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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-
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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-
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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-
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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, 



272 156. országot Ölés márczius 30. 1870. 
\ 

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 

35* 
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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.) 
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