitett okok és érdekek te
kintetéből oly helyzetbe kell ju t t a tn i , hogy a 
kitűzött czélt érvényre emelhesse: a társulat, 
mint ezt hozzám intézett kérelmében kifejezte, 
tőrvényi) ozás utján részesítendő lenne azon ked
vezményben, mely az 1868. LIL t. czikkben a 
Lojnskopolje terület ármentesitési és kiszáritási 
költségeire nézve megadatot t : t. i. a társulati 
tagokra kivetett évi járadék, és járadék-hátraló. 
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kok az 1868. XXI. t . ez. értelmében a közadók 
módja szerint lennének behajtandók. 

E czélbol készült a törvényjavaslat, mely a 
nevezett társulatot nemcsak a megkezdett mun
kálatok folytatására fogja képessé tenni, hanem 
hitelének emelésére is jótékony hatással lenne. 

Ezen törvény, mely Horvátország részére a 
múlt országgyűlésen hozatott, megadja a jogot e 
területnek, hogy mindazon érdeklettek irányában, 
kik ezen szárítás által bizonyos földterülethez jut
nak, aránylag a költségeket is fizetni tartoznak, 
s azt ugy hajtják be rajtok mint a közadót, 
vagyis: a pénzügy-minisztérium adószedő hivata
lai által. 

A bizottság az elvet a pénzügyi bizottság 
javaslata folytán magáévá tevén, a t. háznak e 
törvényjavaslatot átalánosságban elfogadás végett 
ajánlja. 

E l n ö k : Van valakinek észrevétele 1 
R u d n a y I s t v á n : Nekem, t. ház, az ellen 

nincs észrevételem, hogy miként szedessenek be 
ezen szabályozási költségek; hanem igenis észre
vételem van az ellen, hogy az 1868-dikiXXY. tör
vény czikk 7. §-ban foglalt kedvezmény ezen te
rületekre is kiterjesztetni szándékoltatik. Nem 
látom helyén ezt azért, mert az 1868-diki XXV. 
törvényczikk 7. szakasza egyátalában körülírja azon 
területeket és azt mondja : „Oly területek, me
lyek terméketlenségöknél fogva eddig megadóz
tatva nem voltak, ha tulajdonosaik által ..köl
csönös vízszabályozási, csatornázási vagy más 
munkálatok által haszonvehetőkké tétettek, azon 
évtől kezdve, melyben haszonvebetőségök beállott 
és bejelentetett, 15 évig adómentesek." Azt 
hiszem, hogy ezen területek vagy ezen szakasz 
rendelkezése alá esnek s akkor ezen törvényjavas
latban nem szükséges irántok külön rendelkezni; 
vagy pedig nem esnek, s akkor nem látom át 
okát, miért legyenek adómentesek, miért vonas
sanak r ezen törvényczikk rendelkezése alá. 

Átalánosságban elfogadom a törvényjavas
latot, de e tekintetben, módosítást leszek bátor 
benyújtani. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház e törvényjavasla
tot átalánosságban ? (Elfogadjuk!) Következik 
részleteiben. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 
czimei.) 

Rudnay István: A ezim utórészét vagyok 
bátor az előbb mondottakhoz képest oda módosí
tani, miszerint ezen szavakat „e területre az 
1868-diki XXV. törvényczikk 7. szakaszában foglalt 
kedvezmény kiterjesztéséről" méltóztassanak ki
hagyni. (Felkiáltások: Martdjon.) 

Halász Boldizsár : T. ház ! Én ezen módo-
sitványt egyátalában nem látom indokolva, mert 
i t t csak az a külömbség, hogy a szabályozást az 

ország rendeli el, de a magánosok erszényére. Nem 
látok i t t semmi külömbséget a két eset közt az 
adómentességre vonatkozólag, ennélfogva a szer
kezetre szavazok, mert az mindegy : ha valaki 
nekem épit, de rajtam megveszi az árát, csak az 
én pénzemből történik az épités. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a czimet 1 
(Elfogadjuk.) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa az 
első szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság a 
pénzügyi bizottságnak e szakaszra tet t módosítá
sát elfogadta. Eszerint a szöveg következőleg hang
zanék : a Temes folyó és Béga-csatorna árterületén 
eszközlött és még eszközlendő ármentesitési és 
kiszáritási munkálatok költségei az érdeklettek ál
tal megállapítandó és a belügyminiszter által jóvá
hagyandó kivetési kulcs szerint az 1868-diki XXI. 
törvényczikk értelmében a közadók módjára haj
tandók be. Tehát az eredeti szövegbe ez szúrat
nék : Az érdeklettek által megállapítandó és £• 
belügyminiszter által jóváhagyandó." 

E l n ö k : Méltóztatnak az első §-t e módosí
tással elfogadni ? (Elfogadjuk!) 

Tehát ez elfogadtatik. 
Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 2 

dik %-t.) 
Rudnay I s tván: T. ház ! Bátor vagyok in

dítványozni, hogy ezen szakasz kihagyassék, és 
pedig azért, mert én nem látom szükségesnek 
Azon területek vagy sorozhatok azon területek 
közé, melyek az 1868. XXV. törvényczikk 7. sza
kasza alá soroztatnak, vagy nem. Ha sorozhatok, 
akkor, ugy hiszem, miután ezen törvény fön-
tartoztatott s fön fog tar tatni jövő évben is, 
fölösleges i t t rendelkezni; ha pedig nem soroz
hatok ez alá, akkor nem látom szükségesnek, 
hogy miért történjék kivételes intézkedés és miért 
adassék kedvezmény ezen területnek. En ugy va
gyok meggyőződve, hogy azon teher, melyet ezen 
terület lakosainak vállairól levesznek, okvetlenül 
más lakósok vállaira fog nehézkedni. Bátor va
gyok azért módositványomat benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Fid-
nay István módositványát.) „A második szakasz 
kihagyassék." 

Huszár Imre : T. képviselőház ! Én készem
ről nem járulhatok az előttem szóló igen t. kép s 
viselő társam módosításához. Nem járulhatok pe
dig azért, mert én a törvényt világosnak szere
tem, ő pedig maga is elismeri, bogy itt egy al
ternatíva van, t . i. vagy tartoznak már maguk
ban véve az 1868-iki XXV. törvényczikk 7. §-ának 
rendelkezése alá azon területek, melyekről ezen 
törvényjavaslat rendelkezik, vagy pedig nem. 

De másodszor azért sem járulhatok hozzá, 
mert hiszen a XXV. törvényczikk ma ugyan még 
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törvény, de provisorius természettel bir annyiból, 
mivel egyátalában a tisztelt ház többször kimond
ta s határozatilag megállapította a z t : hogy az 
adó törvények egyátalában reformáltatni fognak 
s rendszeres adótörvény fog az országgyűlés elé 
terjesztetni; én pedig nem gondolom, hogy ezen 
rendszeres adótörvény előterjesztése 15 évig kés
nék, a mely 15 évre adómentességet kíván a pénz
ügyminiszter biztosíttatni a Temes és Bégn melletti 
haszonvehetőkké te t t árterekre nézve. Én tehát 
a pénzügyi bizottság szövegezését illetőleg az ere
deti szöveget, a mely leginkább megfelel ezen in-
tentiónak és miután egyátalában ezen törvényjavas
lat semmiféle fönálló törvényes intézkedésnek nem 
pvaejudicál, részemről pártolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház az eredeti 
szövegezést 1 (Elfogadjuk ) 

Elfogadtatott. 
Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 

szakaszt.) 
Elnök : Elfogadja-e a tisztelt ház 1 (Elfogad

juk.) 
El van fogadva. 
Ezzel a törvényjavaslat részleteiben elfogad

tatván, harmadszori felolvasása a holnaputáni 
ülésben fog történni. 

Következik a szab. osztr. államvaspálya 
társulat adójáról szóló törvényjavaslat. 

K i r á l y i P á l előadó : Átalánosságban nincs 
észrevétele a központi bizottságnak; kéri a tisztelt 
házat, hogy a pénzügyi bizottság által a részle
tekre nézve te t t némi módosításával a részletes 
tárgyalás alaj^jáiü elfogadja. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én a szóban levő 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alakijául 
magam részéről is elfogadom, azonban figyelmez
tetni kívánom a tisztelt házat a pénzügyi bizott
ság jelentésének egy részére, s annak folytán leszek 
bátor a teendők iránt indítványt előterjeszteni, 
metyet elfogadás végett ajánlok. Jelesen a pénz
ügyi bizottság jelentésének vége felé azt mondja, 
hogy feltűnt neki azon körülmény, miszerint a 
a duna-gőzhajózási társulat és a déli va,-_pályatár-
sulat adói ezen törvénybe fölvéve nincsenek; és 
erre az igen t. pénzügyminiszter úrtól azon föl
világosítást nyerte, hogy a dunagőzhajózási tár
sulattal most folynak az egyezkedések, melyek 
minél előbb befejeztetvén ugy is a ház elé fog
nak terjesztetni; a déli vaspályatársulatra nézve 
pedig azt mondotta, hogy a déli vaspálya társu
latnak 1866. február 27-én kelt szerződésénél 
fogva, mely tehát a minisztérium kineveztetése 
előtt ^keletkezett, 1876-ig adómentessége van. 

Én magam részéről is tudnék arra hivat
kozni, hogy 1866-ki február 27-én csak előzetes 
pontozatok készültek, hogy az osztr. keresked. 
miniszter csak 1866. szeptember 16-án értesítette a | 

déli vaspályatársulatot arról, hogy ő fölsége 
ezen előzetes pontozatokat helyeselvén, kiadta a 
meghatalmazást, a végleges szerződés megkötésére; 
falamint arra is hivatkozhatnám, hogy az 1867-
dik évi második félében lett ezen szerződés való
sággal az akkori osztrák törvények szerint 
a törvénykönyvbe beigtatva, később tehát, 
mint midőn a magyar minisztérium már megala
kulva volt; azonban én erre nem kívánok ezúttal 
semmi nagy súlyt fektetni, mert utoljára is, ma
gam forma ellenzéki képviselő, meglehet nincs 
minden adatról helyesen értesülve, és meglehet, 
hogy a miniszteri adatok közül egy általam nem 
is sejtettet mutathatna föl a pénzügyminiszter 
ur, a melylyel állításaimat megdönthetné. Azon
ban méltóztatik a t. ház arra emlékezni, hogy 
.mind f. évi január 26-án, mind most alig néhány 
napja a közlekedési miniszter és az állam ti tkár 
ur it t határozottan kimondották, hogy azon szó
ban forgó 1866-évi február 27-ki szerződés a 
magyar minisztérium által soha el nem ismertetett, 
következőleg Magyarországot nem kötelezi. Már 
most nem tagadhatom, zavarban vagyok az iránt 
hogy mit higyjek1? Egyik miniszter kötelezőnek 
tartja a szerződést és annak alapján adómentes
séget kivan adatni a déli vaspálya társulatnak 
1876-ig, a másik miniszter határozottan nyilvá
nítja, hogy azon szerződés Magyarországra nézve 
nem kötelező. 

Az igen t. miniszterelnök ur a napokban igen 
erősen hangsúlyozta, hogy a minisztérium tagjai 
közt solidaritásnak kell lenni, és hogy van is 
solidaritás. Abban, hogy minden fontosabb kérdés
re nézve kell solidaritásnak lenni, én vele töké
letesen egyetértek; de hogy lenne a jelen minisz
térium tagjai közt solidaritás, azt ezen esemény 
után kétségbe kellene vonnom, miután gondo
lom azt senki nem tagadhatja, hogy fontos tárgy, 
fontos kérdés az, hogy valamely szerződés kötelezi-
e az országot vagy nem % és ím egy ily esetben a 
pénzügyminiszter azt mondja, hogy kötelezi, a köz
lekedési miniszter pedig azt mondja, hogy nem 
kötelezi. 

Ily körülmények közt én azt hiszem, hogy 
a t. háznak okvetlenül érdekében fekszik sőt 
mondhatnám, kötelessége is, hogy a dolog tisztá
ba hozassék: mert ha kötelez a szerződés, termé
szetesen akkor el kell ismernünk azt, hogy a 
déli vaspálya társaság adómentes Magyarország
ban ; ha nem kötelez, akkor ismét nem szabad 
megengednünk, hogy a déli vaspályatársulat érde
kében a magyar kincstár érdekei megcsonkíttas
sanak. 

Ezen nézetekből indulva ki, ic.ditványozom, 
nem azt, hogy megvizsgálás végett, — mert ugy 
tapasztaltam, hogy a miniszterekkel és a miniszté
riumokkal szemben a megvizsgálás szóról szent 
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borzadálylyal fél a t. ház, (Derültség balról) hanem 
indítványozom, hogy bővebb tanulmányozás végett 
méltóztatnék ezen kérdést a pénzügyi bizottság
hoz a déli vaspálya társulatot illetőleg, visszau
tasítani, utasításul adván, hogy a kellő okmá
nyok megtekintése, mind a pénzügyi, mind a 
közlekedési miniszter urak meghallgattatása után e 
tárgyban jelentést terjeszen elő. (Helyeslés bal/elől.) 
Kijelenteni tehát, t. ház, hogy ezen törvényjavas
latot különben a részletes tárgy alapjául elfoga
dom; azonban egyszersmind indítványozom, hogy: 
„Mondja ki határozatilag a képviselőház, hogy 
miután a pénzügyi bizottság 267-dik sz. alatti 
jelentése szerint a pénzügyminiszter azon oknál 
fogva nem tartja a 233. sz. alatti törvényjavaslat
ban foglalt adóztatási elveket a déli vaspálya 
vállalatra kiterjeszthetőknek, mert az 1866-dik 
évi febr. 27-kén megkötött szerződés értelmében 
azon vállalatnak az 1876-ig évig adómentesség 
van biztosítva. 

Miután ezzel szemben nemcsak a folyó évi 
jan. 26-kán, de a legközelebbi napokban is a 
közlekedési minisztérium részéről a házban hatá
rozottan kijelentetett, hogy ezen emiitett szerző
dés a magyar minisztérium által soha kötelező
nek el nem ismertetett, oda utasítja a pénzügyi 
bizottságot, hogy : az idevonatkozó okmányok 
megvizsgálása és a pénzügyi és közlekedési mi
niszterek meghallgatása után véleményes jelen
tést terjeszszen a ház elé az iránt, vajon kötele
zők-e Magyarországra nézve azon szerződés 
szabványai, ós hogy az e tekintetben kiderülő 
tényállás szerint igazolható e az, hogy a déli 
vaspálya adómentessége a Magyarországon levő 
pálya-szakaszokra nézve a magyar törvényhozás 
által elismertessék." 

Ajánlom indítványomat a t . háznak elfoga
dás végett. 

Zsedényi Ede: Azt hiszem, t. ház, hogy 
miután hosszabb tartalmú e határozati javaslat, 
jó volna, ha az kinyomatnék, és azután tessék 
azt napirendre tűzni. (Fölkialtás: Nem szükséges!) 
Engedelmet kérek, mégis némileg ellenkezésben 
van a pénzügyi bizottságnak jelentésével, mert i t t 
az van, előhozva hogy a mi a déli vaspályát illeti, 
erre nézve szintén a pénzügyi miniszter az illető 
okmány előterjesztése mellett nyilatkozott: 
miután e tekintetben itt egy hallomásra nem 
lehet egyszerre határozatot hozni; tehát jó volna, 
hogjr az kinyomassék és holnap a pénzügyi 
bizottsághoz utasittassék és holnapután tűzessék 
napi rendre, hogy legalább addig mindenki tájé
kozottságot szerezhessen magának e tekintetben. 

E l n ö k : Méltóztatnak parancsolni, hogy még 
egyszer fölolvastassék? (Halljuk!) 

Jámbor P á l j egyző (olvassa a Tisza Kál
mán által beadott indítványt.) 

Simonyi La jos báró: T. ház! Azon indít
vány, melyet Debreczen város érdemes képviselője 
előterjesztett, szoros összefüggésben van a szőnye
gen levő törvényjavaslattal. Én tehát nem tartom 
helyesnek azt, mit Zsedényi t . képviselő ur mon
dott, hogy t. i. az kinyomassék s annak tárgya
lása néhány nap múlva történjék csak. Én azt 
hiszem, hogy miután ezen indítvány most ismétel
ve fölolvastatott s arról mindenki kellő tudomást 
szerezhetett, s miután differentia mutatkozik a 
miniszterek nyilatkozatai közt: vagy jelenleg kell 
tárgyalni ezen indítványt, vagy pedig — hogyha 
azt elfogadni nem méltóztatnak—akkor ezzel együtt 
a törvényjavaslat tárgyalása is halasztassék el né
hány -napra. (Bal felől helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! A szabályok értelmében a 
kérdés az volna : elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottság véleménye szerint a törvényjavaslatot 
átalános tárgyalás alapjául? Ezen közbejött inci
dens azonban lehetővé teszi a t. háznak, ha 
tetszik, a tárgyalást el is halasztani, vagy ha 
kívánja: rögtön tárgyalás alá venni. (Fölkiáltá
sok ;.(Halasztassék el!) 

Ha elhalasztatik a tárgyalás, az indítványa 
is ki lehet nyomatni és tárgyalás végett hétfőre 
kitűzni, a mi talán a kölcsönös megnyugvás tekinte
téből is legjobb volna. (Helyeslés. Elfogadjuk). 
Tehát ki fog nyomatni és a mai nap helyett 
hétfőre tűzetik ki. 

Következik a vasúti bizottságnak jelentése 
több hozzáutasitott kérvény iránt. 

Bujanovi ts Sándor j e g y z ő (olvassa a vas
úti bizottságnak véleményét az intézkedés véget
több hozzáutasitott kérvény iránt, melyek a közt 
lekedési s közmunka •minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztettek.) 

Madocsányi P á l : Besztercebánya város 
kérvényére nézve a javaslat annyiban változik, a 
mennyiben a közlekedési miniszter ur erre vo
natkozólag időközben már törvényjavaslatot ter
jesztett elö. 

E l n ö k : Ez tehát, miután időközben a mi
niszter ur által . törvényjavaslat terjesztetett be, 
visszautasittatik a vasúti bizottsághoz, a többi 
kérvényre nézve pedig a bizottság javaslatát fo
gadja el a t. ház. (Helyeslés.) 

Ezzel a mai napirendet befejeztük. 
Igazságügyminiszter ur kivan nyilatkozni. 

(Fölkiáltások : Nincs itt!) 
Addig tehát a míg bejön, méltóztassanak 

megengedni, hogy kérjem a t. házat — miután 
még csak 3/4 van 12 re : méltóztassanak az osz
tályokba mindjárt összejönni, (Fölkiáltások: Az 
elnökök nincsenek itt!) legalább azért, hogy meg
határozzák maguk közt az órát, hogy mikor jön-
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nek össze, mert panaszkodnak az elnök urak, 
hogy oly sajnos kisebbségben jönnek össze, mi
szerint gyakran tárgyalni sem lehet. 

Hétfőn, ha méltóztatnak megengedni, az 
országos kölcsön iránti javaslat tüzettetik napi
rendre. Azonkívül ugyancsak hétfőn a vasúti 
bizottságnak lesznek sürgős jelentései a valkány-
perjámosi vasút iránt, mely minden kamat - biz
tosítás nélkül építtetik, ha april 20-ig az enge
dély megadható. (Felkiáltások: Megadjuk!) 

Azoníölül igazságügyminiszter ur kívánatos
nak és üdvösnek tartja, ha a 277. számú tör
vényjavaslata, a fölebbviteli bíróságoknál al
kalmazandó bírák számának meghatározásáról, 
mielőbb tárgyaltatik, ezután következhetik a 279-
dik számú törvényjavaslat a törvény kihirdetésé
ről, valamint az 1868-diki XIV. t. ez. némely 
szakaszai módosításáról szóló törvényjavaslat, 
nemkülönben a pénzügyi bizottság jelentése 234. 
szám alatt, a pesti Lloyd és gabnacsarnok által 
építendő ház megadóztatásáról, és végre Irányi 
képviselő urnák a felnőttek oktatásáról szóló 
törvén yj avasl ata. 

Most következik igazságügyminiszter ur vála
sza egy hozzá intézett interpellatióra. 

Horváth Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselő ház! A mai ülésben interpellatio in
téztetett t. collegámhoz, a belügyminiszter úrhoz. 
Az interpellatio következőleg hangzik: „Szemben 
azon hírekkel, hogy némely megyei és városi kö
rökben a tisztujitások foganatosítása vagy további 
elnapolása élénk érdekeltséggel tárgyaltatik: tisz
teletteljesen felkérem a belügyminiszter, urat, hogy 
ezen kérdés iránt nézeteit nyilvánítani szívesked
nék. " 

Részint azért, mert a belügyminiszter ur ágy
ban fekvő beteg, részint pedig azon okból, mert 
egy hason tartalmú interpellatio intéztetett hoz
zám, martius 10-én Kiss János képviselő ur által, 
a szathmári tisztújítás tárgyában: engedje meg a 
t. képviselő ház, hogy ezen interpellatióra a kor
mány nevében én adhassam meg a választ. (Mali
juk !) 

A kérdés az levén, hogy mik a kormány né
zetei e tárgyban 1 van szerencsém a kormány ne
vében kijelenteni, hogy mi a tisztújítást ma, sem 
törvényesnek sem pedig opportunus dolognak nem 
tekinthetjük. (Helyeslés jobb felől és a bal középen.) 

Törvényesnek nem tartjuk azért, mert egy-
átalában egy törvény sincs, melyre hivatkozni 
lehetne annak indokolására, hogy a tisztujitáso-
kat akár a városokban, akár a megyékben meg 
kell tartani. 

Engedje meg a t . ház, hogy legelsőbben is 
az 1848: XVH-ik t. czikkre hivatkozzam, mely a 
megyéket ideiglenesen szervezi, és mely világosan 
kimondja, hogy a legközelebbi országgyűlés intéz

kedéséig tisztújító székek a megyékben nem tar
tatnak, hanem a hivatalokra nézve történt üre
sedéseket a főispán a bizottmánynyal egyetértőleg 
tölti be. 

Ezen törvény szól a megyékről. A mi pedig 
a városokat illeti, az 1848: XXIII-ik t. ez. átol
vasása mindenkit meggyőzhet arról, hogy azon 
törvény nem szervezte a városokat végleg, hanem 
csupán azon intézkedésekre szorítkozik, melyek a 
városi szerkezetnek rögtöni átalakítására 1848-ban 
szükségeseknek mutatkoztak. Világosan kitűnik 
ez az 1848. XXIII t. czikk, 3-ik §-ából, mely azt 
mondja: „azalatt, mig a városok rendezése iránt 
a törvény részletesen rendelkeznék, következők 
határoztatnak meg" : és ezután sorban következ
nek a városok felosztására, a tisztújításra és a 
választásijog meghatározására vonatkozó intézke
dések. De seholsem mondja a törvény azt, hogy 
a hivatalnok három esztendő múlva a hivatalról 
lemondani tartozik. (Nyugtalansáa a bal oldalon.) 
Ezen vörös fonál vonul át a törvény többi szaka
szán is. Szabadjon a többek közt még csak a 
25-ik szakaszra hivatkoznom, mely a tanácsról és 
a közgyűlésről szól, mert ebben is előfordul ezen 
kifejezés : „Azalatt mig a törvény részletesen intéz-
kedend." 

Mindebből kitűnik, t. képviselő ház, hogy az 
1848-ki törvényhozás csak egy ideiglenes status 
quo-t akart teremteni mind a megyékben, mind 
a városokban. Ellenben a megyék és városok 
végleges szervezését a jövő törvényhozásnak 
hagyta főn. De ha ezen törvények nem volnának 
is szemünk előtt, eljárásunk iránypontjait azon 
fölhatalmazásból kellene merítenünk, melyet a 
kormány e tárgyban az országgyűlés mindkét 
házától nyer. 

Ezen, a képviselőház 1867-ik évi márczius 
11-én tar tot t ülésében kelt határozat 7-ik szaka
szában világosan benne foglaltatik, hogy a me
gyei bizottságok, tisztviselők és a törvényszékek 
tagjai a megyék végleges szervezésének tettleges 
életbeléptéig maradnak állásukban és hivataluk
ban, akkor pedig a bizottságok, a tisztikar és a 
törvényszékek ujabb megalakulása akként fog 
történni, a mint eziránt a törvényhozás intézkedni 
fog. Ez is világos. 

A törvényhozás tehát bennünket akkor, mi
dőn az alkotmány vissza állíttatott, oda utasí
to t t : hogy némely, a változott viszonyok által 
szükségelt módosítások mellett, a 48-ki törvények 
alapján s az azon törvényekben szabályozott tiszt
újítás utján ideiglenesen szervezzük a megyéket 
ós városokat. A törvényhozás intentiója az volt, 
hogy ezen ideiglenes szervezést, melynek alapjait 
1848-ból kölcsönöztük, tartson mindaddig, mig a 
végleges szervezés iránt a törvényhozás nem in-
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tézkedik. Tehát a tisztujitásokra törvényes ala
pot a kormány egyátalán nem talál. (Helyeslés.) 

Ami pedig az opportunitás kérdését illeti, 
legyen szabad, t. ház, hivatkoznom azon törvényja
vaslatra, melyet a bíróságok szervezésére nézve már 
a múltkor volt szerencsém a t. ház asztalára letenni. 
Ebben világosan benfoglaltatik azon intézkedés, 
hogy a törvényhatósági tisztviselők mindaddig 
tartoznak a juridicai téren is hivatalaikat foly
tatni, a mig az első folyamodásu kir. bíróságok 
tettleg életbe nem lépnek. Továbbá legyen sza
bad fölemlítenem, hogy a megyék és városok ren
dezéséről szóló törvényjavaslatokat, ha ünnep előtt 
nem, de az ünnep utáni első ülésekben a kor
mány bizonyosan leteszi a ház asztalára. 

Midőn tehát t. ház, mind a bíróságoknak, 
mind pedig a municipiumok végleges rendezése 
a küszöbön van, midőn a törvényjavaslatok eziránt 
részint már a ház asztalára vannak letéve, ré
szint pedig legközelebb be fognak adatni: azt hi
szem, hogy az opportunitás szempontjából is ha
szontalan ezélnélküli izgalmat előidézni, a kedé
lyeket fölizgatni, (Mozgás és felkiáltások a szélső 
halon: ohó!) és munkaszünetet támasztani nem 
volna helyes akkor, midőn mind a közigazgatás, 
mind a törvénykezés terén összes erőnk és időnk 
ezélszerü felhasználása az egyedüli óvszer, hogy 
a halomról halomra növekedő restantiáktól meg
szabadulhassunk. 

Ez a kormány álláspontja, és ha a kormány 
ezen nézetének helyessége iránt némi kételyek 
merülnének is fel, ugy hiszem, még akkor is. mi
után azon határozat a melyen felhatalmazásunk s 
a megyék és városok mai ideiglenes szervezete ala
pul, az országgyűlés mindkét házának egyetérté
sével keletkezett, ismétlem, még akkor is csak a 
törvényhozás ugyanazon tényezői vannak hivatva, 
•akkori határozatukat netalán máskép, netalán 

helyesebben értelmezni; ellenben,a mig ez be nem 
következik, a kormánynak kötelessége: eddigi állás
pontjához szigorúan és következetesen ragaszkodni. 

Meg vagyok azonban győződve, hogy a kor
mány nézetét e tágyban a képviselőház egyete
mesen helyeselni és támogatni fogja. (Helyeslés 
a jobb oldalon és balközépen.) 

Kim János : T. ház! Az igen t. igazság
ügyminiszter ur által a tisztujitások iránt bea
dott interpellátiomra adott feleletével egyátalá-
ban megelégedve nem vagyok. (Mozgás a jobb ol
dalon) És miután ez igen nagy fontosságú kérdés, 
a mely az összes hazának azon polgárait illeti, 
a kik a törvényben gyökerező jogaikat a 3 év 
lefolyásával gyakorolni kívánják: kérem a t. há
zat, hogy ezen tárgyat tárgyalás alá vegye; azon 
esetben pedig, hogyha ezt nem tenné, kérem ne
kem megengedni, hogy arra tüzetes feleletet ad
hassak hétfőn. (Fölkiáltások jobb felől: Ma!) 

Ü r m é n y i Miksa : Azon indokok közt. melyek 
előttem lebegtek, midőn ezen interpellátiómat a 
t. miniszter úrhoz intéztem, első sorban az állt, 
hogy tájékozást szerezzek magamnak a kormány 
álláspontja iránt, már mint oly törvényhatóság
nak tagja is, a melyben tudom, hogy a kérdés 
szintén nagy érdekeltséggel kisértetik. 

Minthogy a nyert válaszban oly értelmezését 
találom a törvéüynek a kormány részéről, mint 
a minőt magam is teljesen törvényesnek és helyest 
nek hiszek, röviden köszönetet mondok a nyer-
feleletért. (Helyeslés jobb felől.) 

Elnök: T. ház ! Tudomásul veszi a t . ház 
a miniszter ur nyilatkozatát? (Igen. Nem.) A kik 
tudomásul veszik, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség tudomásul veszi. 

Ezzel a mai ülés be van fejezve. 

Az ülés végződik d. u. 1 1/4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Mukics Ernő a földadó behajtása módjára törvényjavaslat iránt hatá
rozati javaslatot ad be. Binder Mihálynak a képviselőségről lemondása elfogadtatik. Eöry Sándor a Pápa és Győr 
közti vasútvonal iránt; Táncsics Mihály a földvár-apáczai kincstári puszták haszonbérlete iránt, továbbá a bánfalvi köz
ségtemető iránt;—Körmendy Sándor a somogyinegyei lakocsai alapítványi uradalom jövedelmei iránt interpellálják a 
kormányt. A kormány a 1) Fereoczcsatorna szabályozásáról, 2} a tiszai korona uradalmak úrbéri maradványai 
eltörléséről, 3) a határőrvidék részének polgáriasitásáról és 4) a nyiregyház-ungvári vasút építéséről szóló törvény
javaslatot nyújt be. A köponti .bizottság jelentése a Dunaszabályozásról és a buda-pesti kölcsönről szóló törvényja
vaslatról elfogadtatik és tárgyalásra kitőzetik. A-következő törvényjavaslatok: 1) A szolöváltsági kötvények szel
vényadójáról, 2) A közös magyar törvények horvátországbaili kikirdetesérol, 3) A Temes folyó és a Béga csatorna 
ármentesitési költségeiről harmadszor felolvastatván, végleg megszavaztatnak, és a főrendiházhoz átküldetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedeko-
vics Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr., később Eötvös József b. 

As ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

E l n ö k : A múlt ülés jegyzőkönyve fog fel
olvastatni. 

Jámbor P á l j egyző (olvassa az april 2-
kán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? 

D e á k y La j o s : Nem vettem észre, hogy a 
múlt ülésben te t t interpellatióról, a tisztújítás 
iránt, a jegyzőkönyvben említés tétetet t volna. 

J á m b o r Pá l j egyző (olvassa a jegyző
könyvnek erre vonatkozó pontját) : „Ürményi Mik
sa interpellálja a belügyminisztert a tisztújítás 
tárgyában." 

E l n ö k : E szerint hitelesítve van a jegy
zőkönyv. 

Van szerencsém, bemutatni : 
Baranya megye közönségének kérvényét a 

bátaszék-zákányi vasút kiépítése tárgyában. 
Szathmár-Némethi sz. kir. város közönségé

nek kérvényét az árva pénztárból 1848—9-ben 

szenvedett 8725 frt 30 kr. károsodásnak az ál
lam részéről leendő megtérítése iránt. 

Bars megye közönségének föliratát, melyben 
Szabolcsmegye közönségének a törvényhatóságok 
területi épségben fontartása iránti fölterjesztését 
pártolja. 

Ugyancsak Bars megye közönségének kér
vényét, a katonai elszállásolás alkalmából, a ka
tonai parancsnok és honvédelmi minisztérium ál
tal szenvedett sérelmei orvosolása iránt. 

Doboka megye közönségének föliratát, mely
ben Ung megyének a tűzkárok országos biztosí
tása tárgyábani föl erjesztését pártolja. 

Bemutatom ugyanannak feliratát, melyben 
Udvarhelyszék közönségének egy aikotaodó in-
compatibilitási törvény tárgyában beadott kérvé
nyét pártolja ; bemutatom Mármaros megye kö
zönségének föliratát, melyben a belügyminiszté
riumot a jelenlegi törvényhatósági területek szét-, 
szaggatása nélkül foganatosítandó kikerekitési tör
vény előterjesztésére utasít tatni kéri. 

Horvát Boldizsár igazságűgyminiszter ur át
iratában arról értesít, hogy Binder Mihály kép
viselő-állásáról lemondott. 

Az illető kerület választási elnöke fölfog szó-
Httatni, hogy uj választás iránt intézkedést tegyen. 
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A bemutatott kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
Tormássy Mihály: Szontág Miklós lippai 

lakosnak folyamodványát van szerencsém a t. 
ház asztalára letenni, melyben kéri a t. házat, 
hogy az 1848—49-ki honvédelmi hadsereg részére 
kiszolgáltatott 124 db. fanyereg ki nem fizetett árát, 
összesen 347 frt 12kr t kamataival együtt kifi
zettetni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit tatik, 
Halász Bo ld izsár : T. ház! Nekem Binder 

Mihály képviselő ur lemondása modorára van 
észrevételem. Azt terjeszti ugyanis a t . elnök nr 
a ház elé, hogy a miniszter ur neki jelentette, 
hogy Binder Mihály képviselői állásáról lemond. 

Már kérem, a képviselőnek nem a miniszter 
előtt kell lemondania, hanem a ház előtt ; an
nálfogva nem hagyhattam észrevétel nélkül azt, 
hogy a miniszter előtt mondott le a képviselő. 
(Helyeslés) 

Horváth Boldizsár igazságügyminisz 
t er : Csak felvilágosításul akarok egy megjegyzést 
tenni. Talán a t. képviselő ur nem kisérte figye
lemmel levelem tartalmának végsorait, melyek
ben ki van mondva világosan, hogy oda utasítot
tam Binder Mihály urat, hogy közvetlenül a 
ház elnökéhez küldje be lemondását; de addig is 
mig ez megtörténnék, kötelességemnek tar tot tam 
a lemondásról a házat értesíteni. 

Halász Bold izsár: Igen, de nem olvastatott 
föl ezen levél, hanem csak egyszerűen jelentetett 
a lemondás. 

E l n ö k : A dolog menete ez volt: I t t föl
szólalás történt az iránt, hogy Binder Mihály ur, 
noha királyi kinevezéstől függő hivatalra nevez
tetett ki, még mindeddig le nemmondott képviselői 
-állásáról. Erre a miniszter ur azt igérte, hogy 
föl fogja őt szólítani, és Binder Mihály fölszóli-
tatván a miniszter ur által, azt felelte, hogy igenis 
lemond. A miniszter ur ezt közölte velem, és én 
szükségesnek tartottam ezt a háznak tudomására 
hozni azért, hogy a képviselői hely továbbra üre
sedésben ne maradjon. (Jobb felől helyeslés. F'ölki-
áltásók bál felől: Nem lehet uj választást elren
delni, mig maga le nem mond!) 

Simonyi Lajos br . : Én részemről ezt he
lyes eljárásnak nem tartom, mert minden képvi
selőnek kötelessége ha lemond, azt nem a mi
niszter úrral tudatni, hanem egyenesen a házzal, 
mert csak a ház áll egyenes összeköttetésben a 
miniszterrel: és azért, nézetem szerint, ezen levél 
nem volt figyelembe veendő; mert i t t nem arról 
van a szó, hogy a miniszter ur mit jelent egyesi 
hivatalnokáról ? hanem egyedül azon összeköt
tetésről van szó, mely az egyes képviselő és a 
ház közt létezik (Helyeslés) és azért minden kép

viselőnek szoros kötelessége, hogy legelőször is a 
ház előtt mondjon le (Helyeslés). 

Horváth Boldizsár igazságügyminiszter: 
Azt, a mit t . képviselő ur óhajt, én már megtet
tem, t. i. Binder Mihály marosvásárhelyi kir. 
táblai bírónak kötelességévé tettem, hogy lemon
dását közvetlenül a ház elé küldje be. 

Egyébiránt igen furcsának találom ezen föl
fogást a képviselő urak részéről, mert ott a 
törvény. Ha a törvény kimondja az ineompati-
bjlitást, nem várom be az illető bírónak lemon
dását, hanem őt a tövény értelmében lemon-
dottnak tekintem és annak helye a törvény értel
mében betöltendő: én tehát a biró lemondásának 
beadásától nem teszem függővé a kérdés eldön
tését, hanem a képviselő háztól függ annak el
döntése. (Helyeslés jobb felől.) 

Almássy Sándor: Én csak az igazságügy
miniszter ur csodálkozását bámulom, mert, ha 
akkor midőn interpelláltatott a felől, hogy mórt 
nem mondott le Binder képviselő ur képviselői 
állásáról vagy hivataláról, adta volna azon vá
laszt, hogy miután Binder a hivatali állást elfo
gadta, tehát a képviselői állásról a törvény 
értelmében lemondottnak tekinthető, ezt értettem 
volna; hanem minden esetre azt hiszem én is, hogy 
a képviselő egyenesen az elnökséggel köteles le
mondását tudatni, 

Patay Is tván: Csak két szót akarok szólni. 
Ezen eljá elnök urnák és a miniszter ur
nák ebben a tárgyban incorrect: (Zaj) ezt hiva
talosnak sem az elnök ur, sem a ház nem veheti. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Bocsánatot kérek, határozottan tiltakoznom kell 
az ellen, mintha eljárásom incorrect lett volna. 
(Helyeslés.) 

Én megtettem kötelességem; az illető birót 
figyelmeztettem törvényes kötelességére és felszó
lítottam, hogy válaszszon a kormányhivatal vágj 
a képviselői állás közt. O kijelentette, hogy a 
birói állást tartja meg, és ekkor utasítottam arra, 
hogy képviselői állásáról közvetlenül a ház elnöké
hez küldendő nyilatkozatban mondjon le. (He
lyeslés.) -

Most azonban egy másik kérdés adja magát 
elő. Meglehet, hogy valamelyik biró képviselői 
mandátumáról való lemondását nem küldi be köz
vetlenül a ház elnökéhez és akkor kérdem: magá
tól ezen bírótól függ-e, hogy helye betöltessék 
vagy pedig a törvénj^ értelmében a ház határoz-e 
a felett? Én részemről a háznak jogát salválni 
akarnám és nem akarnám az egyes bírónak ha
nyagságától függővé tenni, hogy valamely a tör
vény értelmében üresedésbe jött képviselői állás 
betöltessék-e vagy nem. {Helyeslés jobb felől) 
Én csupán azon nyilatkozatot utasítom vissza, 
hogy incorrecte jár tam volna el: (Helyeslés), — 
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mert törvényes kötelességemnek megfeleltem. (He
lyeslés jobb felől.) 

Elnök : T. ház ! Talán csak nem pártkér
dés ez ? (Nem!) 

En igy fogtam fel a dolgot : ha valamely 
képviselő, ki a törvény értelmében képviselői 
állásáról lemondani köteles, ezt nem teszi, mi
helyt a háznak positiv tudomása van, hogy ezt 
elmulasztotta, határozhat uj választás felett. 
Binder Mihály képviselő ur kineveztetett királyi 
hivatalra, olyanra, mely miatt le kellett volna 
mondania képviselői állásáról, de nem tette, ez 
eonstatálva van. En bejelentettem, és most már 
ugy gondolom, hogy a t. háznak tökéletes joga 
van uj választást elrendelni. I t t a kérdés: tehát 
méltóztatnak-e ezen jelentés folytán elhatározni, 
hogy az uj választás elrendeltessék. (Igen!) 

Tisza K á l m á n : Attól függ, t. ház, felfogá
som szerint, hogy minő tudomást értünk az alatt, 
a melyet a t. elnök ur mondani méltóztatott: 
mert azt, hogy a miniszter ur az illetőt felszó-
litotta, hogy, miután a törvény értelmében a bi-
rói és képviselői állás incompotibilis, a kettő 
között válaszszon, ezt részemről helyeslem, de azt, 
hogy az illető képviselő lemondott képviselőségé
ről : azt nem hiszem és nem tartom correetnek 
a miniszter jelentése folytán venni tudomásul 

Kétségtelen, hogy, ha valamelyik képviselő oly 
hivatalba lép, mely a törvény szerint a képviselői 
állássá] össze nem egyezhető, ezen képviselő köte
les lemondani; de a háznak okvetlen kötelessége 
minden tagja iránt, hogy megadja neki a módot 
arra, hogy maga nyilatkozhassak. 

En tehát azt óhajtanám, hogy bizzuk meg 
a ház t. elnökét, hogy a képviselő nrat oly hoz
záadással szólítsa föl, hogy nyilatkozzék az 
iránt, hogy a két állás közül melyiket választja, 
és hogy, ha 8 nap alatt nyilatkozni nem fog, ez 
képviselői állásáról való lemondásának vétetik. 
(Helyeslés.) 

Paczolay János : T. ház ! Tökéletesen iga
za van Debreezen város előttem szólott érdemes 
képviselőjének a tekintetben, hogy a képviselő 
lemondását mindenkor a t. ház előtt tartozik be
jelenteni, és a t. ház a képviselő lemondását csak 
akkor fogadhatja el, ha az egyenesen hozzá lett 
intézve; hanem e eorrect eljárástól 
Ráday László gr. lemondásánál el méltóztatott 
térni, és igy ez incorreet eljárást annak kell 
tulajdonítani, hogy mi magunk nem tartjuk 
mindig szükségesnek eljárásunknál a eorrectséget 
figyelembe venni. En ugy emlékszem, t. ház, hogy 
Ráday László gr. nem személyesen mondott le, 
nem személyesen adta tudtára a t. háznak lemon
dását, hanem adta tudtára ügyvéde által, kinek 
ha jól emlékezem, meghatalmazása sem volt. Ha 
tehát azon alkalommal Ráday László grófnak 

lemondását correetnek lehetett tekinteni és el lehe
te t t azt fogadni, és a t. képviselőház az uj válasz
tást is el méltóztatott rendelni, én tökéletesen, 
szabályszerűnek és indokoltnak látom a t. elnök 
ur kijelentését azért: mert az igazságügy miniszter 
ur föl volt híva, hogy Binder Mihály ur által a 
törvényt tartassa meg. A miniszter ezen föl
hívásnak eleget tett , és most hivatalosan jelenti, 
hogy a megválasztott képviselő, ki általa lett 
kinevezve a birői állásra, képviselőségéről lemond. 
Most az a kérdés merül föl : vajon a miniszter 
hivatalos jelentésének van-e több hitele, vagy 
pedig Ráday László gr. ügyvéde nyilatkozatának 1 
és ha Ráday László gr. ügyvédének nyilatkozata 
folytán el lehetett fogadni Ráday László gr. le
mondását, azt hiszem még inkább ellehet fogadni 
Binder lemondását akkor, mikor azt az igazság
ügyminiszter hivatalosan jelenti a képviselőház
nak ; (Élénk helyeslés jobb felöl.) mikor a miniszter 
jelenti, hogy az általa kinevezett hivatalnokkal a 
törvényt megakarta tartatni . Én tehát ily előz
mények után nem tartom helyesnek, hogy az 
illető újra felszólitassék és a képviselőválasztás 
el ne rendeltessék. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Deáky Lajos: Tisztelt ház ! 
Elnök: Tessék az igazságügyminiszter urnák 

levelét meghallgatni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa m 

igazságügyminiszter levelét): 
„Méltóságoselnök ur ! Binder Mihály maros

vásárhelyi kir. táblai biró és országgyűlési kép
viselő az 1869. IV. t. ez. 8. §-ának rendelete 
folytán utóbbnevezett állásáról egy hozzám felter
jesztett nyilatkozatában f. hó 15-ikén lemondott. 

Én ugyan a nevezettet oda utasítottam, 
hogy lemondását közvetlenül Méltóságodnál, mint 
a képviselő ház elnökénél jelentse be : mindazon
által tudomás végett van szerencsém addig is e 
körülményről Méltóságodat tiszteletteljesen érte
síteni. Fogadja Mlgod kiváló tiszteletem nyilvá
nítását. Pest, 1870. martius 26-kán. 

Horváth Boldizsár." 
Elnök : Ez tökéletesen correcte szól, nekem 

pedig kötelességem volt ezt a háznak bejelenteni. 
(Helyeslés.) Vajon a t. ház meg akarja várni, míg 
Binder Mihály beküldi lemondását, vagy pedig 
e kinevezés folytán uj választást rendel-e el 1 mél
tóztassék határozni. (Fölkiáltások jobb felől: Nem 
várjuk meg! Bal felöl: megvárjak!) I t t két ala
pon lehet határozni : az egyik alap az, hogy a 
ház megvárja, mig Binder Mihály ezen levél sze
rint, igéretét beváltja és lemondását beküldi; a 
másik az, hogy miután a t. háznak positiv tudo
mása van, hogy Binder Mihály királyi táblai bírónak 
lett kinevezve ő u törvény értelmében képviselői 
állásáról lemondottnak tekintetik és az uj kép-
viselőválasztás elrendeltethetik. 
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Ghyczy K á l m á n : A kérdéshez akarok szól
ni. Azon indítvány volt téve, hogy a dolognak 
ezen állásában, midőn a ház előtt Binder még 
nem nyilatkozott az iránt, hogy a két állás közül 
melyekről szó van, végleg melyiket fogadja el, 
és a t . igazságügyi miniszter ur is csak ideigle
nesen jelentette ebbeli akaratát, (Föllááltások jobb 
felől: Nem ideiglenesen!) a levélben az mondatik 
„addig is mig Binder képviselő ur nyilatkozni fog" 
ez csak ideiglenes tudósítása a háznak! Az indít
vány ennek folytán ugy volt téve, hogy szólittas-
sék fel Binder képviselő ur a ház t. elnöke által, 
hogy 8 nap alatt nyilatkozzék: ezen két állás kö
zül melyiket kívánja megtartani1? és ha 8 nap 
leteltével nem nyilatkoznék, hallgatása a képvise
lői állásáról való lemondásnak tekintessék. Ezt 
kérem kérdésül kitüzetni. Ezt tartom correct 
eljárásnak. 

E l n ö k : Kívánja a tiszt, ház, hogy Binder 
képviselő ur fölszólittassék, hogy 8 nap alatt le
mondását jelentse be ? (Igen! Nem!) A kik kíván
ják, méltóztassanak fölállni. (Megtörténik) A kik nem 
kívánják méltóztassanak szintén fölállni. (Megtör
ténik.) A többség nem kívánja.E szerintelrendel
tetik az.uj választás a törvény alapján: mert a 
képviselő ur oly hivatalt vállalt, mely a képvi
selőséggel ineompatibilis. 

K u b i n y i Ö d ö n : T. ház! Van szerencsém 
benyújtani Kohn Antalnak mint a rimaszombati 
héber egyház elöljárójának 306 ft. 25 kr. illeték 
lefizetés alóli fölmentetése iránti folyamodványát. 
Kérem a t . házat, méltóztassék azt a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Ivánka I m r e : T. ház! 1849-ben a Duná

ról a magyar lobogó egészen eltűnvén, miután 
az alkotmány helyreállíttatott, több társulat 
keletkezett hazánkban,—mindössze hét—melyek 
jelenleg a gőzhajózást a magj^ar lobogó alatt 
folytatják. 

A tapasztalás azt derítette ki, hogy ezen kis 
tőkék felett rendelkező társulatok egymaguk nem 
állhatják ki a versenyt a nagy gőzhajótársulattal: 

Az „Első magyar gőzhajózási társulat" utolsó 
ülésében elhatározta, hogy egyesülni kivan a többi 
hazai kisebb társulatokkal, és ennek következ
tében kérvényt intéz a képviselőházhoz, hogy 
kegyeskedjék, az egyesülés esetében kiadandó rész
vényeket a bélyeg és illetékadó alól fölmenteni, 
miután ugyanazon összegekórt a bélyeg már az 
első alakulás alkalmával megvétetett. 

Továbbá, miután hasonló közlekedési vállala
tok az állam részéről igen nagy segélyben része
sülnek, kegyeskedjék az alakulandó egyesült tár
sulatot adó dolgában elengedés utján szintén se
gélyezni. 

KÉPV. n. NAPLÓ 1854 VII. 

Kérem ezen kérvényt a kérvényi bizottság" 
nak kiadatni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak ki fog 
adatni. 

Majoros I s t v á n : T. ház! (Zaj.) Bálint Gás
pár és Langhoffer Antal, 1848—49-ki évekből 
bajtársaim folyamodását van szerencsém benyúj
tani. 

Kérik a t . házat, hogy illető folyamodásai
kat az illető minisztériumokhoz, melyekhez intézve 
vannak, áttétetni, és kellő alkalmaztatásuk iránt 
gondoskodni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Zsedényi E d e : Van szerencsém benyújtani 

egy kérvényt a 16 szepesi város kerületbeli több 
város részéről t . i. Szepes-Szombat, Felka, Poprád 
Matheoez és Sztrázsa városok közönségei részéről, 
hogy kebelökben járásbíróság fölállítása elhatároz
tassák. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Mllkics E r n ő : Van szerencsém a t. ház elé 

egy határozati javaslatot terjeszteni az adóvég
rehajtás tárgyában, (Ralijuk, balról !j melynek in
dokolását akkorra tartom föl, mikor az napi renden 
lesz. Most csak arra kérem föl a t . házat : mél 
tóztassék intézkedni az iránt, hogy az kinyo
matva mielőbb napirendre kerüljön. 

Jámbor P á l j e g y z ő (olvassa Mukics Ernő 
határozati javaslatát.) 

„Miután az 1868. XXI. t . ez. 12. §-a ha
tározottan és kivétel nélkül rendeli, hogy av 
egyenes adók évnegyedenkint fizetendők : tekint
ve azt, hogy hazánk adózó népének zömét a 
földmivelő osztály képezi, mely a reá kivetett 
adót csakis az évi terményből fedezheti; tekint
ve, hogy az idézett törvényezikk 15-dik §-ának 
szigorú alkalmazása által a földmivelő osztály 
oda van terelve, hogy termesztményét idő előtt 
|;>otom áron elpazarolja; tekintve hogy ugyané 
törvényezikk 14-dik §-a értelmében a késedelmi 
kamatok iránt az állam biztosítva van s e sze
rint rövidséget nem szenvedhet : mondja ki a 
ház határozatilag : 

A pénzügyminiszter oda utasittatik, hogy 
mielőbb terjeszszen be egy törvényjavaslatot, mely 
a földadónak végrehajtás utjáni beszedését az 
aratás és gabnatakaritás idején, vagyis : Julius és 
augustus hónapokon át, megszüntesse. 

E ö r y Sándor: T. ház! Nézetem szerint, — 
és ugy hiszem az egész ház nézete szerint — (Hall
juk !) ahoz, hogy a vasutak minél jövedelmezőb
bek és az országra is minél hasznosabbak legye
nek, szükséges, hogy ott, a hol útba esnek, el 
ne kerültessenek azon helyek, a melyeknek kiterjedt 
kereskedelmi forgalmuk van, és a melyeknek for
galmuk fejlődik. 

A nyugati vaspályán Győr-Tét között ezen 
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elven történt sérelem az által, hogy a vasút Dem 
ugy, mint eleve terveztetett Tét felé, hanem 
Szereesen felé vitetett, mindamellett, hogy a 
megye ismételten kérte, hogy Tét felé vitessék. 

Tét, legnevezetesebb helysége a megyének, és 
számos ú t ta l van összeköttetve a vidéken, ezek 
között különösen országos érdekű utakkal ; ott 
van a postaállomás, és a mi főfontosságu, azon 
körülmény, hogy a Rába vonalon hat mérföld
nyire csak három ut levén, azon vidékről az ut 
egyenesen Tétre vezet és a rábaközi gazdag vi
dék egyenesen csak ezen ponton érintkezhetik a 
Győr és Rába közti vonallal. Szerecsen ellenben 
kis, igénytelen hely: minden nevezetessége az, 
hogy téglagyára van. 

Néhány évvel ezelőtt, midőn szó volt róla, 
hogy a győr-keszthelyi vasút létesüljön, akjvor 
azok érdekében, kik a vállalkozás élén állottak, a 
vasútvonal Tét felé trassiroztatott. Midőn mega
lakult a mostani társulat, Weiekersheim mérnö
kei Tét felé trassirozták a vonalat és azt mon
dották, hogy erre 200,000 frttal olcsóbb a vo
nal, és az emelkedési viszonyok is sokkal kedve
zőbbek. Az egész vidék örült neki, hogy Tét felé 
fog jönni a vonal; azonban nem sokára hire hal
latszott, hogy ajánlatok tétettek, a szerecseni pálya 
érdekében, s hogy az Szerecsen felé fog vi tetni ; 
akkor Győr megye ismételve folyamodott a köz
lekedési minisztériumhoz: vétessék tekintetbe ké-
relmök, és építtessék a pálya Tét felé. E folya
modás azonban válasz nélkül maradt, a mérnökök 
dolgoztak; később megtörtént a vasúti járás, és ek
kor a megye óvást tett , a vidék kérvényt adott 
be, a mire eleinte azt mondották, hogy a bajon 
lehet segíteni, később azonban az mondatott, hogy 
nem lehet segíteni. Nézetem szerint ez vidékünk-
te veszteség, veszteség magára a pályára, és az 
országra. Azért szabadságot veszek magamnak, a 
m. k. közmunka és közlekedési miniszter úrhoz 
a következő interpellátiót intézni : 

„Mi volt az indoka annak, hogy a nyugati 
pályán Győr ós Pápa között a vasút nem ugy 
mint eleve terveztetett s Győr megye által is ismé
telve szorgalmaztatott; Tét felé: hanem attól el-
térőleg Gyomoré és Szerecsen felé rendeltetett 
építtetni". 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa Eöry Sán
dor interpdlatioját). 

E l n ö k : Kiadatik a közlekedési miniszter 
urnák. 

Táncsits Mihá ly : Orosháza választó kerü
letében több részről panaszok merülvén föl, me
lyek hozzám eljutottak: azok folytán kötelessé
gemmé vált a miniszterekhez, nevezetesen a pénz
ügyminiszter úrhoz és a belügyminiszter úrhoz 
interpellátiót intézni. (Halljuk /) Tudva van, hogy 
országszerte mindenfelé vannak kincstári javak 

állandósítva; ugy vannak Békésmegyébenjelesen 
Orosháza város kerületében: ezek Felvár ésApáeza 
puszták. E puszták a körülfekvő szegényebb 
birtoktalan családoknak évek során át adattak 
haszonbérbe, azonban most ettől elestek. Eddig 
valóságos jótétemény voltak e puszták a közel
fekvő községeknek, mert alkalmat nyújtottak 
nekik egész évi kény erők megkeresésére. Most 
ettől nagyobb részt elestek, más gazdálkodást 
kezdenek e pusztákkal mint eddig, nevezetesen: 
csak vagyonosabb emberek kaphatnak bérletet, 
a szegényebbek nem; egész községek, melyek eddig 
tömegesen részesültek e pusztákban, most egy 
darabot sem kapnak. {Zaj.) Eddig 5 frtot fizet
tek a főidnek holdjától. Most előállottak egyes 
vagyonos nyerészkedők és üzérkedők, kik azon 
földekért, melyeket eddig Bánfalva község birt, 
holdankint 8 frtot Ígértek. Dicsérendő ugyan, ha 
az illető községek a kincstári jószágokból minél 
nagyobb összeget igyekeznek a kincstárba szolgál
tatni ; de csak bizonyos föltételek a l a t t : ha t. i. 
azon nagyobb jövedelem ismét az ország fölvirág
zására viszaszivárgott. Hamis tudomány, mely azt 
tanítja, hogy az a boldog ország, melynek kincstá
rába minél nagyobb kincsek vannak össze halmozva. 
Az ország csak akkor boldog, ha azon kincsek 
az ország fölvirágoztására fordíttatnak, ellenkező 
esetben nem. (Helyeslés a szélső balon.) Engedje 
meg nekem a t. ház, hogy ezen állításomat egy 
példával világosítsam fel. Példát vehetnék bár
mely más országból, de vehetek hazánkból is. 
Hazánk egyik vidékén például szárazság, rósz 
termés, elemi csapások következtében éhség 
támad, és a jólelkű kormány önkényt, jószántá
ból elhatározá, hogy ezen ínségben levő vidéknek 
olcsóbban ad gabonát a megtelt magtárakból. 
Es mi történt ? Elő áll néhány üzér és azt 
mondja . . . (Halljuk!) 

E l n ö k : Méltóztassék röviden indokolni ez 
interpellátiót. 

Táncsics Mihály: Mindjárt bevégzem. Elő 
áll néhány üzér és azon ajánlatot teszi a kor
mánynak, hogy 8—9 frtot ád egy mérő gabonáért, 
ós a kormány nem adja a szegényeknek, hanem 
odaadja a gazdagoknak. Van-e a házban csak 
egyetlen egy képviselő is, a ki azt mondaná, hogy 
a kormány helyesen és bölcsen cselekedett? Yan 
szerencsém az interpellátiót beadni. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa Táncsics 
Mihály interpdlatioját.) ,,Ámbár értesülhetett a t 
miniszter ur, mik itt alább előadatnak, mert Bán
falva község részéről küldöttség jelent meg nála 
kérvén a bajok orvoslását, stb. miniszter ur a 
küldöttséget Peterdy tanácsos úrhoz utasította, s 
a tanácsos ur pedig e válaszszal bocsátotta el: Ha 
a község haszonbérbe földet nem kap; a lakosok 
menjenek napszámba. 
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Ilyetén állásában a dolgoknak azt lehet hinni, 
hogy maga a t . miniszter ur a küldöttség által át
nyújtott kérvény tartalmát nem tudja; a tanácsos 
ur válaszából azt következtethetni, hogy a bajt or
vosolni nem tár ták szükségesnek, tehát méltán 
és joggal intézhetem a kérdést a t. pénzügymi
niszter úrhoz : 

„1-ör Van-e tudomása a t. pénzügyminiszter 
urnák arról, hogy a Békés megyében fekvő Fel
vár és Apáeza kincstári pusztákon folytatott gaz
daságban visszaélések kaptak lábra, jelesen: csak 
azok kapnak haszonbérbe földet, kik vagyonosak, 
mert ajándékozni,vesztegetni birnak ; azután azok, 
kik egy bizonyos kormánypárti képviselőre adták 
a múlt választásnál szavazatukat;—s végre a sze
gényebb községek, melyek eddigelé solidaritásban, 
régibb szokásnál fogva, holdankint 5 frt haszon
bért fizetve mindig kaptak, és most e jótétemény
től elüttettek azért, mert magános, jómódú gaz
dák holdjáért 8 frtot fizetnek. 

2 -or Es ha van a t. pénzügyminiszter ur
nák erről tudomása : nem tartja-e hivatalos kö
telességénél fogva szükségesnek, minélelőbb nyil-
vánitni, hogy a bajt, még mielőtt az tovább to
vább harapóznék, kellő intézkedéseknél fogva or-
vosolandja, szigorúan utasítván gazdatiszti alá
rendeltjeit, hogy személyválogatás nélkül jut tas
sanak a puszták földjeiből a szegényeknek is, ha a 
haszonbért rendesen fizetik; s a községeknek is 
az előbbeni mód szerint holdjától 5 frt haszon
bér! fizetés mellett." 

Táncsics M i h á l y : Még egy interpellátiót 
kívánok a t. belügyminiszter úrhoz intézni. 

Az orosházi választó kerületben az emiitett 
Bánfáivá község ujabbkori telepitvénye a eontrae-
tualisták közé tartozik. Mikor megtelepedett a 
község, a földesurasággal szerződést kötött, a 
melynek értelmében az uraság jelölt ki temető
helyet azon kikötéssel, hogy, ha a temető megtelik, 
az az uraság részére visszaesik, s az, uj temető 
helyet jelöl ki. A temető betelt, a község jelen
te t te magát az uraságnál, de az el levén adó
sodva, hitelezők tették kezüket a birtokára, és 
sem az uraság nem teljesiti a szerződés értel
mében kötelességét, sem a hitelezők azt tenni 
nem akarják ! A község tehát a megyére adta 
ügyét és ott azt felelték, hogy ha nincs a köz
ségnek temetője,vásároljon egy magános polgártól 
pénzen, de megjegyzendő, hogy Bánfalva községe 
egy talpalatnyi földdel sem bir, —; kitől vásárol
jon? Ennélfogva van szerencsém erre vonatkozó
lag a belügyminiszter úrhoz interpellátiót intézni. 

Mihály i Péter j egyző (fölolvassa Táncsics 
Mihály interpellátioját) : 

, , 1 . Van-e a t. miniszter, urnák arról tudo
mása, hogy Békés megyében, jelesen az orosházi 
választó kerületben fekvő Bánfalva községnek régi 

temetője megtelvén, most uj temetőül hely szá
mára nincs kijelölve, holott a község és földes
uraság között létre jöt t szerződés értelmében az 
uraság kötelezte magát, hogy ha az előbbi te
mető betelik, uj temetőül helyet fog a községnek 
kijelelni, de a mi eddig nem tőrtént? 

2. És ha van erről tudomása, nem tartja-e 
szükségesnek sürgetően intézkedni, nehogy Bán
falva községe kénytelenitessék halottait útfélen 
temettetni el?" (Derültség jobb felől.) 

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

Körmendy Sándor: Van szerencsém a t . 
vallás és közoktatási miniszter úrhoz következő 
kórdvényt intézni (fölolvassa a következő inter
pellátiót) : 

„Van-e tudomása a miniszter urnák arról, 
hogy a Somogy megyében fekvő lakócsai urada
lom, mely Lakócsa, Tóth-Ujfalu, Patony, Szent-
Borbás és Szent-Jak falvakból áll, s ,,királyi 
alapítványi" ezim alatt általa kezeltetik, vala
mint az ugyancsak somogymegyei kaporfői apát
sági birtok, mihez Paeza és Újfalu tartoznak s 
szintén általa kezeltetik, sem a miniszter urnák 
1869. évi vagyoui előterjesztésében, sem az e 
mellé csatolt okmánytárában kimutatva nincs, 
sem jövedelme s hovaforditás 1868. zárszá
madásában elő nem fordul. 

Hol van, vagy ha nincs, miért nincs ezen 
nagy és szép birtokok jövedelme kimutatva, s 
mire lettek — mióta általa kezeltetnek — jö
vedelmei fordítva ? Van-e még több ily bir
tok a miniszter ur kezelése alatt, s ha igen, 
melyek azok ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a cultusminisztérrel. 
Tomasicl l József : A közlekedési miniszter 

ur a ház asztalára több törvényjavaslatot te t t le, 
melyek többnyire ki vannak nyomatva és kiosztva, 
azonban fájdalommal látjuk, hogy épen az, mely 
a legsürgetőbbre, az eszék-sziszek-károlyvárosi vo
nalra vonatkozik, még nincs kinyomatva. Azon 
kérdést vagyok bátor intézni a t. elnök úrhoz : 
mi az oka annak, hogy ez még nem történt meg ? 

E l n ö k : Ez ugy történt, hogy 24 óra csak 
24 óra, és én belőle többet nem csinálhatok. Ezen 
törvényjavaslatok halmazát szombaton tet te le 
a t. miniszter ur a ház közbejött vasár
nap, és csak á kiosztott törvényjavaslatokat le
hetett kinyomatni, az érintett törvényjavaslat szin
tén a nyomdában van, és az is ki fog nyomatni 
és ki fog osztatni, mihelyt elkészül. (Helyeslés.) 
Ezzel, gondolom, a kérdésre kielégítő választ adtam. 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Van szerencsém bemutatni három törvény
javaslatot. Eddigelé számos vasúti vállalatra vo
natkozó törvényjavaslat került a ház elé, a csa-
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tornákra azonban kevés figyelem fordíttatott: 
most van szerencsém benyújtani a Ferenez-csator-
nára vonatkozó törvényjavaslatot. A Ferencz-csa-
torna a kincstár tulajdonát képezi ; ha a t. ház 
e törvényjavaslatot elfogadja, ezen csatornát, mind 
közlekedési, mind öntözési munkálatok tekinteté
ben hasznossá és jövedelmezővé teendi, ennélfogva 
igen fontos tárgy ez, melynek minélelőbb való tár
gyaltatását kérem. 

Miután pedig közlekedési ügyre vonatkozók, 
másfelől pedig pénzügyi kérdés ; a vasúti és pénz
ügyi bizottságnak kérem kiadatni. 

A második törvényjavaslat a tiszai koro
na uradalmi kerületet kéjoező községek uradalmi 
járadékainak megváltásáról, s a váltsági ár elrende
léséről szól. Az indokolásban bővebben ki van 
fejtve azon körülmény, melynél fogva a pénzügy
minisztérium czélszerünek látta ezen régóta fönálló 
vitás kérdésnek barátságos egyezkedés utján való 
elintézését: ennélfogva bátor vagyok a ház aszta
lára letenni a törvényjavaslatot, hozzácsatolva az 
indokolást és az eredeti szerződést, mely szerint azon 
tiszai korona-uradalom 1,300,000 ír t tal megvál
tatik, és a régi szerződésben fönálló jogai a kincs
tárnak megszűnnek. E törvényjavaslatot a pénz
ügyi bizottságnak kérem kiadatni. 

Végre a harmadik törvényjavaslat azon 
egyezményt foglalja magában, melyet a magyar 
minisztérium ő fölsége többi országának minisz
tériumával a határ-őrvidék egy részének polgári 
kezelés alá vétele folytán, a közös költségekhez 
hozzájárulása arányára nézve kötött. Miután e 
törvényjavaslat is pénzügyi kérdésekkel foglalko
zik : fölkérem a t. házat, méltóztassék azt a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Mind a három törvényjavaslat előbb 
ki fog nyomatni, azután a pénzügyi, illetőleg a 
vasúti bizottsághoz fog utasíttatni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Van szerencsém a nyiregjdiáz-ungvári másod
rendű gőzmozdonyu vasút építéséről szóló törvény
javaslatot az engedély okmánynyal, s arról szóló 
jelentésemmel együtt a t. ház asztalára letenni 
azon kéréssel : méltóztassanak azt a vasúti és 
pénzügyi bizottsághoz utasítani. 

Elnök : Ki fog nyomatni s a vasúti és 
pénzügyi bizottságokhoz fog utasít tatni. 

Napi renden van a • központi bizottság je
lentése. 

Térei P á l a központi bizottság e lőa
dója (olvassa a központi bizottság jelentését a 
dunaszabályozás stb. iránt a budapesti kölcsönről 
benyújtott törvényjavaslat tárgyában.) 

Elnök :T. ház ! A jelentés már ki van nyo
matva. Nem tudom, nem tartja-e a t. ház a 
jelen időt és tárgyat olyannak, melyet a 180-dik 
szakasz kivételes kedvezésében részesíteni kellene, 

ilés ápri! 4. 1870. 

hogy t. i. ne 3 napig várjunk vele, hanem 
már holnap tárgyaljuk. (Fölkiáltások: Holnap
után ! Holnap!] 

Tisza K á l m á n : Én igen szívesen ellállok 
attól, hogy 3 nap közbejötte követeltessék, de nem 
látom okát annak, hogy .miért holnap, és miért 
ne vegyük legalább azt az egy napot magunk
nak, hogy holnapután tárgyaltassók a javaslat 1 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azon esetben, hogyha a központi bizottság va
lami lényeges változtatást te t t volna, értelme 
volna annak, hogy adassék idő a bővebb tanul
mányozásra ; de miután a benyújtott javaslatot, 
mely a pénzügyi bízottság által előterjesztetett, 
a központi bizottság majdnem szóról szóra ugy 
fogadta el, a mint volt : ideje volt azt min
denkinek tanulmányozni. 

Ghyczy K á l m á n : Annyi bizonyos, hogy a 
központi bizottság te t t módosításokat, az- pedig 
nagyon relatív, hogy ezen módosítások fontosak-e 
vagy nem fontosak ? Egyébiránt mi nem vagyunk 
értesülve arról, hogy a központi bizottság mily 
módosításokat tet t , s miután elég tétetik a tárgy 
sürgőssége igényeinek, ha holnapután vétetik is 
fel: én kérem a tárgy fontosságánál fogva azt 
holnapután tárgyalás alá venni. (Fölkiáltások 
jobb felől: Holnap!) 

Zsedényi Ede : Én azt hiszem, hogy mikor 
a ház egyik része a szabályt kívánja föntartani, 
annak kell engedni. (Ellenmondás jobb felől.) 

VukOViCS SebÖ: Ha valamely más törvény
javaslatról volna szó, t. ház, akkor talán gyor
saság tekintetéből el lehetne állani a szabályok 
által meghatározott határidőtől; de ez pénzügyi 
törvényjavaslat, t. ház, és az országnak adófize
tőit illeti: ne méltóztassék tehát ezt rögtönöztet-
ni. Én szintén kérem, mint igen t. barátom, hogy 
holnapután vétessék tárgyalás alá. (Helyeslés bal 
felől) 

P é c h y T a m á s : (Zaj. Bal felől: Halljuk!) 
A házszabályok 108. §-a azt mondja : „A köz
ponti bizottság jelentése az Írásban beadott kü
lön véleményekkel együtt a ház asztalára leté
tetvén, kinyomatik, s rendkívüli eseteket kivéve, 
legalább három nap közbevetésével napirendre 
tűzetik." (Fölkiáltások jobb felől: Ez rendkívüli 
eset! Csiky Sándor közbeszól: Micsoda rendkívüli
sége) Én, t. ház, nem tartom czélszerünek, hogy 
holnapra tűzessék a ki ezen tárgy feletti tanácsko
zás, mindazonáltal mert sürgősnek tartom, hol-
naputánra kívánom kitüzetni. 

E l n ö k : Méltóztassék ezt a t . ház szavazás 
által eldönteni. (Szavazzunk! Kállay Ödön: Az a 
kérdés itt: hogy maradjon-e a szabály, vagy nem ) 
Szabály az, hogy rendkívüli esetben lehet a há
rom nap lefolyta előtt tanácskozás alá venni. 

Méltóztassanak azok, kik holnaputánra ki-
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varrják tárgyalás alá vétetni, fölkelni. (Megtör
ténik.) 

A többség holnaputánra kívánja tárgyalásra 
kitüzetni. 

Következik a szőlő váltsági kötvények szel
vényadójáról szóló törvényjavaslat harmadszori 
felolvasása és végmegszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
szőlőváltsági törvények szelvény adójáról szóló fór
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház véglegesen a 
most felolvasott törvényjavaslatot. (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Következik a közös magyar horváttörvé
nyek Horvátországbani kihirdetéséről szóló tör
vényjavaslat végleges felolvasása és megszava
zása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényja vaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t . ház véglegesen a 
most fölolvasott törvényjavaslatot? (Elfogadjuk!) 

Elfogadtatott. 
Következik végre a Temes folyam és Béga-

csatorna ármentesitési költségeinek beszedéséről 
szóló törvényjavaslat végleges fölolvasása és meg
szavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
örvény javaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a Temes folyam 
és Béga-esatorna ármentesitése költségeiről szóló 
törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk !) 

Mind a 3 törvényjavaslat véglegesen meg
szavazva levén, a főrendiházhoz szabályszerű al
kotmányos tárgyalás végett át fognak küldetni. 

Holnap lesz a főrendiháznak ülése, oda át fogja 
vinni Bujanovics Sándor jegyző ur. 

Következnék a napirenden levő tárgy. 
Lónyai Menyhért pénzügyminiszter: 

Bátor vagyok egy körülményt a t. ház becses 
figyelmébe ajánlani, (Halljuk! Zaj.) azon körül
ményt nevezetesen, hogy a közterhek iránti in-
demnity e hó végével lejár. A költségvetési tör
vényjavaslat már be van adva a t. háznak, na
gyon szükséges volna, hogy azt az osztályokban 
méltóztatnék minélelőbb tárgyalni. Nem kértem 
volna a t. házat arra, hogy ma mindjárt mél
tóztassék az osztályokban tárgyalni a költségve
tési törvényjavaslatot, ha holnapra méltóztatott 
volna kitűzni a pestvárosi kölcsönről szóló t. javas
lat tárgyalását; miután azonban holnaputánra tü
zetett ki, a mai napra kitűzött tárgy tárgyalá
sát el lehetne halasztani holnapra, és a költség
vetési törvényjavaslatot ma lehetne az osztályok
ban tárgyalni, az osztályok arról holnap jelen
tést tehetnének és igy azt még az ünnepek előtt 
törvénybe lehetne iktatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tegnap méltóztatott napirendre ki
tűzni a közp. bizottság jelentését Tisza Kál
mán határozati javaslatáról a déli államvaspálya 
társulat adójára vonatkozólag. Tehát ezen a 
mai napra kitűzött tá rgy elhalasztatik holnapra, a 
t. ház feloszlik osztályokra és tárgyaim fogja 
most mindjárt a költségvetési törvényjavas
latot. (Helyeslés.) Móltóztatnak-e ebben megálla
podni ? (Megállapodunk'.) Tehát méltóztassanak 
osztályokra föloszlani. 

Holnap d. e. 10 órakor lesz ülés. 

í Az ülés végződik 11 78 órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Irányi Dániel interpellálja a kormányt a zákány-zágrábi vasútvonalon 
történt visszaélés tárgyában A központi bizottság jelentése az államköltségvetési törvényjavaslat iránt tárgyalta-
tátik és elfogadtatik. A kormány felel Wahrinann Mór múltkori interpellátiójára a büntető, kereskedelmi 
és csőd törvény iránt. — továbbá Tisza Lászlónak múltkori kétrendbeli interpellátiójára: 1) az erdélyi 
sajtó-viszonyok tárgyában és 2) az erdélyi úrbéri tagosítások tárgyában, — melyek tudomásul vétetnek. Végre 
Miletics Szvetozárnak a határőrvidékre expediált törvényczikkek iránt a kormány válasza az interpelláló távolléte 
miatt máskorra halasztatott. Az államvaspálya adójáról szóló törvényjavaslat Tisza Kálmánnak erre vonatkozó 
határozati javaslatával együtt tárgyaltatott és elfogadtatott. A következő szentesített törvények: 1) a legfőbb ud
vartartás költségeiről, 2) a volt központi kormány közegei nyugdijairól, 3) a posta jövedék fedezéséről, 4) a ma
gyar kikötőkből kiszállított tölgyfa illeték megszüntetéséről, és 5) a pénzügyi törvényszék ideiglenes föntartásáról 
— kihirdettettek. A szab. osztrák államvaspálya adójáról szóló törvényjavaslat Tisza Kálmán indítványával együtt 
átalánosan és részletesen tárgyaltatván eltogadtatott. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., ké
sőbb Bedekovics Kálmán, Festetich György gr. 

Az illés kezdődik d. e, Í01L órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

Mihá ly i Péter j e g y z ő (olvassa az april 
hó 4-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Esztergom megye közönsége, a ko
marom megye által elszakított Lábatlan és Piszke 
községeket a megyék rendezésének szőnyegen léte 
tekintetéből, törzsterületükhöz visszacsatoltatni 
kéri. Ha a t. ház beleegyezik, az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetik. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, hogy 
mindenek e lő t t a kérvényi bizottsághoz kellene 
áttenni. 

E l n ö k : Más alkalommal hasonló kérvények 

már szintén egyenesen tétettek át az igazságügy-
minisztériumhoz. 

G h y c z y K á l m á n : Csak az igazságügyminisz-
teriumra nézve volt ez kimondva, s egyedül csak 
oly kérvényekre vonatkozólag, melyek a most 
már szőnyegen levő bírósági rendezésre vonat
koznak. Egyébiránt a háznak állandó szabálya az, 
hogy a kérvények a kérvényi bizottsághoz uta
síttatnak. 

E l n ö k : Azért kérdeztem, hogy nem kiván-
e a ház kivételt tenni ezen kérvényre nézve ? 
(Fölkiáltások,: Nem! A kérvényi bizottsághoz !) 
Tehát a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Van szerencsém bemutatni továbbá Pest város 
közönségének, Udvarhelyszék közönségének, egy 
incompatibilitási törvény alkotása iránti pártoló' 
kérvényét. 

Nyitra megye közönségének föliratát, melyben 
Ung megyének a tűzkárok országos biztosítása 
iránti kérvényét pártolja. 
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Tomka János, krajnai, Nyitra megyei lakos
nak kérvényét, melyben, 1848-ban a katonaság-
áltál okozott 800 frtnyi kárának megtérítését 
kéri. 

Zmeskál Zoltán képviselő beadja Nyitra me
gyébe kebelezett Strázse községi gazdák és mol
nárok kérvényét, melyben Wertheimer Mendel 
verbói lakos által a rajtok ejtett sérelmek orvo-
solhatása tekintetéből, szakértő képviselők általi 
védelmeztetésöket és a Nyitra megyei úrbéri 
biróság által, legelő elkülönítési ügyöknek mie
lőbbi rendes letárgyaltatását elrendeltetni kérik. 

Ugyanaz beadja nyitra megyei 4 község kér
vényét, a regálék eltörlése tekintetéből. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasitandók. 

Waehter F r i g y e s : T. ház! Van szerencsém 
a brassói román - keleti kereskedelmi testületnek 
kórvényét az iránt, hogy az erdélyi vasútnak Ro
mánia vasúti hálózatával összeköttetési pontjául 
nem a Moldova felé vezető ojtozi, hanem akár 
a bodzái , akár a tömösi Oláhország- felé vezető 
szoros jelöltessék ki, a t. ház asztalára letenni. 
Egyszersmind bátor vagyok a t. házat az iránt 
felkérni, hogy ezen kérvényt a szabályok értel
mében a kérvényi bizottsághoz mielőbbi tárgya
lás végett utasitani méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit tatik. 
Kovách Lász ló: T. ház! Van szerencsém 

benyújtani, a Deutschféle könyvnyomda és kiadó 
részvénytársaságnak kérvényét, melyben Pest 
városa emelésére fölveendő kölcsönsorsjegyeinek 
kiállitása szabad verseny utján eszközöltetvén, kéri, 
hogy abból a magyar ipar ki ne zárassék. 

Kérem, hogy talán a pénzügyi minisztériumhoz 
áttétetnék ezen kérvény. 

E l n ö k : Sürgősségénél fogva mindenesetre jó 
volna, hogyha a pénzügyi minisztériumhoz átté
tetnék. (Helyeslés.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Van szerencsém 
bemutatni Czegléd város közönségének kérvényét 
az ország érdekei és méltóságának megfelelő önálló 
magyar pénz- és bankintézmény létesítése iránt. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Vidats J á n o s : Van szerencsém Kemper 

Ferencz és érdektársainak kérvényét a t. ház 
asztalára letenni, melyben Mellyes Belizár felha
talmazott megbizottjok által a galádi pusztának 
felépítési czélra leendő örök ároni eladatása iránt 
előbb beadott kérvényüknek az ügy sürgős volta 
miatt mielőbbi kegyes elintéztetését kérik. 

Azon felül van szerencsém Studniczky János 
volt honvéd százados kérvényét szintén a t. ház 
asztalára tiszteletteljesen letenni, melyben szomorú 
helyzetét és nyomorral küzdő életét rajzolja; a 
többi közt megemlíti azt is, hogy az absolut 
kormány által siberiai fogságba is hurezoltatott. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvé
nyeket a ház szabályok értelmében! tárgyalás vé
gett a kérvényi bizottsághoz utasitani. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fognak uta
sít tatni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Becses engedelmé
vel egy interpellátiót fogok intézni a közmunka 
és közlekedési miniszter úrhoz. 

Egy levél van kezemben, mely Ho rvátor-
szágból kelt, és a melyben azt irják, ho gy mi
után az állam-pályának sem Zákány ban sem 
Zágrábban tulajdon indóháza nincs, ha nem a déli 
vaspálya-társulatnak indóházát sőt nemcsak ezt, 
hanem ezen pályának hivatalnokait is használja: 
történt, hogy oly árúk, melyeket természetszerűen 
a rövidebb vonalon vagyis a Zákány - Zágrábin 
kellene szállítani, mégis a hosszabb steinbrüek-
prágerhófi vonalon szállíttatnak; a déli vaspálya
társulat leszállittatván a maga vitelbérét azon fokra, 
melyen a zákány-zágrábi állampálya vitelbére áll. 

A mi ezen második panaszt illeti, miután 
e részben nem vagyok biztos, tartózkodom annak 
megítélésétől: hanem a mi az elsőt illeti, az csak
ugyan áll, hogy az állam-pályának nincs saját 
indóháza, sem Zákányban sem Zágrábban, ós szin
tén nincsenek tulajdon tisztviselői. 

E részben megvallom, nem tehetem, hogy 
csodálkozásomat ne fejezzem ki a fölött, miután 
köztudomású dolog, hogy a déli vaspálya társulat, 
átalán véve, nem viseltetik rokonszenvvel a zákány
zágrábi vonal i ránt; annálfogva szabadságot ve
szek magamnak a következő interpellátiót intézni 
a t. miniszter úrhoz. (Olvassa) : 

„ 1 . Méltóztassék miniszter ur a képviselő ház
nak megmondani, mi indította arra, hogy Zákány 
és Zágrábban az államvasút számára külön pálya
házakat ne építtessen, hanem a déli pálya házait 
használva, a szolgálatot is ennek hivatalnokaira 
bízza í 

Mennyi időre tet te azt, milyen föltételek 
alatt, s mikép gondoskodott az állam érdekeinek 
megóvásáról ? 

2. Ér tesül t -e a miniszter ur arról, hogy a 
déli pálya tisztsége sok olyan árut a maga tulaj
don pályáján, Steinbrück s Prágerhofon át szállí
tott , a melynek az állami vasúton Zágrábból 
Zákányra és megfordítva kellene szállitatni ? 

3, Ha nem értesült, miután ezen hír Horvát-
Szlavónországban elterjedt, szándékozik-e miniszter 
ur annak végére járni, ha pedig értesült, miképen 
intézkedett vagy szándékozik intézkedni ennek foly
tán? 

Horvát Boldizsár igazságügymin i sz 
ter : T. képviselőház! Egy pár interpeilátióra óhaj
tanék felelni. 

Múltkor Wahrmann Mór képviselő ur azon 
interpellátiót intézte hozzám: vajon mennyire 
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haladtak az igazságügyminiszterium kebelében az 
előmunkálatok a büntető, a kereskedelmi és a 
csődtörvényre nézve és vajon mikorra helyezhetem 
kilátásba azt, hogy ezen törvényeket alkotmányos 
tárgyalás végett a ház asztalára letegyem t 

A mi a büntető törvénykönyvet illeti, van 
szerencsém kijelenteni, hogy erre nézve annyira 
haladtunk, hogy azt, hacsak rendkívüli akadályok 
közbe nem jönnek, már a jövő télen alkotmányos 
tárgyalás alá bocsáthatom. A kereskedelmi tör
vényt illetőleg már a múltkor az igazságügymi-
niszteriumi budget tárgyalása alkalmával volt 
szerencsém megemlíteni, hogy erre nézve az úgy
nevezett előadói tervezet készen van, mely a ke
reskedelmi és igazságügyi minisztériumok közös 
közreműködésével jött létre. Mielőtt azonban azt 
a ház asztalára letennők, szükségesnek tar tot tuk, 
hogy azt, jogi és kereskedelmi szakférfiak bírálata 
alá bocsássuk; csak e bírálat befejezése és az illető 
szakférfiak véleményének és észrevételeinek alapos 
megfontolása után leszünk azon helyzetben, hogy 
azon törvényjavaslatot véglegesen megállapíthas
suk és az országgyűlés elé terjeszthessük; ezen 
határidőre nézve azonban, mely nem magunktól 
függ, e pillanatban még nem nyilatkozhatunk. 

A mi végre a csődtörvényt illeti, ennek gyö
keres átalakítása részint a polgári törvénykönyv, 
részint pedig a kereskedelmi törvénykönyv meg
állapításától függvén, jelenleg még nem tartozik a 
megoldható föladatok közé; addig is azonban 
az ellen, mi a bajnak legnagyobb forrását képezi 
t . i. a hamis bukások ellenében, elég védvet fogunk 
találni: először a büntető törvénykönyvben, mely
re nézve most volt szerencsém nyilatkozni, másod
szor, az első bíróságok szervezetének életbe lépte
tésében, mire nézve a törvényjavaslat már a ház 
asztalán fekszik, és végre harmadszor a közjegyzői 
intézmény behozatalában, mire nézve a törvény
javaslat készen van, ugy, hogy azt jövő őszszel ok
vetetlenül a ház asztalára le fogom tenni. 

Egyébiránt a bajnak oka e téren, fölfogásom 
szerint, nemis annyira a törvényhozási intézkedések, 
különösen a büntető törvényhozási intézkedések
nek hiányában fekszik ; mert szerintem az 1840-ik 
évi XXII. t . ez., mely a esődrendtartásról szól, 
továbbá az 1844-ik évi VII. t. ez., mely az 1840-ki 
csődrendtartásnak sok tekintetben czélszerü re
formját foglalja magában, elég correct intézkedé
seket tartalmaznak e téren. Ezen intézkedések 
sorába tartozik például az, hogy a bukott, bu
kásának okait a hitelezők összejövetelére kitűzött 
határnapig két példányban írásban tartozik a bí
róságnak benyújtani. Ezen intézkedések közé tar
tozik továbbá az, hogy a liquidationális ítéletben a 
csődbir óság tartozik kijelenteni, ha vajon hamis bu
kásnak vagy vétkes gondatlansággal párosult bukás
nak esete forog-e fön; sőt ezen törvények ren

delkeznek arról, hogy hamis bukásnak tekintessék 
az, ha a bukott követelései és tartozásai állapo
tá t annak idejében bejelenteni elmulasztotta, vagy 
ha a vizsgáló biró előtt meg nem jelenik, vagy 
pedig nem nyilatkozik; sőt a törvény intézkedik 
arról is, hogy a liquidátiónál ítélet előtt is, mi
helyt a hitelezők kívánják, a bukott ellen szo
ros vizsgálat rendeltessék el. 

Szerintem tehát a bajnak oka nem a tör
vényhozási intézkedések hiányában fekszik, mint 
inkább abban, hogy az illető közegek nem fejtet
tek ki mindenütt elég erélyt és szigort a tör
vények végrehajtásában, hogy a vizsgálatot épen 
meg nem indították, vagy azt csak igen hanya
gul, késedelmesen, teljesítették. 

E részben, ugy hiszem^ segítve lesz a ba
jon, ha az első folyamodásu bíróságokról és a 
királyi ügyészekről szóló törvényjavaslatok, me
lyek általam már beadattak, törvény erejére fog
nak emelkedni. 

Azt hiszem, hogy a bírák és bírósági hiva
talnokok hanyagsága ellenében a közönségnek 
elég garantiája lesz azon intézkedésben, hogy 
ezen törvényjavaslatok értelmében a vizsgálat 
szorgalmazása, a vizsgálat elrendelése, és a vizs
gálat teljesítése külön-külön közegekre bízatván, 
a föladatok ezen különválasztásában a kölcsönös 
ellenőrzésre annál hatályosabb rugó rejlik; mert 
egyúttal a birói felelősségről szóló törvény ér
telmében minden biró és bírósági hivatalnok va
gyonával is felelős lesz azon károkért, melyeket 
mulasztása netán eredményezett. 

Továbbá a bajon nagy mértékben fog segí
teni egyúttal a közjegyzői intézmény behozatala. 
Tudjuk ugyanis, hogy legtöbb esetben a hamis 
bukások, álokiratok, antidatált okiratok segélyé
vel jöttek létre, a melyek által a bukott vagyo
nát a jó lelkű hitelezők elől vagy valamely ro
kon, vagy valamely más bűntársa kezére játszot
ta, illetőleg a maga számára megmentette. Ez 
nem fog a könnyülehetőségek sorába tartozhatni 
akkor, ha a törvényhozás a közhitelességi! ok
iratok kellékeit megállapítja és egyúttal megha
tározza azon közegeket, melyek ezen közhiteles
ségit okiratok kiállítására hivatva lesznek. 

Azt hiszem tehát, hogy addig is, mig a 
csődtörvény átható gyökeres reformja keresz
tül vihető lesz, a képviselő ur megnjaigvást fog 
találni abban, hogy mindazon intézményeket, 
melyek a baj elhárítására, vagy legalább jelen
tékeny mérvbeni enyhítésére hathatnak, már a 
legközelebbi jövőben birtokba vehetjük. 

W a h r m a n n Mór: Igazságügyminiszter ur 
ezen kijelentése által megnyugtatva érzem maga
mat azon tekintetben, hogy mind a kereskedel
mi, mind a büntető törvénykönyv — mint lá
tom - az igazsagügyminiszterium kebelében tá r 
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gyalások alapját képezi. Azon reményemet feje
zem ki, hogy az minél előbb elkészülend, és az 
igazságügyminiszter ur által a ház elé fog ter
jesztetni. 

Mi a csődtörvényt illeti, ámbár magam is 
átlátom azon nehézségeket, melyek azon tör
vény gyökeres reformját most lehetetlenné te
szik : azon reményemet fejezem ki, hogy azon 
intézmények, melyeknek életbe léptetését minisz
ter ur közel kilátásba helyezte, némileg enyhite- | 
ni fogják a bajt; de a mennyiben az lehetséges 
nem volna, arra kérném az igazság ügyminiszter 
urat, hogy legalább egy novella beadása által 
iparkodjék segíteni ezen bajokon, melyek most oly 
égetőknek mutatkoznak. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a miniszter 
ur feleletét? (Tudomásul!) Tudomásul vétetik. j 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz- \ 
t e r : Tisza László képviselő ur a sajtó viszonyokra j 
vonatkozó interpellátiójában két kérdést intézett I 
már ismételve hozzám. {Zaj. Halljuk!) 

Az első kérdés az, vajon szándékozom-e oly 
tőrvényjavaslatot terjeszteni a házhoz, mely a 
hirlapi eautiót Szent István koronája területén 
eltörölje? és másodszor szándékozom-e addig is, 
mig a törvényhozás e téren intézkednék, a király-
hágóntuli részekben az országgyűlés mindkét házá
ból nyert fölhatalmazásom erejénél fogva oly-
kép intézkedni, hogy ott a. praeventiv censura 
megszüntettessék és a magyarországi sajtótörvé
nyek hatálya oda is kiterjesztessék. 

Mi az első kérdést illeti, az tévedésből intéz
tetet t hozzám, mert a hirlapi eautiót nem ismer
hetem el juridikai rendszabálynak. Az. fölfogásom 
szerint részint politikai, részint pedig rendőri rend
szabály természetével bir, a mi kitűnik az 1848. 
XVIII. t. ez. azon intézkedéseiből, melyek szerint 
azok, kik valamely hírlapot indítani, vagy valamely 
nyomdát fölállítani akarnak, eme szándékukat a 
politikai közigazgatási főnöknek tartoznak bejelen
teni, ak i viszont erről a belügyminiszternek tesz 
jelentést. Mindamellett azonban, hogy ezen kérdés 
inkább a belügyminiszterhez lett volna intézendő, 
azon helyzetben vagyok, hogy arra nézve a kor
mány nevében nyilatkozhatom. (Hattjuh!) 

A kormány nagyon hiányosnak tartja az 
1848. XVIII. t. czikket, mely a sajtótörvényt fog
lalja magában, és pedig oly annyira hiányosnak 
tartja azt, hogy sokkal könnyebb dolog volna a 
sajtó viszonyokat egy organicus rendszeres uj tör
vény által szabályozni, mintsem a létező hián3ro-
kat novelláris utón kijavítani. Azonban a kor
mány sem az egyik, sem a másik orvoslathoz 
nem folyamodott. De akármelyik módszert fogad
t a volna is el a kormány a kettő közül, annyi 
bizonyos, hogy eljárását nem a hirlapcautio kér
désénél kellett volna megkezdenie, mint inkább az 

KÉPV. H. KAPLÓ 1841 ra-

1848. XVIII. t. czikk anyagi részénél, mely a 
legtöbb baj forrását képezi, és a mely, midőn egy 
részről a sajtó utján elkövethető vétségeknek csak 
egy részét sorolja fel, más részről a legkülönbö
zőbb sajtóvétségek büntetésénél a helyes fokozatot 
nem tartja meg, és igy például a fölség személye 
elleni tiszteletlenséget a fölségsértéssel, az egy
szerű izgatást a nagyobb beszámitásu lazítással 
egy kalap alá szorítja. 

A kormány tehát azt hiszi, hogy, ha a sajtó 
viszonyok rendezéséhez fogna, a fősúlyt a kü
lönböző sajtóvétségek fogalmának helyes ós sza
batos megállapítására kellene fektetnie. Ez azon
ban a kormány felfogása szerint a büntető tör
vényhozás hatásköréhez tartozik és épen azért, 
mert a büntető törvényjavaslat teljes valószínű
séggel már a jövő télen a ház asztalára lesz le 
téve, és mivel épen ezen oknál fogva a kormány 
feleslegesnek ta r to t ta uj organicus sajtótörvény
nyel föllépni: tehát a legkövetkezetlenebb és leg-
kevésbbé indokolható eljárást követné a kormány 
akkor, ha most az utolsó órában egy novellát 
e tárgyban akarna a ház asztalára letenni, s 
ezen novellában is nem a legfőbb baj orvoslásá
ról gondoskodnék, hanem egy alrendü kérdés, a 
hirlapcautio kérdésének megoldására szorítkoznék. 

Ily egyoldalú eljárásra annál kevésbbé szán
hatja el magát t. ház! a kormány, ha azon nagy 
horderejű s nagy fontosságú kérdések halmazára 
tekint, a melyek a törvényhozás halaszthatlan 
intézkedését oly sürgősen követelik és a melyek 
mind a tőrvény hoz ásnak, mind pedig a kormány
nak összes munkaerejét és idejét igénybe veszik. 
Ezen nagy horderejű föladattal szemközt a hir
lapcautio kérdésének fontossága elenyészik és a 
kormány azt hiszi, hogy az ország jól fölfogott 
érdekében akkor jár -el, midőn a törvényhozás 
tevékenységét mindenek előtt az ország első ren
dű követelményeinek kielégítésére hivja fel, 
hová a hirlapcautio kérdése semmi esetre nem 
tartozik és ezen kérdést akkorra halasztja el, mi
dőn a büntető törvénykönyv megállapításával 
egyúttal a sajtó viszonyok is végleges rendezést 
fognak nyerni. 

A mi a t . képviselő ur második kérdését illeti, 
melyben a magyarországi sajtótörvényeket a 
királyhágóntuli részekre is kitérjesztetni kívánja : 
van szerencsém a t. képviselő urat megnyugtatni, 
hogy a rendeletek e tárgyban már készen vannak, 
és azokat a legrövidebb idő alatt ki fogom bocsá
tani, a mi által a királyhágontuli részekben a 
praeventiv censura szintén el lesz törölve és az 
esküdtszéki eljárás a sajtótörvényekre nézve 
Erdélyre is ki lesz terjesztve. (Helyeslés.) 

Tisza László : T. ház ! Én nagyobbrészt 
meg vagyok a t. igazságügy miniszter ur válasza 
által nyugtatva. Elismerem, és igen helyes eljárás-
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nak tar tom azt, hogy a sajtóvétségek, mint 
minden egyéb utón elkövetett vétségek a bün
tető törvénykönyv nyomán büntettessenek meg 
a jövőben. Köszönettel veszem azon nyilatkozatot, 
hogy az erdélyi sajtóviszonyokat szabályozó rende
lete a közelebbi időben meg fog jelenni, föntartva 
magamnak megsürgetését azon esetre, ha netalán 
késni találna. De bocsásson meg a t. miniszter 
ur, hogy feleletének 3-ik pontjával nem érthetek 
egyet. Mert ha a cautio kérdését csak azon egye
sek kérdésének tekinthetjük, akik a cautiót letenni 
kötelesek, akkor igenis elismerem, hogy e kér
dés az ország első szükségeit érintő kérdések 
sorába nem tartozik; de ha a cautio kérdését ugy 
tekintjük, mint én tekintem, t. i. mint hatalmas 
akadályát a szabad vélemény nyiívánulásának: j 
(Helyeslés bal felől) ugy igenis annak megszünte
tését első helyre tenném, és nagyon csekély 
és nagyon rövid időt igénybe vevő eljárásnak 
tartanám, ezen bajt egy novelláris artieulus által 
megszüntetni. (Helyeslés hal felől.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a miniszter 
ur válaszát? (Igen! Nem!) A kik tudomásul 
veszik, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik) A 
többség tudomásul veszi. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. képviselő ur még egy interpellatiót intézett 
hozzám. Ezen második interpellatiójában felhozza 
a képviselő ur azon körülményt, hogy Erdélyben 
vannak városok és községek,* melyekben semmi
féle úrbéri viszonyok nem léteznek és a melyek
ben a tagosítást az illető úrbéri törvényszékek 
megtagadták. Azon kérdést intézi tehát hozzám 
a t. képviselő u r : van-e tudomásom a törvény
székek ezen eljárásáról? és másodszor: ha vajon 
szándékozom-e ezen bajon segíteni ? 

A mi az első kérdést illeti, arra igenlőleg j 
kell felelnem és kijelentenem, hogy az úrbéri 
törvényszékek máskép nem is járhat tak el : 
mert az úrbéri törvények és szabályok, a 
melyek Erdélyben érvénynyel birnak. csak úrbéri 
tagosításról és birtokrendezésről rendelkeznek, 
ellenben arányositási és tagositási törvény a nem 
úrbéri birtokokra nézve eddig Erdélyben nem lé
tezett. Erezvén e bajt, siettem Erdélyre nézve 
egy törvényjavaslatot összeállítani, a mely épen 
az ily helyeken eszközlendő arányositási és tago
sitási müveletekre vonatkozik, és hiszem a t. kép
viselő urnák tudomása van a törvényjavaslatról: 
mert, mielőtt azt a ház asztalára letenném, szük
ségesnek tar to t tam azt az erdélyi képviselők elő
leges bírálata alá bocsátani. Mihelyt ezen bí
rálat be lesz fejezve, és ugy hiszem, hogy ez a 
legközelebb időben — tán május havában — meg 
fog történni, azonnal le fogom a törvénj^javas-
latot a ház asztalára tenni. (Helyeslés.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház ! Én teljes köszönet

tel veszem a miniszter urnák e tárgyban te t t 
eddigi intézkedéseit. Egyetlen egy szerény meg
jegyzést vagyok bátor koczkáztatni, azt t . i. hogy, 
— ha emlékezetem nem csal, ámbár már igen 
ré gen vártam ezen feleletet — ugy tudom, hogy 
nem kizárólag Erdélyről szóltam. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a minisz
ter urnák ezen válaszát? (Igen!) Tehát a ház 
tudomásul veszi. 

Horvát Boldizsár : Bocsánatot kérek, én 
a képviselő ur interpellátioját ugy fogtam föl, 
hogy az csak kizárólag Erdélyről szól. Egyébiránt 
Magyarországon egészen eltérő viszonyok vannak, 
és Magyarországbau a nem úrbéri birtokokra néz
ve is már létezik arányositási és tagositási tör
vény : az 1830. XH-ik t. ezikkében. 

Még egy interpeliátióra szándékozom felelni, 
a melyet Miletics képviselő ur intézett hozzám. 

Miletics képviselő ur ugyanis egyik inter-
jjellatiójában, azon panasznak adott kifejezést, 
hogy az országos törvénytár Újvidék városa ré
szére rendetlenül expediáltatik, és különösen kie
meli, hogy az 1868-ik év végéig szóló törvénytár 
és az egyes törvények az ott dívó szerb nyelvű 
fordításban még múlt év végéig sem küldettek át, 
sőt Újvidék városa azokat még maiglan sem vette. 

Ezen interpellatio té te te t t—ugy hiszem—dec. 
9-én. Mielőtt ezen interpeliátióra felelnék, ki kell 
emelnem azon körülményt, hogy a törvényható
ságoknak az 1868. III-dik t. czikk értelmében, 
mely a törvények kihirdetéséről szól, két rend
beli törvény-küldemény jár. Először is a tör
vények kihirdetése után azonnal megküldjük a 
törvény hiteles másolatát egy-egy példányban, má
sodszor az év végével az azon évi összes törvények 
gyűjteményét, vagyis az ..Országos törvénytára t . 

A mi a elsőt illeti t. i. a koronkint meg
jelenő egyes törvények hiteles másolatát ezek
re nézve képviselő ur hibás forrásból, merítette 
értesülését, mert Újvidék városának nemcsak az 
1868-dik évi hiteles másolatok, hanem az 1869-
dik éviekből is annyi, a mennyi azon napig ki volt 
adva, t. i. az I—Xl-ig terjedő tör vény czikkek 
azon napon, melyen az interpellatio hozzám intéz
tetet t , már át voltak küldve. Az összes törvény
gyűjtemény, természetesen mindig csak az év végén, 
illetőleg a jövő év elején küldhető meg. Máskép 
áll a dolog a fordításokra nézve. Az 1868-dik 
törvények fordításának egy részét elküldöttem 
1869. májusban; a másili részt pedig 1869. június
ban. Tehát nem áll az interpelláló urnák azon 
panasza sem, hogy a szerb fordítású 1868-diki 
törvényeket maiglan sem bírnák; mert az 1868. 
évi törvények fordítása már 1869. júniusban Uj-

I vidék rendelkezésére állott; sőt az 1869. évi 
j törvények íorditásának egy része is már Ujvi-
I dék város kezei közt van. 
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Újvidék városa soha nem is emelt panaszt e 
tárgyban. Intézett ugyan egy föliratot a minisz
tériumhoz, ebben azonban egészen mást kór, azt 
ti. i. hogy a szerb nyelvű fordítások egyidejűleg 
küldessenek el a magyar szövegüekkel. Ámde ez 
oly kivánat, melyet őszintén meg kell vallanom, 
nem vagyok képes teljesíteni. Nem teljesíthetem 
pedig azért, mert a törvényeket nagyon termé
szetesen csak akkor adhatom fordítás alá, ha azok
nak szövege az országgyűlés mindkét háza által 
végleg megállapittatott. Azonban eddigelé a törvé
nyek oly sürgetősek voltak, igy—pl. a költségve
tésre vonatkozó törvények, —hogy azok a tör
vényhozás megállapítása után azonnal szentesítés 
alá terjesztettek és a szentesítés után rögtön ki
hirdettettek. 

Ha tehát ón e tekintetben szorosan a tör
vény betűjéhez akarnám magamat tartani, mely 
szerint a különböző nyelvű fordítások egyidejű
leg hirdettessenek ki, és küldessenek meg az illető 
törvényhatóságoknak; akkor a törvények kihirde
tését egyátalában el kellene halasztani mind
addig, mig azok fordítása nem eszközöltetett; 
ez pedig— különösen a mai körülmények között — 
nem volna tanácsos és egyátalában nem volna ki
vihető, e téren tehát elnézést kérek a t. képviselő 
uraktól, mindaddig, mig normális kerékvágásba 
nem jutunk. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak tudomásul venni ? 
{Fólkiáltások: Tudomásul oessszük !) 

Halász Bo ld izsár : Bocsánatot kérek, én a 
házszabályokhoz szólok. Jelen nem lévén az illető 
képviselő ur, a feleletet tudomásul nem lehet ven
ni. (Ellenmondások jobbról.) 

A házszabályoknak eleget kell tenni. A ház
szabályokat módosító határozata a háznak azt 
mondja, hogy „ellenben az interpellatióra adott 
válasz alkalmával vitának helye nincs, hanem a 
ház az interpelláló válasza után egyszerű szava
zattal határoz a felett, vajon a miniszter vála
szát tudomásul veszi-e vagy nem ?" Sem én, sem 
más nem felelhet a miniszter válaszára: az inter
pelláló pedig nincs jelen. A miniszter urakat 
nem korlátozza a házszabály, azok akkor vála
szolnak az interpellatióra, mikor tetszik, tehát ha 
véletlenül nincs jelen az interpelláló, annak fön 
kell hagyni azon jogát, hogy a legközelebbi 
alkalommal felelhessen. (HelyesUs bal felől: ellenzés 
jobb felől.) 

Horváth Boldizsár igazságiigyminisz-
t e r : Bocsánatot kérek, ha tudtam volna, hogy 
Miletics képviselő nincsen jelen, akkor bizonyo
san nem adtam volna feleletet az interpella
tióra. Méltóztassanak tehát ugy venni, mintha 
nem adtam volna. A legközelebbi alkalmat föl 
fogom használni, hogy felelhessek. (Fólkiáltások 
jobb felől: Tudomásul vessszük.) 

E l n ö k : Méltóztassanak arra a már sokszor 
felolvasott 609. számú határozatra figyelmezni, 
abban az van mondva: „ Az interpellatióra adott 
válasz után vitának helye nincs, hanem a ház az 
interpelláló viszonválasza után egyszerű szava
zással határoz a fölött, vajon a miniszter vála
szát tudomásul veszi-e vagy nem?" (Fólkiáltá
sok balról: No hát!) Tehát mikor a képviselő ur 
jelen lesz, a miniszter ur újra nyilatkozni fog-

Következik a központi bizottság jelentése. 
Bujanovics Sádor j e g y z ő (olvassa a köz

ponti bizottságnak az államköltségvetésről szóló 
törvényjavaslat tárgyában jelentését.) 

Elnök: T. ház ! A bizottság legkisebb ész
revételt sem tevén, nem tudom mikor méltóz
tatnak e tárgyat napirendre tűzni? Talán a do
log siettetése tekintetéből még ma tárgyalás alá 
vehetnők, ha a miniszter urnák nincs ellene 
észrevétele. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
szabályoknak azon rendelete, hogy, ha az osztály
tárgyalások után beadatik a központi bizottsági 
jelentés, bizonyos idő hagyassék a központi bizott
ság előterjesztésének tanulmányozására, igen mél
tányos és indokolt. De miután ezen tárgyra az 
osztályok és a központi bizottság által semmi 
észrevétel nem tétetik, s a tőrvényjavaslat min
den egyes tétele a ház által már ugy is megsza
vaztatott , csupán a külforma megállapításáról van 
szó, mely pedig megegyez az elébbi hason tar ta lmú 
törvények formájával; talán jó volna, ha még ma 
tárgyalnék e törvényjavaslatot. (Helyeslés.) 

Elnök : Átalánosságban van e valakinek va
lami észrevétele ? (Nincs.) Ha nincs, tehát részle-
tenkint fog fölolvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvas:) Törvény-
ezikk az!870-ik évi államköltségvetésről. 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottságnak a czimre nézve nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk.) 
Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az !.§-•.): 
az 1870-ik évre, ez év január 1-től deczember 
31-ig a magyar korona országainak rendes kia
dásai százötvenhárom millió nyolczszáz nyolezvan 
kilenezezer hatszáz hatvanegy o. é. forintban 
rendkívüli kiadásai pedig harmincznyolczmillió, 
hatszáz ötvenkétezer hatszáz hetvenhét o. é. fo
rintban állapittatnak és ajánltatnak meg. 

Bujanovics Sándor előadó : A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

Elnök : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk.) El
fogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt:) „Ez összegek a következő fejezetek, czi-
mek és rovatok szerint osztatnak meg" : (Olvassa 
az 1-ső—XVlLik fejezeteket.) 
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Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
XVII. fejezet 5-ik cziménél „Közművelődési ezélok" 
a t. ház a magyarországi és erdélyi történelmimü-
emlékek fölkeresésére, fölállítására, fölvételére, laj
stromozására, osztályozására és felügyeletére 16,500 
f'rtot szavazott meg. Azon alkalommal, midőn ez 
tárgyaltatott , a t . ház, ugy emlékszem, Simonyi 
képviselő ur fölszólalására azt határozta, hogy a 
vallás és közoktatási miniszter ur ez iránt nyi
latkozzék a ház előt t : mi lenne a folyó évben a 
történeti emlékek kiadására fordítandó? mi annyival 
inkább szükséges, minthogy, ha a történeti műem
lékek fölkerestetnek, azok ki is adassanak. A 
múlt költségvetésben is előfordult ily tétel és a 
magyar akadémia annak alapján gondoskodott a 
történelmi emlékek kiadásáról: ez okból okvetlen 
szükségesnek tar to t ta a minisztérium, hogy e 
czélra nézve még egy tétel vétessék föl a költség
vetésbe. Bátor vagyok ennélfogva fölkérni a t. 
házat, hogy mindjárt a fönebbi „a magyarországi 
s erdélyi történelmi műemlékek fölkeresésére stb." 
vonatkozó tétel után, a következő uj tételt mél
tóztassék megszavazni: „történeti emlékek kiadá
sára 15 ezer írt." 

Méltóztassék tekintetbe venni, hogy a biroda
lom másik felének kisebb tartományai is saját or
szágos aJapjokból bizonyos összeget szánnak e 
czélra. Egyébiránt a múlt évi költségben is meg 
volt e czélra a szükséges összeg szavazva, s ez 
alkalommal is csak egy közbejött indítvány kö
vetkeztében maradt egyelőre ki. Bátor vagyok 
tehát a történeti emlékek kiadására 15 ezer írt 
fölvételét ajániani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 14. lapon az 5. ez. a l a t t : 
Magyarország és Erdély történelmi műemlékek 
fölkeresésére, fölásatására, fölvételére, lajstromo
zására, osztályozására és fölügyeletére: 16,500, 
ezután jönne következő uj tétel : „történeti emlé
kek kiadására 15,000 í r t ." (Helyeslés.j 

Csengery Antal : Méltóztassék e tételt ép-
oly czimmel bevenni, mint a tavali költségvetés
ben előfordult. Ugyané tétel praeliminálva volt 
ezen évi költségvetésben is a közoktatási minisz
ter ur által, azonban véletlenül maradt ki csak, 
azaz: sajátlag Simonyi Ernő indítványára véle
ményadás végett a közoktatási miniszterhez uta
sít tatott . A miniszter ur nincs ugyan jelen: miután 
azonban a költségvetésre tartozó dolgokban a 
minisztériumot a pénzügyminiszter ur képviseli ; 
azt hiszem, hogy ő ezen tételt a közoktatási 
miniszter ur helyett és annak nevében indítványoz
ha t ta . Minthogy ezen tétel az ezelőtti évben is 
meg volt szavazva, alig lehet az ellen kifogás : mert 
hiszen különben az akadémiának meg kellene 
szüntetni a történelmi emlékek kiadását. Ezen 
emlékek kiadása, mint méltóztatnak tudni, már 
50 kötetre megy s oly fontos okmányokat tar

talmaz, hogy a hazai történetírásnak egészen 
uj forrásokat nyitott. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak beleegyezni, 
hogy még 15,000 frt vétessék föl? (Elfogadjuk!) 
ezime pedig ugy lesz, mint volt a tavalyi költség
vetésben. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 18-dik 
fejeset 1. 2. és 3. czvnmt, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. < katsa a 18-dik fejezet 4. 
czirnét.) 

Csengery A n t a l : Engedelmet kérek, i t t az 
igazságügy minisztérium költségvetésének most 
fölolvasott, 4. czim első tételében egy nyomtatási 
hiba fordul elő, t. i. „a központi telekkönyvi hiva
talra' ' föl van véve 10,500 frt, azonban va
lósággal a költségvetésben 10,050 frt. áll, mél
tóztassanak ezt kiigazítani annyival inkább, mert 
ez aztán megegyezik egészen a czim kerekszá
mával, mely 390,000 f'tot tesz. 

Mihályi Péter jegyző: A 15-dik lapon 
az utolsóelőtti kiadási tétel, ,.Központi telekkönyvi 
h ivata l" 10,500 frt kiigazítandó ennélfogva: 
10,050 frtra. (Helyeslés.) 

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

| Mihá ly i P é t e r j egyző (olvassa a honvédel
mi minisztérium lí'öltségvetésének 1, 2, 3, 4 - dtk 
czirnét.) 

Elnök*. Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa: Horvát, 
szlavón, dalmát minisztérium személyzete és rend-
kivüli kiadások.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
| Tehát elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a belügy-
\ minisztériumi költségvetés 1, 2, 3-t'k czímét.) 

Zeyk K á r o l y : T. ház! Midőn a belügy-
niszterium budgetje tárgy altatott, akkor a mi
niszter ur, ki most betegsége miatt távol van, 
fölfejtette, hogy mily összeköttetésben van Er
délyben a kir. biztosság, a földtehermentesítési 
alapigazgatóság Kolozsvárott, és az igazoló bi
zottmány, hogy t. i. azoknak tagjai egyszer 
egyik, másszor másik helyen alkalmaztatnak a 
szerint, amint i t t vagy ott a dolgok szaporodnak. 
Azt hiszem, mindenesetre az ügynek hátramara
dására szolgálna, ha ezen tételeknek czimei kö
zött nem engedtetik meg a virement. Annálfog
va ón azt indítványozom, hogy az 1, 2, 3-ik czim 
helyett ez tétessék első ezimnek : „Az erdélyi 
kir. biztosság, földtehermentesitési alapigazgató
ság Kolozsvárott, igazoló bizottmány". Az összeg 
maradna épen az, mely a költségvetésben van, 
csakhogy azon három tétel egybe foglaltatik. 
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Tehát kérem, méltóztassék a t. ház ezen in
dítványomat elfogadni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a beadott 
indítványt.) 

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

E szerint tehát lesz : „Erdélyi kir. biztosság, 
loldtehermentesitési alapigazgatóság Kolozsvárott, 
igazoló bizottmány" az első ezimen 143,800 ft.; 
a következő 4-ik czim pedig lesz 2-ik, az 
5-ik 3-ik, s a 6-ik lesz a 4-ik czim. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a rendkí
vüli kiadások összes fejezeteit, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az államköltség
vetés 2-ik §-át egészben? (Elfogadjuk!) 

Tehát a 2-ik § el van fogadva. 
Mihály i Péter j egyző (olvassa a költség

vetés 3-ik szakaszát.) 
Bujanovics Sándor e l ő a d ó : A 12-ik feje

zet alatt egy sajtó hibára vagyok bátor a t. há
zat figyelmeztetni; ott ugyanis az ál l : „Az 1860. 
évi közjövedelmek" e helyett hogy „1869-ik évi 
közjövedelmek" 

E l n ö k : Ezt kérem kiigazítani. Elfogadja a 
tisztelt ház e szerint kiigazittatva a 3-ik szakaszt í 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4, 5, 
és 6-ik §-í; melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak; 
olvassa tovább a 7-ik %-t.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7. §-tí (Elfo
gadjuk !) 

E szerint a t. ház ezen törvényt részletesen 
is elfogadta. Holnap utószor föl log olvastatni 
és a főrendi házhoz tárgyalás végett átküldetni. 
Addig a most történt néhány ezer forintnyi vál
tozás be lesz iktatva ós a szerint a sommá is 
rectifieálva. 

Következik a napirenden levő tárgy: „ a 
központi bizottság jelentésének tárgyalása egye
temben Tisza Kálmán határozati javaslatával, az 
állam vaspályatársulat adójáról szóló törvény
javaslat iránt. " 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : Mielőtt a t . ház a korábbi alka
lommal ezen törvényjavaslat tárgyalásába, bocsát
kozott volna, mindjárt az előadó ur indokolása 
után, Tisza Kálmán képviselő ur a következő ha
tározati javaslatot adta be. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Tisza 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Én magam részéről Tisza Kálmán kép
viselő ur határozati javaslatát elfogadom, és nincs 
észrevételem az ellen, hogy mindazon okmányok, 
melyek a déli vaspályatársulat engedélyezésére 

vonatkoznak, a pénzügyi bizottság elé terjesztesse
nek és ott megvizsgáltatván és a körülmények 
földerittetvén, a háznak a bizottmány által jelen
tés tétessék. Az általam beterjesztett törvényja
vaslatnál ezen tárgy csak mellékesen jött szóba : 
mert méltóztassanak megtekinteni a törvényja
vaslat czimét és tartalmát, abból kitűnik, hogy 
a törvényjavaslat csak a szabadalmazott állam -
vaspályáról szól; tehát minden más közleke
dési vállalat, mely a birodalom másik részében 
tartja székhelyét, ezen törvényben nem említtetik, 
így például a dunagőzhajózási társaság sem em
líttetett, melyre nézve megjegyzem, hogy ezen 
vállalatra nézve is folytak tárgyalások a másik 
minisztériummal, mind a kamatbiztositás mind a 
jövedelmi adó miként fizetésére nézve s miután 
a társaság e hónak 12-én tartja közgyűlését, s 
a közgyűlés valószínűleg elfogadja a két minisz
térium közt történt megállapodást, a keletkezett 
egyezség külön beterjeszthető lesz a képviáelő 
házhoz, a mi ezen törvényjavaslat kiegészítéséül 
fog szolgálni. 

A déli vaspálya-társaságra nézve, mint em
iitettem, én csakis pénzügyi szempontból vizs
gáltam meg az engedély-okmányokat s pótszer
ződéseket, és ugy találtam, hogy az utolsó szer
ződés az előbbi kérvény által állapíttatott meg, 
még pedig 1866. febr. 27-ón s a minisztérium ós 
e társulat által alá is Íratott. Ezen szerződést 
ő folsége 1866. év június 30-án megerősítette s 
ezen legfelsőbb megerősítés, 1866. szept. 16-án ezen 
társaságnak tudtul is adatott. E megállapodásra 
az Olaszországgal kötött békeszerződésben — a 
10. pontban — hivatkozás is történik. Engem kü
lönösen egy körülmény indított arra, hogy a déli 
vaspályatársulattól a jövedelmi adót ne követel
jem ; és ezen ok az, hogy az emiitett ujabb szerződés 
a déli vaspálya összes vonalaira egy garantia-össze-
get állapit meg, mig azelőtt öt külön vonal ré
szére külön-külön biztosítási összeg volt meg
szabva; és igy, ha az első szerződés változatla
nul főnállana, könnyen megtörténhetnék, hogy mig 
egyes vonalak a biztosított összegnél sokkal töb
bet jövedelmeznek, mások után mégis nevezetes 
kamatbiztositási összeget kellene fizetni, és a ke-
vésbbé jövedelmező vonalak hazánkban vannak. Ha 
tehát én a jövedelmi adót kiszabtam volna a tár
sulatra, könnyen megtörténhetett volna, hogy a 
magyarországi vonalaknak egyik vagy másik ré
sze nem jövedelmezvén egészen azon összeget, 
a mely az első szerződés szerint biztosítva volt, 
a magyar állam nevezetes fizetési kötelezettséget 
vett volna magára, s igy nem akar tam magam 
a tényleges állapot ellen cselekedni. 

Ismételve megjegyzem, hogy én e kérdést 
csakis pénzügyi szempontból tekintettem ; de mi
után más nézet is merült föl, szükséges ezen kér-
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désnek, mely ezen törvényjavaslat alkalmával 
mellesleg volt érintve, végleges eldöntése és fel
derítése ; e tekintetben igen czélszerünek tar tom 
azon indítványt, a melyet Debreczeu város érdemes 
képviselője tet t , t. i. hogy a pénzügyi bizottság I 
minden erre vonatkozó okirat megtekintésére és 
véleménye előterjesztésére utasittassék ; miért is ez j 
indítványt magam részéről elfogadom. 

Mikó Imre közlekedésügyi miniszter: 
Akkor nekem is lesz módom az én álláspontomat 
földeriteni. 

E l n ö k : Tehát Tisza Kálmán képviselő ur 
határozati javaslatában foglalt kérdésre nézve a j 
pénzügyi bizottság meghallgatandó lesz, egyéb
iránt magát a törvényjavaslatot tárgyalhatjuk, 
mert a képviselő ur ugy fejezte ki magát, hogy 
e törvényjavaslatot átalánosságban részletes tár
gyalás alapjául elfogadja, azonban e kérdésre 
nézve a pénzügyi bizottság kihallgatandó lesz. 
Tehát csak e kérdésre nézve a pénzügyi bizottság 
kihallgatandó lesz, a törvényjavaslatot magát 
pedig részletesen tárgyalhatjuk. 

Tisza K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
hogy a végzésnek annak kellene lenni, hogy rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja a ház a tör
vényjavaslatot, de egyszersmind elfogadja azon 
határozati javaslatot is, a melyet benyújtani sze
rencsém volt. 

E l n ö k : Elfogadja a ház Tisza Kálmán 
határozati javaslatát ? (Elfogadjuk.) Tehát a hatá- , 
rozati javaslatot elfogadja a ház. 

Most következik a 2. kérdés. Elfogadja-e a 
ház e törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás ala]3Jául 1 (Elfogadjuk.) Tehát 
általánosságban a törvényjavaslat el lévén fogadva, 
következik annak részletes tárgyalása. 

Jámbor P á l j egyző : (Olvassa a törvény
javaslat czimét.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e törvényjavaslat czimére nézve három észrevételt 
tesz, ugyanis eszó helyett „vezénylet székhelye" te
endőnek véli „igazgatósági székhelye" ; a 2. be
kezdést — mely csak nyomdai tévedésből kapcsol-, 
ta tha to t t össze a czimmel — attól külön választva, 
közvetlenül az l-ső§. elé teendőnek véli ; végre a 
czimben, valamint a 2 , 5 . ós 7-ik §§-okban elő
forduló e szót „államterület" a törvényekben 
eddig használt, s állam viszonyunknak megfelelőbb 
kifejezéssel véli akként felcserélni, hogy az 
„államterület" egy szó helyett az idézett §§-
okban s a czimben elválasztva: „állam területe" — 
„állam területén " stb. az értelem szerint 
alkalmazva tétessék. 

ElnÖk: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a czim elfogadtatott. 

Jámbor P á l j e g y z ő : [Olvassa az eredeti 
törvényjavaslat í. %-dt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az I-sŐ §-ban a 2-ik 
bekezdésnek szövege ezen szóig: fölosztatik stb., 
következőkép volna szerkesztendő : 

„Az arány, mely szerint ezen három vonal 
tiszta jövedelme után fizetendő adó a két állam 
területe közt fölosztatik." 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk.) 
Ennélfogva elfogadtatott. 

Jámbor P á l (olvassa a 2-ik %-t.) 
K i r á l y i P á l : A központi bizottság e §-ra 

nézve is részint szabatos értelmezés, részint nyel
vészeti tekintetből ajánl némely módosítást és 
véleményem szerint a második §. következőleg 
szerkesztendő : Az éjszaki vonalnak, mely egé
szen az osztrák államterületen fekszik, adója — 
az osztrák — a délkeleti vonalé pedig a magyar 
államkincstárt illeti. — Miután ez utóbbi vonal
nak egy 1190 ölnyi része (morva hidtól a mar-
cheggi állomásig) osztrák állam területén fekszik: 
a magyar államkincstár e vonal összes adójából 
annyit, a mennyi az egész vonal hosszának ará-
nj^ában e vonalrészre esik, az osztrák állam
kincstárnak megtérít. 

Elnök : Elfogadja a t . ház ? (Elfogadjuk!) 
Huszár I m r e : Bocsánatot kérek, ugy ve

szem észre, hogy a jegyző ur nem a pénzügyi 
bizottság által elfogadott szerkezetet olvassa, az 
eddigi gyakorlat szerint pedig ezt kellene olvasnia, 

K i r á l y i Pá l e lőadó : Az eddigi gyakorlat 
az volt, hogy a jegyző olvasta az eredeti szerke
zetet, az előadó pedig a pénzügyi bizottságét. 

Elnök : így ment most is az eddigi gya
korlat szerint, a jegyző olvasta a törvényjavas
lat eredeti szerkezetet, az előadó pedig jelentést 
tevén a központi bizottság véleményéről, felolvasta 
egyúttal a pénzügyi bizottság által szerkesztett 
szöveget. 

Jámbor Pál jegyző (olvassa a 3. %-t). 
Királyi Pál előadó: A 3. §. 2. sorában 

ismét előfordul az „államterületén" ez két szóvá 
szakittatván, a 3. §. szerkezete következő lesz: 
„A közös j)écs-uj-szőnyi vonal adója a két állam
kincstár közt e két állam területén fekvő vonal
részek mértföld aránya szerint osztatik fel. Te
kintettel azonban Bécs közelében a nagyobb for
galomra, ez arány kiszámításánál a Bécshez leg
közelebb eső első mértföld kettőnek fog vétetni 
oly módon, hogy az egész vonal adójának r/22" 
tedrésze az osztrák, T5/22"tedrésze a magyar állam
kincstárt illesse." 

Elnök : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Jámbor Pál jegyző (olvassa a 4-ik %-t.) 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Tehát elfogadtatik. 
Jámbor Pál jegyző (olvassa az 5-ik %-t.) 
K i r á l y i P á l előadó: Ezen 5-ik §-ban há

romszor fordul elő együtt szó „ államterület," 
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a központi bizottság mind három helyen két szóvá 
elválasztatni javasolja. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? {Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatik. 

Jámbor Pál jegyző : (Olvassa a 6-ik §-í.) 
Királyi Pál előadó: E hatodik §. 3-ik so

rában szintén a már elfogadott „állam területén" 
hozatik javaslatba. 

Huszár Imre: T. ház! Ezen törvényjavas
lat 1-ső §-ában azon, véleményem szerint, igen 
helyes elv lett érvényesítve, hogy az osztrák ál
lam vaspályatársaság által fizetendő adónak fölosz
tási aránya az egyes vonalak üzletének nyert jö
vedelme után állapittatik meg. A 6-dik §. azon 
hitelintézetekről és biztosító társulatokról szól, 
melyek vagy a magyar, vagy az osztrák állam
területen levén, alapszabályaik értelmében meg
határozott főszékhelyükön kivül a másik állam
területen fiókintézetekkel birnak. Azonban ezen 
§. teljesen nélkülözi azon világosságot és szaba
tosságot, melyet minden törvény, — különösen pe-
dik két egymással szerződő állam pénzviszonyait 
szabályozó törvény — mulhatlanul megkíván. Jele
sen ezen §. 2-dik és 3-dik pontozatai annyira 
telve vannak azzal, mit a németek „Verklausu-
lirung-nak hinak, hogy igy igen sok félreértésre, 
sőt önkényes félremagyarázásra is adhatna okot. 
E mellett ezen §. megállapításai korántsem 
életbe vágók, hogy azoknak elhagyása azon inten-
tióknak, melyek ezen törvényjavaslat szövegezésé
nél irányadók voltak, legkevésbé is praejudikál-
hatna. Ennél fogva ezen pontozatok elhagyására 
vonatkozó módositványomat van szerencsém a 
t. háznak elfogadás végett ajánlani. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Huszár Imre 
módositványát): A 6-ik szakasz ötödik sorában ol
vasható : a „mennyiben" szótól, egészen a 14-ik 
sorban előforduló „nehézséggel járó" szavakig be
zárólag terjedő szöveg hagyassák ki. Az ekkép mó
dosított 6-ik szakasz következőképen hangzanék: 

„Mihez képest megállapíttatik: hogy az adó-
fölosztás tekintetéből a fiókintézet tiszta jöve
delmének kinyomozása azon államterületen, hol 
a fővállalat székel, az adóalávétel pedig a fiók
intézet székhelyén eszközöltetik: az adókivetés ezél-
jából az összes tiszta jövedelem a fő és fiók in
tézet közt azon arány szerint osztandó meg, a 
mint a fiókintézet külön kimutatandó nyers jöve
delme az anyaintézet nyers jövedelméhez áll." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 
ház! En a módositványt el nem fogadhatom, és 
pedig azért, mert a 6-ik §-ban elősorolt körülmé
nyek figyelembevétele okvetlenül szükséges minden 
jó leszámolásnál, egyébként megjegyzem erre 
nézve, hogy miután ezen törvény a teljes reciprocitás 
alapján alkottatott, tehát mindkét állam területén 
egyiránt érvényes: sérelmet egyik sem szenvedhet. 

De méltóztassék figyelembe venni azt is, hogy 
miután e törvényjavaslat a két kormány közti egyez
ményt tartalmazza, ha ily lényeges változtatás 
tétetik, ujabb egyezmény megkötésére lenne 
szükség, és akkor késleltetnők egy nevezetes, több 
százezer frtnyi összegnek a magyar kincstár által 
leendő átvételét, mely ezen törvény alapján tör
ténnék. 

En nem látom eléggé indokoltnak, hogy ezen 
változtatás czéljából uj egyezményi tárgyalást és 
ujabb országgyűlési tárgyalást tegyünk folya
matba és bátor vagyok a t. házat arra kérni: 
méltóztassék a 6-ik §-t ugy, a mint javaslatba 
volt hozva, elfogadni. (Elfogadjuk.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni % (Elfogadjuk ! 
Nem fogadjuk el!) A kik elfogadják, méltóztassa
nak fölállni (Megtörténik. FölkiáUások: Többség .'Ki
sebbségi EUenpróbát!) Szívesen rendelek el ellen
próbát. A kik el nem fogadják, méltóztassanak 
fölállni: (Megtörténik.) A ház többsége elfogadja. 
Következik a 7-ik §. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 7-ik sza
kaszt.) 

KirályiPál központi előadó: A7-ik§. má
sodik kikezdése helyesebben igy hangzanék: „Az 
adókivetés az illető állam területén fönálló adó
törvények szerint, és pedig ugyanazon mértékben 
eszközlendő, mely hasonló készítményeket áruló 
adóköteles felekre nézve saját államterületükön 
alkalmaztatik." 

Szontagh Pál (csanádi): T. ház! Én azon 
reménynyel kecsegtetem magamat, hogy szerencsé
sebb leszek a 7-ik szakaszhoz indítványozandó 
módositványommal, mint a közvetlenül előttem 
szóló Huszár Imre t. képviselő társam volt. Ezt 
pedig azért hiszem, mert az én módosításom sok
kal közelebb áll az eredeti német szöveghez, és 
mondhatom, önmagában indokolva van. 

A 7-ik szakasz második kikezdése t. i. azt 
akarja kifejezni, hogy a gyárminőségü vállalatok
nál ugyanazon adóval rovassanak meg a fiók
áruhelyeken gyártmányaik, meh^et hasonló gyárt
mányok után azon országban fizetnek, hol 
maga a gyártelep van. Ezt a pénzügyi bi
zottság szövegezése nem fejezte ki eléggé vi
lágosan ; a központi bizottság szövegezése pe
dig igen szövevényes, és nézetem szerint a má
sik félnek német szövegétől eltér. Módositványom 
ez lenne: „az adókivetés az illető állam területén 
fönálló adótörvények szerint és pedig ugyanazon 
mértékben eszközlendő, mely hasonló készítménye
ket áruló adóköteles felekre nézve" — eddig szó sze
rint a pénzügyi bizottság szövegezése, ezután az 
utolsóelőtti két sor kitöröltetvén, idejönne : „azon 
állam területén érvényes, melyen az'adó kivettetik." 
Ajánlom módosításomat a t. háznak elfogadás 
végett. (Elfogadjuk.) 
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Mihályi Péter jegyző {olvassa Szontagh Pál 
módositványát.): A 267. sz. a. előterjesztett tör
vényjavaslat 7-dik §. utolsó előtti sorában: „ fe
lekre nézve" szó után következő tétel végig ki
tőröltetvén, a helyett tétessék ez : „ azon állam 
területén érvényes, melyen az adó kivettetik. • 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Ezen módosityány sokkal világosabban és helye
sebben kifejezi ugyanazon eszmét,annál fogva 
részemről elfogadom. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a módositványt ? 
[Elfogadjuk !) Lesz tehát: 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a kiigazí
tott szöveget) : „Az adókivetés az illető állani te
rületén fönálló adótörvény szerint és pedig ugyan
azon mértékben eszközdendő, mely hasonló készít
ményeket áruló adóköteles felekre nézve azon ál
lam területén érvényes, melyen az adó kivettetik" 

Elnök : Elfogadja a t. ház az igy kiigazí
tott szöveget ? (Elfogadjuk!) Tehát igy lesz a tör
vényjavaslat beiktatandó : 

Jámbor Pál jegyző (olvassa a 8, 9, 10, 
11, 12. %%-at, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak), 

Elnök : Az igy kiigazított szöveg a holnapi 
ülésben harmadszorföl fog olvastatni s végleg 
megszavaztatni. 

Lónyay Miniszter ur néhány szentesitett tör
vényt fog bemutatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! 0 fölsége által szentesitett követkéz endő 
örvényeket vau szerencsém kihirdetés véget t be 

nyújtani: „Őcs.kir. fölsége legmagasabb udvartar
tásiköltségéről/' „Az 1849-től 1861-ig tettleg főn-
állt központi kormány közegeinek nyugdijairól." 
,,A posta jövedék 1869. évi kiadásainak fedezésére 
póthitel nyittatik." A magyar tengerparti kikö
tőkből külföldre szállított tölgyfa után eddig fize
tett illeték megszüntetéséről. " És végre ,,A 
pénzügyi törvényszékek ideiglenes föntartásáról 
szóló törvény megváltoztatásáról." Ezen ötrend-
beli szentesitett törvényt méltóztassék kihirdetni, 

Bujánovics Sándor jegyző (olvassa a szen
tesitett törvényeket.) 

Elnök : Ezen szentesitett törvényeket a kép-
' viselő ház hódoló tisztelettel fogadta, kihirdette 

és hasonló kihirdetés végett a főrendekhez fog az 
l holnap átküldetni. 

A mai napirend ki van merítve. Kérném 
a t. ház azon osztályait, melyek a hozzájok uta
sított törvényjavaslatokat még nem vették ta
nácskozás alá vagy még nem fejezték be, hogy 
azt tegyék most mindjárt, vagy délután: a mint 
az illető elnökök kívánni fogják. 

Holnap napirenden lesz az ismert Budapesti 
kölcsön iránti törvényjavaslat tárgyalása, a most 
részleteiben megszavazott törvényjavaslat végle
ges megszavazása a központi bizottságnak és több
rendbeli jelentése azon tárgyakról, melyek a ma 
délután tartandó ülésben fognak megállapittatni. 

Az ülés végződik déli 12 V4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Luksieh Bódog az úrbéri faizási adó iránt; Berzenczey László a 
bukaresti reform, magyar lelkész Kóos Ferencz ügyében; Ivánka Imre a nemesek név változtatási dija iránt 
interpellálják a kormányt. — Kollár Antal a törvényhatóságok virement joga tárgyában; Körmendy Sándor 
katonai laktanyák építése iránt határozati javaslatot adnak be. — A központi bizottság 1) a függő adóságokról, 
2) a kir. vegyes biróságok, 3) a fölebbviteli bíróságok, 4) az 1868. LTV. törv. ez. és végre 5) kz 1868. III. törv. 
ez. módosításáról szóló törvényjavaslatokról jelentést tesz. — A pénzügyi bizottság jelentése: 1) a képviselők 
szállásdíja emelését, és 2) apapirtizkrajezárosok és ezüst hatkrajezárosok forgalomból kihúzását tárgyazó törvényjavasla
tokról. — Az állandó igazoló bizottság jelentése folytán Elekes György és Petrieu Gyula képviselők igazoltat
nak és az osztályokba beosztatnak. A kormány felel Tisza Kálmán interpellatiójára az álíamjavak eladása tár
gyában, melyre nézve a számadási kimutatások tudomás végett kinyomatnak; továbbá válaszul Huszár Imre inter
pellatiójára a Nagy-Kikinda-becskereki vasút iránt, mely tudomásul vétetett. Törvényjavaslatok: az állam költség
vetésről, továbbá az államvaspálya adójáról harmadszor felolvastatva, végleg elfugadtatna'i. — A budapesti közmun
kálatokra tervelt kölcsön iránti törvényjavaslat átalános tárgyalása elkezdődik és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovich Kálmán, Lónyay Menyhért. 
Mikó Imre gr., később Eötvös József b., Festetich 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april 
hó 5-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Van szerencsém bemutatni a kórvényi bi
zottságnak sorjegyzékét, mely ki fog nyomatni 
és azután a t. ház tanácskozása alá bocsáttatni. 

A fiumei munieijjiumnak egy kérvényét 
mutatom be, melyben kérik és pedig sürgetöleg 
kérik a fiume-sz.-péteri vasútvonal kiépítését. 
Ezt tán sürgősen kellene tárgyalni, mert ez 
iránt már tö vényjavaslat is van beadva és igy 
a vasúti bizottsághoz lenne utasítandó. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18S4-. VII. 

Az elnökségnek több előterjesztése nincs. 
T e l e k y D o m o n k o s g r . : T. ház! 

Szász József marosvásárhelyi lakosnak kérvé
nyét a t. háznak figyelmébe ajánlom, melyben 
az iránt folyamodik, hogy a reá nézve igen ter
helő, i t t előadott perének újra leendő megvizs
gálása végett a t. ház intézkedni méltóztassék. 

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

P r i l E s z k y T á d é : T. képviselőház! A 
házszabályok értelmében van szerencsém bemu
tatni Nagy-Szombat szab. kir. város 1026 la
kosa és 14 községnek 1503 lakosa, Nyitra me
gye vágujhelyi járás, galgóczí kerület 15 köz
ség, verbói kerület 15 község, kosztolányi kerü
let 15 község, miavai kerület 3 község 294 la
kosa, Nyitra felső-járás 14 község 472 lakosa, 
bodoki járás 21 község 80 lakosa, Trencsénvár-
megyei alsó-járás 10 község 986 lakosa: össze
sen egy szab. kir. város és 112 község 12,000 
lakosa aláírásával ellátott folyamodásait, melyek
ben az érsek-ujvár-nyitra-trencséni vasútvonal 
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kiépítése iránt hozandó végső határozatnál a 
Degei féld Adolf gróf s érdektársai által 1870. 
febr. 27-én beadott fölmerési kiszámítások s az 
ehhez csatolt okiratok figyelemre méltatásáért 
esedeznek, — jogos és méltányos kérelmöket a 
t . ház pártolásába ajánlva, arra, kérem: hogy 
ezeket a pénz- és vasúti bizottságokhoz uta
sítani méltóztassék. 

E l n ö k : Hova méltóztatnak utasittani ? 
(Fölkiáltások: A vastdi bizottsághoz!) Tehát a 
vasúti bizottsághoz utasittatik. 

J e s z e n s z k y Lajo s : T. ház ! Van sze
rencsém a vágvölgyi vasút tárgyában Nyitra 
megye vágujhelyi járás 4 mezővárosa és 28 köz
sége kérvényét benyújtani, melyben kérik, hogy 
az érsekujvár-nyitra-treneséni vasútvonal kiépítése 
iránt helybenhagyás végett beadandó terv mellő
zésével, a Degenfeld gróf s érdektársai által be
adott építési terveit s költségvetéseit műszaki
lag vizsgálat alá vévén, azok figyelembevételé
vel a minisztérium uj javaslatot terjeszszen a 
képviselőház elé. 

E l n ö k : A vasúti bizottsághoz utasit
tatik. 

S z ü l l ő G é z a : T. ház ! (Halljuk.) Kap
csolatban az előttem szólott t. képviselőtársaim 
előterjesztéseivel, ugyanezen, a Vágvölgyén ve
zetendő vasút tárgyában Bazin, Sz.-György, Mo
dor sz. kir. városok, továbbá Cseszte m. város 
Seriing, Pila, Pudmeritz, Csukárd, Czajla, Schwancz-
bach, Limpach községek összesen 4000 aláírás
sal ellátott kérvényét van szerencsém a t. ház
nak benyújtani, azon kérelemmel, hogy azt a 
vasúti bizottsághoz tárgyalás végett áttétetni 
méltóztassék. 

E l n ö k : A vasúti bizottsághoz áttétetik. 
S z ü l l ő G é z a : Továbbá van szerencsém 

sz. kir. Modor város kérvényét benyújtani, mely
ben az első fokú bíróságok szervezésénél sz. kir. 
Modor városát járásbíróság székhelyéül kitűzni, 
esetleg Modorban egy birtok- és telekkönyvi bí
róságot fölállitatni esedezik. 

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

K o ó s J ó z s e f : Torna megye közönsé
gének mély nyomokat vésett emlékébe a megye 
polgáraira káros befolyással volt Bach korszak 
alatti földaraboltatása ; — jelen átalakulásunk
nál tapasztalva, némely reformátoroknak az ak
kori rendszer iránti előszeretetét, nehogy a 
küszöbön levő törvénykezés és megyék szerveze
tének alkalmával a lakosság ugy szellemi, mint 
anyagi kárára újólag Lengyelország sorsára kár
hoztattassák; van szerencsémTorna megye közönsé
gének kérvényét benyújtani, melyben századokon 
á t ugy a törvénykezés, mint a közigazgatás 

terén gyakorolt jogait, a kor igényeinek megfe-
lelőleg továbbra is föntartatni kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz átté
tetik. 

F o r g á c h A n t a l g r . : T. ház! Van 
szerencsém Salgó-Tarján és több nógrádmegyei 
községnek , földes urnák , társulatnak és 
iparosoknak kérvényét benyújtani, melyben a 
salgó-tarján-losonczi, és salgó-tarján-terenne-pé-
tervásári útnak országos költségen kiépítését 
kérik. 

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

Luksics B ó d o g : T. ház ! Interpella-
tiót bátorkodom a belügy- és pénzügyminiszter 
urakhoz intézni az úrbéri faizás után követelt 
úgynevezett telekadó megtérítése tárgyában. 

Szükségesnek találtam ezen interpellatiót 
írásban is indokolni, most tehát egyszerűen csak 
azt jegj^zem meg, hogy 1855-ben sikerült egy 
pozsonymegyei földesuraságnak a maga részére 
kieszközölni az osztrák minisztériumtól egy 
rendeletet, melynek alapján a faizás haszonélve
zete után adómegtéritésre igényt formált; ugyan
ezen alapon indult egy másik földesuraság is : 
névszerint a stomfai uradalmi birtokos akként, 
hogy Stomfa mezőváros volt úrbéresei a 
faizás utján évenkint nekik járó 865 öl 
tűzi fa után évenkint 105 frt 697 s krt, és 
ennek hadi, és egyéb pótlékait 1852-ik évtől 
kezdve a volt földes uraságnak megfizetni köte
lesek legyenek ; és csakis a belügyminisztérium
hoz intézett indokolt folyamodás utján sikerült 
ezen eljárást némileg fölfüggeszteni. 

A belügyminisztérium azonban ezt részben 
és elvileg föntartván, még súlyosabb arány meg
állapítása végett ujabb határozat hozatalát ren
delte el. Én az ily eljárást, hol egy uj adó vet
tetik ki, az országgyűlés megszavazása, tehát be
leegyezése nélkül, épen országunk legszegényebb 
és legnagyobb osztályára, a törvény egyenes meg
támadásának tartom, és azért kérem a t. bel-
és pénzügy miniszter urakat, hogy interpellatióm-
ra mielőbb válaszolni szíveskedjenek. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Luksich 
Bódog interpellatióját.) 

„Interpellatio, úrbéri faizás után követelt 
úgynevezett telek adó megtérítése tárgyában a t . 
bel- ós pénzügyminiszter urakhoz. 

Minthogy az 1832 /6 : VI. törvényezik 4. §-a 
értelmében azon községben, melynek határában 
a volt földesuraság erdővel bir, a íaizási jog 
a volt úrbéreseket ingyen illeti mindaddig, mig 
birtok-rendezés utján az ezeket illető erdőrész 
ki nem hasitatik, és tulajdonukba át nem bo
csáttatik; ugy tehát ezen a volt földesuraságot 
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terhelő szolgalomért a fa izás -jogosultakra, — 
az 183% : VII. törvényezikk 7. §-ban meghatá
rozott fuvarozást és favágást kivéve, — semmi 
viszontelier, vagy viszonszolgálat nem háramlik 
és semmi térítési kötelezettség nem terhelheti. 
Miután továbbá a volt földes uraságok, meg
szüntetett úrbéri igényeikért 1847i8 : IX. törvény
ezikk értelmében országosan kármentesittetvén, 
oly helyeken hol úrbéri rendezés időközben nem 
történt, különösen a faizásra nézve a korábbi 
(l832i,; és 1840. törvények rendeletei szerint a 
gyakorlat továbbá is megtartatni rendeltetett, 
és igy a volt úrbéresek a fajzásnak ingyen való 
élvezetében az idézett törvény által oltalmaz-
tatnak. 

Minthogy végre az 1850. márczius 4-én 
kelt s 80. sz. a. a birodalmi kormány-lapban 
Magyarországra nézve közzétett nyilt parancs 
által behozott ideiglenes földadózási szabályzat
nak 4. §. értelmében a földadó csak a tiszta 
jövedelem után fizettetik, és pedig azon tiszta 
jövedelem után, melyet a földbirtokos húzhat, 
levonván a termelési költségeket, de nem jöhet
vén (14. §.) tekintetbe, vajon azon földbirtokos 
tartozik-e azon földtől valakinek, bármily czimen, 
természetbeni vagy pénzbeli szorgalmakkal vagy 
sem; — ugyanazon nyilt parancs 18. §. értel
mében pedig ügyelni kell arra, hogy a földadó 
mindig csakis az illető föld valóságos birtokosától 
követeltessék : miből következik, hogy a mint 
egy részt, az úrbéri faizás a földadó tárgyát 
nem képezi, ugy másrészt a faizás után adó-
megtéritésnek helye nem lehet senki részére. 

Ezeknek ellenére azonban megtörtént, hogy 
a volt cs. k. absolut bel- és pénzügyminiszté
rium egy 1853. június hó 10-én 6217. szám 
alatt kelt rendelettel, mely a volt cs. k. hely
tartóságokkal miheztartás végett közöltetett , 
de melynek közzététele egyenesen megtiltatott, 
meghagyta az akkori politikai hatóságoknak, 
hogy előadandó esetekben a faizás után bizo
nyos arányban telekadót állapítsanak meg és 
az illető összeget az adóhivatalok közbenjárásával 
a volt úrbéresektől beszedjék és a volt földesura
ság adójából leírassák illetőleg levonassák ; 

hogy továbbá ezen nyomon indulva Pozsony 
megyében kebelezett hegyentuli járás több közsé
gében , jelesül Stomfán az ottani volt uradal
mi birtokos ugyanezen eljárást vette igénybe 
akként, hogy Stomfa mezőváros volt úrbéresei 
a faizás után évenkint nekik járó 865 öt tű
zifa után évenkmt 105 frt 69 \ kr t és en
nek hadi- és egyéb pótlékait 1852-ik évtől kezd
ve a volt földesuraságnak megfizetni kötelesek 
legyenek, melynek fizetésében az illető volt cs. 
k. szolgabíró politikai utón hozott, és 1865-ik 

október 31-én kelt határozatával elmarasztatván 
ennek akkori foganatbavétele a volt úrbéresek 
részéről beadott folyamodvány által fölfüggesz
tetet t ; —, 

végre, hogy a m. kir. belügyminisztérium 
a fönebbi utón hozzá jutot t ügyben 1868-ik 
már ez. 26-án kelt 5904 sz. a. hozott rendelete 
szerint az ügyiratokat ujabb és még súlyosabb 
arány megállapítása végett a megyei hatóság
hoz visszaküldötte, egyúttal kijelentvén, hogy 
a többször idézett 1855. június 10-én kelt 6217. 
számú osztrák rendelet lényegét egyelőre ha
tályban föntartja, holott ezen rendelet az 1868. 
XXV. törvényezikk 1-ső §-ában foglalt adókeze
lési és behajtási szabályzatok sorába nem tar
tozik és nem tartozhatik ; és hogy a pozso
nyi magy. kir. adóhivatal egy 1867. évi 
decz. 16-án kelt 4240. számú hivatalos megke
resést intézett a járásbeli szolgabíróhoz az iránt, 
miszerint eszközöltesse, hogy a stomfaiak a 
faizás után rajok rótt adómegtéritést telje
sítsék. 

Mindezeknél fogva és különösen tekintve, 
hogy alkotmányos országban a honpolgár csak
is azon adónemnek és azon adóösszegnek fizeté
sére kötelezhető, mely az országgyűlés által elfo
gadtatott és megszavaztatott, és 

tekintve, hogy alkotmányos kormány csak 
az ily adónak behajtására nyert és nyerhetett 
törvényes meghatalmazást; végre tekintve, hogy 
még az elmúlt absolut időszak alat t is csak oly 
terhelt állapíttattak meg közadózásul, melyek 
az absolute uralkodott fejedelem és tanácsosai 
által közhírré tet t nyilt parancsokban voltak 
meghatározva : azon kérdést intézem a tisztelt 
belügy- és pénzügyminiszter urakhoz; 

Van-e tudomásuk az úrbéri faizás után kö
vetelt adomegteritesekről és ezeknek behajtása 
érdekéből a kormány közegeinek a volt úrbéresek 
ellen követett, eljárásról, vagy nem? — 

ha van : mely hazai törvényre alapítják 
ezen eljárást ? 

ha nincs: szándékoznak-e és minő intéz
kedéseket tenni, hogy ezen törvényt sértő igé
nyek, és a vele egybekötött eljárás azonnal 
megszüntettessék és a netalán időközben a volt 
úrbéresektől beszedett törvénytelen követelések 
az illető földbirtokosok által azonnal visszafizet
tessenek, és a költségek megtéríttessenek 1 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető miniszter 
urakkal. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház ! Nem is 
tudom, metyik minisztériumot interpelláljam : in
terpellálom tehát az összes minisztériumot. (De
rültség.) Ha a magyar ember külföldön van, 
nem tudjuk, hol perelendő be az : mert-osztrák-
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magyar-consulatus van ugyan ; hanem magyar 
törvény sehol sincs, és ha két magyar perelne 
is egymással, a per az osztrák törvény szerint 
foly, és azután Konstantinápolyon, Trieszten, s 
isten tudja hol megy keresztül. 

Legközelebb Bukurestben Koós Ferencz ma
gyar evangélikus lelkész perelt egy másik ma
gyar lelkészszel, s midőn az osztrák consulatus 
a dologhoz nem értett, s nem tett kellő lépé
seket : az egyik átszökött az ottani hatósághoz, 
s azt mondta, hogy ő oláhországi alattvaló, a 
másik megmaradt a régi intézkedés alatt s igy 
Koós Ferencz egyszerűen kivettetett és két év 
óta meg van fosztva megyéjétől. 

De mivel én nem tartozom azokhoz, a kik 
azt hiszik, hogy a consulatusok külön törvény
kezést gyakoroljanak a külföldön, — nem tarto
zom, mondom, ezekhez s nem is akarom monda
ni, hogy helyes volt-e vagy nem a consulatus 
eljárása • hanem ezen kérdés miként állására 
nézve a következő interpellatiót vagyok bátor 
előterjeszteni: 

A bukurestí magyar református lelkész 
Koós Ferencz urnák, ez előtt már két évvel az 
ottani hatóság által a magyar-osztrák consula
tus mellőzése és tiltakozása daczára történt le
tartóztatása, fogságban tartása, megyéjétőli meg
fosztása s az ezekből eredő tetemes veszteségei
nek kártalanítása tárgyában tétetett-e valami in
tézkedés a magyar kir. kormány által, és ha 
igen : mik azok ? 

E l n ö k : Közöltetni fog az összes minisz
tériummal. 

K o l l á r A n t a l : T. képviselőház! Egy 
régi kérdéshez kívánok hozzászólani: értem a 
városok és kerületek hatósági költségeinek meg
térítését. E tekintetben indítványoznám, misze
rint méltóztatnék az iratokat a belügyminiszté
riumnak kiadni, mely javaslatát beadván, a t. 
ház azt tárgyalás alá venné. E tárgyban a kö
vetkező határozati javaslatot van szerencsém be
nyújtani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kol
lár Antal indüványát.) 

„Tekintettel arra, miszerint a városok és 
kerületek törvényhatósági költségeiknek vissza
pótlása iránti kérdés már kilencz esztendő óta 
függőben van, — tekintettel továbbá arra, mi
szerint e kérdésben már 1868-ik évben és a 
237-ik és 309-ik szám alatti indítvány, határo
zati és bizottsági javaslat adatott legyen a kép
viselőház elé — nehogy ezen régi tárgynak végel
határozása még tovább húzódjék, — indítványo
zom : miszerint mind az emiitett, mind pedig a 
folyó évi 239-ik szám alatti határozati és egyéb 
iratok eljárásul a belügyminisztériumnak kiadas
sanak. 

I v á n k a I m r e : T. képviselő ház! Az 
1848-ki törvényeknek tendentiája az, hogy a 
polgárokat egyenlőkké tegyék, de semmiesetre 
sem lehet az, hogy a volt vagyis a régi ne
mes embereket azért sújtsa, mert nemesek. Tör
tént nemrég, hogy egy család átváltoztatta ne
vét magyarra. A család öt tagból állván 525 
frtnyi díjjal terheltetett, a mit most végrehajtás 
utján fognak rajta behajtani, míglen más sze
rencsésebb nemnemes csak öt frtnyi dijat fizet. 
Azt hiszem, hogy senkinek sem lehet érdekében, 
hogy valaki egy egyszerű nóvátváltoztatásórt 
minden predicatum hozzáadása nélkül, megro-
vassék csak azért, mert nemes ember. 

Ezért vagyok bátor a pénzügy- és igazság-
ügyminiszteriumhoz a következő interpellatiót 
intézni. (Olvassa az interpellatiót.) 

„Az 1868. XXIII. törvényczikk 1. §-ában 
az 1840. évi január 27-én kiadott díjazási sza
bály érvény ben tartatni rendeltetvén, ennek 151 
§-a az egyszerű névleforditásokra is alkalmaz-
tatik." 

Miként értelmezi a minisztérium e szabályt 
oly esetben, ha magyar nemes ember nevét vál
toztatja át ?; — és ha ily esetben csakugyan 
fejenbint 105 frt díj szedetnék be: Szándé
kozik-e e szakaszt akként módosítani : hogy a 
névnek — czimek nélküli — egyszerű átváltoz
tatása esetén, minden honpolgár egyenlő — még 
pedig csekély — dijat fizessen 1" 

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

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! Van 
szerencsém magam és több képviselőtársam ne
vében egy határozati javaslatot a t. ház elé 
terjeszteni, melyet bővebben akkor szándékom 
indokolni, ha majd a fontos tárgy, reményem, 
szerint tárgyalásra ki fog tűzetni. Most egysze
rűen fölolvasom azon reményben, hogy miután 
a tárgy olyan, mely párttekintet alá nem jöhet, 
ennélfogva bizonyosan a t. ház minden tagja 
által pártoltatni fog annak idejében. (Olvassa a 
határozati javaslatot.) 

„Tekintve, hogy laktanyák hiánya miatt a 
katonaság elszállásolása az ország lakosait nem
csak súlyosan de igazságtalanul is terheli; te
kintve, hogy a katonaság létszámának nagy
mérvű fölemelése s a honvédségnek is fölállítása 
által e baj, kivált némely vidékekre, természe
ténél fogva szintén tűrhetetlen; tekintve, hogy a 
mennyiben a teher egyenlőtlenül is oszlik meg 
az ország lakosai közt, mert mig némelyek soha, 
mások addig folytonosan nyomva vannak általa, 
— csak annyival súlyosabb ; tekintve, hogy ezen 
valóságos indirect adó, hazánk legtöbb városát 
már idáig is akkora adóságokba bonyolította, 
melyek majdnem kilábolhatlanok s melyekkel 
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az illető városok az ország kormányának tapin
tatos intézkedése mellett már rég elegendő lak
tanyát építtethettek volna ; tekintve, hogy e baj 
nemcsak anyagi, de erkölcsi hátrányára sok 
helyt valóságos megrontására is szolgál a nép
nek ; tekintve végre, hogy a mily régi sérelme 
ez ügy az egész országnak, valahára megszün
tetése annyival sürgetőbben szükséges: 

Mondja ki a ház, hogy a honvédelmi mi
nisztérium oda utasittatik, hogy addig is mig a 
katonaság létszámának kellő mérvre leszállítása 
folytán, kimerítő intézkedés tétethetnék, leg
alább az ország oly vidékeire nézve, melye
ken katonaság és honvédség folytonosan tanyá
zik, a szükségletnek megfelelő mennyiségű lak
tanyák építése tekintetéből mielőbb beszerzendő 
adatok alapján, még ez évben törvényjavaslatot 
terjeszszen a képviselőház elé. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, s a képviselő 
urak között szétosztatni, és adandó alkalommal 
a ház határozata következtében fölvétele napi
rendre tűzetni. 

A központi bizottságnak van néhány je
lentése. 

T é r e y P á l e l ő a d ó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az állandó pénzügyi bizottság ál
tal 274. sz. a. tárgyalt a pesti érték és áru-tőzsde 
által a pesti Dunarakparton építendő házának adó
mentességéről szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, a 
törvényjavaslatnak ujabb kinyomatása azonban 
nem szükséges, mert az egészben megmarad. 

T é r e y P á l e l ő a d ó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a függő államadósságok ellenőr
zésére kiküldött bizottságról szóló 1868. XLVI. 
törvényczikk 5-ik szakaszának módosítása tárgyában.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, és 
a képviselő urak közt szétosztatni. A törvény
javaslat kinyomatása szintén nem szükséges. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : T. ház! A 
központi bizottságnak tegnap tar to t t ülésében 
az imént előadottakon kivül még négyrend
beli igazságügyi törvényjavaslat is tárgyaltatott . 
Engedelmet kérek, a t. háztól, hogy ezen tár
gyalások eredményéről szóló jelentéseket fölol
vashassam. 

(Olvassa a központi bizottságnak a kir. vegyes 
bíróságokra vonatkozó törvényjavaslatról szóló jelen
tését.) 

(Azután olvassa a központi bizottságnak jelen
tését a fólebbviteli bíróságoknál alkalmazandó itélő 
birák számának meghatározásáról szóló törvényja
vaslat tárgyában, továbbá az 1868. LIV, törvényczikk 
némely szakaszainak módosításáról szóló törvényja
vaslat tárgyában és a központi bizottság jelentését 
az 1868. III törvényczikk 4. §-ának módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

s ápril 6. 1870. o p e 

E l n ö k : A jelentések ki fognak nyomatni 
s akkor fog a t. ház napirendre tűzetéséről ren
delkezni. 

K a u t z G y u l a a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság 
jelentését a Szalag Sándor és társai által benyújtott 
törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k ; A jelentés a törvényjavaslattal 
együtt ki fog nyomatni. 

K a u t z G y u l a , p é n z ü g y i b i z o t t s á g 
e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottságnak a 
papír és ezüst tíz kraczáros pénznek a közforga
lomból bevonásáról, továbbá az ő fblsége keleti útja 
költségeinek födözéséről szóló törvényjavaslatokra 
nézve tett jelentéseit.) 

E l n ö k ; A jelentések ki fognak nyomatni 
és a képviselő urak között szótosztatni. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó (olvassa az állan
dó igazolási bizottság jelentését, mely szerint Elekes 
György és Fetricu Gyula képviselők a szokott 30 
napi határidő főntartása mellett az igazolt képviselők 
sorába fölveendők.) 

E l n ö k : E szerint Elekes György és Pet-
ricu Gyula képviselő urak a szokott 30 napnyi 
határidő föntartása mellett igazoltatnak, és a 
szabályok értelmében az osztályokba rögtön be-
sorozandok lévén Elekes György képviselő ur a 
9-ik, Petricu kép viselő ur pedig az 1-ső osztály
ba, soroztatik. 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, pénzügy
miniszter ur kivan nyilatkozni. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Midőn a költségvetés tárgya
lása alkalmával, a pénzügyminisztérium rendki
viili költségvetéséről volt szó, Debreezen város 
t. képviselője Tisza Kálmán, három kérdést in
tézett hozzám, és azon kívánságát fejezte ki, 
hogy azokra részletes választ adjak, és a szük
séges adatokat is előterjeszszem. Miután ezt 
akkor megígértem, van szerencsém a három kér
désre a következőkben válaszolni. (Halljuk!) 

Az első kérdés, melyet a t. képviselő ur 
hozzám intézett, a következő volt: miután a 
rendkivüli fedezetben, mindjárt az első tételben 
előfordul: „államjavak eladása 120,300 frt ," 
és ezen tételre nézve csak átalánosságban voltak 
a részletezésben fö'emlitve azon ingatlanok, 
melyek után ezen összeg befolyand; ennélfogva 
azt kívánja tudni a t. képviselő ur : melyek 
azok, mily áron és mikor adattak el ? mennyi 
folyt be azoknak eladásából? mennyi a hátra
lék ? és mennyi van előirányzatban fölvéve 
1870-re? 

Ennélfogva van szerencsém bemutatni a 
bővebb részletezést a pénzügyi tárcza 1870-iki 
költségvetésében a rendkivüli fedezetnél, állam-
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javak eladásából előirányzott 120,300 frtnyi 
összegről. 

Az első rovat mutatja magát a tárgyat, a 
második rovat az eladás időpontját, a harmadik 
a vételárt, és a fizetési módozatot, a negyedik 
az esedékes részleteket 1870-re, és az utolsó 
rovat a hátralékokat és részletes fizetéseket. 
Miután ezen részletek ismerete — ugy hiszem — 
érdekes lesz a t. ház minden tagjára nézve, azon 
kéréssel van szerencsém ezen bővebb részletezést 
bemutatnom, hogy ezt kinyomatni és a t. kép
viselő urak közt tudomás vétel végett kiosztat
ni méltóztassék. {Helyeslés.) 

A második kérdés az volt: az 1870-ki költ
ségvetésben a rendkívüli kiadások fedezésére elő 
levén irányozva az adó és egyéb hátralékokból 
befolyandó 4 millió öt száz ezer forint; azt kí
vánja a t. képviselő ur tudni, hogy ezen adó 
és bérlet hátralékbóli összegek mikor keletkez
tek 1 mennyit tesznek ? mennyit lehet még ezen 
ezimen az államkincstárnak várni? Erre nézve 
megjegyzem, hogy minden adó, az egyenes adó 
s egyéb hátralékok, a dolog természete szerint, a 
zárszámadásokban szoktak kimutattatni, s ezek
nek állapota az 1868. év végén a zárszámadá
sokban csakugyan ki is van mutatva. 

Továbbá az 1869. évről fölmaradt hátralé
kok pedig még az ezen év folytán bemutatandó 
zárszámadásokban részletesen lesznek elősorolva. 
A jelen állapotot kimutatni azonban azon kö
rülményeknél fogva nem lehetett, miután a do
log természete szerint a hátralékokból befolyan
dó összegek legelőször is fedezik azon hátralé
kot, mely minden évben főnmarad. Méltóztatnak 
tudni, hogy az egyenes adónál azon összeg, mely 
évenkint kivettetik, nem folyik be ugyanazon 
évben, de viszont a múlt évekről való hátralé
kok folynak be, és ez által fedeztetik aztán a 
praeliminált szükséglet. Azonkívül azt, hogy mért 
lehetett 1870, évre4 V* millió többletet fölszámíta
ni, ezt indokolja azon körülmény, hogy minden 
államköltségvetési tétel a múlt éveknek eredmé
nyére megy vissza, s miután az 1868-ki költség
vetés zárszámadásaiból kimutatható az, hogy a 
befolyt összegekből nemcsak azon hátralékok 
nyertek fedezetet, melyek az 1868. évre kivetett 
adók után mutatkoztak; hanem azonkívül még 
nevezetes többlet is mutatkozott, és ennélfogva 
ezen 4 4 milliónyi összeget 1870-re minden va
lószínű számítás szerint föl lehetett venni, mint 
olyant, mely be fog folyni és igy az állampénz
t á r rendelkezésére fog állani. A mi a kérdés azon 
részét illeti, hogy évenkint miként állottak ezen 
hátralékok 1 erre nézve a következő adatokat so
rolhatom elő: (Olvassa az adatokat.) megjegyezvén 
azonban, hogy ezen hátralékok mindig csak az 
akkori évnek bezártával mutatkoztak s az idő

közi befizetések és leiratások következtében foly
tonosan változnak. Az egyenes adóknál és egyéb 
bérleteknél a hátralék 1865. előtt 6,139,157 frt 
volt, 1865. évben a hátralék 1.5.191,902frt volt, 
1866. évben a kiirt adóból maradt hátra az 
év végével 19.662,074 frt 38 kr, 1867. évben 
18.905,690 frt, 1868. évben 21.024,197 frt. Miután 
azonban az 1868. évben a hátralékokból neve
zetes összeg folyt be, ennélfogva ezen számítás 
alapján történt az 1870. évre a 4Vs millió elő
irányzat. 

Egyébiránt az összes államköveteléseknek 
állapota decz. 31-én a zárszámadásokban lesz 
részletesen kimutatva, és midőn ezek be fognak 
^adatni, akkor minden egyes részlet fölismerhető 
lesz. 

Van egy harmadik kérdése a t. képviselő 
urnák, t. i. azt mondja, hogy miután az 1868 : 
LI. t. czikkben az rendeltetik, hogy a vasutak 
kamatbiztositási külön alapjának mikénti szerve
zésére nézve törvényjavaslat fog a minisztérium 
részéről benyujtatni és továbbá miután az 1870-
diki költségvetésben ezen alapból rendelkezésére 
lesz az államnak azon összeg, mely kamatbizto-
sitásból az 1870. évre az állam terhére esik, an
nak jelenlegi állapotát kívánja tudni. Erre néz
ve ismét ugyanazon észrevételem van, hogy ezen 
alapnak 1868-ik év végével volt állapota a zár
számadásokban kimutattatik, az 1869. év végé
vel volt állapota viszont az 1869-ik évi zárszám
adásokban foglaltatik. Azonban kimutatásának 
elkészítése nagy nehézséggel nem járt , t. i. an
nak kimutatása, hogy az 1869. év végével mi
ként állott ezen alapnak állapota ? a pénzügymi
nisztérium hitel-számvevőségi osztálya által ezen 
alapnak állapotát kimutathat ta és arra nézve 
azon kérésem van a t . házhoz, hogy addig is, 
mig a zárszámadásokban e tételek részletesebben 
ismét elő lesznek sorolva, az ez iránti kimuta
tást a ház asztalára letehessem, annyival is in
kább, mert a tárgy nagyon érdekes és fontos 
levén, azt hiszem, hogy a képviselő urak, Tisza 
Kálmán képviselő úrral együtt óhajtanak a felől 
tudomást szerezni. 

Megjegyzem átalában, hogy ezen alapnak 
átalakítására, nézve a törvényjavaslatokat már 
eddig benyújtottam volna ; azonban, miután a 
főnmaradt aetiv követelés iránt a közös activák 
leszámítása folytán reménylem, hogy más vas
úti előlegekből nevezetes összegek folynak majd 
a mi számunkra is be, ós igy ezen összegeknek 
is rendeltetésök az volna, hogy ezen alapba 
folyjanak be, ennélfogva, minthogy erre nézve 
a leszámolás végleg nem eszközöltetett, a tör
vényjavaslatot mindeddig be nem nyújtottam. 

Megyjegyzem előlegesen azt is, hogy ezen alap
hoz először az 1867-ben volt osztrák kormány ál-
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tal kibocsátott és mindkét állam területének jó
szágaira bekebelezett úgynevezett záloglevelek 
kölcsönéből 5 millió írt csatoltatott, továbbá ezen 
alaphoz csatoltatott az 1868 : LI. t. ez. értelmében 
a tiszai vaspálya-társulattal kötött szerződés foly
tán folyóvá lett készpénz és rész vény béli összeg 
is. Ezek szerint állott ezen alap 1869-iki deez. 
31-én 11.903,696 frt 49% krból. Miután a t. 
ház tagjait bizonyosan az is fogja érdekelni, 
hogy 69-ben mi fizettetett kamatbiztositás fejé
ben : az ez iránti kimutatást is a hitelszámvevő
ség által elkészíttettem és hozzácsatoltam ezen 
jelentéshez. Ezen kimutatás szerint a barcs-pécsi 
vasútnak fizetett biztosítás 320,575 frt volt, az 
erdélyi vonalnak pedig 690,496 frt 74 kr. Mi
után ezek is érdekes adatok, ezeket is azon ké
réssel teszem a ház asztalára, hogy azt kinyo
matni és a ház t. tagjai közt kiosztatni mél
tóztassék. ÍFölkiáUások: Kinyomatandó!) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház az iránt 
határozni, hogy mi történjék ezen kimutatással? 
(FölkiáÜások : Kinyomatandó !) 

Tehát ki fog nyomatni és a ház tagjai közt 
ki fog osztatni. 

M i k ó I m r e g r . k ö z m u n k a - é s 
k ö z l e k e d é s i m i n i s z t e r : Huszár Imre 
képviselő ur által az iránt interpelláltatván : 
„mily stádiumban áll a Nagy-Kikindától Nagy-
Beeskereken át Pancsovára tervezett vasút ügye, 
s mit szándékozik a kormány e vasút vonal lé
tesítése érdekében tenni?" 

Van szerencsém válaszolni, hogy az érintett 
vasút kiépítésére nézve a nyert előmunkálati 
engedély alapján már kész tervek is nyújtattak 
be vállalkozók által, engedélyezésével azonban 
mindaddig várni kellett, mig a szerb vasút lé
tesítése — melyhez ezen pályának csatlakoznia 
kellend — nem biztosíttatott, s nevezetesen mig 
a vonal csatlakozási pontja meg nem állapítta
t o t t ; miért is a vonalat illető eddigi intézkedé
seim főképen annak, a már beérkezett átalános 
tervek alapján eszközlött előtanulmányozására 
szorítkoztak. E tanulmányozások a kormányt 
oly állapotba helyezték, hogy mihelyt a szerb 
vasút létesítése biztositatni és a csatlakozási 
pont megállapitathatni fog : azonnal képes leend 
e vonal engedélyezése iránti törvényjavaslatát a 
törvényhozás elé terjeszteni. 

Egyébiránt ezen vonal engedélyezését a kor
mány annál is inkább kötelességének ismeri, 
s lehetőleg előmozdítja, minthogy az a tervezett 

magyarországi vasúti hálózatban benfoglaltatik. 
(Helyeslés.) 

H u s z á r I m r e : T. ház ! Köszönettel tar
tozom a közmunka- és közlekedési miniszter ur
nák ezen fölvilágositásokért, a melyeket épen 
most adni méltóztatott a kikinda-becskerek-pan-

| csovai vasút tárgyában, a melynek stádiuma 
! fölött — fájdalom — eddig a legnagyobb ho

mály lebegett. El voltak sorolva az okok azon 
előterjesztésben, melyet a miniszter 1867-ben a 
ház elé terjeszteni méltóztatott, hogy e vonal 
nemcsak helyi, hanem országos szempontból is 
rendkívül fontos; de mindamellett, hogy ez idő 
óta csaknem 3 év múlt el, az ország és külö
nösen az ottani vidék lakossága tájékozhatlan 
volt az iránt, hogy e vonalt illetőleg a kormány 
körében mi történt : mert _ugy tudom, hogy egy 
nagybecskereki kereskedők és földbirtokosokból 
álló consortium engedélyt kért annak elkészítésére, 
miután ez már előbb más két consortiumnak 
megadatot t ; a nevezett consortium folyamodása 
ellenben azzal utasí t tatott vissza, hogy e vasút 
fontossága csak másodrendűnek tekintetik, és a 
kormány alig merné magára vállalni, hogy azt 
az országgyűlésnek kamatbiztositás iránt ajánlja. 

Azonban megnyugvást meritek miniszter ur 
előadásából, hogy a kormány mindenesetre nagy 
fontosságúnak tekinti a vonalt és kiépítése iránt 
a ház elé javaslatot fog majd terjeszteni akkor, 
mikor e vasútnak csatlakozási pontja Szerbiával 
biztosítva lesz. Erre nézve bátor vagyok azt a 
megjegyzést tenni, hogy e tekintetben tökélete
sen osztozom azon nézetekben, melyeket a közleke
désügyi minisztérium budgetjének átalános tár
gyalásánál Somssich Pál igen tisztelt képviselő ur 
kifejezett, hogy az ily internationalis vonalak
nál, az ő véleménye szerint — melyhez tökéle
tesen csatlakozom — mindenesetre igen szüksé
ges dolog volna az, ha a kormány az initiativát 
kezébe venné és a vonalnak traceirozásánál a 
csatlakozási pontot a mi érdekeink szemmel ta r 
tásával állapítaná meg ; mert ha ez nem törté
nik, hanem beváratik, mig a szomszéd állam 
határozza meg a csatlakozási pontot, ez a szom
szédosság érdekeinek meg fog ugyan felelhetni, 
kérdés azonban, ha a mi érdekünknek megfelel-e % 
{Helyeslés.) Mondom tehát, megnyugvást merítet
tem a miniszter ur ezen nyilatkozatából, mivel 
a mint már január 24-én benyújtott interpella-
tiomban bátor voltam kiemelni, Torontálmegye 
132 négyszög mértföldnyi területén az őszi, téli 
és tavaszi évszakban csak alig bir egy já rha tó 
úttal, Temesvár és Szeged között, mely az idén 
is csaknem járhatatlan volt; azon része pe
dig, melynek ipara és kereskedelme emelésére ok
vetlenül szükséges lenne, hogy jó út tal bírjon, 
teljességgel nem bir járható úttal , ugy annyira, 
hogy a vasút és Nagy-Becskerek, e jelentékeny 
kereskedelmi város és megyei szókhely közt télen 
— a mint bizonyára a kereskedelmi miniszter 
urnák tudomása van róla — nem egyszer meg 
volt akadva mindennemű közlekedés. Ezen vidék 
érdekében tehát óhajtom, és várom a kormány 
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előterjesztését ezen vasútról is, és midőn tudo-
másuukra fog jutni, hogy Szerbországgal a csat
lakozási pont meg van állapítva, mire én, — mint 
fönebb megjegyezni szerencsém volt, nagy súlyt 
nem fektetek, kötelességemnek tartandom ez 
előterjesztést annak idejében újólag sürgetni. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a nyilat
kozatot? (FöIkiáUások: Tudomáiul veszszük !) 

Tehát tudomásul vétetik. 
E l n ö k : Napirenden van először: az állam

költségvetésről szóló törvényjavaslatnak vógmeg-
szava/ása. 

A tegnap történt változtatások szerint ki-
igazittatott hivatalos példány fog fölolvastatni. 

M i h á l y i P é t e r (és utóbb) B u j a n o 
v i c s S á n d o r j e g y z ő k (olvassák az 1870-iki 
áBamköltségvetésről szóló törvényjavaslatot^ 

E l n ö k : Megszavazza a ház {Meg!) a 
most fölolvasott 1870. évi államköltségve
tésről szóló törvényezikket véglegesen harmad
szor ? (Meg ! Nem!) A kik elfogadják, méltóztas
sanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ezen törvényczikk hozzájárulás végett a fő
rendiházhoz fog átküldetni. Figyelmeztetem egy
szersmind a t. házat, (Halljuk'.) hogy ez alkalom
mal méltóztassanak az iránt is határozni, vajon 
az 1870. évi ápril hó első napján tar to t t 158. 
orzságos ülésben a zárszámadás iránt hozott ha
tározat átküldessék-e a főrendiházhoz és mi mó
don1? Azt hiszem, hogy tudomásvétel végett 
szükséges volna azt átküldeni. Méltóztatnak tehát 
tudomásvétel végett átküldeni ? (Fölkiáltások bal 
felől: Nem kell! Ez határozat! Jobb felől: Szavaz
zunk ') 

C s a n á d y S á n d o r : Én azt hiszem, t. 
képviselőház, hogy a ház által hozott határozat 
csak a házé, következőleg azt a főrendiházhoz 
átküldeni nem szükséges. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : (Halljuk!) Kérem, nem törvény hozá
sáról van szó, tehát nem tárgyalás végett kül
detik á t ; hanem, miután az 1848-iki törvény 
arról szól, hogy a zárszámadások az alsóháznak 
benyujtassanak, hogy országgyűlési határozat 
hozassék, azért hozzájárulás végett kérem a tör
vényt a felsőházhoz átküldeni. 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak szavazat
tal eldönteni : kivánják-e azt hozzájárulás végett 
a főrendiházhoz átküldeni? (Kívánjuk! jobbról.) A 
kik kívánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörté
nik. Bal felől: Kisebbség !) A többség elfogadja. 

Következik az államvaspálya adójáról szóló 
törvényjavaslat harmadik megszavazása. 

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 : Elfogadja a t. ház ezen törvény
javaslatot véglegesen? (Elfogadjuk') Elfogadta

tot t és szintén át fog küldetni a főrendiházhoz 
hozzájárulás végett. 

Következik a napirend harmadik tárgya : a 
Duna folyamnak a főváros melletti szabályozásá
ról szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

Méltóztatnak talán fölolvasottnak tekinteni 
a tőrvényjavaslatot ? (Igen:) Tehát az előadó 
uré a szó. 

T é r e y P á l e l ő a d ó : T. ház! Miután 
az osztályok előadóiból alakult központi bizottság 
azon indokolást, melyet a ház állandó pénzügyi 
bizottsága e törvényjavaslatra vonatkozó jelen
tésében 396. sz. a. a képviselőház elé terjesztett, 
egész terjedelmében magáévá tette, nem tartha
tom megengedhetőnek azt, hogy a t. háznak 
amúgy is igen drága és becses idejét ezen indo
kolások ismétlése által igénybe vegyem. (He
lyeslés.) De van mégis valami, a mi e törvény
javaslat tárgyalásánál figyelembe veendő, az 
állandó pénzügyi bizottságnak és a központi bi
zottságnak jelentésében pedig nem foglalt he
lyet, t. -i. a testvérfővárosok törvényhatóságai 
ide vonatkozó nézeteinek és véleményének a t. 
házzal való megismertetése. A központi bizottság 
erre is kiterjesztette figyelmét és azon helyzet- • 
ben van, hogy a t. házzal tudathatja, miszerint 
e részben, még mielőtt a miniszter ur által a 
törvényjavaslat beadatott volna, már Pest városa 
hatóságának küldötteivel értekezletek iolytattat-
tak. Később ezen értekezletek eredménye a vá
rosi képviselőtestület elé terjesztetett, és ott a 
miniszterelnök urnák köszönet szavaztatott ezen 
indítványozásáért. 

Miután ebből kitűnik, hogy a két város tör
vényhatósága részéről semmi kifogás nem téte
te t t e törvényjavaslat ellen, az utolsó aggoda
lom is elenyészet; de miután különben is a 
pénzügyi bizottság indokolt és okadatolt véle
ménye a törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja, 
és a központi bizottság is ehhez já ru l t : kérem a 
t. házat, méltóztassék azt átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadni ; föntartván 
magamnak a részleteknél ott, a hol módosítá
sokat t e t t a pénzügyi bizottság, és a központi 
bizottság, a tárgyhoz hozzászólni. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l * T. ház! Az ország fő
városának az árviz elleni biztosítása, véleményem 
szerint nemcsak fontos, de elodázhatlan köteles
sége is a törvényhozásnak. Könnyelműség, a vég
zet bűnös kihívása, kisértetbehozása lenne az 
ország fővárosát ismét oly súlyos csapás lehető
ségének kitenni, a minőnek emlékezete az 1888. 
évhez fűződik. Erezte ezen föladat fontosságát 
már az 1848-ki országgyűlés is, midőn az én 
csekélységem indítványára az ország fővárosának 
az árvíztől való megóvása czóljából bizonyos ösz-
szeget szavazott meg. 
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Hasonlóképen országos érdekű föladatnak 
tekintem a létező lánezhid megváltását, valamint 
és a mennyire szükséges, a két országrósz közti 
forgalomnak élénkítése végett egy, vagy a szük
séghez képest több hidnak is építését. 

Tovább megyek. Kereskedelem érdekében 
hozzájárulok ahhoz is, hogy a rakpart, kikötők, 
közraktárak főleg országos költségen és orszá
gos közegek" befolyása által állíttassanak föl. 

De midőn ezen munkáknak országos érde
két szívesen elismerem, lehetetlen, hogy ugyan-
ily természetiteknek mondjam pl. a fővárosok 
utczáinak kövezését, világítását, és köztéréinek 
elnevezését, a mi szintén ugyané törvényjavas
latban az ott érintett közmunkák tanácsának 
föladatává tétetik. Vannak, t. ház, utak. a 
melyek igenis országos érdekkel birnak, tehát 
melyeknek kell, hogy az állam bizonyos mérték
ben ugy megépítéséhez, mint föntartásához hoz
zájáruljon ; ezek azon utak, melyek az ország-
utaknak természetes folytatásai. De kérdem, az: 
hogy a kalap- vagy szarka-uteza jól vagy roszul-
van-e kövezve, világítva, —vagy igy, a vayy amúgy 
elnevezve : nevezhető-e országos érdekűnek ? En 
azt gondolom, hogy nem. Legfőlebb egy térre 
nézve van érdekelve a nemzet, de attól félek, 
hogy annak nevét önök meghagyják! azon tért 
értem, a melynek közepén azon ember szobra 
áll, a mely azon ember nevét viseli, a ki azon 
várost, melyet önök újjáépíteni akarnak, ez
előtt 22 évvel halomra lövette. 

Én, t ház, azt gondolom, hogy itt nem kell 
összekeverni azt, a mi országos érdek, azzal, a mi 
tisztán községi érdek. 

Különben ha önök országos érdeket látnak 
abban, hogy egyik, vagy másik utcza vagy mu
latóhely igy, vagy amúgy neveztessék, bizonyo
san sokkal nagyobb joggal fogják majd azt kö
vetelni: hogy a rendőrséget is az önök, a kor
mány kezébe adja a törvényhozás. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Természetesen!) Ugy látszik, sej
telmem nem csalt, (Fölkiáltások jobbról: Nem!) és 
akkor azt kérdem: mi marad meg a fővárosnak 
a municzipális jogokból? (Derültséf]) mi marad 
egyél), mint a katonaállitás, és az engedelmesség 
drága dicsősége. Mert hogy ezen dicsőség nem 
olcsó, azt bizonyítja Paris. Önök, kik velem Pa
risban voltak azon időben, midőn ott a közmun
kákat oly nagy mérvben kezdték, igen jól tud
ják, hogy ott a város kivetköztettetett a maga 
municzipális jogaiból, és tudjuk azt, hogy fokról 
fokra egyenesen csak a kormány közegévé sü-
lyedt ott az ország fővárosa. Ezt akarják önök 
i t t is Magyarországon, akarják szükségtelenül : 
mert ha a szükség azt hozza magával, ha való
ban igen fontos érdekek kívánják a municzipális 
jogok megszorítását, azt érteném; de azt, hogy 
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a városok kövezését és ilynemű czélokat a ma
guk közvetlen befolyása alá vegyék, én — mint 
már kijelentem — országos érdeknek nem te
kinthetem. 

En annál fogva azt kívánom, hogy szigo
rúan különöztessék el az, a mi országos, attól, 
a mi tisztán municzipális érdek. 

Az előadó ur imént azt is méltóztatott 
mondani, hogy Pest város képviselőtestülete és ta
nácsa örömmel fogadta ezen törvényjavaslatot. 
En nem fogom kérdeni azt, mennyire képviseli 
ezen tanács és ezen testület az ország fővárosát ? 
a mely tanácsnak és testületnek mandátuma -egy 
pár hét múlva le fog járni ; (Derültség. F'ólkiál-
tások: Hát addig nem képviselő?) hanem nemcsak 
mint képviselő, de egyszersmind mint a főváros
nak egyik állandó lakosa, én részemről azt je
lentem ki, hogy, ha a maga municzipális jogait, 
és pedig oly hosszú időre, oly könnyen átadja, 
akkor — nézetem szerint — helytelen magya
rázója a főváros lakossága akaratának. (Csanády 
Sándor közbeszól: Igaz! Derültség.) . 

Van egyébbiránt egy másik ellenvetésem is, 
t. ház, és ez az, hogy ezen törvényjavaslathoz 
és azon munkálatokhoz, melyeket önök tervez
nek, a szükséges tervezeteket és részletes költ-
ségvetést előterjeszteni elmulasztották ; már pedig 
itt 24 milliónyi költségről van szó; én pedig 
igen félek, hogy valamint más magánépitkezé-
seknél még akkor is, midőn részletes tervezeten 
alapszik a költségvetés, a költségek gyakorlatban 
meghaladják a költségvetést : ugy itt is_ aligha 
meg nem lesz kétszerezve a 24 millió. Es midőn 
ily nagy összegről, hazánk jelen nyomorult vi
szonyai közt igen nagy összegről van szó, akkor 
önök nem látják szükségesnek a törvényhozás 
elé terjeszteni a terveket és a részletes költség
vetést. (Egy hang a szélső balon : Igaz!) 

En azt mondom, hogy a költség alkalmasint 
többe fog kerülni, mint a mennyit terveznek, és 
itt alkalmat veszek magainnak a pénzszerzés 
módjára is elmondani véleményemet. (Hall/ah!) 

A t. pénzügyminiszter ur — mert ez alkal
masint az ő műve — sorsjátékkal egybekapcsolt 
kölcsönhöz folyamodik. T. miniszter ur, ki a 
közgazdászati tudományokban igen jártas, bizo
nyosan ismeri mind azon alapos ellenvetéseket, 
melyeket a sorsjáték ellen tenni szokott a tudo
mány és megerősített a tapasztalás; ha minda
mellett ilyen természetű kölcsönt tár elénk, való
ban meg nem foghatom, mily fontos okok vezé
relhették erre. Ha még a hazának védelméről 
volna szó, s más utón nem lehetne előteremteni 
a szükséges költségeket, akkor talán szemet 
hunynánk, ha a tudomány és tapasztalás által 
megrótt módhoz folyamodnék. Hanem it t béke 
idejéről, béke müveiről van szó, és igy nem lá-
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tom át, miért sérti meg a miniszter ur a tudo
mány által megállapitott elveket. Azt fogja talán 
mondani, hogy ily módon olcsóbb kölesönhöz 
ju thatot t? de én azt gondolom, hogy nem min
den mód, mert olcsó, egyszersmind ajánlatos is. 
A sorsjátékos kölcsönt sem az erkölcsiség, sem a 
közgazdászat szempontjából a megtakarított fillé
rek czélszerü hováforditásának nevezni nem 
lehet. Az egyedüli indok tehát a pénzügyi lehet. 
De, mint mondottam, nem gondolom, hogy ez 
lenne a főszempont, másként azt hiszem, hogy 
ugyanezen czélt más ixton is el lehetne érni. 
Tudjuk, a t . miniszter ur épen ugy tudja, mint 
én, hogy a francziák épugy, mint ö, kezdetben 
egyes magán bankárokkal alkudoztak, mindaddig, 
roig Napóleon császár a krimi háború kezdetén ugy 
találva, hogy a bankárok szokatlanul sok nye
reséget követelnek, elhatározta az egész közön
séghez fordulni, és nyilvános aláírás utján sze
rezni be a szükséges kölcsönt. Es mit mut ;tott 
az eredmény? azt, hogy 250 millió helyett, a 
mit kért, 5-6-szor többet kapot t ; ezen műtétet 
ismételte a következő 1855.-ik esztendőben. Es az 
eredmény annál is fényesebb volt; az olasz há
ború alkalmával pedig, ha jól emlékszem, a kért 
500 millió helyett 10-12-szer annyit írtak alá. 
Talán azt fogja mondani a miniszter ur, hogy a mi 
körülményeink közt ez nem vihető k i , de én azt 
gondolom, hogy Magyarország hitele elég jó arra, 
hogy ezen kísérletet megtehessük : mert azt tud
hatja mind kül- mind belföldön minden ember, hogy 
Magyarország tőrvényhozása azon kölcsönt, me
lyet önkéntesen, hazai czélokra megszavaz, 
hiven, becsületesen és pontosan meg is fogja 
fizetni. Ezeket tar tot tam szükségesnek elmondani 
a kölcsön természetére nézve. 

Hátra van még, hogy arra nézve is mond
jak még néhány szót, mi a kölcsön terheinek az 
állam általi viselését illeti. 

Az osztó igazság, a méltányosság, vélemé
nyem szerint azt kívánja, hogy azon része az 
országnak, azon városok és legközelebb eső ke
rületek, a melyek a létesítendő munkákaból 
aránylag nagyobb hasznot, nagyobb nyereséget 
fognak húzni, a terhekben is nagy obi > mérték
ben részesüljenek. Mert, ha megkívánhatjuk azt, 
hogy teszem Marmaros-Szigeth vagy Csik-Szere-
da hozzájáruljon azon költséghez, mely a buda
pesti lánczhid megváltásából háramlik az egész 
országra, azt gondolom, kissé nagyobb mértékben 
igényeibetjük. hogy azon fővárosok, a melyek 
közvetlen és nagyobb hasznot húznak, nagyobb 
mértékben is járuljanak hozzá. Ausztriában most 
íoly Bécs táján a Dunaszabályozás, és ott. ha 
jól tudora, a következő arányt fogadták el: A 
főváros egy harmad részét viseli a költségeknek; 
Alsó Ausztria tartománya szintén egy harmadát, 

s ápril 6. 1870. 

és az összes állam, a lajthántúli tartományok 
összege — ha jól tudom — a harmadik har
madot. Én nem kívánom, hogy Pest városa és 
illetőleg a közelebb eső kerületek nagyobb mér
tékben terheltessenek, mint ahogy azt az igaz
ság, a :méltányosság megengedik : hanem azt 
mégis óhajtom hogy ennek korlátai közt ezen 
városok kissé nagyobb terhet viseljenek, mint 
az ország szélein levő városok vagy faluk. 

Ezeknek elmondása után, és ennek alapján 
szabadságot veszek magamnak fölolvasni azon ha
tározati javaslatot, melyet barátaim és a ma
gam nevében szerencsém van a t . háznak aján
lani. (HaUjíüc!) 

„A képviselőház országos érdekűnek s így 
főleg országos erővel létesítendőnek ismervén el 
a Duna szabályozását Buda és Pest között, s a 
Ivét fővárosnak az árviz elleni biztosítását, vala
mint rakpartok, kikötők és közraktárak építé
sét, nemkülönben a létező lánczhid megváltá
sát s a szükséghez képest egy, vagy több uj 
hiddal szaporítását, ugy szintén az országutak 
folytatását képező városi utak s illetőleg utczai 
kövezet föntartásához, s a mennyiben a közle
kedés igénylené. ezen utak és utczák szélesbité-
sének is költségeihez való hozzájárulást; — mi
után a miniszterelnök által előterjesztett tör
vényjavaslat egy az, oly munkákat is országos 
erővel s a közmunka-tanács által tervez létesít
tetni, amelyek országos jelleggel nem birnak, más 
meg az. hogy a szükségestervek és költségvetések, 
hozzá mellékelve nincsenek: oda utasítja a kor
mányt, hogy elválasztván a községi érdekű mun
kákat az országos érdeküektöl, ez utóbbiaknak 
létesítése iránt, a megkívántató részletes tervek 
és költségvetések kíséretében uj törvényjavasla
tot teijeszszen elő. elkerülve a sorsjátékkal egy
bekapcsolt kölcsön eszméjét s a mennyire lehet, 
legalább részét, nyilvános aláírás utján szerezvén 
be a szükséges pénzösszegnek, s figyelmezve egy
felől arra, hogy a két város municipalis jogai a 
szükségen túl meg ne szoríttassanak, más felől 
pedig arra, hogy ugyancsak a két városnak a 
remélhető nyereséghez legalább — némi részben 
mért — hozzájárulása a kölcsön terheihez is 
eléressék. 

Ajánlom a határozati javaslatot a t. ház 
pártfogásába. (Jiz-lypslés sz<'h('> bal felől.) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy az 
időközben elkészült és a, főrendiházhoz átkülden-
dő jegyzőkönyvet fölolvastassam. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a mai 
ü¥s jefjt/zőköni/vi kivonatát) 

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

Ezen jegyzőkönyv kivonatát Bujanovics Sán
dor jegyző ur fogja átvinni a mltságos főrendek-
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hez. Visszatérve a napitárgyhoz mindenekelőtt 
a határozati javaslatot fogom fölolvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újbólfölolvassa 
Irányi Dániel határozati javaslatát.) 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Azt gondolom, hogy azon tör
vényjavaslat, melyet beterjeszteni bátor voltam, 
határozottan kijelölvén az általa eléretni óhajtott 
főbb czélokat, magamagát indokolja; ennek kö
vetkeztében én az átalános tárgyalás alkalmával 
fölöslegesnek tartom azt részletesen indokolni. 
Ha fölvilágositásra lenne szükség, később az 
egyes részleteknél igen szívesen fognék azzal 
szolgálni, és azt gondolom, hogy ez az egyes 
pontoknál ott inkább is helyén lesz. Bátor le
szek azonban válaszolni azokra, miket Irányi 
Dániel igen t. képviselő ur szemben ezen tör
vényjavaslattal mondott és arra, (Halljuk!) a 
mivel ő külön, s ellenkező határozati javaslatát 
indokolta. 

Méltóztatott — hogy a kisebbekkel kezd
jem — azt mondani, hogy elismervén a duna
szabályozás országos érdekét, van e törvény
javaslatnak több olyan intézkedése, melyek egy-
átalában nem országos, hanem városi érdeket 
illetnek; igy, hogy a kövezés, utczák sorozása, 
stb. bizonyosan nem országos érdekek; azt kérdi 
tehát a t. képviselő u r : hogyan kerülnek ezek 
az alakítandó központi építészeti bizottság ha
táskörébe ? Erre nézve azt vagyok bátor vála
szolni: hogy nem méltóztatott a törvényjavasla-

| t o t jól elolvasni ; mert e munkák nem a köl
csönből létesítendők, hanem ezekre nézve csak 

j a fölügyeleti jog van föntartva ezen bizott
mánynak. 

De méltóztatott még azt is mondani: hogy 
igen is, vannak bizonj^os utezák, melyek folyta
tásául tekinthetők az országos utaknak, s ezekre 
nézve elismeri, hogy országos érdeküek; de hogy 
a szarka-utcza, vagy nem tudom melyik, jó 
karban tartatik-e % kivilágittatik-e vagy nem ? 
az nem országos érdek. 

Erre nézve megjegyzem, hogy itt az elvá
lasztása az országos érdekűnek a nem országos 
érdekütői, s annak meghatározása, hogy melyik 
országos érdekű, melyik nem ? végtelen bajos, sőt 
lehetetlennek is mutatkozik. S épen ennek tu
lajdonitható az, hogy p. o. Prancziaországban, 
melynek fővárosa bizony egyike Európa leggaz
dagabb városainak, mégis az állam évenkint 
egy bizonyos összeget fizet a főváros utczaköve-
zetének föntartására. Miután pedig azt, hogy 
ez, vagy amaz utcza tekintessék-e az országos 
közlekedés folytatásának kizárólagosan? biztosan 
meghatározni nem lehet ; ennek következtében 
a kövezési és föntartási összegnek felét viszi 
ott át az állam, tekintet nélkül arra, hogy az 

mely utczára fbrdittatik, — és ez gyakorlatilag más
kép nem is lehet. 

Méltóztatott továbbá azt mondani a t. kép
viselő ur, hogy a kormány a központi építészeti 
bizottság fölállítása által a helyhatósági jogo
kat támadja meg. 

Erre nézve bátor vagyok mindenekelőtt 
válaszolni, hogy mindig rósz állás az, ha roya-
lisabb valaki, mint a király maga. S azt gondo
lom, hogy a t. képviselő ur jelenleg épen ezen 
helyzetben van. A városnak nemcsak magistra-
tusa, de közvéleménye is elég hangosan és elég 
világosan nyilatkozott, miszerint a t. képviselő 
ur állításával szemben azt mondhassam, hogy a 
fővárosok közvéleménye e törvényjavaslat által 
a helyhatósági jogokat veszélyeztetve nem látják. 
Szabadjon őt egyszersmind a municipalis jog iránti 
féltékenységet illetőleg, London példájára figyelmez
tetnem, mely, úgyszólván, mintája az összes európai 
municipiumoknak. A t. képviselő ur épiígy tudhatja 
mint én, hogy évenkint bizonyos napon, mi
dőn a királyné a Cytibe, a szoros értelmű város
ba be akar menni, a kapun kell kopognia, és en
gedélyt kérnie, hogy bemehessen, a mire a pol
gármester azt feleli, hogy szívesen látják. Lon
don tehát mindenesetre félti helyhatósági jogát, 
s mindamellett i t t is nem régen alakíttatott egy 
ilyen bizottság, mert tapasztalta a város, hogy 
a helyhatósági szervezet mellett ily külön és 
nagyobb hatalommal fölruházott közeg nélkül 
sem ugy előhaladni mint más városok, sem egy
öntetű irányban működni nem képes. Ilyen bi
zottságnak alakítása nálunk sem lehet a muni
cipalis jogok megtámadása, hanem csak egy oly 
közeg, melynek eddigi hiányát a főváros jelen 
állapota világosan bizonyítja, és melynek szük
ségét a főváros minden lakója élénken érzi, 
mert e nélkül egyöntetű működés nem képzel
hető. {Helyeslés.) 

Méltóztatott továbbá azt is mondani, hogy 
a kormány jobban tesz vala, ha inkább mással 
foglalkozik : mert mi — úgymond a t. képvi
selő ur — ha jól értet tem — a íővárost akar
juk kiépíteni országos költségen, a mi pedig nem 
tartozik az ország teendői közé ; és nem vesz-
szük észre azon szobrot, mely Buda várának 
egyik piaczán áll, emlékéül annak, ki Buda vá
rát védte és Pest városát összelövöldöztette. — 
Erre csak azt vagyok bátor felelni, hogy e te
kintetben eltér fölfogásunk. Az én nézetem a,z, 
hogy a mostari Magyarországnak szabad alkot
mánya azon állás, melyben egész Európa egy
hangúlag elismeri, mindez — részben legalább — 
emléke azoknak, kik az ellentáborban voltak, és 
ezen emlékekkel szemben azon emlék melyet " 
a t. képviselő ur érintett nem oly valami, 
hogy ennek elmozdítását, én legalább, azon te-' 
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endők közé sorozzam, melyek elintézése a kor
mányra, vagy az országra nézve fontosabb volna, 
mint a főváros és azzal együtt az állam érde
keinek előmozdítása. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Jellemző — mondom — e fölfogás, mert a 
t. képviselő ur azon nagy jövendőt, melynek 
ezen törvény legalább alapját vetheti meg, 
nem látja, és összes figyelme csak a budai 
térek egyikén álló szobor által van lefoglal
va ; jellemző ez azért, mert ebből meggyő
ződhetni, hogy a t. képviselő ur az én helye
men azzal foglalkozott volna: miként lehet eltá
volítani a, kérdéses szobrot 1 mig én a magam 
helyén azon törvényjavaslattal foglalatoskodtam, 
mely a mai tanácskozás tárgyát képezi. (Élénk 
hosszas helyeslés.) Bátran bízhatom a jövendő Íté
letére annak megbirálását: ki töltötte kettőnk 
közül hasznosabban idejét ? (Éljenzés jobb felől) 

Mondotta továbbá a t. képviselő ur, hogy 
ha már egy bizonyos összeget meg kell szavazni 
ily czélokra, nem tartja igazságosnak, hogy Má-
ramaros-Sziget ós nem tudom miféle helységeket 
méltóztatott még megemlíteni — járuljanak még 
oly czélokhoz, a melyek őket nem érdekel
hetik. 

Ha jól emlékszem, Krisztus urunk születése 
előtt 500 évvel történt egyszer, hogy a nép föl
lázadva Róma, illetőleg a senatus hatalma ellen, 
Menennius Agrippa ment eléjök, elbeszélvén ne
kik, hogy egy testnek egyes részei összeesküd
tek a gyomor ellen; a kéz kijelentette, hogy ő 
többé nem fog táplálékot adni a gyomornak, 
mely nem tesz egyebet, mint csak emészt ; a fej 
és a láb, hogy nem fogják az eledelt keresni; a 
száj, hogy nem fogadja be az eledelt s elmon
dotta azt is, hogy mi lett annak a következése: 
hogy t. i. megzsibbadt a kéz, elvesztette erejét 
a láb, nem tudott többé gondolkozni a fő, mert 
a gyomor az, honnan a táplálék, vérré változ
tatva, az erekbe átmegy: ha ettől megtagadjuk 
a táplálékot, megszűnik az egész élet-mű
ködés. 

Mondom, már 500 évvel Krisztus urunk 
előtt történt ez, és én azt hittem, hogy e re
flexiókat már a tisztelt képviselő ur is megtet te : 
ugy látom azonban, hogy csalódtam ; különben 
nem fogta volna állítani, hogy az ország egyes 
részeit nem illeti az, mi az ország központjának 
javára történik. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Azt méltóztatott továbbá fölhozni, hogy 
Bécsben három részre van osztva a teher; a 
szabályozás egy részét viseli a város, másikat az 
illető országos-alap, a harmadikat az állam. 
Igen is, ez így van : de Bécs és Pest helyzete 
véghetetlen különböző. (Igaz!) I t t mindenekelőtt 
nem egy fővárossal, hanem két várossal van 
dolgunk, i t t az állam s a két város között egyes

séget kell létrehozni oly kérdésben, melyben 
annak megkülönböztetése, hogy a dunaszabályo
zás mennyiben az állam, és mennyiben a fővá
ros érdeke, ugy szólván lehetetlen, de nézetem 
szerint nem is volna czélirányos. 

Igenis állhatott volna a kormány azon ál
láspontra, melyet a t . képviselő ur kiemelt ; de 
akkor közte és a két város között egyességet 
kellett volna kötni az i r áa t : mi arányban járul
jon a dunaszabályozási költségekhez az állam, minő
ben az egyes városok és minőben ketten együtt ? — 
A kormány ezt nem ta r to t t a ezélirányosnak, elő
ször azért, mert mint már szerencsém volt em
líteni, határvonalat húzni a közt: hol kezdődik 
az országos érdek, és hol végződik a fővá.ros ér
deke ? véghetlen bajos; de nem tar tot ta helyes
nek az álláspontot elfoglalni azért sem, mert 
meg volt győződve arrói , miszerint föladatai 
közé tartozik, gondoskodni arról, hogy a forga
lom és közlekedés, — melynek emelése az ő kö
telessége az ország minden részében — a fővá
rosban, mint az ipar s kereskedelem, s a forga
lom központjában, oly viszonyok közé helyeztes
sék, melyek annak kellő kifejlődését biztosítsák. 
Harmadszor pedig nem tar tot ta helyesnek ez ál
lás elfoglalását azon indokoknál fogva, mert 
meg van győződve arról. hogj~ minden, ami a 
fővárosnak, mint a kereskedelem-, ipar- és közleke
dés központjának emelésére szolgál, szolgál egy
szersmind az állam érdekeinek emelésére is. En
nek következtében tehát szükségesnek tar to t ta 
a kormány az államkőlcsönt, és elismerte s el
ismeri, hogy mindé tárgyak valamint a főváros
nak érdekei, ugy egyszersmind országos és ál-
lamérdeküek is. Ez a szempont, melyet a kor
mány szem előtt tar tot t . Meg vagyok győződve 
arról, hogy a t. ház be fogja ismerni azt, hogy 
midőn a kormány e javaslatot a ház elé ter
jesztette, egy égető országos szükségnek óhajtott 
eleget tenni. Ennek folytán ajánlom a törvényja
vaslatot a t. ház pártolásába. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

K a u t z G y u l a : Én az előttünk fekvő 
kérdést oly fontosnak tartom, hogy szavazato
mat pár szóval indokolni óhajtanám, annálinkább, 
mert az előttünk fekvő törvényjavaslat ellen 
Irányi t . képviselőtársam részéről — különösen 
a financzialis részt illetőleg — némely oly észrevé
telek tétettek, melyeknek megigazitása egészen 
fölösleges tán nem lesz. Előre bocsátom röviden 
azt, hogy én e törvényjavaslatot; tekintettel 
arra, hogy országos és nemzeti érdekű vállala
tok és munkálatok kivitelére irányul, tekintettel 
másodszor azon körülményre, hogy ez nem fény-
üzelmi vagy inproductiv kiadásokra, hanem való
ban gyümölcsöző, produetiv beruházásokra vonat
kozó munkálatokat vesz kilátásba; tekintettel 
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harmadszor arra, hogy, nézetem szerint, vala
hára i t t az ideje, hogy a magyar kormány a főváros 
érdekében, melyre nézve eddig a kormányok igen 
keveset, lehetne mondani semmit sem tettek, 
valamit tegyen, hogy Pest azon nagy föladat
nak, mely hogy eléressék, ugy hiszem, pártkü
lönbség nélkül mindenki óhajtja, eleget tehessen, 
az az mielőbb közép és keleti Európa egyik 
metropolisává, a civilisatio és kultúra egyik em-
poriumává váljék. De pártolom még a törvény
javaslatot azért is, mert az állampénztárra nézve 
nem találtam oly terhesnek, a minőnek, megval
lom, én is addig, mig a javaslatot nem láttam, 
t a r t a m ! 

A mi pedig Irányi Dániel képviselő ur pénz
ügyi észrevételeit illeti, legyén szabad azokra 
röviden a következőkkel válaszolni : a többi közt 
két kifogást méltóztatott tenni. 1-ör azt, hogy 
a kölcsön, mint lotteria kölcsön, elvetendő, 2-szor 
azt. hogy nyilvános aláírás utján jobban lehetne 
ezen hitelműveletet létesíteni. Az elsőre vonat
kozólag legyen szabad következő megjegyzést 
tennem. A t. képviselő ur a tudományra hivat
kozott. Tán nem leszek szerénytelen, ha én is a 
tudományra hivatkozom. Azt mondotta a t. kép
viselő ur, hogy a tudomány föltétlenül pálczát 
tör a sorsjáték! kölesönök fölött. 

Én azt tudom, t. ház, hogy a tudomány 
ujabb fejlődése a közönséges lotteriajitszás és az 
állam-lotteriai-kölcsön közt különbséget tesz és 
köteles tenni. A közönséges lotteiia-játszásnak 
magam is ismerem demoralizáló következéseit, a 
mennyiben az emberekben a szorgalomnak és 
takarékosságnak ösztöneit elfojtja ; de az állam-
lotteria kölesönöknél — fölteszem, hogy a lotte
ria kölcsön utján nyert tőke produetiv módon 
raháztatik be — a tőke nincs elveszve, mert a 
lottó kölcsönpapir bizonyos tekintetben mint ér
tékpapír szerepel s gyakran bizonyos kamatlattal 
is jár. Eltekintve az olcsóságtói, azt hiszem, nem 
közönyös körülmény továbbá az, hogy a lottó 
kölcsönök legújabban nemcsak nálunk, hanem 
másutt is alkalmazásba vétettek, és ha jól va
gyok értesülve, épen a bécsi Duna-szabályozásá
nál foganatba vett kölcsönmüvelet is ez alapon 
történt. Ezeken kivül a törvényjavaslat azon 
elvet is magában foglalja, hogy már az első ki
sorsolás alkalmával ÍOU helyett 104, később pe
dig fölmenőleg egészen 200 frt fizettetik ki ki-
sorsolásórték alapján a kölcsön sors jegyi összegből. 

Ami a tudomány elvont elméletét illeti, 
bátor vagyok t. képviselőtársunkat egy épen e 
napokban megjelent kitűnő és ünnepelt Írónak, 
Wirth Miksának, a ki elismert tekintély, külö
nösen ezen a téren, „Handbuch des Bankwesens" 
czimü munkájára utalni, melyuek — a könyv 
nincs nálam, nem hittem, hogy szükségem lesz 

rája — 58 — 59-ik oldalán mondottakból kitű
nik, hogy az ujabbkori tudományos fejlődés az 
államlotteria-kölcsönöket nem tekinti többé azon 
föltétlenül roszaló föltogással és szinben. amint 
azt ezelőtt tekintette. 

A mi az aláírási kölcsönöket illeti, 
méltóztatott hivatkozni Franeziaország példájára, 
és Napóleonnak szintén hasonló czélu financzialis 
műveleteire. Legyen szabad tisztelettel megje
gyeznem azt, hogy a ki Parisban lakott és Fran
eziaország helyzetét ismeri , igen jól fogja 
tudni, hogy Franeziaország absolut fejedelme 
nemcsak demoralizálási czélbói, nemcsak azért, 
hogy a kölcsönt az alsóbb osztályokba is bele 
vigye, követte e módot: hanem leginkább azért, 
mert tudta, hogy igen hatalmas erkölcsi s még 
inkább anyagi kapocs létezik a nép és egy fe
jedelem trónja közt ott, hol a nép nagyszerű 
financzialis müveletek által az állam financzialis 
háztartásának rendszerébe mesterségesen bele 
hozatik, a főnálló politikai rend iránt anyagilag 
is érdekeltté tétetik. 

A mi az aláírásokat illeti, van nekünk egy 
más, nem igen örvendetes példánk Ausztriának 
financzialis életébői. Igen jól tudjuk, hogy az 
1854-iki hason alapú nemzeti kölcsönnek sem 
megállapítási, sem kiviteli módja nern volt olyan, 
a mely különösen követésreméltó lenne. Végre 
nem tartom figyelmen kivül hagyhatónak azt, 
hogy az aláírási kölcsönnek is meg vannak 
árnyoldalai, az aláírási kölcsönnel is jár sok 
olyan nehézség, amelyeket legyőzni nem ál! a kor
mányhatalom tehetségében. És főleg arra vagyok 
bátor utalni, hogy oly országban, mint Magya-
ország, mely tőkékben nem bővelkedik, óvakodni 
kell a financzialis vezényletnek mesterséges mó
don az alsóbb körökbői pénzt fölszivárogtatni : 
mert a benső élet, a köz^azdászati productio s 
ipar még sokkal nagyobb mérvben szorul reája; 
s ezek folytán a nyilvános aláírási kölesönt oly 
értelemben, mint a képviselő ur, nem helyesel
hetem. A mi a többi ellenvetéseket illeti, azok 
inkább a dolog technikai 9 átalános közgazdá-
szati részére vonatkoznak és ezekre, ugy hiszem, 
gr. Andrásy Gyula miniszterelnök ur már eléggé 
megfelelt. 

A mi Pest város helyhatósági függetlensé
ge állított veszélyeztetését illeti, erre azt jegy
zem meg, hogy a ki ezen előttünk fekvő tör
vényjavaslatot figyelemmel át olvasta, ezt nem 
állithatja, abból nem következtetheti. Én ugy 
látom, hogy a magyar kormány, s azok, kik e 
törvényjavaslat szakaszait fogalmazták, azon esz
méből indultak ki, hogy e tekintetben valahára 
az eljárás vezetését egy, időre és helyre nézve 
egységes és összefüggő, nem a napi vélemény 
áramlatától és hullámzásaitól függő orgánum, 
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vagy testületnek kezébe kell letenni, s hogy e 
nélkül a városnak jövője s a ezélbavett átala
kítás eléggé nincs biztosítva. Én azon vélemény
ben vagyok, hogy a magyar kormány e törvény
javaslatnak a ház asztalára letétele által legke
vésbé sem akarta megcsonkítani, vagy csorbí
tani Buda-Pest municipialis jogait, hanem csak 
egy főbb fölebbviteli és fölügyeleti forumot kí
vánt alkotni, melynek működése mellett teljes 
mértékben élhet a város mindazon érdekeinek 
megóvására, metyek itt figyelembe vehetők. En 
pártolom a törvényjavaslatot. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
részemről az ezen törvény irányában követett el
járásban egész őszinteséggel be kell, hogy is
merjem, (Halljuk!) általam mindjárt megériuten-
dőoly helytelenségeket észleltem, hogy valóban 
nagyon fontos okoknak kell rám hatni, hogy 
mindezek daczára a törvényjavaslatot átalános-
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadjam. 
Mielőtt azonban mind az egész eljárás iránt 
nehézségeimet, mind pedig azon okokat, melyek, 
ezeknek daczára a törvényjavaslat elfogadására bír
nak, előadnám: csak egypár észrevételt kívánok 
tenni az előttem mondottakra nézve, egyátalában 
nem terjedvén mindazokra, melyek mellékesen snem 
szorosan a tárgyhoz tartozólag hozattak föl. 

A legelső s átalánosságban véve majdnem 
a legfontosabb, a mi fölhozatott, vonatkozik 
arra, mit Irányi Dániel t. képviselőtársam mon
dott, hogy t. i. Pest városának municipális 
jogai megszorittatnak. A t. minisztereinők ur 
például hozta föl arra, a londoni municipiumot, 
mely pedig a legelső municipium a világon, s mely 
mégis hasonló megszorításnak vetette magát alá, 
hogy czélt érthessen. A leközelebb előttem szóló t. 
képviselő ur pedig épen, ugy látszik, a munici-
pjális jogoknak semmi megszokását nem látja. 
En t. ház a példát mit a ft miniszter, elnök ur 
fölhozott, nem látom szerenesésen választottnak; 
nem pedig azért, mert igaz, hogy Londonban is 
azon különböző municipiumok, melyekből azon 
nagy világváros áll, törvény utján kényszerittet
tek, hogy hozzanak létre egy központi hatósá
got, mely az ilyen czélu munkálatokat vezesse ; 
de ottan a központi hatóság minden tagja, ki
vétel nélkül az illető hatóságok által válasz-
tátik. 

A n d r á s y G y u l a g r . : Mert ott az 
állam nem adott semmit! 

T i s z a K á l m á n : Erre is meg fogom 
tenni észrevételeimet. E példát idézni mint 
olyant, mely épen olyan eset, minő Pest-Budára 
nézve a fönforgó, meggyőződésem szerint nem 
helyes, s még kevésbé lehet azt mondani, mit 
az előttem szóló mondott: hogy Buda-Pest jogai 

semmiben sem korlátoltatnak, miután igen nagy 
fontosságú érdekekre nézve egy oly tanács föl
állítása terveztetik, melynek tagjai felét és 
azonkívül elnökét a minisztérium nevezvén kk 
azon tanácsban okvetlenül határozott többséggel 
bír és miután még a város szépítésére, tisztasá
gára, az ültetésekre és világításra czélzó egyéb 
teendőkre nézve az ellenőrködés, a helybenha
gyás joga részint ezen tanácsnak, részint con-
flictus esetében az illető miniszternek fön van 
tartva. Azt tehát vitatni akarni, hogy i t t a 
municipium jogai megszorítva nincsenek, azt tar
tom, hiába való fáradság : mert azt bebizonyí
tani, hogy nem lenne megszorítás ? nem lehet. 
Hanem én részemről — s ez az, a miben Irányi 
t . barátomtól eltérek — azt hiszem, hogy ha 
az ország a főváros részére, javára áldozatot 
hoz, ha a főváros érdekében 24 milliónyi terhet 
vállal magára : akkor teljesen nemcsak joga van, 
de kötelezettsége is oly törvényes intézkedése- ' 
ket hozni létre, melyek által biztosítva legyen 
az, hogy a hozott áldozatok sikertelenek ne ma
radjanak ; hogy a városok részéről meg fog tör
ténni mindaz, a minek meg kell történnie és 
hogy az ország által kölcsön utján beszerzett 
milliók nem fognak sem elvesztegettetni, sem ' 
pedig hiába való költségeket okozhatni. Pedig 
hiába való költségeket okoznának azon esetben, 
ha addig, mig azon 24 millió a főváros emelésé
nek czéljaira fordittatik, azok a maguk részéről 
nem tennék meg mindazt, a mi még ezenkívül 
szükséges; mert az iránt tisztában lehetünk, 
hogy ezen 24 millióval nem fogunk mindent 
megtehetni, és hogy még sokkal nagyobb összeg 
az, a mit évek hosszú során keresztül maguk
nak a fővárosoknak ezen czélra fordítaniuk kell. 

En tehát tekintve, hogy igazolható az, mi
ként ha az ország áldozatot hoz, a törvényho
zás biztosittassék arról, hogy az áldozatok nem 
fognak hiába hozatni, e tekintetben a munici
pialis jogok idevonatkozó megszorítását igazolt
nak látom és i t t - látom épen egy felől a kü
lönbséget : de másíelől a következtetés szem
pontjából a helyességet a London esetével való 
összehasonlításban, hogy ott igen is ezen köz
munka tanácsot választják az érdekeltek, de ott 
a terhet viselik egyedül az érdekeltek, az ország 
egy fillért sem ad. Ellenkezőleg, ha az ország 
milliókat ad, kell is, hogy azok fölhasználásába, 
ellenőrzésébe befolyjon. A kérdés fínanczialis ré
szének részletes tárgyalásába bocsátkozni nem 
akarok, azonban annyit én is kénytelen vagyok 

j megjegyezni, hogy azon módját a kölcsön szerzés-
| nek, mely jelenleg is gyakoroltatik, részemről 

helyesnek nem tartom. Nem tartom ugyanis he-T 
i lyesnek azt, hogy előleges magánalkudozások 
I folytattatnak és az eredmény akkor, midőn már 
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a kormány kötelezve van maga részéről (Fölki-
dliásol jobb felől: Dehogy van ') oly alakban ter
jesztetik a ház elé, hogy a háznak nincs mit 
mást tennie, mint vagy elvetvén az egészet, két
ségessé tenni a dolog menetelét és egyúttal meg
ingatni a kormány hitelét, vagy pedig elfogadni 
mindent ugy, a mint van. Ily módon két irányú 
pressio gyakoroltatik. Az egyik oly pressio, mely 
gyakoroltatik mindazokra, kik a czélt. melyre a 
kölcsön iöl vétetni szándékoltatik, létesíteni óhaj-
ták és pedig minél előbb, mert azok kénytele
nek akkor sokat, a mit nem is tar tanak helyes
nek, elfogadni csak azért, hogy a czél elérése 
ne késleltessék. Még nagyobb pressio az, melyet 
ily módon bárminő minisztérium gyakorol saját 
partjára, (Folkiáltások jobb felől: Az nem áll! De 
áll! bal felŐL) ismétlem, bárhol és bármi nemű 
minisztérium gyakorol saját pártjára: mert a 
dolgok erejénél fogva ha egyszer a minisz
térium egy ily szerződést kötött, és ha a mi
nisztérium által igy kötött szerződést az ország
gyűlés nem ratifikálja hanem visszaveti; akkor 
igen is azon minisztérium annyira , eompromit-
tálva van, és a pénzemberek előtt annyira el
veszti a jövendőre nézve hitelét, hogy az hely
zetét meg nem tarthatja. (Helyeslés bal felöl. Zaj 
(o'b felől.) És igy. ha a kérdés ugy állíttatik 
föl, hoiiy vagy el kell a kölcsönt fogadni amint 
vau? vagy ha el nem fogadtatik, meg kell in
gatni a minisztérium helyzetét1? természetes, hogy 
ez által pressio van gyakorolva azon pártra, 
mely a minisztériumot föntartja. (Ugy van! bal 
felől. Ellenmondás jobb felől. Zaj.) Különben — 
mint mondám — a kölesön-kötés módozatainak 
részleteibe bocsátkozni nem akarok, de igen is azt 
tartom, hogy habár nem minden viszony közt kivi
hető is; — mit elismerek, de mindenesetre komoly 
megfontolás alá veendő volna minden alkalom
mal, és nem hiszem, hogy épen akkor, midőn a 
pénzpiaezok állása kedvező, sikerrel is meg ki
sérthető ne lett volna a kölcsönnek nyilvános 
aláírás utjáni foganatosítása. De ha ez nem 
tetszett, van még egy másik mód is, mely igen 
is szokott követettem, és mely abban áll, hogy 
a kölcsön főbb föltételei, az elvek, melyek alap
ján kötendő, milyen például az is, hogy: sorsjegy-
kölcsön legyen-e vagy nem ? a törvényhozás ál
tal megállapittatnak, és ezen főelvek alapján 
egyezkedik azután a kormány tekintélyesebb 
bankházakkal. De a mint igen jól méltóztatnak 
tudni, a jelen esetben az sem tör tént : mert mi 
már csak arra hivattunk föl, hogy azt, a mi 
minden részletében megállapítva készen van, 
fogadjuk el. 

Különben t. ház, a törvény beterjesztése 
módjában azokon kívül, mik magára a kölcsönre 
mások által, vagy általam elmondattak, magam 

részéről legnagyobb föhiánynak tartom azt, hogy 
egy ily nagy hordorejü, részint financiális, ré
szint más nemű fontos kérdéseket magában fog
laló ^ tőrvényjavaslat egy minden szempontot 
kiderítő és felvilágosító részletes expositióval 
nem terjesztetett a ház elé; és ha netalán 
ennek folytán akár mások, akár magam is olya
nokat találnánk e törvényben, vagy oly czélzato-
kat vélnék látni e törvényben, melyek nincse
nek banne, azt méltóztassék egyes egyedül, 
nem nekünk, hanem önmaguknak tulajdonítani: 
mr>rt elmulaszták azt, mit minden fontos törvény
nél meg kellene tenni — és ami iránt a háznak 
határozota is van, — hogy részletes fölvilágosító 
indokolással terjesztessenek be a törvényjavaslatok. 

Részemről épen azért, hogy megítélni lehes
sen, vajon minő teher az, mit az ország 
magára vállalni fog, a költsön járadékainak évi 
részleteivel? szükségesnek tartottam volna, hogy 
nem mondom pontos, de egy átalános kiszámí
tás terjesztetett volna be az iránt, hogy körül-
belől mik azon források, melyek a végett vannak 
kijelölve, hogy a költsön évi járadékainak tör
lesztésére szolgáljanak? és hozzávetőleg a for
galmi adatok alapján mit fognak jövedelmezni ? 
mert csak igy lehetett volna hozzávetőleg meg
tudni : mi az évi teher, mit az ország magára 
vállal. 

De továbbá okvetlenül szükséges lett volna 
bővebben kimutatni, főbb vonalaiban, legalább az 
egyes kivinni szándékolt müveleteknek nem is 
részletes terveit, de a tervezetnek főbb vonalait 
egy átalános költségvetés kíséretében a háznak 
bemutatni : mert ezek nélkül még csak azt sem 
tudjuk, hogy ezen 24 millió mennyire sok, vagy 
mennyire elég, vagy nem elég. 

Mondhatnék, t. ház, részleteire nézve ezen 
törvényjavaslatnak többeket is; de fontaitom ma
gamnak, a mennyiben szükséges leend. hogy azok 
iránt a részletes tárgyalás alkalmával nyilatkoz-
hassam. Most igen röviden kívánom indokolni 
csak azt, hogy mindamellett, hogy az eljárást, 
mely e törvényjavaslat irányában követtetett, 
nem tarthatom helyesnek : szükségesnek tar tom 
elmondani, mi azmé^is. a mi a jelen esetben arra 
bir, hogy a törvényjavaslatot a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadjam. Egyik ok mindenesetre, 
— de az általam fölsorolandó három ok közül, 
bármily fontos legyen is, előttem ma legkevésbé 
fontos — hogy a kölcsön minden hiánya mellett 
is szerfelett drágának, a többi kölcsönökkel szem
ben, nem mondható. A másik az. hogy én, lega
lább részemről, igen nagy politikai fontosságot 
helyezek abba, hogy Buda-Pest, mint Magyaror
szág fővárosa, minél előbb mindazon kellékekkel 
bírjon, melyekkel egy nagy fővárosnak bírnia kell. 

Nem tartom szükségesnek ezt indokolni, mert 
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azt hiszem, hogy azt mindenki belátja, hogy egy 
ily fővárosnak léte, az egész államnak, melynek 
az fővárosa, érdekében fekszik, s azt is hiszem, 
hogy, ha egyszer ezt elismertük, akkor azontúl 
nem lehet azt mondani, hogy a főváros érdekeiért 
áldozatot hoznia az országnak nem kell; mert 
utoljára mindaz, a mi a főváros emelésére szol
gál, közvetve az országnak emelésére is szolgál. 
(Helyetlés.) 

Azonban ezen átalános politikai szempont 
talán nem igazolná még azt, hogy a nézetem sze
rint is e sok tekintetben helytelen törvényjavasla
tot elfogadjam ; mert hiszem, ki lehetne azt, a ház 
elé beadott határozati javaslat folytán néhány 
hét vagy hónap után igazítani; de van még egy 
ok, mi engemet arra késztet, hogy még e ha
lasztást se kívánjam, és ez az : mert megvagyok 
győződve arról, hogy nekünk arra. hogy Buda-Pest 
a dunai, és átalában a nyugot és kelet közti ke
reskedésnek legnagyobb, legfontosabb helye legyen, 
törekednünk kell, s meg vagyok győződve arról 
is, hogy ezen szempontból elveszteni való időnk 
nincs : mert nem szabad megengedni, hogy bármely, 
a Duna mellett fekvő város, e tekintetben bennün
ket megelőzzön ; tudjuk pedig, hogy van már is 
egy, a Duna mellett fekvő város, mely erre min
den áron törekedik, és tudjuk azt, üogy épen 
ezen város, a kölcsön elíogadása által főleg, s 
maidnem mindenek felett azzal indokoltatott: 

t 
siessünk Festet megelőzni. Eu tehát azt hiszem, 
hadd siessenek ők, a hogy nekik tetszik, de mi 
ne engedjük meg. hogy minket megelőzzenek. 
Elfogadom a részletes tárgyalás alapjául a ja
vaslatot. (Élénk helyéül)'8 bal felől.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A jelen törvény
javaslat átalános tárgyalásánál azok után, a mi
ket a miniszterelnök ur és Kautz Gyula bará
tom e tárgyban előadtak, alig van fontos mon
dani valóm. Azt kívánom mindenekelőtt meg
jegyezni, hogy ezen 24 millió kölcsön nem Pest 
érdekében, legalább nem főkép Pest érdekében, 
hanem az ország érdekében történik (Helyeslés 
jobb felől.) ; nem is csak közvetve, és az által, 
hogy a főváros emeltessék, a mi az egész ország 
haszna : hanem egyenesen, és közvetlenül az ál
tal , mert e kölcsönnek legnagyobb részét két 
oly dőltig fogja igénybe venni, —t. i. a Duna sza
bályozása , és a híd megváltása . — melyek 
mindegyike országos érdek. Hogy a Dunát a két 
város közt szabályozni szükséges, azt minden em
ber belátja, és tudja azt is, hogy ez tetemes 
költségbe kerül. A Ind megváltása szintén égető 
szükség. íme előttünk áll a példa. Még néhány 
évvel ezelőtt a, hid megvú'tái-ához olcsób
ban juthattunk volna, és rneg vagyok győződve ; 
ha a dolog még 5-10 évig haladna, a hid meg
váltási ára aránylag még nagyobbra fogna rúgni, 

mint most. Ha tekintjük e két városnak, és az 
országos forgalomnak emelkedését ; ha tekintjük 
e két város népességi szaporodását az utolsó 10-
15 év alatt : hozzávetőleg könnyű kiszámítani, 
hogy azon jövedelem, mely ma már az előbbeni-
hez képest jóval magasabb fokon áll, mennyire 
fog még emelkedni, pedig azt senki sem vonja 
kétségbe, hogy a hidnak megváltása az or
szág kereskedésének érdeke. A hid megváltása 
nélkül, —minthogy szerződés szerint el van zárva 
a lehetőség, hogy külön hid építtessék, — nemcsak 
a két várost, hanem a vasutat a vasúttal sem 
lehetne összekötni, és az országnak nevezete
sen nagyobb része, mely a Dunán innen a 
tiszai határszélig terjed, el volna vágva folyó ál
tal, s továbbra is megmaradna azon állapot, hogy 
a két vasút, mely az országból kiszállítja a ma
gyar terményeket, nem volna egyenes összeköt
tetésben az ország nagyobb részével. Nem pesti, 
legalább nem főkép pesti, hanem országos kölcsön 
ez ; oly dolog, melynek mindenki érzi nemcsak 
szükségét, hanem halaszthatlanságát is, és ha 
kételkedtem volna valaha abban, hogy ezen köl
csönt megkössük-e ; ily javaslatot elfogadjunk-e % 
minden kétségemet eloszlatta volna azon körül
mény, hogy maga Tisza Kálmán képviselő ur, 
kinek a törvényjavaslat ellen ezer, és mint ö 
mondja, súlyos kifogása van, mégis kényszerítve 
érzi magát meggyőződése szerint, hogy a javas
latot elfogadja, hogy igy a kölcsön megköttessék, 
és hogy az hosszú időre ne halasztassék. 

Nem ereszkedem egyes észrevételek czáfola-
tába : azonban megjegyzem azt, hogy Londonban 
azon központi bizottság, melyet a corporatiók 
választanak, rendelkezik először azért, mert az 
állam nem adott a költségekhez semmit, másod
szor, mert az nem rendelkezik azon tárgyakról, 
melyeket nálunk a kormány gyakorolt eddig is. 
Ez tehát nem megszorítása a város municipális 
jogainál-, hanem a kormány ezen javaslat szerint 
megosztja a várossal azon fölügyeleti jogot, me
lyet eddig a kormány maga. gyakorolt. (Helyes
lés jobb felől.) V.z nem jog megszorítás^ hanem a 
municipális jogkörnek szélesbitése. (Elénk helyes
lés jobb felől.) 

Meg vagyok győződve, hogy ha ez lényeges 
megszorítása volna a muniezipális jogoknak, Buda 
és Pest városa nem ajánlkozott volna oly szíve
sen annak elfogadására: de ugy tudom, hogy 
nemcsak elfogadni késznek nyilatkozott, hanem 
még köszönetet is mondott e tervezet javaslá-
sáért. 

Arra nézve, hogy mikép kellett volna e 
törvényt előkészíteni, én az előttem szólott érde
mes képviselő úrral egy fontos tekintetben ellen
kező nézetben vagyok. (ílalijuklj 

Azt mondja ő, előbb meg kellett volna kér-



162. országo* Dlét áprll 6. 1860. 377 

dezni a házat, hogy minő kölcsönt akar kötni, 
megvitatta és megszavazni, vajon sorsjáték vagy 
aláírás utján 1 avagy talán más módon kívánja a 
kölcsönt fölvenni 1 szóval, mintegy meg kellett 
volna előzetesen állapitani a kölcsön fölvételének 
részleteit. Megvallom, én e fölfogást gyakorlatilag 
nem tar tom helyesnek. Sokkal inkább szeretem, 
ha a végrehajtó hatalom, ha a felelős kormány 
terjeszti elő, hogy mily módon lehet kölcsönt 
kapni. Nagyon természetes, hogy a fölött a ház 
végleg maga határoz. De mutasson nekem arra 
valaki példát, hogy kölcsönöket maga a törvény
hozás kötött. A törvényhozás főntartja magának 
a helybenhagyást, de a kölcsön megkötés:' min
dig a végrehajtó hatalom köréhez tartozik. Szok
junk már egyszer hozzá, t. ház! ismerkedjünk 
meg a par lamentál is alkotmány természetével. 
(Étink helyeslés jobb felül.) A parlamentális alkot
mány lényegében fekszik az, hogy az országgyű
lés a törvényalkotásban lényeges részt vesz, a tör
vények végrehajtását ellenőrzi, de a törvények 
végrehejtásába nem avatkozik: (Helyeslés) mert 
a törvények végrehajtásának felelősség alatt kell 
történni, az országgyűlés pedig nem, hanem csak 
a kormány lelelös. Ha az országgyűlés össze 
akarja zavarni a hatalmakat, ha ő azt hiszi, 
hogy nemcsak ellenőrködik, hanem végrehajtó 
hatalmat is gyakorol, akkor, t . ház, kész a 
zavar az országban, mert ez által a felelősséget 
lerontottuk, a helyett, hogy azt biztosítottuk 
volna. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Azon ellenvetést sem hagyhatom szó nél
kül, hogy az által pressiót gyakorol a miniszté
rium a házra, vagy legalább a pártra, hogy 
megkötötte a kölcsönt; mert ha az el nem fo
gadtatik, a minisztérium kompromittálva van, 
sőt tán állása is tarthatlanná válik. 

E nézetben nem osztozom. Ha valaki azt 
mondja, hogy pressiót gyakorol ez vagy amaz a 
házra, vagy a pártra, mindig azt kérdem: mi
csoda mérvű pressiót ért szóló ez alat t? Pressiót 
bizonyos tekintetben minden ember gyakorol a 
másikra, kivel egy téren áll. Martinuzzi, ki két
ségen kivül eszes ember és nagy államférfiú volt, 
midőn Petrovich és Török Bálint mellé gyám
társul rendeltetett, azt mondta: Qui socium ha
bét, dominum habét. Még azon két ember is, 
kik csupán utazásra egyesülnek, egymásra pres
siót gyakorolnak, különben megszűnik minden 
kapocs, minden viszony közöttük. 

Politikai pártok mindig gyakorolnak pres
siót egyes tagjaikra. Kérdem az előttem szóló 
t. képviselő urat : maga azon párt, melynek ő 
egyik főszemélye, nem gyakorol-e pressiót becsü
letes és helyeselhető utón pártfeleire 1 (Derültség.) 
Ez a dolog természetében fekszik. De próbálja 
csak meg egyszer és irjon ki a kormány oly 
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kölcsönt, melyet az országra nézve károsnak tar
tok : legyen meggyőződve a t . képviselő ur, hogy 
époly határozottan független leszek, mint akár
ki más. (Zajos éljenzés jobb felől.) De én nem is 
látom át, hogy ilynemű pressiónak helye lehes
sen. A minisztérium nem vállalt magára felelős
séget azok irányában, kikkel a kölcsönt megkö
tötte, arra nézve, hogy a beterjesztett részletek 
okvetlenül helybenhagyatnak. A minisztérium 
csak azt mondhatta nekik .• mi megkötjük a köl
csönt, föntartva a ház helybenhagyását ; tehát 
nem kötelezte magát sem jogilag, sem erkölcsi
leg. Es én meg vagyok győződve, hogy, ha a 
ház ma egy kölcsönt, melyet a minisztérium köt— 
— föntrtva természetesen a ház helybenhagyását, 
elvetvén, a minisztériumot oda utasítaná, hogy 
kíséreljen meg egy kedvezőbb kölcsönt kötni : 
sokkal több hazafíság és férfiasság van a kor
mányban, semhogy gyermekes daczból azt mon
daná: „én ugy nem játszom", és azért, mert az: 
általa előlegesen megkötött kölcsöntervezet nem 
fogadtatott el, állásáról lemondana. (Tttszés a 
jobb oldalon.) Ily esetben bizonyára követni fogná 
a ház utasitását, és mert a kölcsön nem tet
szett most, mást, talán kedvezőbbet kísérelne meg. 

Hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat he
lyes vagy nem helyes, káros vagy nem káros, 
drága vagy olcsó-e ? azt a többség fogja kimon
dani ; de — ugy hiszem — sokkal természete
sebb volt az, hogy a minisztérium kész tervvel 
állott elő, mintha minket a bizonytalanság ten
gerében hagyott volna vergődni, hogy midőn az 
egyik képviselő a financziális tudomány szabályai 
szerint, vagy gyakran a nélkül is, {Derültség.) azt vi
ta t ta volna, hogy a kölcsönnek legjobb neme ez meg 
ez s a másik az ellen tiltakozott volna mond
ván, hogy: a másik sokkal jobb; az egyik Ang
lia, vagy Belgium, a másik Amerik a jjéldáját 
hozta volna föl, és végre midőn szavazásra került 
volna a dolog, nem tudtuk volna, hogy tulajdon
képen mi fölött vitatkozunk és mit állapítottunk 
meg? Sokkal természetesebbnek tartom, hogy a 
ki valamely törvényt initiál, azt részletesen ki
dolgozva terjeszsze elő. Nekünk jogunk van akár 
az egész törvényt elvetni, akár annak részleteit 
módosítani ; de mindenesetre előbb érünk uzélt 
igy, mint ha határozatlanul tapagatózunk a sö
tétben. Utoljára még csak azt akarom kijelen
teni, hogy én ezen törvényt szükségetsnek és ép-
ugy halaszhatlannak tartom, mint az előttem szóló 
képviselő ur. Es mivel nem tartozom azok közé, 
kik, ha valamit jónak, czélszerünek és elfogad
hatónak tartanak, azon jártatják eszőket, hogy az 
ellen, a mit jónak, elfogadhatónak tartanak, 
mégis micsoda kifogást tudjanak tenni, (Elénk 
derültség jobb felől) és mivel nem is szeretek hosszas 
lenni: azzal végzem előadásomat, hogy én ezen 

48 



378 162. ortzátm Dlés ípril B. 1870. 

tőrvényjavaslatot lényegében és módozataira 
nézve hasznosnak, szükségesnek és balaszthat-
lannak tartom, azt tehát a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. (Éljenzés jobb felől.) 

Ha a részletes tárgyalás alkalmával egyes 
pontokra nézve valaki oly javaslatot terjeszt 
elő, melyet én jobbnak tartok, mint a mit a 
törvényjavaslat tartalmaz, minden pressió da
czára, a it reám a pártfegyelem gyakorol, 
okvetlenül arra fogok szavazni. (Éljenzés.) Ismé
telve kinyilatkoztatom tehát, hogy a törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadom. (Zajos 
éljenzés,) 

C s e r n á t o n y L a j o s : T. ház! a benyúj
to t t törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául én is elfogadom. Ezt előre bocsátva, enge
delmet kérek a t. háztól egy pár megjegyzést 
tehetni magára a törvényjavaslatra, és azokra 
nézve is, a miket szerencsém volt hallani az 
előttem szóló képviselő úrtól. Legelőször is egy 
egyszerű megjegyzést bátorkodom tenni arra, a 
mit Pest belváros mélyen t. képviselője be
széde v é̂gén mondott, hogy t. i. ha jónak, vagy 
elfogadhatónak talál egy előterjesztést, egy tör
vényjavaslatot, akkor nem keresi: vajon mi hi
bát találhat benne. Én azt hiszem, hogy azon 
helyzetben vagyunk mi is, ha jónak találunk 
valamit, nem keressük benne a hibát. Hanem 
fájdalom, mi nagyon sokszor vagyunk azon hely
zetben, hogy nem találunk kielégítőnek bizonyos 
törvényjavaslatot, vagy bármely más javaslatot, 
mely a kormány részéről nyujtatik be, de mind
amellett vannak igen fontos okok, melyek min
ket arra birnak, hogy legyőzzük azon javaslat 
iránti ellenszenvünket, ellenvetésünket, és pár
toljuk azt. Ez akárhánj^szor előfordul: hogy töb
bet ne említsek, a budgetben is előfordnlt. Mert 
bizony azon előterjesztések, a mik a kormány 
által két év alatt tétettek, nagyon kellemetlen 
érzelmet keltettek bennünk, sőt meg vagyunk 
győződve, keltettek a többség tagjainak nagyobb 
részében is ; (Ellenzés jobbról) de mindamellett 
megszavaztuk azokat ezen oldalon mi is : mert 
vannak fontos okok, melyek a másodrangú tekin
teteket leg3'özni parancsolják. 

Ezt röviden megjegyezve, magára a törvény
javaslatra nézve én is azt tartom, hogy oly 
nagyon el nem maradtunk volna mások bűne 
és saját hibánk miatt is, ha sok időnk volna 
várni arra, a minek létesítése szükséges, és hogy 
ha a beterjesztett törvényjavaslat épen nem 
azon vádatoknak egyikére vonatkoznék, a melyek
nek létesítése mielőbb szükséges, akkor én is 
azt mondanám, hogy azt el nem fogadhatom, 
épen ezen másod rangú eonsideratiók miatt, 
melyekre csak azért nem terjeszkedem ki, mert 
nem akarom az elmondottaknak ismétlése által 

a t. háznak türelmét igénybe venni. (Helyeslés 
jobb felöl.) De mivel nekünk nincs vesztegetni 
való időnk, s mert ezen terv, mely előttünk 
fekszik, mindenesetre egy oly vállalat valósítá
sát igéri, mely nagy horderejű, igen fontos s 
minél előbb létesítendő hazánk érdekében, azért fo
gadom én el e törvényjavaslatot. És ebben az érzel
memben — megvallom — az által, amiegy igent, ba
rátom, Irányi Dániel által íölemlittetett, maga
mat más véleményre nem tereltethetem. 0 ugyanis 
elismeri, hogy bizonyos része azoknak , melyeknek lé
tesítése javasoltatik, országos érdekű, mindazáltal 
elválasztani akarja másoktól, melyeket nem is
mer el országos érdeküeknek. Erre nézve én a fc. 
kormányelnök ur nézetében osztozom, a mennyi
ben én is azt hiszem, hogy azoknak már előle
ges elválasztása csaknem lehetetlen, habár utó
lagosan, vagyis a valósitásnak folyamatában 
me^r lehet határozni, hogy mik találtatnak nem 
országosaknak, és miket kell továbbra is orszá
gosaknak elismernünk. Mivel pedig országos ér
dekűnek tartom az egész vállalatot — bár egyes 
részletekre nézve, ha alkalmam lesz rá, magam 
is azon véleményemet íogom előterjeszteni, hogy 
azon tárgyak farába tartoznak, melyek semmi-
esetre sem rögtön, hanem csak később létesí
tendők — mondom, mivel átalában az egészet 
országos érdekűnek ismerem el: nem pártolha
tom tisztelt barátom azon nézetét, hogy i t t 
a költségek viselésében egyenlőtlenségnek kell 
lenni. Akár országos, akár nem országos vala
mely vállalat, mihelyt országos voltát elismer
jük, ki is kell mindjárt mondanunk azt, hojry 
viselje annak terhét is az egész ország. It t 
ugyanazon eset íorog fön , mely a vasutak
nál fordult elő ; ott sem osztjuk föl a vasutak 
költségeit egyik és másik vidék közt, amennyiben 
nem mondjuk, hogy egyik vidék a másiknál 
többet fizessen azért, mert hozzá közelebb van 
az indóház, mint a másikhoz. 

Ha országos érdekűnek ismerjük el a vál
lalatot, természetes, hogy azt kell mondanunk : 
viselje a terheket az egész ország; ha pedig raa-
gánérdekünek ismernők, akkor csakugyan azt 
kellene mondanunk, hogy hordják a terheket 
azok, kiknek magán, szűkebb kőrü" érdekében 
fekszik a vállalat létesítése. 

Az exposera nézve azt hiszem, hogy Tisza 
Kálmán nem kivánt semmi olyat, a mi ne lenne 
teljesíthető. Egyenesen azért kívánta azt, hogy 
egy ellenvetéssel kevesebb legyen. És én azt 
hiszem, hogy a minisztérium a legrendesebben 
járhatot t volna el e tekintetben a nélkül, hogy 
helyzetének erejéből bármit is vesztett volna. — 
A mi tisztán az exposét illeti — igaz, hogy 
Angliában egy törvényjavaslatra nézve sincsenek 
exposék, hanem az exposét megadja a házban 
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az illető miniszter; és megvallom, hogy miután 
itt exposé, — olyan legalább, minő nálunk és Fran
ciaországban szokásos. — nem adatott elő, azt 
vártam, miszerint ily fontos javaslatnál, a mi
niszterelnök ur fölállott volna és elmondta vol
na azt, a mit mi az exposéban vártunk ; holott 
ngy láttuk, hogy a t . miniszterelnök nagyon 
kevéssel beérte, és nem mondta el azt, a mi 
Tisza Kálmán javaslata szerint tőle várható volt. 
Hogyha ezt te t te volna előlegesen, akkor nem 
adott volna okot ezen ellenvetésre sem. 

Egyébiránt én azt hiszem, hogy ezen terv, 
mely a főváros emelése és szépítésére vonatko
zik a t. miniszterelnök urnák egy igen kedvencz 
terve, s ennek én részemről rendkívül örvendek. 
Örvendek pedig ugy a főváros emelését mint 
annak szépítését illetőleg, mert nemcsak a vá
ros emelését, hanem valóban, a fővárosnak szép
ségét is országos érdeknek tar tom részemről, a 
mennyiben nézetem szerint ez utóbbinak igen 
tontos, politikai tekintetben nagy horderejű kö
vetkezményei vannak. (Helyeslés jobb felől.) Mon
dom, örvendek annak, hogy ez a kormány-el
nök urnák kedvencz terve : mert meg vagyok 
győződve, hogy ezen kedvencz tervét ugy fogja 
létesíteni, hogy az megelégedésére szolgáljon az 
egész országnak, és saját magának. E tekintet
ben mint kormányelnök mindenesetre ugy fog 
ö eljárni, hogy ne lehessen azután, mint Paris
ban történt, a nagy munkák után, a melyek 
mindenesetre Parist újjá varázsolták, oly váda
kat emelni mostani határozatunknak következ
tében, a milyenek emeltettek Parisban azon fér
fiú administratiója ellen, a ki mindazon szép, nagy
szerű, és mindenesetre áldásos ̂ újításokat kivitte, 
melyek Parisban létesíttettek. És, hogy ha minisz
ter ur ezen részben egész tekintélyével, egész 
ismert erélyével fog eljárni, ugy megvagyok 
győződve, hogy ezen javaslat azon aggályokat 
is elfogja hárítani, melyek most sokak részéről 
tápláltatnak. Csak annyiban voltam bátor föl
szólalni és pártolom a részletes tárgyalásra való 
áttérést. 

I v á n k a I m r e ; Elállók a szótól. 
P a t a y I s t v á n {Zaj. Halljuk! és derült

ség.) T. ház ! A tárgy pro et contra meg van 
vitatva, és én nem is akartam ez iránt fölszó
lalni ; de miután a miniszterelnök ur I rányi 
képviselő ur ellenében annyira megelégedett arcz-
czal vette pártfogása alá a Henczi szobrot és a 
Henczi tért, kénytelen vagyok hozzá egy pár 
szót intézni. En vele egyetértek, ha pártfogása 
alá veszi a ho l t aka t : de miután ő hangsúlyozta 
nagyon az alkotmány tökéletes helyreállítását, 
hangsúlyozta Európában való elismertetésünket: 
— ugy hiszem — nem fogja őt gátolni lovagias-
ságában az, hogy, ha már eddig a honvédek irá

nyában az elismerést hátrál tat ta , hogy legalább 
a holtak iránt lesz annyi kegyelettel, — mon
dom — elvárom azt lovagiasságától és loyalitásá-
tól — hogy a Buda ostrománál elesett honfiak 
emlékezetére emelendő szobor iránt határozati 
javaslatot fog letenni a ház asztalára. {Élénk 
helyeslés a szélső bal oldalon.) Ezt mint mondom, 
elvárom lovagiasságától és loyalifásától. (Helyes
lés a szélső baloldalon.) 

Egyébiránt, a mi a tárgyat illeti, pártolom 
Irányi képviselő ur határozati javaslatát. 

V u k o v i c h S e b ő ° T. ház! Ezen tör
vényjavaslat igen nagy részvéttel és rokonszenv
vel találkozik, a mit éu igen természetesnek 
tartok, tekintve azt, hogy azon mulhatlan szük
ségeken kivül, melyek a törvényjavaslat egy ré
szét képezik, és melyeknek pártolására bennün
ket a kötelesség ösztönöz, vannak e törvényja
vaslatban oly részletek, melyek a mi legforróbb 
kívánságunk tárgyait képezik, és mivel tudjuk 
azt is az életből, hogy a forró kívánságok telje
sítésének pártolásában az ember sokszor még 
inkább részrehajló, mint a szükségesek létesíté
sének támogatásában. 

En tehát, t. ház, megismerem, hogy igen 
nehéz körülmények közt emeltem föl csekély 
szavamat, látván majdnem átalános pártolását 
a törvényjavaslatnak ; de én ezzel egy oly tar
tozást rovok le, {Zaj. Halljuk !) melynek teljesí
tésétől nem fog visszatartani azon forró kíván
ságom sem, hogy Pestet mint hazám fővárosát 
valaha virágzó és boldog állapotban lássam : és 
ezen tartozásom az adózók érdekeit illeti. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

En azt vettem észre, t. ház, hogy — kivévén 
Irányi Dániel barátomat, ki erről futólagosan 
említést te t t — a t . ház előtt még eddig elő 
sem fordult ezen tekintet : pedig t . ház, i t t arról 
van szó, hogy a közteherviselésnek egy uj ne
mét rójjunk az adózó nép vállaira. {Halljuk! 
Halljuk!) 

T. ház! I t t nemcsak arról van szó, hogy 
mulhatlan szükségek vizsgáltassanak, biráltassa-
nak meg és azoknak azután létesítésére az or
szág adója fordíttassák; hanem arról, hogy mel
lesleg oly czélokra is kívánjuk az adófizetőknek 
áldozatát, melyeknek létesítése nem a legközvet
lenebb szükségek, hanem e perezben az óhajtá
sok, remények sorába tartozik. 

En, t. ház, ugy ismerem hazánk állapotát, 
hogy mi a terhektől túlnyomva, még minden szük
ségünket sem vagyunk képesek födözni, és még 
ezek közt is tartozunk jól megvizsgálni, hogy 
melyiket állítsuk első helyre és melyiket halasz-
szuk későbbre. Ily körülmények közt annál 
kevésbé lehet mindazt, a mire vágyódunk, már 
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a jelen időben az adófizető polgárok adójával tel
jesítenünk. 

Ismétlem e szót: „adófizető polgár", t. ház, 
mert tapasztaltam, hogy minden szabad parla
mentben, midőn akármely pénzzel járó törvény
javaslatról van szó, a parlament fülébe egy szó 
sem zeng annyiszor, mint az, hogy „adófizető 
polgár." Erre kell mindannyiszor emlékeznünk, 
midőn uj teher elvállalásáról van szó. (Helyeslés 
a szélső hal oldalon.) 

T. ház! I t t nem azon 24 millióról van szó, 
melyet kapunk, hanem van szó mindössze 61 
millióról, melyeket az ország részint az elősorolt 
mellékes jövedelmekből, részint a mennyire szük
séges, egyenesen az adófizető erszényéből fogna 
megfizetni. 

Másodszor, t. ház, ez igy levén, én köteles
nek érzem magam nyiltan kijelenteni, hogy mit 
tekintek a törvényjavaslatban oly szükségnek, 
melynek pótlásához magam is hozzájárulok oly-
formán, hogy adót rójjunk az országra, — és kije
lenteni, mit nem tekintek annak. (Halljuk.) 

Mindenekelőtt a Duna szabályozását Pesten 
és Pestnek környékén oly föladatnak tekintem, 
melynek elhalasztása bármily rövid időre is nem
csak Pestre, hanem az egész országra nézve ká
ros lenne. 

Mellőzöm magát a kereskedelem érdekét, 
mely e tekintetben világos. Pestnek, mint fővá
rosnak és a benne összehalmozott kincseknek, 
épületeknek, kereskedelmi czikkeknek és egyéb 
drágaságoknak megmentése már oly föladat, me
lyet okvetlenül teljesíteni kell, s mely a város
nak hatáskörén tehetségén kívül áll. 

De a Duna szabályozása oly fontos és költ-
séges tárgy, hogy már az ezen czélnak magának 
előállítására megkívántató összeget sem vagyunk 
képesek egyelőre kiszámítani; mert midőn a Pest 
melletti Duna szabályozásáról van szó, ezt oly 
értelemben kell venni, hogy ne csak Pest városa 
legyen megmentve, hanem kétségkívül vidéke is, 
ugy alól, mint fölül, (Helyeslés) hogy akkor, mi
dőn Pest városát megmentjük, ne okozzunk ár
vizet a környékén fekvő vidéknek. Tehát azt 
sem tudjuk előre kiszámítani, hogy mennyibe 
fog kerülni a Duna szabályozása. 

Ezt tehát szükségesnek tar tva, átmegyek a 
másik czélra, a híd megváltására. (Halljuk!) El
ismerem, hogy a híd megváltása szinten országos 
szükség, de visszatérve arra, a mit mondottam, — 
hogy a mi állapotaink arra kényszerítenek ben
nünket , miszerint a legfontosabb szükségeink 
közül azokat válaszszuk ki, melyeken rögtön kell 
segíteni, s elégedjünk meg azzal, hogy ha ha-
laszthatlan szükségeinket teljesíthetjük — bátor 
vagyok kétkedni a fölött, hogy a hid megváltá
sát rögtön kellene teljesíteni. Emlékezni mél-

I tóztatnak, hogy a múlt évi országgyűlés végén 
I a kormány részéről a költségvetés tárgyalása 
I alkalmával kívántatott egy bizonyos összeg, mely 
i a hid megváltásának eszközlésére lett volna for-
; ditandó. 

A ház ez összeget meg nem szavazta, és 
pedig látszólag azon indokolás mellett, mert azt 
kívánja, hogy előbb alkudozások történjenek a 

' lánezhid-társulattal és az illető tárgyak terjesz
tessenek a ház elé ; de valóban azért mellőzte a 
kérdést, mert nem érzett nagy kedvet annak 
rögtöni megoldására. 

En megvallom, most sem hiszem, hogy a 
hidnak megváltása a mi napjainkban halaszthat-
lanul teljesítendő volna, mert elhatároztatott 
már a nagy kölcsön fölvétele alkalmával, hogy 
a Dunán két összekötő vaspálya-hid építtessék 
ugyanezen kölcsönök összegéből. Kétségtelen, 
hogy már ezen hidnak fölállítása által a forga
lomnak egy része el lesz véve a mostani láncz-
hidról, a mennyiben a forgalom eddig csak ezen 
a hidon eszközöltethetett és ezután több hidon 
fog történhetni. Tudom én jól, hogy ezen hidnak 
fölállítására nézve is szükséges értekezni a mos
tani lánczhid-társasággal s nem akarok azon 
subtiJitassál élni, mely nem illenék egy törvény
hozó testhez: hogy vajon tartozik-e a vasút
iad is azon hidakhoz, melyeknek fölépítése esetében 
a társaság jogos igényeket emelhet? mondom, 
megengedem, hogy tartozik ; hanem mégis azon 
kérdést teszem, hogy vajon követelhet-e a tár
saság époly nagy kárpótlást a vasúti hidnak föl
állításáért, mint a mennyit követelhet, ha csak 
közönséges hidat építünk a Dunán : mert hisz 
i t t csak a vasutvonatok fognak közlekedni, ho
lott a kocsik, szekerek és más jármüvek, vala
mint a gyalogjárók ezentúl is a mostani lúncz-
hidra lesznek utalva ? 

En' azt hiszem, hogy mi a jelen körülmé
nyek közt, midőn országunk annyira tul van 
terhelve az adónak minden nemevei, eleget te
szünk kötelességünknek, nemcsak az ország, de 
Pest városa irányában is, ha a, kormányt oda 
utasítjuk, hogy készítsen rögtön tervet a Duna 
szabályozásáról és az arra megkívántató pénznek 
előállításáról is javaslatot terjeszszen elő. Ha e 
mellett a kormány a Dunán építendő vasúti 
hid iránt szintén értekezésbe bocsátkozik a 
lánczhid társulattal, ezzel, azt hiszem, hogy a je
len időre megtettünk mindent, a mi föladatunk s a 
mit kötelességünk Pest városa irányábanmegkiván: 
mert Pest tekintetében — mellőzve minden óhaj
tást , és szorosan a hidnak megváltását mint 
kötelességet tar tván szemünk előtt, — kettővel 
tartozunk: 1-ször biztosítani Pest városát min
den módon az árviz ellen, 2-or Pestet összeköt
tetésbe hozni az ország minden részével. Ez utóbbi 



162. országos ülés ápril 6. 1870. 381 

el van érve legnagyobb részben az építendő 
vasút és azon hid által, melynek kiépítését a 
pénzügy miniszter a nagy kölcsön fölvétele al
kalmával első föladatul tűzte ki. 

Szükséges még, t. ház, némelyeket elmondani 
azon észrevételekre, melyeknél fogva ugy tekin
tik sokan a törvényjavaslat elfogadását, mint 
okvetlen föladatát a törvényhozásnak Pest 
kereskedésének érdekében, különösen a dockok 
és az úgynevezett boulevardok tekintetében. 
(Halljuk!) 

Én azt hiszem, a dockok semmi esetre sem 
tarthatnak az ország költségeire igényt ; mert 
azon mértékben, a mint fejlődik a kereskedelem 
Pesten, vagy nagyobbodik a város az összekötet-
tetés folytán : magának a városnak van érdeké
ben a dockock fölállítása. Jelenleg a városnak 
nincs szüksége nagyszerű dockokra, mert mind
azon hajók száma, a melyek ide érkeznek, össze
sen igen csekély, és kétségkívül a mint szaporodni 
fog a kereskedelem, Pest városa is szaporítani 
fogja a dockokat. 

Nem élek azon félelemben, hogy nekünk 
most rögtön kellene valami ily rendkívüli mó
don hozzálátni az ily építkezésekhez azon czél-
ból, hogy ez által Bécs általi elnyomatását Pest 
városának elhárítsuk magunktól. Azt hiszem 
hogy ha Pest városa képes volt fölvirágozni, oly-
kép, a mint azt a jelenben látjuk, fölvirágozni 
daczára azon elnyomatásnak, mely alatt oly so
káig szenvedett: kétség kívül nagyobb léptekkel 
fog haladni ezentúl, midőn többé nemcsak el
nyomva nincs, hanem törekvéseiben, az or
szággyűlés által támogattatik. 

A. mi azon intézkedést illeti, mely által fő
városi tanács czime alatt egy egészen uj ható
ság ajánltatik létesíttetni Pest városában, én 
megvallom, azt hiszem: hogy, ha tisztán megtartjuk 
a demarcationális vonalat az országos kölcsön, 
és a város által fölveendő kölcsön közt, akkor 
vegyes hatóságra nincs szükség; mert a mi az 
ország által tétetik, az kezeltessék és tartassák 
az ország felügyelete alatt, a mit pedig a város 
saját eszközei által állit elő, annak mind keze
léséről, mind felügyeletéről gondoskodjék a 
város. 

Kénytelen vagyok még megjegyzést tenni 
Irányi barátom néhány észrevételére vonatko
zólag is. 

A fővárosok munieipalis jogainak megcsor
bítására nézve ugyanis Irányi képviselő ur által 
fölhozottakat nem látom megezáfolva azáltal, ha 
azt mondják , hogy Pest és Buda városa bele
egyeztek e törvényjavaslatba. En megvallom iga
zán, i t t mint törvényhozó kénytelen vagyok azt 
mondani, hogy, ha ők bele is egyeztek ebbe, ugy 
kétségkívül igen roszul őrködtek a munieipalis 

jog fölött; mert a munieipalis jogot Irányi kép
viselő társunk kétségkívül nemcsak ugy vette 
védelme alá, mint Buda-Pestét, hanem átalában 
mint országos jogot : és miután Buda-Pest így 
cselekedett, az ő képviselőinek megbirálására az 
ország munieipalis jogait soha sem volnék haj
landó bízni. (Helyeslés.) En tehát, t. ház, azon 
nézetből, melyből kiindulok a törvényjavaslat 
megbirálására, — szorítkozni kívánván szorosan a 
Duna szabályozás és a Dunán fölállítandó vas-
pályahicl építésére, a jelen törvényjavaslatot a 
részletes tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. 
(Helyeslés balfelől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Én 
ki akarom kerülni azt, hogy ha haza megyek, 
azt mondják otthon nekem: az urak Pesten vol
tak, és nem mertek szólni az ellen, hogy mind
az, mit Pesten kívánnak, megadassék. 

A tanácskozás folyamában egy dolog nem 
hozatott föl és ez az : hogy Pest legyen Magyar
ország fővárosa. Én elfogadom a törvényjavas
latot ; csupán azon kivánatomat fejezem ki, hogy 
Pest csakugyan legyen Magyarország magyar 
fővárosa. Azt mondják : a Duna elválasztja Ma
gyarországot nem tudom mitől ; igaz, volt idő, 
midőn jó volt, hogy a Duna és Tisza elválasztott 
bennünket egy darab ideig: de hogy u ta t csinál
junk továbbra is annak, hogy Pest tovább is 
ugy mint ma ne legyen egyéb, mint Bécs elő
városa, hogy dockokat építsünk csupán a külke
reskedelemre, azt én nem helyeselhetem; ha
nem óhajtom, hogy lehetségessé tétessék az, hogy 
Pesten legyen magyar elem, magyar nép. (Derült
ség. Zaj. Erre is kölcsönt kell fölvenni '.) Meglehet 
hogy önök hozzá szoktak éhez, de mi vidékiek 
nem vagyunk hozzászokva, és én hazafiúi köte
lességemnek tartom, látva, hogy minden válla
lat a mi bécsi, i t t nagyobb rokonszenvre ta lá l 
mint a magyar, nekem pedig egy csöpp kedvem 
sincs Pestet, mint Bécsnek elővárosát szépíteni, 
vagy pedig Pestből uj Jeruzsálemet csinálni. (Zajos 
derültség.) Ez tán nevetségesnek látszik, de az ország
ban mindenütt kívánják, és csak azon remény
nek adok kifejezést, hogy Pestnek azon része is, 
mely nem akar magyar lenni, igyekezni fog, hogy 
Pest egykor Magyarországnak igaz magyar fővá
rosa legyen. {Zaj! Ssayazswik.) 

S z t a n e s z k u Ö d ö n : Az előttünk fekvő 
törvényjavaslat tárgyalásánál nem nemzeti szint 
akarok felvenni, hanem financiális szempontból 
indulok ki, épugy, mint Vukovics t . képviselő 
ur, mert mindenesetre az a döntő: vajon akkor, 
midőn vannak első rangú szükségletek, akkor azo
kat hanyagoljuk el, a másod-, harmad- és 
negyedrangú fényűzési eszméket pedig ka
roljuk föl országos kölesönre. Én ezen törvény
javaslatban a szó szoros értelmében véve, egyá-
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tálában nem látok országos érdeket ; hanem lá
tok igenis localis speciiicus érdeket, és épen ezen 
szempontból nem fogadhatom el azt a részle
tes tárgyalás alapjául. 

A Duna szabályozás igenis országos érdekű, 
de akkor, hogy ha az ország egyik határától a 
másikig szabályoztatik, vagy pedig legalább na
gyobb területen szabályoztatik. De akkor, midőn 
csak két város közt szabályoztatik, én ugy tar
tom, hogy ezen kötelezettség azokat illeti, a kiké 
a part. A docksok épitése szintén helybeli érdek, 
uj híd épitése, vagy a lánezhid megváltása szin
tén nem országos érdek. De bátran merem állí
tani, ha az volnaaczél, hogy Pestből világ-várost 
teremtsünk Bécs ellensúlyozására, szívesen segí
tenék én is e tekintetben, akkor, hogy ha oly 
anyagi helyzetünk volna, a melyeknél fogva ezt 
megtehetjük. De az adózó nép ezt nem birja, 
mert minduntalan adóképességét támadjuk meg, 
és adóképességét nagyobbítani nem igyekezünk. 
A t. miniszterelnök ur felhozott egy mesét a római 
világból, mintha a nagy város volna a gyomor, 
és a vidéki városok a test többi részei. Ha a 
miniszterelnök ur azon értelemben vette ezt, hogy 
a nagy városok mindent felemésztenek a vidéki 
városok rovására, akkor igaza van. De ezen tör
vényjavaslat tárgyalásánál inkább felhozhatta 
volna Fáy András egyik meséjét, mely ide sok
kal inkább illik. A mese t. i. azt mondja, hogy 
a nagyvárosiak a kisvárosiakat igenis felemésztik, 
és a vidéki városok segítik elő a nagyvárosokat. 
Én szeretem, hogy a fővárosok felvirágozzanak, 
de felvirágozzanak az országban mutatkozó jólét 
következtében, ne azonban mesterséges utón, a 
vidéki városok rovására ; mert ez esetben, mint 
a világ minden országában láthatjuk, az anya
város felvirágzásánál a vidékek mindig alább 
sülyednek, az anya-város felvirágzása után a vi
dékek pauperismusa következik. Én tehát mi
után nincs arányban a fényűzés az ország lako
sainak adóképességével, miután e törvényjavaslat
ban a szó szoros értelmében én országos érdeket 
nem látok, én e törvényjavaslatot az átalános 
tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. 

C s a n á d y S a n d o r : T. ház ! Én a mi
niszterelnök ur által előterjesztett, és nagyobb 
részben Pest érdekében felveendő 24 millió köl
csön iránt jelenleg tárgyalás alatt levő törvény
javaslatot sem az időhöz, sem a körülményekhez 
alkalmazottnak, sem méltányosnak és igazságos
nak nem tartom. Kern tartom e törvényjavasla
tot az időhöz és körülményekhez alkalmozottnak 
azon oknál fogva, mert ezen 24 millió kölcsön 
felvétele a mostani időre követeltetik. Jól tud
juk, hogy a legközelebbi ínséges évek következ
tében a nép egy része ínséggel kénytelen küz
deni. Most terveztetik a kölcsön felvétele, midőn 
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az elfogadott állam-adósságok a jelen ország-
g}rülés többsége által felemelt hivatalnoki fizetés, 
valamint az elleneink részére megszavazott nyug
dijak a nemzet adóképességét igénybe veszik; 
most kívánjuk felvenni a kölcsönt, midőn tud
juk, hogy a jelen évben is 8 millió deficittel 
kormányoztatik az ország, most kívánjuk fel
venni a kölcsönt, midőn nincs alap, a melyből 
a felveendő kölcsönnek kamatai fedeztetnének? 
Nem tartom méltányosnak, sem igazságosnak 
a törvényjavaslatot azért, mert daczára annak, 
hogy e törvényjavaslat értelmében, a lánezhid 
megváltására és uj hidak építésére, a Duna sza
bályozására, és a rakpartok kiépítésére megkí
vántató kölcsön az ország minden jwlgára által 
fizettetik vissza, és a kölcsön kamatai az ország 
lakosai által fedeztetnek, mégis e törvényjavaslat 
szerint lejárván a kikötött idő, az ország lako
sai által adott kölcsönből megvásárolt vagyon 
nem az ország tulajdona lesz, hanem tulajdona 
lesz Pest városának. Éu ez eljárást az osztó 
igazsággal nem tartom megegyeztethetőnek. Kü
lönös dolog az uraim, hogy egy város érdekében 
adóztassunk meg egy egész országot, adóztassuk 
meg az országnak azon lakóit, a kik végszük
séggel küzdenek. (Felkiáltás a jobb oldalon: Hol%!) 
Mindenütt, az ország legtöbb részében. Különö
sen tudomása van arról Lónyay miniszter ur
nák, a kinek finánezai e napokban járják keresz
tül kasul executióval az ország különböző vidé
kei t ; az a szegény nép, ha volna mivel fizetni 
adóját, bizonyosan nem tetézné fizetnivalóját 
még azzal is, hogy az ő finánczai részére határ
talan mennyiségű dijakat exekváljanak rajta. En 
magam részéről is óhajtom, hogy a Duna szabá-
lyoztassék; óhajtom, hogy a jelenleg meglevő 
lánezhid kisajátitassék; óhajtom, hogy ujabb hi
dak építtessenek. Én ezen óhajtásaim teljesedésbe 
menetelére örömest megszavazom a 24 millió 
íorintnyi összeget is : oly feltétel mellett azonban, 
hogy ezen vagyonok az állam részére maradja
nak fön, s az államnak jövedelmezzenek akkor, 
ha azok kifizették a felveendő összeget. Én tehát 
t. képviselőház — mert szemem előtt tartom azon 
axiómát, hogy senkit ne gazdagítsunk mások ká
rával, pedig gazdagítanánk akkor, hogyha e tör
vényjavaslatot elfogadnók, mert az ország ro
vására gazdagittatnék Pest városa, és mert nem 
akarom azt, hogy a már súlyos adókkal túlter
helt nép még ujabbakkal is kizsákmányoltassék — 
e jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot 
még részletes tárgyias alapjául sem fogadom el. 
(Éljenzés jobb felől. Szavazzunk ! Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni. 
H á z m á n F e r e n c z : (Nagy zaj.) Nem 

szándékom a t . ház figyelmét hosszasan fárasz
tani s erős szándékom jövőre is tartózkodni a t tól ; 
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miután azonban oly eszméket hallottam említ
tetni a másik oldalról, melyeket fölfogásom sze
rint kiigazítás nélkül hagyni nem lehet, enged
jék meg, hogy csak kevés szóval válaszoljak. 
(Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani egy részről, hogy 
méltánytalanság és igaztalanság e kölesönt Buda-
Pest érdekében fölvenni; más képviselő urak 
pedig azt mondották, hogy megszavazzák bár, 
de azon ellenszenv legyőzésével, melyet maguk
ban éreznek. Vegyük a dolgot számtanilag, mert 
a dolog arithmetikai. Ezen ház megszavazott 
körülbelül 400 milliót vasutakra; ezen ház, — 
mert én a jogfolytonosságot is veszem — ezen 
ház megszavazott 266 millió frtot a földteher-
mentesitési kötvényekben; ezen földtehermente
sítési kötvények Buda-Pestet semmi tekintetben 
sem érdekelhetik, mert Buda-Pest sem nem birt 
jószágokkal, sem az akkori nemességnek kötele
zettje nem volt és Buda-Pest mégis eddigelé még 
sohasem tiltakozott az ellen, hog3r a maga részét 
megfizesse, pedig a reá eső összeg nem csekély, 
sőt nagyobb, mint azon összeg, a melyet a t . 
ház most szándékozik garantirozni, — nem adni, 
de garantirozni. (Helyeslés jobb felől.) Mert Buda-
Pest kerülete, melyhez még csak O-Buda tar to
zik, a múlt évben 14- milliónál többet fizetett, 
tehát az összes adónak körülbelől részét. 
Tessék 9 részre osztani azon 266 milliót, a mely 
Buda-Pest városának egyátalában semmi előnyt 
nem nyújt, s meg fogják látni, hogy Buda-Pest 
önkéntesen fizet mintegy 28 milliót, saját er
szényéből, minden kárpótlás nélkül. 

Tessék venni a vasutakat ; sohasem hallot
tam még, hogy az országnak nem lenne pénze 
a vasutakra , kívánják azt építeni egyrészről 
Bukarestig, és más részről Gráczig ; épitik Galli-
eziába, épitik Fiúméba, pedig tudjuk előre, hogy 
ezen Galicziába vezető vasút bizonyosan oly tőkét 
képvisel, mely nem fogja magát kifizetni. 

Ilyen az alföldi pálya, a mely szintén decen
tralizáló irányban volt épitve, némelykor lehet bol
dog év, a hol valamit fizet, hanem átalában véve 
az országnak terhet fog okozni; nagy része azon 
vasutaknak ugy építtetett, mintha szándékosan 
akarnák Buda-Pestet kerülni s mintha szán
déka lett volna az országgyűlésnek decentrali
zálni a mi vasúti rendszerünket, — mégis Buda-
Pest részéről soha nem hallottunk panaszt. Mél
tóztassék összehasonlítást tenni az adóra nézve: 
Horvát- és Szlavonország fizet 5 millió 400,000 
frt adót; Erdélyországban, a hol Stanesku képvi-
solőtársunk választói is vannak (Bal felől fölkiálr 
tások „Aradon") a múlt év jövedelme 10.100,000 
frt volt, tehát kevesebb, mint a buda-pesti kerü
letben s mégis a vasutak mindennap i t t vannak, a 
vasutak ügye a mint látom, a jövő ülések figyelmét is 

igénybe fogja venni, de senki sem fog arról gondos
kodni, hogy vajon Buda-Pest érintve, érdekelve van-e 
mindezek építésében, vagy nem? — de a fizetésben, 
a teherben, a garantiában Buda-Pest is részt fog 
venni. 

En nem veszem rósz néven senkitől, bár
mennyire akadékoskodjék a jíénzkiadást illető
leg ; de ily állapotban, mint a minőt most arith-
metice állítottam elé , azt gondolom , hogy 
legalább azt a csekélységet Buda-Pest részére 
con gratia kellene tennünk, ami a határozat i ja
vaslatban foglaltatik. 

Én természetesen elfogadom a törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául. (He
lyeslés . Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem 
levén, következnek a zárbeszédek. (Fölkiáltásolc : 
Szavazzunk! Zaj.) Nem lehet még szavazni, mert 
Irányi Dániel képviselő és indítványozó urnák 
végszóhoz van joga. (Halljuk!) 

I r á n y i D á n i e l : Ugy látom, pénzügy
miniszter ur is akar szólam. Az idő előhaladt, 
talán holnap folytathatnók a tárgyalást . (Fölki
áltások : Most!) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj. 
Fölkiáltások : Nem lehet! Halljuk Irányit!) 

E l n ö k : (Zaj.) A szó Irányi Dánielt illeti. 
(Halljuk! Zaj. Elnök csönget.) En kérdem a t. 
háza t : saját szabályait fön akarja-e tartani , vagy 
nem ? (Föntartjuk!) 

En kérdeztem, van-e valaki följrva és föl
írva senki sem volt, ekkor fölszólítottam az in
dítványozó urat, akar-e szólani? és most akar
ják magukat fölíratni a képviselő urak, ezt én 
a szabályok kijátszásának tekintem. (Nagy zaj.) 
En bezártam a tárgyalást, kijelentettem, hogy 
senki sincs fölírva, ennélfogva szó e tárgyban 
senki mást nem illethet, mint a minisztert és 
az indítványozókat. (Csiky Sándor és Almásy 
Sándor szólni akarnak. Zaj.) En fölkérem a t . 
házat ismételve, hogy tartsa főn szabályait, mert 
különben az elnök legjobb szándéka mellett sem 
tarthatja fön a rendet. 

C s i k y S á n d o r : A szabályok értelmé
ben akarok szólani. (Fölkiáltások : Nem lehet. Zaj.) 

A l m á s s y S á n d o r : Én a házszabályok
hoz akarok szólani. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Almássy Sándor képviselő ur a 
házszabályokhoz akar szólani, méltóztassanak őt 
meghallgatni. (Halljuk!) 

A l m á s s y S á n d o r : A házszabályokhoz 
akarok szólani. Szokásban volt mindenkor, hogy 
ha fölírva senki nem volt, az elnöknek meg kel
lett mondania, hogy többé senki sincs fölírva. A 
házszabályok értelmében megtörtént az gyakran, 
hogy még akkor is, midőn a miniszter beszélt 
vala, újra fölíratták magukat : igy történt például 
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Patay István képviselő úr ra l ; (Fölkiáltások jobb 
felől: Nem áll. Zaj) különben az , nem is kiját
szás, hogy ha valaki szólásra akkor jelentkezik, 
midőn az elnök azt mondja, hogy fölirva senki 
sincs, sőt ellenkezőleg, az a szabad szólásnak 
megszorítása, midőn tőlem megvonják a szót, 
pedig ugyanakkor jelentettem magamat szólásra, 
mikor kimondatott, hogy fölirva senki sincs. 
(Zaj. Nem áll! Eláll ) A házszabályok 130. §-a 
igy szól : „ha szólni kivánó nem jelentkezik, az 
elnök a tanácskozást befejezettnek jelenti és sza
vazásra fölteszi a kérdést. I t t azonban jelentke
zett egy-két képviselő ; (Zaj) s miután ahhoz a 
házszabályok 130. §-a értelmében joga volt, az 
nem e szabályok kijátszására történt, hanem 
történt azért, mert jogánál fogva szólani akart . 
(Fölkiáltások : Irányi már fölállott!) Irányi fölkel
hetett, de nem jogosan, mert nem hivatott föl. 
(Halljuk Irányit!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A szabályokhoz 
kívánok szólani. (Zaj. Halljuk Halászt!) T. ház! 
mintán elnök ur azt jelentette ki, hogy Csiky 
képviselő jelentkezése a házszabályok kijátszása 
lenne, méltóztassék megengedni, hogy fölolvassam 
a házszabályok azon §-át. (Zaj fölkiáMsok: Tudjuk!) 
Nem határozhatunk a levegőből! (Helyeslés. Hall
juk!) A házszabályok 126 §-a ugy szól: „Ha 
az elnök azon kijelentésére , hogy szólásra 
többé senki sincs fölirva, akkor sem jelentkez
nék," akkor jelentkezett Csiky Sándor, tehát a 
szabályok értelmében van joga szólani. (Fölki-
kiáltások: Nincs joga!) 

E l n ö k : Senki sem jelentkezett, pedig 
Irányi képviselő ur már föl is állt és azért nem 
szólott, mert Lónyay miniszter ur is kivánt szó
lani. (Zaj) Tessék már ezen kérdést elejteni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A házszabá
lyok értelmében részemről ugy gondolom, ellenke
zőleg előttem szólott t. barátommal, hogy a ház 
t. elnökének tökéletesen igaza van s e tekintetben 
azt, hogy más szólhasson, követelni nem lehet. 

De a t. ház megtette még eddig s azt gon
dolom meg fogja tenni most is (Több hang jobb 
felől: Nem! Fölkiáltások balról: Válaszolnak, mielőtt 
tudnák, miről van s^ő! Halljuk!) Egész tisztelet
teljesen fölkérem a t. képviselő urakat, mielőtt 
kimondják, hogy „nem", hallgassák ki, hogy mit 
„nem". (Bal oldalon nevetés.) 

A t. ház mindenki irányában meg szokta 
tenni, hogy ha egy hosszabb zárbeszédet akar 
valaki mondani és a rendes ülés tar tamára ki
tűzött idő vége közel van, megengedi, hogy azt 
másnap tehesse. Most nemcsak közel van az 
idő, hanem el is múlt, ennélfogva méltóztassa
nak ezen szokass ü élni Irányi Dániel képviselő 
ur irányában is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Miután két óra elmúlt . . . . 

L ó n y a y M e n y h é r t : A szabályok ér
telmében az elnök ur akkor zárja be az ülést, 
mikor a ház belenyugszik. Miután a t. képvi
selő urak a szünnapokra haza óhajtanak menni, 
nem állhat a „két óra," hanem a többség akarata 
határoz. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : En nem óhajtok mást, mint a 
többség akaratát teljesíteni : legkevesebb mellé
kes érdekem sincs; ha tehát a többség kívánja, 
folytassuk az ülést. (Zaj. Fölkiáltások : Folytassuk! 
Ne folytassuk!) 

A kik kívánják folytatni, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség kívánja. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj.) A 
ház határozata minden perczben más meg más. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : A képviselő urat ezennel rendre 
utasítom. (Nagy zaj.) 

C s i k y S á n d o r (a nagy zajban beszél.) 
E l n ö k : Ismételve rendre utasítom a kép

viselő urat, most kérem a t. házat, méltóztas
sék fölhatalmazni, hogy tőle a szót elvonhassam. 
(Fölkiált ások : Fölhaiahnaztatik az elnök ur, méltóz
tassék elvonni a szót!) 

C s i k y S á n d o r (Átalános zaj között leül.) 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha valaki, a 

ki az én előadásom alatt nem volt a teremben 
jelen, a t. miniszterelnök ur beszédét hallotta 
volna, azt kellene gondolnia, hogy én magát az 
eszmét, és pedig nem csak a híd megváltását, 
nemcsak a rakpart, a kikötő és a közrakpart 
építését elleneztem, hanem hogy elleneztem 
a fővárosnak az árviz elleni mentesítését is. 
Pedig méltóztatnak emlékezni : azon kezd
tem beszédemet, hogy ezt nemcsak szüksé
gesnek, hanem elkerülhetlennek és sürgősnek je
lentettem ki, valamint kijelentettem, hogy a 
többi munkákat is, melyek a törvényjavaslatban 
foglaltatnak, olyanoknak tekintem, melyek orszá
gos érdeküek, és főleg országos alapból építendők. 
Ennélfogva el nem fogadhatom azon szemrehá
nyásokat, melyekkel a miniszterelnök ur illetett, és 
egyátalán véve azon mesét nem tartom alkal
mazhatónak magamra nézve, melyet Menaneus 
Agrippáról méltóztatott előadni. En a fővárosnak 
emelését szintúgy szivemen hordom, mint ő : csak 
nem akarom, hogy az, a mi a fővárost közvet
lenül érdekli, országos érdeknek nyilvánittassék; 
és e tekintetben inkább hordom szivemen nem
csak anyagi, nemcsak szellemi, de politikai jo
gait is, mint azon képviselő ur, a ki kételkedett 
szavaimban. A t. miniszterelnök ur azt tartja, 
miszerint lehetetlen elválasztani az országos ér
deket attól, a mi csupán községi érdek. Azt gon
dolom, hogy megmutattam, hogy egyátalában 
nem lehetetlen, még az utakra sem, a mint az 

j más országokban történik, a hol azon utczák, me-
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lyek folytatásai az országos utaknak, országos 
érdeküeknek nyilváníttatnak, és mint ilyenek 
országos segélyben rószesittetnek, és ezeknek épí
tésére az országos közegeknek befolyás enged
tetik. 

Nem íogom, — mert csak személyemre vo
natkozik — azt feleletre méltatni, a mit mi
niszterelnök ur méltóztatott mintegy gunyolólag 
mondani arról, hogy mit teszek én, és különösen 
mit teszen ő, annál inkább, mert az idő előha
ladt, nem fogom azt feleletre fölhasználni, és 
azért átmegyek arra, a mi komolyabb ellenve
tés, arra, mit Kautz te t t . 0 különbséget tesz a kis 
sorsjáték és a nagy sorsjáték közt; én is különb
séget teszek: a kis sorsjáték, az alsó népnek 
megtakarított filléreit zsarolja ki a közkincstár 
javára, a nagy sorsjáték a polgárok egy másik 
osztályához fordul, és azoknak megtakarított 
pénzét használja a kormány érdekében. I t t nem 
az a kérdés, hogy mi czélra fordittatik tulajdon-
képen ; mert maga a kis sorsjáték után bejött 
pénz is hasznos czélra, reproduktív czélra hasz 
náltathatik föl: nem a fölhasználás módja, hanem 
az jön kérdésbe, vajon nem vonatik-e el a sors 
játék által olyan megtakarított pénze a honpol
gároknak, melyet más, czélszerübb módon, saját 
gazdaságuk javítására, saját háztartásuk érdeké
ben használhattak volna föl. 

T. Tisza Kálmán barátom azt mondja, hogy 
ha az ország tetemes költséggel segíti a fővárost, 
akkor joga van megkövetelni azt, hogy ezen 
pénz hovaforditása iránt is beleszólása, felügye
lete legyen. Tökéletesen egyetértek vele, és egy-
átalában nem is tagadtam e jogát az országnak ; 
sőt épen az által, hogy megkülönböztettem az 
országos szükséget a községiektől, kijelentettem 
egyúttal, hogy azon pénz hovaforditását, melyet 
egyenesen országos czélokra fordítunk, a központi 

kormány befolyása alatt akarom t a r t an i ; s e 
részben a városnak csak meghallgatását t a r tom 
mulbatlanul szükségesnek : de korántsem azt, hogy 
közvetlen ő és csakis ő rendelkezzék a pénzzel; 
de ott, hol az érdek nem országos, hanem igenis 
községi, ott a kormáynnak, részemről, csak felü
gyeleti jogot tulajdonítok és korántsem azt, hogy 
egyenesen belefolyjon. 

Deák Ferencz t. képviselő ur nem megszo
rítását a municipais jogoknak látja a jelen tör
vényjavaslatban, hlanem inkább azt, hogy i t t a 
kormány megosztja a maga jogait a várossal; 
és mint elbéb volt szerencsém mondani, ha azon 
czélok kiviteléről van szó, melyek országosak, 
egyátalában nem követelem azt, hogy akár 
Pestnek, akár más városnak túlságos befolyása, 
beleszólása legyen; hanem ismétlem, hogy ott, a 
hol csak a város érdeke forog fön, én a kormány 
beleavatkozását nem tekintem megengedhetőnek 
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és i t t nem engedhetem meg , hogy jogmegosz-
tásról legyen szó, mert i t t mindeniknek a kormány
nak épugy mint a városnak, van hatásköre, mely
ből sem egyiknek sem másiknak nem kell kilépnie. 

Csernatony t. barátom azt mondotta, hogy 
ő is talál ugyan nyomós ellenvetéseket, hanem 
azokat elhallgatja, mert nem lehet várni. 

Már kérem, hogyha veszedelem forogna fön, 
hogy ha az idei árviz veszélye nem múlt volna 
el : akkor azt mondanám akár mi áron ment
sük meg e veszedelemtől, de midőn arról van 
szó, hogy e törvényjavaslat kijavittassék, hogy 
e törvényjavaslathoz a szükséges tervezetek és 
költségvetések terjesztessenek elő, egyátalában 
nem látom át, miért lehet i t t oly Ucalegon ardet. 
féle okkal élni azok ellen, kik a hiányokat fel 
hozták. Hátra van még egy ellenvetés, melyet 
czáfolatlanul nem hagyhatok. Azt mondották, 
hogy a fővárostól azt kívánni, hogy nagyobb 
mértékben járuljon a költségekhez, mint az or
szág legtávolabb vidéke, azért nem eugedhető 
meg, mert vannak oly költségek, melyekhez a 
főváros csakúgy járul, mint bármily más vidé
ke az országnak, a nélkül, hogy ezek a fővárost 
közvetlenül érdekelnék. Tökéletesen áll, hanem 
megengedi nekem a t. miniszter elnök ur hogyha 
azt kérdem, hogy ha ő e külömböztetést meg nem 
engedi, hogy ha ő azt kívánja, hogy minden vidé
ke az országnak csakúgy járuljon a teherhez 
mint Pest városa, és Pest városa nem nagyobb 
mértékben, mint a vidéki városok: akkor miért 
tette be törvényjavaslatába az 5-ik §-t, mely 
külön fogyasztási adó alá akar ta vetni az or
szág fővárosának lakosait, ha nem azért, hogy épen 
mivel az ország fővárosának lakosai nagyobb mér
tékben élvezik annak hasznát, nagyobb mértékben is 
járuljanak a teherhez is ? Ennélfogva én nem tar
tom megczáfolva azon ellenvetéseket melyeket 
tenni szerencsém volt, és megmaradok ezentúl is 
határozati javaslatomnál. (Helyeslés a szélső bal
oldalon.) 

R ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Méltóztassanak megengedni, hogy rö
viden néhány észrevételt tegyek azokra nézve, 
a mik a kölcsönre és annak megkötésére nézve 
mondattak. Mindazon képviselő urak, kik a má
sik oldalon fölszólaltak, azt emliték, hogy mind 
annak létesítése, mi a tárgyalás alatt i törvény
javaslatban foglaltatik, igen szükséges és czélsze-
rü, és azt minél előbb kell létesíteni, azt nem 
ellenzik, sőt pártolják a kitűzött czélt, erre 
nézve azt jegyzem meg, hogy a ki a czélt 
akarja, annak kell akarnia a czél létesítését biz
tosító eszközöket is, miutám pedig a czél elérésére 
csak a kölcsön megkötése és a törvényjavaslat 
elfogadása vezet ; (Mozgás a bal oldalon.) en
nélfogva nem helyeselhető mindazon észrevétel, 

49 



386 162. országos fitos ápril 6. 1870. 

vagyis mint Debreczen városának t. képviselője 
monda, helytelenítés, a mely a törvényjavaslat 
ellen felhozatott. 

A kérdés pénzügyi oldalára nézve három észre
vételt hallottam tenni. Irányi t . képviselő ur 
azt kérdé, hogy miért köttetik sorsolási kölcsön, 
s fölsorolta mindazon indokokat, a melyeknél 
fogva nézete szerint az ilyen kölcsönök elveten-
dők. Tessék elhinni a t. képviselő urnák, hogy 
elméletileg tekintve az ügyet, én sem vagyok 
nagy barátja a sorsolási kölcsönöknek, és ha 
más módon olcsón lehetne e czélra pénzt az or
szág rendelkezésére bocsátani, akkor én bizonyára 
ezen módot nem hoztam volm javaslatba. Azonban 
volt egy nevezetes ok, mely a kormányt arra 
birta, hogy ezen módot válaszsza. Miután t. i. 
ezen kölcsön egy különös czélra vétetik föl, a 
Dunának az ország fővárosa melletti szabályo
zására, továbbá a népesitési és kereskedelmi ér
dekek előmozditására a főváros területén ; óhaj
tandó volt. hogy ezen pénzügyi műtét keresztül 
vitele által lehetőleg csekély teher háruljon az 
országra. Azon módot kellett tehát választani, 
mely mellett a pénz lehető legolcsóbban szerez
hető meg. Miért javasolja a kormány ezen mó
dot, másik oka az, hogy a Duna szabályozására 
Bécsnél igényelt 24 millió nyereményekkel össze
kötött kölcsön utján szereztetik meg, és én ám
bár tudom, hogy a t. ellenzék nem szereti, ba
rátja vagyok a dualismusnak és miután láttam, 
hogy hasonló czélra a nyereményDyel összekö
tö t t kedvezőbb föltételü kölcsönt alkalmazzák, 
én is jónak láttam ugyanazon módot talán 
szélesebb értelemben és kedvezőbb föltételek 
mellett alkalmazni. A mi különben a sorsolási 
kölcsönnek nemzetgazdászati szempontbóli meg
ítélését illeti, már t. Kautz Gyula képviselő ur 
válaszolt és én csak azt jegyzem meg, hogy a 
kölcsön javaslatba hozott módja is szeliditheti a 
sorshuzási kölcsönök iránt felmerülhető átalá-
nos aggályokat. Ugyanis ezen kölcsönnél nem 
a szegényebb nép részvéte vétetik igénybe, ha
nem valószínűleg azok fogják a kötvényeket ven
ni, kik játék-vágyuknál fogva, különben is sor
solási részvényeket vettek volna. Ezt tapaszta
lásból mondhatom; mert, noha a szabályok, me
lyek az országgyűlés meghagyásából föntartat-
tak, azt tartalmazzák, hogy idegen sorsjegyek 
árulása elkobzás terhe alatt tilos, még 
a múlt évben i t t Pesten nagy számban 
adattak cl ily papírok, és én mint pénzügymi
niszter kénytelen voltam a fenálló szabályok 
szigorát alkalmazásba venni. 

Egy másik figyelemre méltó körülmény az, 
hogy mig legroszabb esetben is mindenki be
fektetett tőkéjét egészen kikapja, sőt ha később 
huzatik, évről évre' növekedik minden sorsjegy 

értéke, tehát azon sorsjegy is, a melyik semmi 
nagyobb nyereményt nem tesz, a nagy nyere
ményekre folyton játszik, és végre 200 írttal sor-
soltatik ki, tehát a befektetett tőke kihuzatik, 

A t. képviselő ur második ellenvetése az 
volt, hogy miért nem nyitottam nyilvános alá
írást, hisz ezt Napóleon is nagy sikerrel alkál
in azta Francziaországban s ott a nyilvános aláírás 
utján vett államkölcsön tízszeresen fedeztetett. 
Ezt azért nem tehet tem: mert hiszen a képvi
selő ur is azt hiszi, és ebben magam is bizo
nyos tekintetben egyet értek, hogy a sorsolási 
kölcsönnek vannak hátrányai, s igy óhajtani 
kellene, hogy lehetőleg a külföld adja tőkepén
zét rendelkezésünkre, tehát kerülni kellett oly 
módot, melynél fogva a belföldi tőkék vétettek 
volna leginkább igénybe, mi a nyilvános aláírás 
módjának alkalmazása folytán állhatott vol
na elő. 

Nem kételkedem, a t. képviselő ur figye
lemmel kísérte a külföldön, mily módok alkal
maztattak ily nyilvános aláírásoknál, kivált ha 
a sikerülésnek politikai czéija is volt, s egy mód 
volt, hogy olcsóbban Íratott ki az aláírás, mint 
hasonló papírok keleté volt, s igy természetes, 
hogy miután előre lehet tudni, hogy árkeletük 
által egy pár nap alatt néhány száztólit lehet 
nyerni, tömegesen jelentkeztek aláírók. Ez azon 
arcanum, a melyet ily nyilvános aláírásnál al
kalmazni szoktak; már pedig ily sikerért néhány 
száztólit veszíteni az állam érdekében nem áll
hat. Egyébiránt Magyarország nem oly tőkegaz
dag ország, hogy bármely kölcsön nyilvános alá
írásából nagyon kedvező és biztos sikert lehetne 
várni. 

Bátor vapyok még Tisza Kálmán urnák 
pénzügyi szempontból te t t észrevételeire nézve 
némelyeket megjegyezni. Fölmentettnek tekint
hetném ugyan magamat erre nézve vála
szolni, miután Pest belváros igen t. képviselője 
megfelelt minden te t t észrevételre; csakis egy 
körülményre válaszolok Azt mondta a t. képvi
selő ur, hogy legjobb lett volna, ha a kormány 
a kölcsön kötésére nézve előleges kötést nem 
tesz, hanem felhatalmazást kér a háztól arra, 
hogy egy kölcsönt köthessen a kitűzött ezé-
lokra. 

Miután pedig a kormány nem ekként járt 
el, ebből azt következteti, hogy pressiot akar 
gyakorolni a kormány saját pártjára, sőt az or
szággyűlésre is. A t. képviselő ur önmaga is be
vallotta ugyan, hogy minélelöbb kell segíteni 
a fővároson, hogy-az országnak még áldozatot 
is kell e czélra hoznia, hogy veszteni való időnk 
nincs: mindamellett előre tudom, hogy. ha a kor
mány a kijelölt czélra, a kölcsön kötésére előleges 
fölhatalmazást kért volna a tisztelt háztól, az 
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ellenzék tisztelt vezére bizonyosan azt mondta 
volna, hogy az nem lehet; ily átalános fölhatal
mazás nem adathatik, mert a kormány bizalmát 
nem birja, ki tudja, mily terhes föltételek mel
lett fog a kölcsön köttetni. Ennélfogva alig hi
szem, hogy képviselő ur ily átalános fölhatalma
zás megadására szavazott volna; ha pedig ily 
átalános fölhatalmazást nem ád, az esetben bi
zonyos maximumot kellett volna megállapítani, 
akkor méltán attól kellett volna tartani, hogy 
az illető bankárok s intézetek, kik nagyon is 
értik saját érdekeiket megvédeni, egyesülvén, pres-
siót gyakoroltak volna a kormányra, mely a tör
vényhozás által föl lett volna bizonyos maximum 
erejéig hatalmazva s ez esetben nlig hiszem, 
hogy a kitűzött áron alól könnyen lehetett vol
na kölcsönt kötni. En sokkal czélszerübbnek hi
szem azt, ha a kormány „megtesz mindent 
arra nézve, hogy a kölcsön, a törvényhozás jó
váhagyásának föntartása mellett, a lehető legol
csóbban előlegesen köttessék meg, s a jelen eset
ben azt ezen kölesönről t i lehet mondani, és a 
törvényhozás határoz az el- vagy el nem foga
dás fölött. Ha a kölcsön kedvező nem volna, a 
ház, mint Pest belváros érdemes képviselője 
monda, meg nem szavazná azt. Egyébiránt az 
előleges kötésnél alkalmazott eljárási módra végre 
megjegyzem, hogy a t. képviselő ur, ki bizonyá
ra hírlapokat olvas, tapasztalhatta, hogy midőn 
a kölcsönkötésre nézve a minisztérium a pénz
ügyminisztert megbízta, nem egy, hanem több 
lapban meg volt említve nem egyszer, hogy 
ez iránt az egyezkedések folyamatban vannak; a 
pénzügyminiszter e végett Bécsbe ment, kikkel 
folynak a tárgyalások ; sőt a kölcsöni iránt egyez
ség még nem is volt készen, már akkor a hír
lapok a részleteket is közölték a kölcsön mód
járól, s arról, hogy minő ajánlatok tétettek. 
A minisztérium minden solid ajánlkozóval érte
kezésbe bocsátkozott, s a lehető legjobb föltéte
leket igyekezett kieszközölni, s ez sikerült is, 
mert 5 és '|10 % a törlesztési járulékból — te
kintve viszonyainkat és az elébbi időkben kö
tött sorsolási kölcsönöket, — valóban kedvezőnek 
mondható ; ennélfogva bátor vagyok a t. házat 
arra kérni, méltóztassék az átalános tárgyalás 
alapjául ezen törvényjavaslatot elfogadni. (Fül
kiáltások : Elfogadjuk ! Nem! Szavazzunk '.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi 
bizottság által beterjesztett, s a pénzügyibizott
ság véleménye szerint szövegezett Duna folyam 
szabályazásáról s a Buda-Pesten létesítendő 
egyébb közmunkákról szóló törvényjavaslatot; igen 
vagy nem? A kik elfogadják méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A nagy többség elfogadja. 
Következik a részletes tárgyalás. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa a 
ezimet.J 

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

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa az 
első szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. (Fölkiáltások: 
el! Idolnap.' Nagy zaj.) Ha a t. ház többsége 
kívánja, folytatjuk. 

D e á k F e r e n c z : (Halljuk!) Az idő rövid, 
de későn is van már, kerüljük azt, mintha erő
szakolni akarnók a dolog kivitelét. Nem szere
tek semmi oly módot, a mely — legalább az 
emberek véleménye szerint — vád alá jöhet. 
(Helyeslés.) 

G r . A n d r á s y G y . m i n i s z t e r e l n ö k : 
T. ház! En részemről is kénytelen vagyok ki
jelenteni, hogy egyátalában nem volt az én 
szándékom a dolgot mintegy keresztül erőszakol
ni, amennyiben mai első felszólalásom alkalmával 
is figyelmeztetem a t. házat, hogy ha a részletekre 
nézve fölvilágositásra volna szükség, szívesen fo
gok azzal szolgálni. Es a mostani tárgyalást 
csak azért gondoltam lehetőnek, mert az idő 
igen rövid, mindnyájan tudjuk, hogy a húsvéti 
ünnepek itt vannak, és ennek következtében bi
zonyosan kívánatos lett volna — ha ily késő 
nem lenne — a dolgot keresztülvinni. 11a azon
ban arra súlyt méltóztatnak fektetni, hogy a 
pressio színe is elkerültessék, méltóztassanak az 
iránt intézkedni, hogy az ünnepek előtti pár 
nap alatt a ház legalább hosszabb ideig tartson 
üléseket, (Helyeslés.) akár ma délután, akár hol
nap ; hogy elvégezhessük azon ügyeket, melye
ket okvetlenül kell elvégezni. Hogy ezen tör
vényjavaslatnak még a nyári munka-idő beállta 
előtti keresztülvitele igen kívánatos és sürgős, 
ezt elismerték a t. képviselő urak a túlsó olda
lon is ; tehát mindenesetre intézkedni kell, hogy 
minélelőbb végezzük ezen ügyet. (Helyeslés. Föl
kiáltások: Folytassuk! Délután! Holnap!) 

E l n ö k : A mi ezen kérdést illeti, tökéle
tesen mindegy, akár még ma végezzük, akár 
holnap, mert ha holnap megkezdjük és a jegyző
könyvet rögtön méltóztatnak hitelesítem, még 12 
órakor át lehet a főrendiházba küldeni. {Ellenmon
dás bal felől, j'ölkiáUások : Hát a végmegszavazás f) 

Most talán nem lenne tanácsos folytatni; 
amennyiben a képviselő urak egy nagy része el
távozott már. (Fölkiáltások! Holnap 9 órakor!) 

Legczélszerübb talán, ha holnap 9 órakor 
kezdjük meg az ülést. (Helyeslés.) Tehát a leg
közelebbi ülés holnap reggel 9 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2*/4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A kormány következő törvényjavaslatokat nyújt be: a vallás szabad 
gyakorlatáról; a pesti egyetemről; a kolozsvári egyetem felállításáról; a József műegyetem újjá szervezéséről; a 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., E'ótvös József b., Lónyay IfenyJiért. 

Az ülés kezdődik d. e. 9\ órakor. 

E l n ö k : M él tóztassanak á m u l t ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 
april hó (i-át) tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

E ö t v ö s J ó z s e f h. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! A húsvéti szünnapok előtt 
kívántam még a t. ház asztalára néhány tör
vényjavaslatot letenni. Az első törvényjavaslat a 
vallás szabad gyakorlatáról és a vallás-felekeze
tek egyenjogúságáról szól. ^ 

A törvényhozás 186S-ban törvény által 
gondoskodott a népnevelésről. A fölsőbb oktatás 
rendezéséről eddig törvényesen gondoskodva 
nincs, és nem szenved kétséget, hogy e tekintet
ben haladást nem tehetünk a nélkül, hogy a 
törvényhozás azon alapelveket a törvényben 
kimondja, melyeket a fölsőbb oktatásnál követ
ni kell. Ennek eszközlésére törvényjavaslatot ter
jesztek a t. ház elé: 1-ör a pesti magyar kir. egye
tem újból szervezése tárgyában : 2-or törvényja

vaslatot a kolozsvári országos egyetem fölállí
tása tárgyában : 3-or törvényjavaslatot a József 
műegyetem újból szervezése tárgyában; 4-szer 
törvényjavaslatot a közép-tanodai oktatásról és 
a közép-tanodákhoz kapcsolható szakiskolákról. 

A t. képviselőház több interpellatio követ
keztében azon kívánságát fejezte ki, hogy a 
kisdedóvodákról, mint a népnevelés egyik kiegé
szítő részérő], törvény által gondoskodva legyen 
ennélfogva tehát bátor vagyok a kisdedóvodák 
föladata és fölállítása iránt szintén egy törvény
javaslatot terjeszteni a ház elé. 

Ezen törvényjavaslatok, noha ezek egyen
kint tárgyalhatók, még is egészbeti véve egész 
középoktatásunk és fölsőbb oktatásunk rendsze
rét foglalják magukban. Valamint tehát a t. 
képviselőház akkor, mikor a népnevelés fölött 
rendelkező törvény tanácskozása alá került, czél-
szerünek tar to t ta egy nagyobb bizottságnak vá 
lasztatását, a mely ezen törvény lolött, niég-
mielőtt az az osztályokhoz kerülne, tanácskoz
zék ; ugyanezt tartom ezélszerünek sőt szük
ségesnek főképen a közoktatásra nézve, azért 
bátor vagyok egyszersmind egy határozati ja
vaslatot terjeszteni a t. ház elé, mely által a 
ház kimondja, hogy a közép és a felsőbb "okta
tással foglalkozó törvényeknek előleges tárgya
lására nézve bizottság küldessék ki. {Helyeslés.) 
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Ezen határozati javaslatot szintén szerencsés va
gyok benyújtani. 

Végre a közoktatás ügyi minisztérium bud-
getjének tárgyalása alkalmával a mélyen t. ház 
azon határozott szándékát mondta ki, hogy a 
nevelés körében, nem csak a népnevelés köré
ben, hanem az egyetem és műegyetem körében 
is mindazon javításokat, a melyek kivihetők, 
már jelenleg sem akarja továbbra elhalasztani, 
és meghagyta a közoktatásügyi miniszternek, 
hogy ezen javítás által szükségessé lett költsé
gek pótlására nézve póthitelt kérjen. Ezen pót
hitelről szóló törvényt a póthitelül kért összeg 
indokolásához hozzá te t t számítással, és azonkí
vül minden egyes tételnek indokolását szintén 
bátor vagyok a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Mindezek ki fognak nyomatni és 
annak idejében kiosztatni. 

A t. miniszter ur fölszólalásával megelő
zött, s így csak most mutathatom be sz, kir. 
Temesvár város közönségének kérvényét, mely
ben Besztercze városnak a szatmár-kolosvár-déés-
besztercze és szatmár-nagybányai vasút vonalak, 
ugy szintén Szatmár megyének az Oderberg-
Kassa-Szathmár és szamosvölgyi vaspályának 
kiépítése iránt a képviselőházhoz intézett kér
vényét pártolja. 

A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
A gazdasági bizottságnak van jelentése. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a gaz

dasági bizottság jelentését a ház april havi költség
vetéséről.) 

'.. I l l ő k : Ki fog nyomatni, és holnap tár
gyalás alá vétetni. 

Következik a napirenden levő t á rgy : a 
Duna folyamim k a főváros melletti szabályozásá
ról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa, a tör
vényjavaslat czimét.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó '•• A czimre nincs 
a központi bizottságnak észre vétele-

E l n ö k : Tehát elíbgadtatik. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa as 1. 

szakaszt.) 
T é r e y P á l e l ő a d ó .* A központi bizott

ságnak nincs észrevétele az 1. §-ra. 
C s e n g e r y A n t a l : Az 1. szakasz 4-ik 

sorában a központi bizottság ezen szó helyett 
„állásba* ezt kívánja tétetni : „állásra," és t. 
jegyző ur már igy is olvasta. Azonban nézetem 
szerint ez roszul van magyarul, miután nem 
reá emeljük valamely állásra, hanem beleemel
jük az állásba, melyben képes legyen meg
felelői az igényeknek, melyeket az ország tőle 
vár. (Helyeslés.) 

E l n ö k . Méltóztatnak tehát elfogadni, 

hogy igy tétessék : — „állásba" ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

T é r e y P á l k ö z p o n t i e l ő a d ó : A 
központi bizottságnak e szakaszra nézve csakis 
egy észrevétele van , ugyanis a 2. §. e) betűje 
alatt i 1-ső sorban e szó: „sorsjegy" helyett 
„sorsjegyek" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a ház a 2. §-t azzal 
a kiigazítással, a mit a központi bizottság java
solt í (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
szakaszt.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ság e szakasznál a pénziigyi bizottság vélemé
nye szerint következő módosításokat fogadott e l : 

„b) A 3-ik §. b) pontjának utolsó sorában 
e szók helyett : „egy. esetleg két" tétessék: 
„egy vagy szükség esetében két." — Ugyané 
pontnál kimondandónak véli a bizottság a ház 
által határozatilag azt ; „hogy egyidejűleg a 
dunaszabályozási munkálatokkal a Duna két 
partján létező vaspályákat egybekapcsoló és a 
vasúti kölesönből építendő híd is készíttessék el." 

c) A 3. §. c) pontjánál az utolsó szó „nyit" 
után volna még említendő ; „tekintettel a köz
raktárakra (Doeks, Entrepots) is." Továbbá in
dítványozza a bizottság, hogy „hívja föl a ház 
határozatilag a minisztériumot , hogy kiváló 
figyelmét és igyekezetét arra fordítsa, hogy a 
Dunaszabályozással s a rakparttal egyidejűleg a 
kereskedelmi raktárak (Dock, Entrepots) a meny
nyiben szükséges, az e végre alakulandó vállal
kozó társulat közbe jöttével is, mielőbb létesíttes
senek", ez egyébiránt a köz])onti bizottság je
lentésének végén mint határozati javaslat jön elő. 

d) Ugyanezen §. e) betűje alatt az első 
sorban e szó „előmunkálatok" kihagyandó, az 
utolsó sorban foglalt stb. pedig ki töröltetvén, a 
következőkkel pótoltassák : „és más előmunká
latok." 

D e á k E e r e n c z : Hiszen ez nincs benne 
a jelentésben. A mit előadó ur mond, az a 
pénzügyi bizottság jelentésében van, s ezt nem 
ő referálja. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, a jegyző ur 
fölolvassa a törvényjavaslatot, a • mit a minisz
ter ur beadott, a központi bizottság előadója 
pedig előadja a pénzügyi bizottság azon módo
sításait, melyeket a központi bizottság is elfo
gadott. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A pénzügyi bizottság tárgyalásainál 
jelen volt a minisztérium, és hozzájárult a pénz
ügyi bizottság által tet t módosításokhoz ; annál-
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fogva fölösleges az eredeti törvényjavaslatot föl
olvasni. 

E l n ö k : Engedelmet kérek, e módosítá
sok oly csekélyek, hogy annak újra kinyom atá-
sa fölöslegesnek mutatkozott, e módosítások i t t 
mindjárt kiigazíthatók. 

Elfogadja a t. ház e szakaszt? [Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

I r á l y i D á n i e l : Én azt vagyok bátor 
kérdezni a tisztelt pénzügyminiszter úrtól, nem 
levén jelen a miniszterelnök ur : vajon azon 
sorrendben kivántatnak-e létesíttetni azon mun
kálatok, a mint föl vannak véve ? 

L ó y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Nincs i t t sorrendről szó, it t csak 
egyenkint elősoroltatnak a tárgyak. 

I r á n y i D á n i e l : Én azt óhajtom, hogy 
a sorrend állapíttassák meg és különösen a Du
na szabályozása, a mennyiben Pestnek az árvíz
től való mentesítését tárgy azzá, tétessék első 
helyre : mert meglehet, hogy a többi munkák
ba belefogunk, mielőtt Pestet az árviz ellen 
biztosítottuk volna, és erre azután nem lesz 
költség, ugy hogy ismét kölcsönhöz kell fo
lyamodni. 

Mint mondám, én ezt tartom legfontosabb
nak, legszükségesebbnek, következőleg azt óhaj
tom, hogy a c) pont tétessék az első helyre és 
határoztassék meg. mely sorrend szerint vétes
senek föl a munkák. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Irányi 
Dániel nwdositványát) : „A c) pont tétessék első 
helyre." 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Már említettem, hogy sorrend nincs 
i t t megállapítva és az a), b), c), pontokra az 
elősz ámítás szerint tökéletes fedezet van az ősz
szegben és miután egy későbbi szakaszban főn 
van tartva, hogy a törvényhozás elé terjesztes
sék a költségvetés; és annak alapján szavaztas
sanak meg e tételek, fölösleges volna ujabb 
classificatiót csinálni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság véleményét? (Elfogadjuk.) Tehát marad 
a szerkezet-

S z é l i K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 4-ik szakaszát.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ság ezen szakaszra a következő módosításokat 
ajánlja, melyeket a központi bizottság elfogadás
ra ajánl: a c) betűnél a második sorban e szó 
után „árukért" közbeszúrandó volna : „e czélra." 
— A d ) betűnél pedig az utolsó előtti sorban 
e szavak helyett : „a magyar államterületre" 
tétessék: „Magyarországra". Ellenben a g. pont 
alatt a pénzügyi bizottság által hozzá toldatni 
ajánlott ezen mondat: „addig,mig a 7-ik szakaszban 

te t t intézkedés folytán a jelen törvényben kitű
zött czélokra beruháztatnak" egészen kihagyan
dó és marad az eredeti törvényjavaslat szer
kezete. 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizott
ság véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát 
a központi bizottság szövegezése szerint lesz a 
4-ik szakasz szerkesztendő. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 5-ik szakaszát.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : Ezen szakaszt a 
pénzügyi bizottság kihagyta, és a központi bi
zottság a pénzügyi bizottság véleményéhez já
rul, és ennek folytán a szakaszok száma mindig 
egygyel alább lesz. 

E l n ö k : Kihagyja-e a t. ház ezen szakaszt 1 
(Kihagyjuk!) Tehiít a 6-ik szakasz lesz az 5-ik. 

S z é i l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 6-ik, 
most már 5-ik szakaszt.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : E szakaszra sem 
a pénzügyi sem a központi bizottságnak nincs 
észrevétele, csak a szakasz száma változik, az 
első sorban 5-ik szakasz helyett a hivatkozás a 
4-ik szakaszra történik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 7-ik 
most már a fí-ik szakaszt.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : Nincs észrevétel. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo

gadjuk!) Tehát elfogadtatok. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 8-ik, 

most már 7-ik szakaszt.) 
T é r e y P á l e l ő a d ó : Nincs észrevétel. 
E l n ö k : -Méltóztatnak elfogadni? (Elfo

gadjuk!) Tehát elíbgadtatik. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő -(olvassa a 9-ik, 

most már S-ik szakaszt.) 
T é r e y P á l e l ő a d ó : h) Az uj 8-ik 

szakaszban az a) betűben e szók helyett : „a 4-ik és 
5-ik szakaszokban" tétessék „a 4-dik szakasz
ban", továbbá a központi bizottság a 8-ik szakasz 
a) pontjának végén következő toldalékot hozza 
javaslatba ; „Azon vám- és adótételek szerint, 
melyek törvényhozásilag időről időre megállapit-
tatnak." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk.) 
Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 10-ik, 
most már 9-ik szakaszt.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bi
zottság szerint az uj 9-ik szakaszban a b) pont má
sodik sorában e szó után „közmunkák" teendő : 
„az országgyűlés elé jóváhagyás végett terjesz
tendő tervek alapján." 

A 9-ik szakasz 5-ik sorában e szó után 
„társulattal teendő „méltányos" , ugyancsak 
ezen szakasz b) alatti tételének 2. sorában a 
pénzügyi bizottság által javaslott közbeszurásnak 
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ezen szavai: „tervek alapján* ezen szavakkal 
„költségvetés alapján* cserélendők föl; e szerint 
a 9-ik szakasz b) pontja következőleg hangza
nék : „Az uj hid illetőleg hidak építése, a Duna
szabályozás, azzal egybekötött közmunkák, az 
országgyűlés elé jóváhagyás végett terjesztendő 
költségvetés alapján a közlekedési miniszter föl-
ügyelete alatt hajtandók végre. 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! (Halljuk!) A teg
napi napon már kijelentettem, hogy a törvényjavas
latot az általam fölhozott és itt nem ismétlen-
dő fontos okoknál fogva elfogadom ugyan a 
részletes vita alapjául, de lesz még a vita fo
lyamában némely észrevételem. — Nem tettem 
meg észrevételeimet, bár lett volna az első és 
második pontra nézve is a kölcsön ügyében; 
nem tet tem meg azért, mert hiába, érzem a 
helyzet azon nyomását, hogy most már a köl
csönt igy el nem fogadni annyi ]enne, mint az 
egész törvényjavaslatnak törvénynyé lételét kés
leltetni. De i t t ezen pontnál meg kell tenni 
észrevételemet, annyival inkább, mert nem hi
szem, hogy ellentét volna abban, hogy ha vala
ki valamely törvényjavaslatot elfogad, de még
is annak létező hibáira rámutat , és azoknak 
orvosoltatását kéri : mert utoljára is nem hiszem, 
hogy száz törvényjavaslat közül is lenne egy, 
melyet az ember minden kifogás nélkül elfogad
hat ; hanem igenis elfogadja legtöbb esetben ugy, 
hogy ha lát is benne hibákat, de látja egyszer
smind, hogy a ezél helyes, és hogy hibáinak 
daczára is a czél felé közeledik, ezen hiányokat 
pótolni igyekszik. (Helyeslés bal felől.) A mi ész
revételemet illeti, az ezen szakasznak d) pontjára 
vonatkozik. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a 
központi bizottság a pénzügyi bizottság javítá
sát, meggyőződésem szerint, elrontotta, mert ezen 
szó helyett „tervek" azt teszi, hogy: „költségve
tések." Ez nézetem szerint nem javítás, de ron
tás, mert a tervek alatt értetik a költségvetés 
is, mig a költségvetés a tervet nem foglalja 
magában. En tehát azt nem fogadhatom el. 

Azonban magának a pénzügyi bizottságnak 
módositványa sem elégit ki teljesen : nem elégít 
ki pedig azért, mert én nem látom át, hogy 
miért kell azon tárgyak közül, a melyek a 
3-ik szakasz értelmében mind a kölcsönből tel-
jesítendők, különbséget tenni az eljárásban. A 10-ik 
szakasznak ugyanis első bekezdése, az a) pont 
szól a lánczhid megváltásáról, a b) pont szól 
az uj-hidról és Duna szabályozásáról, kimondja, 
hogy ezekre nézve a tervek beterjesztése vagy 
az ujabb — szerintem helytelen — módositvány 
szerint, a költségvetés beterjesztése szükséges, 
és ezek csak azután létesítendők ; de a d) pont 
alatt, az úgynevezett nagy országutaknál ki
hagyja, és azokra nézve ezt nem köti ki. (Hall

juk!) Én egyátalában ezen nagy országutakat 
vagy a mint közönségesen nevezni szoktuk, a 
nagy városokban a boulevardokat, nem tartom 
legelső sorban szükségesnek. Azt tartom, hogy 
igen sok van, a mi sokkal szükségesebb, igen 
sok van, mi ha meg nem előzi az ily boülevar-
dok létesítését, nem fognak ezek a kívánt ered-
ménj^hez vezetni. Ilyenek azok is, melyek a tör
vényjavaslat illető szakaszában föl vannak hoz
va. — De van még ezen felül, mit én a bou-
levardoknál sokkal lantosabbnak tartok, és ez 
a föld alatti csatornák létesítése, a melyek
nek hatása, hogy minő; közegészségi szempont
ból : csak meg kell nézni az- oly városok statis-
tikai kimutatásait, melyekben ily csatornák lé
tesíttettek, és én azt hiszem, hogy hiába fo
gunk mi akármilyen szép boulevardokat építeni, 
ha nem gondoskodunk arról, hogy a hol a szép 
boulevarde-ok fognak állani, a lég is egész
séges legyen, mondom pedig statistikai adatok 
bizonyítják, hogy ezen csatornázások létesítése 
által, fölteszem Londonnak legegészségtelenebb 
részeiben a halálozás pár év alatt több mint 
15°!o-kal csökkent. Es ezt a törvényjavaslat a 
leghátulsóbb teendők közé, talán a 15-ik pont 
alá sorozza. En nem támadtam meg a soroza
tot a 3-ik szakaszban; nem támadtam meg pe
dig azért, mert meg vagyok róla győződve, hogy 
a dolgok ereje oda fogja vinni, és kényszerítem 
fogja az eljárókat, hogy, habár a törvényjavas
latban a boulevardok előre tétettek is, mégis 
ezeknek, ha nem is a kölcsönből, de a város 
költségéből minél előbb létesülni kell. 

Bizoni e tekintetben a dolgok erejében. 
De ezeknek megjegyzése után igen is nagy 

súlyt fektetek arra, hogy, ha már bevétettek 
ezen nem legsürgősebb teendők ezen úgynevezett 
országutak folytatása: a boulevardok, ezeknek 
létesitésitése iránt is megtartassák azon alkot
mányos eljárás, melyet maga a törvény, a köl
csönből létesítendő egyebekre nézve, megállapít. 
Tudom, erre az mondatik — már a tegnapi 
ülésben is hallottam ilyesmit említeni — hogy 
nem lehet, hogy a törvényhozás beleavatkozzék 
minden egyes utcza nyitásába, vagy minden 
egyes utcza kikövezésébe, nem lehet, hogy a 
törvényhozás akarja elhatározni, melyik utcza 
legyen kövezendő, vagy hol legyen uj utcza 
nyitandó. — Tökéletesen igaz, de arról i t t 
egyátalában szó sincs, mert az ilyen utczák-
nak kövezése és föntartásáról — ha jól em
lékezem — a 13-ik és 14-ik szakasz ren
delkezik. A 3-ik szakasz d) pontja nem ezekről 
szól, hanem azokról, melyek mintegy az or
szágutak folytatását jelölik: k i ; már pedig, ha 
országutakról van szó. s arról, hogy államköl-
csönből létesíttessenek, akkor igen is azt hiszem 
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hogy mivel mindenütt, ugy i t t is a végrehajtás 
a kormányt illeti, de az országgyűlés teendője 
megállapítani: melyeket akar elismerni ily or
szágutak gyanánt, s melyeket akar a kölesönből 
létesíttetni? Ezen indokból vezéreltetvén és nem 
látva azoknak eleget téve, egy későbbi szakasz 
ide vonatkozó intézkedése által és félve még 
attól is, hogy ha itt intézkedés nem történik, 
épen azért, mert — mint az igen t. pénzügy
miniszter ur ma is mondani méltóztatott — 
sorrend megállapítva nincs, megtörténhetnék az, 
hogy a kölcsönből bejövendő összeg ezen az or 
szággyülési jóváhagyástól többé föl nem függesz
te t t boulevardok létesítésére fordíttatnék és 
nem jutna arra, a mi sokkal szükségesebb : 
a Dunaszabályozás, lánczhid magváltása, és uj 
hid építésére. Kívánom ezen szakasz d) pontját 
következőleg módosíttatni (olvassa a módositványt:) 
„A 271 sz. a. törvényjavaslat, illetőleg 9-ik sza
kaszához. 

A d) pont kihagyatván a 3-ik szakasz b) 
és c) pontjában fölsorolt építkezések és munká
latok a közlekedési miniszter, a d) pontjában 
emiitettek pedig a fővárosi közmunka-tanács 
fölügyelete alatt az országgyűlésnek bemutatott 
tervek és költségvetések alapján és esetről esetre 
hozandó törvényhozási intézkedések folytán lesz
nek létesítendők." 

Ajánlom a módositványt a t. háznak elfo
gadás végett. (Helyeslés bal felől.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Ti
sza Kálmán által beadott módositványt.) 

C s e n g e r y A n t a l ' T. ház ! Én részem
ről az előterjesztett módosításhoz azért nem já
rulhatok, mert azt fölöslegesnek tartom, miután 
az, a mi abban előadatik, az uj 13-ik sza
kaszban ben foglaltatik, nevezetesen az van o t t : „A 
fővárosi közmunkák tanácsa évenkint a minisz
térium elé terjeszti azon közmunkák terveit és 
költségvetéseit, melyek a következő évben, ve
zetése alatt a jelen törvény 13-ik szakasz d) 
pontja szerint a kölcsönből létesítendők, hogy 
azok költségeinek födözése az állam költségve
tésébe fölvétethessék, s arról az országgyűlés 
határozhasson." Tehát tökéletesen ben van i t t 
mindaz, a mi azon módosításban foglaltatik. 
Következőleg ahoz mint fölöslegeshez hozzá nem 
járulhatok. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : De a tervek ? 
L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : T. ház ! Épen ahhoz kívánok szólni. 
A képviselő ur azon észrevételt tette, hogy czél-
szerübb volna a pénzügyi bizottság javaslata, 
mely a tervek előterjesztését kívánja, holott az 
osztályokból alakult központi bizottságnak ja
vaslata csupán csak a költségvetésről szól. Én 
részemről azt tartom, hogy minden ily költsé

gek megszavazásánál főbb dolog a költségvetés 
maga, melynek tételei megvizsgáltatván, az or
szággyűlés szavazza azokat meg. Én ugy tartom, 
hogy, ha csupán csak a tervek előterjesztése 
hangsulyoztatnék, (Tisza Kálmán: Mindkettő.') 
és azoknak alapján történnék a határozat, azon 
esetben az országgyűlés úgyszólván technikai fo
rumot képezne, a mi pedig nem lehet az or
szággyűlés föladata. (Ugy van! jobb felfíl.) Ha
nem a képviselő ur megnyugtatására talán le
hetne a szakaszt akként szerkeszteni — t. i. az 
országgyűlés elé jóváhagyás végett terjesztett 
költségvetés alapján, de e szerint megint csu
pán a költségvetés alapján tör ténnék, tehát 
utána tennők : „melyhez a tervek is melléklen
dők." (Helyeslés.) 

Ekkor a tervek mellékelve lennének, a ha
tározat pedig mégis a költségvetés fölött hozat
nék. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A módosit-
vány így hangzik. (Olvassa a módositványt.) „Az 
országgyűlés elé jóváhagyás végett terjesztendő 
költségvetés alapján," ez jönne hozzá : „melyhez 
a tervek is melléklendők." 

T i s z a K á l m á n : Azon magyarázat után, 
melyet Csengery Antal t. képviselőtársam a 13. 
szakasznak adott és azon módosítás után, me
lyet t. pénzügyminiszter ur benyújtott, én saját 
módositványomat megszűntnek kívánom tekin
tetni. 

E l n ö k : Tehát a t. ház nem a központi bi
zottság által előterjesztett szövegezést, hanem a 
pénzügyminiszter ur módosítását fogadja el ? 
(Helyeslés.) Fog tehát hangzani: „Az országgyű
lés elé jóváhagyás végett terjesztendő költség
vetés alapján, melyhez a tervek is melléklendők." 
Következik a 10. szakasz. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az uj 
J0. szakaszt.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak csakis azon észrevétele van, hogy mi
után a szakaszok számai megváltoztak ez is 
kiigazítandó 11-ről 10-re. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 10-ik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) A 10-ib szakasz el van fo
gadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 11-ik 
szakaszt.) 

H e n s z l m a n n I m r e : A 12. §. első há
rom kikezdése helyett ajánlom a következő fo
galmazást : 

„A fővárosi közmunkák tanácsa kilencz 
tagból áll." 

„A rendes és fizetéssel ellátott tagok közül 
hármat sz. k. Pest városa, kettőt sz. k. Buda 
városa képviselői választanak, négy tagot pedig 
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a minisztérium nevez ki; e kilencz tag saját ke
beléből szabadon választja elnökét és alelnökét." 

„Tagjai lennének" s a t. marad. 
Módosításom az eredeti szövegtől háromban 

tér e l : 1. a közmunkák tanácsa tagjainak számá
ban; 2. a külön eredetű tagoknak egymásközti 
arányában, és 3. abban, hogy mindnyájokat illő 
fizetéssel ellátni kívánom, mi az eredeti szöveg
ben sem itt, sem utóbb nincsen világosan kimondva. 

Mi a számot illeti, tudjuk, hogy a nagy
számú bizottmányok mozgása nehézkes, főleg pe
dig, ha szakbizottmányokban nem szakemberek 
is vesznek részt, mi utóbbi csaknem bizonyosan 
fog megtörténni, ha Pest hat, Buda három ta
got választ. 

A kormánynak magam is túlsúlyt akarok 
engdni, de ez meglesz akkor is, ha a kormány 
a városok öt választottja ellenében csak négy 
tagot nevez; mert amaz öt tag nem egy város 
küldöttje; mert hacsak e városok érdekét hom
lokegyenest nem akarná megsérteni a kormány, 
mindenesetre a városok választottjai közt is ta-
lálaud pártolókat, végre, mert a végleges eldön
tés a minisztériumnak van fentartva. 

Másrészt figyelembe kell vennünk, hogy az 
előttünk fekvő törvényjavaslat a városi mostani 
közgyűlések teendőinek csaknem fele átszáll a 
közmunkák tanácsára, mi abból is világos, hogy 
a 27. §. a főváros jövedelmeinek felét kívánja a 
közmunkák tanácsa által végzendő munkák fe
dezésére fordítani. • 

A méltányosság tehát kívánja, hogy a fő
város kellő arányban legyen képviselve ezen uj 
testületben. 

Igaz ugyan, hogy az eddigi tapasztalás a 
főváros képviselő testületének nem igen nagy ér
dekeltségét mutat ta ezen életkérdésben; de jog
gal mondhatjuk: 

Non si male íiiinc et olim 
Sic érit. 

Kivált ha kormányunk nem fog oly nagy 
ellenszenvvel viseltetni a restauratiók irányában, 
mint minőt csak minap tanúsított. 

Végre a közmunkák tanácsának teendői oly 
számosak, oly folytonosak, s oly nehezek lesznek, 
miként azoknak teljesítését kívánni ingyen nem 
lehet, és ha mégis teszszük, bizonyosan hanyag
ságra számithatunk. 

Mindezen okokból ajánlom módosításomat. 
J á m b o r P á l j e g y z ő : (olvassa újra 

ffemdmann módositványát.) 
(Maradjon a szerkezet.) 
E l n ö k : Elfogadja a t .ház a központi bi

zottság által beterjesztett szövegezést ? (Elfogad
juk! Szavazzunk.') 

A kik elfogadják méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 | | VII. 

Következik a 12-ik szakasz. 
S z é l l K á l s m á n j e g y z ő (olvassa a 12-ik 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs semmi észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 13-ik 

szakaszt.) 
T é r e y P á l e l ő a d ó : Miután a módo-

sitványt, melyet a pénzügyi bizottság tet t , hogy 
t. i. az eredeti szöveg végén a „fölvétethessék" 
szó után ezen szavak tétessenek : „s ezek fölött 
az országgyűlés határozhasson", a jegyző ur már 
fölolvasta, más észrevétele a központi bizottság
nak nincs. 

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

Következik a 14. §. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 

14-ik §-t.) 
T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak nincs semmi észrevétele. 
N y á r i P á l : T. ház! Ezen §. utolsó pont

jára nézve van észrevételem. En egyetértek a 
t. miniszterelnök úrral ezen törvényjavaslatnak 
ezélzatára nézve, annyival inkább, mivel mielőtt 
e törvényjavaslat beterjesztetett, én már ma
gamban gondolkodtam, hogy vajon nem lenne-e 
jó, ha a kormány nem teszi, részünkről hozni 
indítványba, hogy a főváros érdekeinek és ezzel 
az ország érdekeinek is megfelelőleg a főváros 
részére óvenkint a budgetben bizonyos összeg 
határoztassék mea;. 

En azt sokkal czélszerübbnek tartom, mint 
ha évenkint jönne egy bizonyos öíiszeg a költ
ségvetésbe, mert megtörténhetnék, hogy ezen 
évenkinti összeg talán haszontalanul évenkint el 
is pa-zaroltatnék. Tehát a fő ezélzatra nézve a t. 
miniszterelnök úrral tökéletesen megegyezem ; 
belátom azt is, hogy a mostani köridmények 
között alig lehetne ezen nagy műnek létesítését 
másra bizni, mint a törvényjavaslatban tervezett 
bizottságra, az az oly bizottságra, .melynek leg
nagyobb részét mindenesetre maga a kormány 
nevezi ki. 

En megengedem, hogy a kormánynak be
folyása sokszor hasznos; de azt hiszem, csak 
addig hasznos és ott, a hol szükséges, és a med
dig szükséges. En nem akarom és nem tudom 
elhinni, hogy minis-zterelnök ur is akarná azt. 
hogy ezen kivételes állapot megörökíttessék; nem 
akarom és hiszem nem akarja ő sem, hogy ezen 
törvényjavaslat oda magyaráztathassék: mintha 
a magyai'országi törvényhozás Pestet, az ország 
fővárosát, mintegy ki akarta volna vetkeztetni 
az őt megillető alkotmányos önkormányzati jo
gokból. 

50 
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Hogy a t. miniszterelnök ur sem akarja, 
bizonyítja az, hogy a javaslatban többször elő
fordul bizonyos tárgyakra nézve „addig, míg az 
építési ügy törvényhozás utján rendeztetik." De 
én megvallom, hogy ezen határozatlanságot egy 
bizonyos időnek a törvényben leendő kijelölése 
által kizárni akarnám, mely idő alatt a szüksé
ges tervezetek az országgyűlés elé terjesztet
hetnek. 

Hallottam mondatni azt, hogy itten a mu-
nicipalis jogok megszorításáról szó sem lehet, 
sőt épen ellenkezőleg a tervezett bizottság föl
állításával a municipalis jogok szélesbittetnének ; 
mert hiszen a kormány eddig maga rendelkezett, 
most pedig fölveszi a bizottságba a két város 
által kinevezendő tagokat. Ez okoskodást nem 
fogadhatom el : nem fogadhatom el azért, mert 
elhiszem, sőt tudom, hogy 1848. előtt ez így 
volt, de az 1848-iki törvény mindjárt kezdetén azt 
mondja (olvassa:) „A város, mint önálló törvény
hatóság, kőzdolgait törvényes felső fölügyelés 
alatt, minden más törvényhatóságtól függetle
nül, a köztörvény szerint igazgatja." 

En elhiszem, hogy 1848. óta e törvény da
czára a városnak ezen alkotmányos jog nem 
adatott meg, hogy a mostani j.olitikai fejletlen
ség korában a kormány talán némi tekintetben 
helyesen is cselekedett, hogy ott is, hol törvény 
szerint nem kellett volna, beavatkozott; de 
azért nem lehet azt mondani : hogy a városnak 
az által némi ajándék adatik, hogy most néhány 
általa kinevezett, de mindig minoritásban leendő 
tag bocsáttatik e bizottságba. Azon másik e 
czélból fölhozott okoskodást sem fogadhatom el 
helyesnek, hogy, ha ez a város részéről jogkor
látozásnak tekintetett volna, maga ezen tör
vényhatóság bizonyára nem szavazott volna kö
szönetet miniszterelnök urnák. Ennek ugy hi
szem két oka lehetet t : az egyik ok az, hogy az 
eléggé ügyetlen és tevéketlen elöljáróságok ta
lán azt hiszik, hogy most már a hírlapok nem 
őket, hanem a kormányt, a bizottságot fogják 
megtámadni; második pedig az, hogy némelyek 
azt gondolják: a főváros polgárainak egyéb föl
adatuk nincs, mint házakat építeni és fölcsigáz
ni lehetőleg a házbért; ezek annak örülnek, 
hogy most szabadon emelhetik föl a házbért a 
nélkül, hogy adójok is fölemeltetnék ezen szük
séges munkálatok költségei fedezéséül. 

En ennélfogva egy módositváiryt vagyok bá
tor bemutatni a t. háznak, mely ebből áll (ví
vassa:) „Módositvány a 271. számú törvényja
vaslat 14. §-ának e) pontja így szerkesztendő: 
a főváros szabályozási tervének és az építési 
ügyet szabályozó javaslatnak működése megkez
désétől számítva 3 év alat t kidolgozása és e 

munkálatnak a minisztertanács és annak utján 
a törvényhozás elé terjesztése." 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Nyáry Pál módositványát.) 

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 : Az igen t. képviselő ur, ugy hiszem, 
azt óhajtja, hogy 3 év múlva ezen bizottság 
megszűnjék. 

N y á r y P á l : Nem azt mondtam. En azt 
mondottam és készakarva mondottam, hogy 3 
év múlva előterjesztés tétessék az országgyűlés
hez, mely ha akkor már szükségtelennek látja, 
megszünteti ez intézkedést; ha pedig továbbra is 
szükségesnek gondolja ezen bizottságot, továbbra 
is fönhagyhatja. 

A n d r á s s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : A t. képviselő ur nézete, ugy hiszem, 
téves fölfogáson alapszik. A t. képviselő ur azt 
hiszi, hogy itt a kormány rendkívüli hatalmat 
akar kezébe venni és ennek segítségével a' várost 
folytonos gyámság alatt akarja tartani . Deák 
Ferencz t. barátom már megemlítette, hogy a 
kormány ezen jogot eddig is folytonosan gyako
rolta, még pedig gyakorolta a belügyminiszté
rium által. Hiányzott azonban a közeg, mely 
által azt czélszerüen gyakorolhatta volna : mert 
a belügyminisztériumnak nincs oly osztálya, 
mely csupán a fővárost illető ügyekkel foglalkoz
ván, ezek iránt ezélirányos és helyes intézkedése
ket tehetne. E hiányt pótolná ezen bizottság. 

A- kormány tehát nemcsak hogy nem 
vesz ez által uj jogot kezébe, hanem meglevő 
jogát ruházza át egy ujonan alkotott czélsze-
rnbb közegre, melynek szüksége 3 év múlva és 
egy terv megállapítása által sem fog megszűnni. 
Megmondom miért? Azért, mert i t t oly alapnak 
teremtése szándékoltatik, mely a két főváros 
azon terheit fogja könnyíteni, melyek azokat nem 
mint munieipiumokat, hanem mint fővárosokat 
terhelik. Ezen alap nem fog megszűnni, hanem 
— amint reményiem — lesz belőle egy forgó 
tőke, mely folytonosan fog ugyanezen irányban 
működni. 

Ismétlem tehát, ezen közeg épugy szüksé
ges lesz később, mint most, és a kormány i t t 
nem uj hatalmat akar kezébe venni, hanem egy 
eddig is a törvény és szokás alapján gyakorolt 
jognak czélszerübb gyakorlását aliarja létesíteni; 
(Helyeslés jobb felől.) ez okból a t. háznak az 
eredeti szerkezet elfogadását ajánlom. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház ezen szakaszt 
a központi bizottság véleménye szerint 1 (Elfogad
juk ! Nemi) A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a 
15. §.-t.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bízott-
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ságnak csak egy csekély észrevétele van, ugyanis 
a 15. §. végéhez ezen szó u tán: „azokra nézve 
esetenkint" ezen szavak: „az illető hatóságok" 
illesztendők be. Ez világosabbá teszi a szerke
zetet. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen sza
kaszt ezen módosítással ? (Elfogadjuk.) Elfogad
ta tot t . 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a 16. 
17. 18. 19 és 20-ik §§-okat, melyek változtatás nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 21-ik §-t.) 

T é r e y P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak i t t ismét egy kis módosítása van, ugyanis 
a 21-ik § 5-ik sorában e szó után „esetében" 
beleszúrandó lenne e szó „általa", a mi által a 
mondat világosabb lesz. 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! Én azt 
hiszem, előadó ur a központi bizottságnak e 
§ ára és illetőleg e helyre vonatkozó módosítá
sát, nem helyesen fogalmazta. 

A központi bizottság, a mennyire én emlék
szem, — mert én is tagja voltam, — igenis az 
„általa" szónak beszúrását, de egyszersmind a 
„tanács által* szavak kihagyását indítványozta 
és fogadta el. 

T é r e y P á l : ügy mondtam ! (Fölkiáltásók: 
Nem ugy mondta ) 

E l n ö k : Legalább ugy akarta mondani. 
(Felkiáltások: Maradjon a szöveg.; Engedelmet ké
rek, hogy a központi bizottság módositványát 
én indokolhassam. Ugyanis i t t szó van két ta
nácsról, t . i. a városi és azon tanácsról, a mely 
alakíttatni fog. Ha tehát az mondatik a „tanács 
által", kétes: melyik tanács által. Ha ellenben 
azt monjuk, hogy „általa" akkor azon tanácsot, 
melyet közvetlenül előbb emiitettünk, tehát a 
közmunkák tanácsát értjük alatta. Ez volt az ok, 
a miért a központi bizottság e módosítást tet te . 

C s e n g e r y A n t a l : Ez esetben két mó
dosítás lehetséges, mely világosabbá teendi a szö
veget ; vagy azt mondjuk : „jóváhagyás esetében 
ezen tanács által, t. i. a közmunkák ta
nácsa ál ta l ; vagy egyenesen kimondjuk : „jóvá
hagyás esetében a közmunkák tanácsa által." 
(Helyeslés.) Mert ha a „tanács" szó értelme 
homályos, az „általa" szó értelme szintén homá
lyos. Tegyük t e h á t : „A fővárosi közmunkák ta
nácsa. " (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha ezt méltóztatnak elfogadni, 
az irály nem lesz ugyan szép, de világos. {Elfo
gadjuk !) E szerint tehát így lesz a szöveg : „jó
váhagyás esetében a közmunkák tanácsa által 
végrehajtás végett az illető városhoz azonnal 
visszaküldetnek." 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 22—28. §§-ait, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak.) 

ápril 7. 1870. ggr-j 

E l n ö k : T. ház ! A részleteiben is elfogadott 
törvényjavaslat a holnap 9 órakor tartandó ülés
ben 3-szor fog felolvastatni, és véglegesen meg
szavaztatni. 

T é r e y P á l e l ő a d ó ; T. ház ! Van még 
a pénzügyi bizottságnak két határozati javaslata, 
melyhez a központi bizottság is hozzájárul, és 
melyet a közpoti bizottság és pénzügyi bizott
ság jelentésében is feltalálunk. 

Ezen határozati javaslatok a következők : 
Mondaná ki határozatilag a ház : 

1-ször miszerint óhajtandó, hogy egyidejű
leg a dunaszabályozási munkálatokkal a Duna 
két partján létező vaspályákat egybekapcsoló 
és a vasúti kölcsönből építendő híd is készíttes
sék el. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt tehát elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

T é r e y P á l e l ő a d ó : 
2-szor, hogy a ház a minisztériumot ezen

nel felhívja, hogy kiváló figyelmét és igyekeze
té t arra fordítsa, hogy a Dunaszabáiyozással s 
rakparttal egyidejűleg a kereskedelmi raktárak, 
(üock, Entrepots) a »mennyiben szükséges, az e 
végre alakulandó vállalkozó társulat közbejötté
vel is, mielőbb létesitessenek. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt is elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Tehát elfogadtatott. 

Ezzel a mai napirend ki van merítve ; van
nak azonban némely apróbb törvényjavaslatok, 
melyeket szükséges volna minél előbb, miután 
pénzügyi dolgokra vonatkoznak, szintén tárgya
lás alá venni. Ha a t. ház megengedné, délután 4 
órakor ülést tartanánk, s akkor a kővetkező 
tárgyakat lehetne felvenni. Az óra iránt mél
tóztassanak azután nyilatkozni. 

Tehát 1-ször a pesti Loyd társulatnak a 
Duna rakparton építendő házára nézve kért ked 
vezmény tárgyában, 2. a vegyes bíróságok tör
vénybe igtatásáról, 3. a függő adósságok ellenőr
zéséről, 4. a törvények kihirdetéséről, 5. ő fel
sége keleti útja költségeinek kiegészítéséről, 6. 
központi jelentés a felebbviteli bíróságoknál a 
birák szarnának megszaporitásáról. Ha a t. ház 
megengedi, délután 4 órakor ülést tartunk, vagy 
ha 4 órakor korán van, tehát 5 órakor. 

S o m o s y I g n á c z : A vasúti bizottság 
előtt jelenleg igen fontos tárgyak vannak, és 
annak ülése is délután 4 órára van kitűzve. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i -
n i s z í e r ; Miután a holnapi ülés 9 órára van 
kitűzve, és abban a most megszavazott törvény
javaslat harmadszor olvastatik fel, tehát ugyanak
kor ráérnénk ez apró törvényjavaslatok tárgya
lására is. Ezt azért szeretném, mivel a pénzügyi 
és vasúti bizottságok előtt csakugyan igen fon-
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tos tárgyak vannak; szükséges volna tehát, hogy 
azok is dolgozhassanak. 

E l n ö k : Én épen azért kértem fel a pénz
ügyi bizottságokat, hogy most rögtön üljenek 
össze, akkor délután 4 órakor tehetnének jelen
tést, s az előttök levő törvényjavaslatokat a ház 
a holnapi ülésben tárgyalhatná. 

G h y c z y K á l m á n : Méltóztassanak azt 
is figyelembe venni, hogy vannak törvényjavasla
tok, melyek mielőtt a házban tárgyalás alá vé
tethetnének, az osztályokban lesznek tárgyalan
dók; ilyen pl. a 10 krajezárosok beváltásáról 
szóló törvényjavaslat, ilyen a Szalay képviselő 
ur törvényjavaslata; (Egy hang jobbról: „ráér!") 
ilyen az ő felsége keleti utjának költségei kiegészí
téséről szóló törvényjavaslat. (Egy hang a szélső 
bal oldalon: „ráér!1) Méltóztassék a t. elnök ur 
elhinni, hogy a miket a délutáni ülésre kitűzni 
méltóztatott, azokat holnap 9 órakor, mint a 
pénzügyminiszter ur is monda, szintén elvégeznék. 

Valamint ma is megtörtént, hogy jó ko
rán összejöttünk és korán végeztünk. Én azt hi
szem, hogy engedtessék a vasúti ós pénzügyi bi
zottságnak annyi idő, hogy jól megfontolhassa a 
tárgyakat , mit azonban akkor nem tehet, ha már 
ma délután kell jelentésének a ház elé kerülni; 
hagyjunk azért erre időt holnapig. 

E l n ö k : Mindezek az én figyelmemet 
sem kerülték ki, hanem előbb a fölveendő tár
gyakat soroltam elő, azután pedig azokat, me
lyek az osztályok elé tartoznak. A külömbség 
csak az, hogy, ha délután ülés nem lesz, akkor 
ezen tárgyakat — azok csak holnap jelentethet
vén be, — holnapután kellene tárgyalni, a mi 
pedig aligha fog megtörténhetni. Azért, azt hi
szem, méltóztassék az illető bizottságoknak most 
mindjárt összejönni, hogy délután talán 6 óra- j 
kor az ülést megtarthassuk. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) Azt mél
tóztassék legelőbb eldönteni a többség, kiván-e 
délután ülést tartani? és ha ez el van döntve, 
akkor méltóztassék szólani az óráról. En meg
vallom, hogy én a délutáni üléseknek nem igen 
vagyok barátja, mert a délutáni ülések belejut-

] nak az estbe, este pedig világítás szükséges és 
tapasztalásból tudjuk, hogy ha i t t a lámpák 
meggyújtatnak, akkor kiállhatlan meleg szokott 
lenni. De jelen esetben a pénzügyi bizottságnak 
dolga is van, és senki sem tudja megmondani, 
hogy a délutáni ülésben elvégzi-e azt, miután 
sok iromány kéznél sincs és még az illető közlekedé
si minisztériumi hivatalnokot is értesíteni kell, 
hogy megjelenjen; de még az osztályoknak is 
kell délután dolgozniok. A kész tárgyakat hol
nap is el fogjuk végezni. Elsőben döntsük el te
hát azt : akarunk-e délután ülést tar tani vagy 
nem 1 (FölhiáUások : Nem!) 

E l n ö k : Kivannak délután ülést tartani 1 
(Fölkiáltások: Nem !) Méltóztassék tehát szavazni: 
azok, a kik délután ülést kivannak tartani, mél
tóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 
nem kivan délután ülést tartani. 

Most kérem, mindenek előtt egy zárt ülésre 
van szükségünk, azután az osztályokat kérem, 
hogy a következendő tárgyakat méltóztassanak 
fölvenni: 

1-ször a pénzügyi bizottság jelentését a 
képviselők lakbérének fölemeléséről; 

2-szor a 10 krajezáros papir- és 6 krajezá-
ros ezüst pénzrőli törvényjavaslatot, 

3-szor a catasteri fölmérésről szóló törvény
javaslatot. 

G h y c z y K á l m á n : A catasteri fölmé
rés iránti törvényjavaslat a képviselőház hatá
rozata által a pénzügyi bizottsághoz van utasít
va, addig tehát, mig a pénzügyi bizottság e te
kintetben! véleményét be nem terjeszti, a ház fö
lötte nem határozhat. 

E l n ö k : Igazsága van a képviselő urnák, 
tévedésből vétetett föl a jegyzékbe; hátra van 
még azonban 

3-szor a pénzügyminiszternek törvényjavas
lata ő fölsége keleti utjának költségeiről. 

Most kérem a képviselő urakat, méltóztas
sanak 5 perez múlva a zárt ülést megtartani. 

Az ülés végződik d. e. 103/í órakor. 



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
A. kövér nyomatú számok az üléseket jelölik, melyekben az illető személyek működnek, vagy az illető ügyek előfordulnak, 

a többi szám jelöli a lapokat, hol az illetők fölszálalásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szólási szándokuk van kifejezve. 

Államadósság szükségletéről szóló törvénj javaslat elfogad-
tatik 1 4 9 . 

Államköltségvetésről (1870. évi) törvényjavaslat benmtat-
tatik 1 5 2 , tárgyaltatik. elfogadtatik 1 6 1 , végleg 
megszavaztatik 1 6 2 . 

Allamvaspálya adója iránti törvényjavaslat tárgyalása el-
balasztatik 1 5 9 . tárgjalva elfogadtatik 1 6 1 , vég
leg 1 6 8 . 

Államszámvevőszék fölálütásáról törvényjavaslatnak mó-
dositványa tárgyaltatik 1 5 7 , elfogadtatik 1 5 8 , 
vlgleg megszavaztatik 1 5 9 . 

Allamszámvevőszék költségeire 80 ezer frt póthitelről tör
vényjavaslat elfogadtatik 1 5 6 . 

Állami ut- és hidvámok eltörléséről törvényjavaslat 1 5 6 . 
Almássy Sándor 138. 164. 208, 343, 383. 
Andrásy Gyula gr. 6, 10, 12, 16, 27, 28, 31, 41, 51, 

58, 61, 62, 99, 112, 115, 152, 154, 155, 160. 
161, 172, 250, 252, 300. 303, 301, 371, 387, 394. 

Anker Hugó 62, 169. 
Aradi lyeeuro iránt interpellál Simonyi Lajos b. 1 3 7 . 
Arany pénzek (1870. évi veretüek) bemutattatnak 1 1 8 . 

Bánffy János báró 1 9 3 . 
Bánffy János báró, interpellál a keleti vasút tordai vo

nala iránt, 1 5 3 , a kormánytól választ kap 1 5 3 . 
Bankügyi bizottság irományai kinyomattassanak 1 5 3 . 
Bánó József 46. 
Bánréve-nádasdi vasúti törvényjavaslat beadatik 1 5 9 . 
Bedekovics Kálmán 109. 
Békebiróságokról törvényjavaslat az osztályokhoz utasit-

tatik 1 5 7 . 
Benedek Gyula 105. 
Bereez Ferencz 194. 
Berecz interpellál gyöngyösi adóbehajtás iránt 1 5 3 . 
Berzenczey László 59, 76 137, 146, 363, 381. 
Berzenczey László interpellál Koós F. bukuresti pap iránt 

1 6 2 . 
Bezerédj László 190. 
Binder Mihály képviselőségi lemondása 1 6 0 . 
Bíróságokról (királyi vegyes) törvényjavaslat az osztá

lyokhoz utasittatik 1 1 9 . 
Biróságok (első folyamodása) szervezéséről törvényjavaslat 

az osztályokhoz utasittatik 1 5 7 . 
Biróságok (felsőbb) tagjai szaporításáról törvényjavaslat 

az osztályokhoz utasittatik 1 5 7 , 
Birósági végrehajtókról törvényjavaslat az osztályokhoz 

utasittatik 1 5 7 . 
Birák és birósági hivatalnokok felelősségéről törvényja

vaslat az osztályokhoz utasittatik 1 5 7 . 
KÉPV. H. NAPLÓ 18 | f VII. 

Birák és birósági hivatalnokok nyugdíjazásáról törvény
javaslat az osztályokhoz utasittatik 1 5 7 . 

Bittó István mint elnök 1 5 6 , mint előadó 1 1 1 , 1 4 2 
1 4 5 . 

Bobory Károly 76, 351. 
Bogdán Vincze 106. 
Bujanovics Sándor mint előadó 1 6 1 . 
Bujanovics Sándor mint jegyző 1 4 4 , 1 5 0 — 1 5 2 , 

1 5 6 — 1 6 2 . 
Buttyán László 177. 

Cabinet (kir.) költség, lásd királyi iroda. 
Catasteri fölmérésről törvényjavaslat beadatik 1 4 8 . 
Csanády Sándor 3, 43, 129. 145, 185, 191, 368, 282. 
Csengery Antal 186, 192, 356, 389, 392, 395. 
Csernatony Lajos 10, 23, 140, 162, 208, 216, 251, 378. 
Csiky Sándor 208, 241, 383, 384, 

Dániel Márton 131. 
Deák Ferencz 61, 113, 115, 120, 125, 130, 184, 376, 

387, 389, 396 módositó határozati javaslata~Finme 
ügyében 1 4 5 . 

Deáky Lajos 32, 265. 
Dietrich Ignácz 334. 
Dobsa Lajos 91. 
Domahidy Ferencz 35. 
Drágfy Sándor 282. 
Dunaszabályozásról és buda-pesti közmunkák költségeiről 

törvényjavaslat beadatik 1 4 9 , központi bizottság 
által bejelentetik 1 5 6 , tárgyaltatván, elfogadtatik 
162, 163. 

Fazekas József 170. 
Felnőttek iskoláztatásáról törvényjavaslat beadatik 1 4 8 . 
Ferencz-esatorna szabályozásáról törvényjavaslat beadatik 

1 6 0 . 
51 

Egyetemi s tanulmányi alap-vizsgáló bizottság tagjainak 
választatása 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 . 

Elekes György igazoltatik 1 6 2 . 
Eöry Sándor 345, interpellál pápa-győri vasút iránt 1 6 9 . 
Északi állami vasútról pót-törvény beadatik 1 5 7 . 
Eszék-sziszek-károlvvárosi vasútról pót-törvény beadatik 

1 5 7 . ,^~~" 
Eötvös József b.j-84, 284, 388. 
Ernuszt Kelemen 14, 60. 
Eszterházy Pál gr. 46. 
Éder István 23. 
Érkövy Adolf mint előadó 147. 
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Fiumei kérdés küldöttségének jelentése tárgyaltatik 1 4 5 . 
Fodrőczy Sándor mint jegyző 1 4 6 , 1 5 0 , 1 5 2 — 1 5 6 . 
Forgách Antal gr. 362. 
Földtehermentesitési adósság tárgyaltatik 1 4 9 . 
Földváry Miklós 117. 
Fráter Imre 83. 

Gajzágó Salamon 37, 102, 120, 290. 
Gazdasági bizottság jelentése márcziusi költségvetésről 

1 4 5 , két gyorsírói állomásról 1 4 8 . 
Gonda László 286. 
Gorove István 117. 
Ghyczy Ignácz 60, 85. 107, 110, 138,154, 192, 281, 285. 
Ghyczy Kálmán 164, 166. 178, 187, 272, 303, 316, 

317, 345, 348, 350, 396. 
Gubody Sándor 141, 152, 307, interpellál török vasút 

kölcsön iránt 15®. 
Gyapjú kiviteli vám iránt interpellatió 1 4 9 . 
Gyorsírói két állomás szerveztetik 1 4 8 . 
Győrffy Gyula 9, 10, 67. 

Hajdú Ignácz mint előadó 1 4 9 . 
Halász Boldizsár 178, 207, 227, 300, 333, 343, 355, 384. 
Halmossy Endre 117, 189. 
Halmossy Endre mint előadó 149". 
Harkányi Frigyes képviselő végleg igazoltatik 1 5 0 . 
Határőrvidék polgárosításáról törvényjavaslat beadatik 

1 6 0 . 
Házmán Ferencs 382. 
Henszlmann Imre 133, 392. 
Hodossy Imre 170, interpellál egyházi kegyúri peres 

ügyek iránt 1 5 0 . 
Hodossy Imre mint előadó 1 6 2 . 
Hodossiu József 95, 308. 
Hodossiu József interpellál Kolos megyei szolgabíró kihá

gásai iránt 1 5 8 . 
Hoffmann Pál 207. 
Hoffmann Pál mint előadó 1 4 4 . 1 5 3 . 
Hollán Ernő 3, 215, 228. 
Hollán Ernő elleni gyanusitási ügy tárgyalása 1 5 3 . 

Honvédelmi minisztérium költségvetés tárgyalása 1 4 1 , 1 4 5 . 
Horvátországi miniszter-budget tárgyalása 1 4 5 . 
Horvát Boldizsár 176, 271, 286, 340, 343, 351, 354, 355. 
Horváth Mihály mint előadó 1 5 5 . 
Horváth Sándor 297, 325. 
Hnszár Imre 85, 117, 327, 333, 358, 359, 367, választ 

kap interpellatióra 1 6 3 . 

Igazoló bizottság jelentése 1 6 2 . 
Ihász Rezső 220. 
Indemnyti hosszabbításáról törvényjavaslat beadása 1 5 1 , 

bizottsági jelentés 1 5 2 , tárgyalása 1 5 4 , kihirde
tése 1 5 6 . 

Ipartörvényj avaslat az osztályokhoz utasittatik 1 4 9 . 
Irányi Dániel 108, 132, 136", 152, 162. 170, 171, 184. 

285, 332, 351, 368, 383, 384, 390. 
Irányi Dániel a felnőttek tanításáról és iskolai fenyíték 

megszüntetéséről törvényjavaslatot ad be 1 4 8 . 
Irányi Dániel interpellál az állam vaspályák el- vagy bérbe 

adása iránt 1 5 0 , a zákány-zágrábi vasnt iránt 
1 6 1 . 

Ivánka Imre, 7, 9, 13, 83, 100, 305, 345, 364 
Ivánka Imre interpellál nemesek névváltoztatási dija 

iránt 1 6 2 . 
Izraelita congressus végzése ellen határozati javaslat 1 4 9 . 
Iskolai fenyíték megszüntetéséről törvényjavaslat beadatik 

1 4 8 . 

Jankovics Miklós 220. 
Jámbor Pál mint jegyző 1 4 1 — 1 4 3 , 1 4 9 — 1 5 1 , 

1 5 6 — 1 6 3 . 
Jeszenszky Lajos 362. 
Jókai Mór 27, 30, 47, 152, 220, interpellál a gyapjuki-

vitelre rótt teher iránt 1 4 9 . 
József-műegyetem szervezéséről törvényjavaslat beadatik 

1 5 3 . 
Justh József 61. 131, 279. 329. 

K a u t z Gyula 165, 178, 372. 
Kantz Gyula mint előadó 1 4 3 , 1 4 5 , 1 4 9 — 1 5 1 , 1 5 6 , 

1 6 2 . 
Kállay Ödön 168. 
Kerkapoly Károly 6. 9, 10, 16, 25, 26, 29, 32, 110, 

164, 327, 328. 
Kerkapoly! Mór 306. 
Kérvények bemutatása 1 4 1 — 1 6 3 . 
Kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása 149' . 
Késmárki József 306. 
Király keleti útja költségeinek pótlásáról törvényjavaslat 

beadatik 1 5 1 . 
Királyi Pál mint előadó 1 5 1 , 1 5 9 — 1 5 9 , 1 6 1 . 
Királyi udvari (cabinet) iroda költségvetése 1 4 9 . 
Királyi udvartartás költségvetésről törvényjavaslat tár

gyalása és elfogadása 1 4 8 , végleg megszavazása 
1 4 9 , főrendektől visszajő 1 5 4 , kihirdettetik 1 6 1 . 

Kir. ügyészség fölállításáról törvényjavaslat az osztályok
hoz utasittatik 1 5 9 . 

Kiss János 4, 341, interpellál a birói hatalomról szóló 
törvényjavaslat iránt 1 4 1 . 

Klapka György 5, 26, 70. 
Kollár Antal 364, interpellál a törvényhatóságok vire-

ment-joga iránt 1 6 2 . 
Kolozsvári egyetem szervezéséről törvényjavaslat beada

tik 1 6 3 . 
Konyovics Antal halála bejelentetik 1 4 4 . 
Kopácsy József örökösei kifizetéséről törvényjavaslat be

adatik 1 5 1 . 
Koós József 362. 
Korizmics László megbizó levele bemuttatik 1 4 4 , iga

zoltatik 1 4 5 . 
Kormány interpellatiókra válaszol Szaplonczay Józsefnek 

1 4 4 , Deák Ferencznek 1 4 9 , Miletics Szvetozár-
nak 1 5 0 . Buttyán Lászlónak 1 5 0 , Bánffy János 
bárónak 1 5 3 , "Wahrman Mórnak és Tisza László
nak 1 6 1 , Tisza Kálmánnak és Huzsár Imrének 
1 6 2 . 

Kovách László 220, 351. 
Könyvtári bizottság jelentése 1 5 3 . 
Körmendy Sándor 117, 347,364, interpellál lakocsai ala

pítványi urodalom jövedelme iránt 1 6 0 . 
Körmendy Sándor határozati javaslata katonai laktanyák 

iránt 1 6 2 , közoktatási minisztérium költségvetésé
hez póthitel iránt törvényjavaslat beadatik 1 6 3 . 

Közösügyi adósságok költségvetése 1 4 9 . 
Központi bizottság jelentései 1 4 6 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 8 , 

1 6 0 , 1 6 3 . 
Kubinyi Ödön 345. 

Ijakbér illetmény (képviselői) törvényjavaslat beadatik 
1 5 6 . 

Lónyay Menyhért 117 — 121, 129, 132, 137, 139, 140, 
168, 171, 173 178, 179, 185—190, 192 257, 268, 
269, 270, 285, 296, 302. 311, 347—349, 355— 
357, 359, 360, 365, 368, 384, 385, 389, 390, 
392, 395. 

Ludvigh János 33, 220. 
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Luksics Bódog 362. 
Luksics Bódog interpellál úrbéri faizási adó iránt 1 6 9 . 

Madarász Jenő 134. 
Madarász Jószef 160, 63, 178, 194. 
Madocsányi Pál 152, 165, 339. 
Magyar tengerpart kikötőiből szállított tölgyfailleték meg

szüntetéséről törvényjavaslat tárgyalása 1 4 9 , vég
leg elfogadtatik 1 5 1 , főrendektől visszajő 1 5 4 , 
kihirdettetik 1 6 1 . 

Magyar keleti vasútról pót törvényjavaslat bearlatik 1 5 7 . 
Majláth István 63. 
Majláth István mint jegyző 1 4 1 — 1 4 5 . 
Majoros István 345. 
Makray László 59. 
Márcziusi költségvetés 1 4 1 . 
Máriássy Béla 117, 140. 
Mátiyus Aristid 34, 54, 395. 
Mentelmi bizottság jelentése 1 4 4 . 
Mihályi Péter mint jegyző 1 4 2 , 1 4 8 , 1 5 7 , 1 5 8 , 

1 6 0 — 1 6 8 . 
Mikó Imre gr. 193, 201, 209, 286. 348, 358, 367. 
Miletics Szvetozár 3, 79, 83, 172, 174, 244, 283. 
Miletics Szvetozárt a mentelmi bizottság kiadatni véle

ményezi 1 4 4 . 
Miletics Szvetozár interpellál régibb interpellatiói és új

vidéki szerb gymnasium iránt 1 4 1 , végvidék ré
szére hozandó törvény és Fiume szervezése iránt 
1 4 4 , Lonsko-polje kiszárítása iránt 1 5 7 , előbbi 
interpellatiói iránt, továbbá á dalmát felkelés költ
ségei, és a limito só iránt 1 5 0 , választ kap 1 5 0 . 
Távolléte miatt válasz elhalasztatik 1 6 1 . 

Mocsáry Lajos 70. 
Molnár Endre képviselő lemond 1 5 7 . 
Móricz Pál 159. 
Mukics Ernő 96, 345, határozati javaslat adó behajtási 

• módozat iránt 1 6 0 . 
Munkács-lemberg-stry-i vasútról törvényjavaslat beadatik 

1 5 7 . 

Jfyáry Gyula b. mint a főrendiház jegyzője 1 5 4 . 
Nyáry Pál 7, 40, 108, 135, 148, 271, 301, 326, 329, 

393, 394. 
Nyáry Pál határozati javaslata Pestmegye törvényszéki 

bíráinak fizetése tárgyában 1 5 6 . 
Nyiregykáz-ungvári vasúti törvényjavaslat beadatik 1 6 0 . 
Nyugdíj törvényjavaslat a volt központi kormány köze

gei részére tárgyaltatik 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 , visszajő 
a főrendektől 1 5 4 . 

Ordódv Pál 106. 
Ordódy Pál mint előadó 1 4 5 , 1 5 6 , 1 5 8 , 1 6 3 . 

Paczolay János 150, 344. 
Partiumok úrbéri, tagositási ügyeiről törvényjavaslat be

adatik 1 5 7 . 
Patay István 61, 108, 148, 241, 343, 379. 
Patrubány Gergely 270, fenyítő törvényszéki vegyterem 

iránt határozati javaslata 1 5 6 . 
Paulini-Tóth Vilmos 307, interpellál községi legelők és 

erdők adója iránt, továbbá turóczmegyei sáfrányo-
sok ben s külföldön megadóztatása iránt 1 5 8 . 

Péchy Tamás 11, 74, 348: 
Petrövay Ákos 117, 131. 
Perrendtartás módosításáról törvényjavaslat beadatik 1 5 0 . 
Pesti egyetemről törvényjavaslat beadatik 1 6 3 . 
Pestmegyei központi törvényszék bírái fizetései emelésé

ről 1 5 6 . 

Pestvárosi bázadó iránti interpellatióra válaszol a kor
mány 1 4 7 . 

Pesti rakparti házadó iránt törvényjavaslat beadatik 
1 4 9 . 

Petricu Gyula képyiselő megbizó levele bemutattatik 
• 5 9 , igazoltatik 1 6 3 . 

Pénzügyi bizottság jelentései 1 4 3 , 1 1 5 , 1 4 9 , 1 5 2 , 
155, 1 6 2 . 

Pénzügyi törvényszék ideiglenes fentartásáról törvényja
vaslat tárgyalása 1 4 9 , végleg elfogadtatik 1 5 1 , 
kihirdettetik 1 6 1 . 

Plachy Lajos 49. 
Podmaniczky Frigyes b. 170. 
Póstajövedék iránt törvényjavaslat tárgyaltatik 1 4 9 , vég

leg elfogadtatik 1 5 1 , a főrendektől visszajő 1 5 4 . 
Pribék Antal szabadságot kap 1 5 4 . 
Prileszky Tádé 219, 361. 
Pulszky Ferencz 56. 

Radó Kálmán 169. 
Rónay Lajos 83. 
Rudnay István 333. 

Salamon Tódor szabadságot kap 1 4 4 . 
Sárközy Béla 106. 
Schwarcz Gvula 119. 136. 
Simonyi Ernő 60, 87, 186, 207, 209, 216, 222, 252, 

267, 304. 
Simonyi Ernő interpellál a kassa-oderbergi vasút iránt 

1 5 6 . 
Simonyi Lajos b. 9, 45, 132, 151, 283, 284, 339, 343. 
Simonyi Lajos b. interpellál az aradi lyceum iránt 1 5 7 . 
Somossy Ignácz 120, 395. 
Somssich Pál mint elnök 141 —163. 
Stoll Károly 119. 
Suhaj Imre 60, 333. 
Szakácsy Dániel 244. 
Szalay Sándor 194, 268. 
Szalay László törvényjavaslatot ad be a képviselők lakbér 

illetménye iránt 1 5 6 . 
Szaplonczay József 33, 85, 328, interpellál a felekezeti 

iskolák iránt, 1 4 2 , erre válasz 1 4 4 . 
Szatlimáry (P.) Károly 12. 
Szentiványi Károly 106. 
Szentpéter-fiumei vasúti törvényjavaslat beadatik 1 5 7 . 
Széll Kálmán mint előadó 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 5 , 1 5 6 . 
Széll Kálmán mint jegyző 1 4 2 — 1 5 1 , 1 5 3 — 1 5 6 , 

1 6 3 . 
Szirmay Ferencz gr. 267. 
Szirmay Ferencz gr. interpellál felső-magyarországi tan

felügyelők iránt 1 5 6 . 
Szirmay Ferencz gr. mint előadó 1 5 3 . 
Szirmay Ödön 33. 
Szlávy József 71. 
Szomjas József 97 
Szontagh Pál (csanádi) 189, 301, 302. 359. 
Szögyény László mint előadó 1 5 8 . 
Szőlőváltsági kötvények szelvényadójáról törvényjavaslat 

tárgyaltatik, elfogadtatik 1 5 9 , végleg 1 6 0 . 
Sztaneszku Imre 79, 381. 
Sztratimirovich György interpellál török kölcsön iránt 

1 5 0 
Szüllő Géza 362. 

Táncsics Mihály 346, 347. 
Táncsics Mihály interpellál a földvári, apáczai kincstári 

puszták bérlete és a bánfalvi temető iránt 1 6 0 . 
Teleki Domonkos gr. 361. 

51* 
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Temea és Béga ártere költségeiről törvényjavaslat tár 
gyaltatik, elfogadtatik 1 5 9 , végleg 1 6 0 . 

Térey Pál mint előadó 1 6 0 , 16®, 1 6 3 . 
Theil István 189. 
Theil István az erdélyi államvasút iránt interpellál 1 5 1 . 
Thury Sámuel 191. 
Tisza Kálmán 9, 15, 49, 59, 107, 112, 114, 115, 118, 

120, 127, 132, 134,138, 140, 147, 163, 186, 
197, 208, 245, 249, 299, 328, 338, 244, 348, 
358, 374, 384, 391, 392. 

Tisza Kálmán interpellál egyetemi tanárok iránt 1 4 ® , 
erre válasz 1 6 3 . 

Tisza László 31, 62, 170, 187, 265, 353. 
Tisza László interpellál az erdélyi sajtó ós úrbéri viszo

nyok tárgyában 1 4 3 , erre válasz 1 6 1 . 
Tiszai koronauradalom megváltásáról törvényjavaslat be-

adatik 1 6 0 . 
Tiz krajezáros papir és hat kros ezüst váltópénz bevoná -

sáról törvényjavaslat beadatik 1 5 6 . 
Tomasich József 347. 
Tormássy Mihály 191, 343. 
Tóth Kálmán 221. 
Tóth Kálmán határozati javaslata a báttaszék-zákányi 

vasút iránt 1 5 4 . 
Törvény kihirdetését módosító törvényjavaslat beadása 

1 5 0 , bizottsági jelentés 1 5 7 , tárgyalás 151?, vég
leg elfogadás 1 6 0 . 

Turesányi Gyula végleg kielégíttetik 1 5 9 . 

Udvartartás lásd: királyi. 
Urházy György mint előadó 1 4 6 , 1 4 ® , 1 4 9 . 

Urményi Miksa 332, 341. 
Ürményi Miksa intepellatiója a törvényhatóságok tiszt-

újítása iránt és arra válasz 1 5 9 . 

Vay Béla báró 331. 
Várady Gábor 29, 59, 85, 111, 114,139, 156, 158, 160, 
Várady Gábor határozati javaslata Fiume visszacsatolása 

tárgyában 1 4 3 , 1 4 5 . 
Várady János 53. * 
Vasúti bizottság jelentései 1 5 9 . 
Vasúti törvényjavaslatok beadatnak l S V . 
Vidats János 4, 106, 131, 306, 331, 351. 
Vidliczkay József 220. 
Vidliczkay József interpellál a nyíregyházi vasút iránt 

1 5 4 . 
Vukovics Sebő 346, 379. 

Wáchter Frigyes 266, 351. 
Wáchter Frigyes interpellál az erdélyi vasút iránt 1 5 6 . 
Wahrmann Mórnak interpellatiójára válaszol a kormány 

1 6 1 . 
Wodianer Albert b. 83. 

Zámory Kálmán 282. 
Zárszámadások iránt törvényjavaslat tárgyaltatik és el

fogadtatik 1 5 6 , 15T, 1 5 8 . 
Zeyk Károly 356. 
Ifj. Zichy József gr. mint előadó 1 4 5 . 
Zichy Manó gr 75. 
Zsedényi Ede 43, 74, 117. 120, 128, 160, 164, 185, 

190, 195, 207, 331, 339, 345, 348. 
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