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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 
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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. 
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