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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Luksieh Bódog az úrbéri faizási adó iránt; Berzenczey László a 
bukaresti reform, magyar lelkész Kóos Ferencz ügyében; Ivánka Imre a nemesek név változtatási dija iránt 
interpellálják a kormányt. — Kollár Antal a törvényhatóságok virement joga tárgyában; Körmendy Sándor 
katonai laktanyák építése iránt határozati javaslatot adnak be. — A központi bizottság 1) a függő adóságokról, 
2) a kir. vegyes biróságok, 3) a fölebbviteli bíróságok, 4) az 1868. LTV. törv. ez. és végre 5) kz 1868. III. törv. 
ez. módosításáról szóló törvényjavaslatokról jelentést tesz. — A pénzügyi bizottság jelentése: 1) a képviselők 
szállásdíja emelését, és 2) apapirtizkrajezárosok és ezüst hatkrajezárosok forgalomból kihúzását tárgyazó törvényjavasla
tokról. — Az állandó igazoló bizottság jelentése folytán Elekes György és Petrieu Gyula képviselők igazoltat
nak és az osztályokba beosztatnak. A kormány felel Tisza Kálmán interpellatiójára az álíamjavak eladása tár
gyában, melyre nézve a számadási kimutatások tudomás végett kinyomatnak; továbbá válaszul Huszár Imre inter
pellatiójára a Nagy-Kikinda-becskereki vasút iránt, mely tudomásul vétetett. Törvényjavaslatok: az állam költség
vetésről, továbbá az államvaspálya adójáról harmadszor felolvastatva, végleg elfugadtatna'i. — A budapesti közmun
kálatokra tervelt kölcsön iránti törvényjavaslat átalános tárgyalása elkezdődik és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovich Kálmán, Lónyay Menyhért. 
Mikó Imre gr., később Eötvös József b., Festetich 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

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

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april 
hó 5-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Van szerencsém bemutatni a kórvényi bi
zottságnak sorjegyzékét, mely ki fog nyomatni 
és azután a t. ház tanácskozása alá bocsáttatni. 

A fiumei munieijjiumnak egy kérvényét 
mutatom be, melyben kérik és pedig sürgetöleg 
kérik a fiume-sz.-péteri vasútvonal kiépítését. 
Ezt tán sürgősen kellene tárgyalni, mert ez 
iránt már tö vényjavaslat is van beadva és igy 
a vasúti bizottsághoz lenne utasítandó. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18S4-. VII. 

Az elnökségnek több előterjesztése nincs. 
T e l e k y D o m o n k o s g r . : T. ház! 

Szász József marosvásárhelyi lakosnak kérvé
nyét a t. háznak figyelmébe ajánlom, melyben 
az iránt folyamodik, hogy a reá nézve igen ter
helő, i t t előadott perének újra leendő megvizs
gálása végett a t. ház intézkedni méltóztassék. 

E l n ö k i A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

P r i l E s z k y T á d é : T. képviselőház! A 
házszabályok értelmében van szerencsém bemu
tatni Nagy-Szombat szab. kir. város 1026 la
kosa és 14 községnek 1503 lakosa, Nyitra me
gye vágujhelyi járás, galgóczí kerület 15 köz
ség, verbói kerület 15 község, kosztolányi kerü
let 15 község, miavai kerület 3 község 294 la
kosa, Nyitra felső-járás 14 község 472 lakosa, 
bodoki járás 21 község 80 lakosa, Trencsénvár-
megyei alsó-járás 10 község 986 lakosa: össze
sen egy szab. kir. város és 112 község 12,000 
lakosa aláírásával ellátott folyamodásait, melyek
ben az érsek-ujvár-nyitra-trencséni vasútvonal 
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kiépítése iránt hozandó végső határozatnál a 
Degei féld Adolf gróf s érdektársai által 1870. 
febr. 27-én beadott fölmerési kiszámítások s az 
ehhez csatolt okiratok figyelemre méltatásáért 
esedeznek, — jogos és méltányos kérelmöket a 
t . ház pártolásába ajánlva, arra, kérem: hogy 
ezeket a pénz- és vasúti bizottságokhoz uta
sítani méltóztassék. 

E l n ö k : Hova méltóztatnak utasittani ? 
(Fölkiáltások: A vastdi bizottsághoz!) Tehát a 
vasúti bizottsághoz utasittatik. 

J e s z e n s z k y Lajo s : T. ház ! Van sze
rencsém a vágvölgyi vasút tárgyában Nyitra 
megye vágujhelyi járás 4 mezővárosa és 28 köz
sége kérvényét benyújtani, melyben kérik, hogy 
az érsekujvár-nyitra-treneséni vasútvonal kiépítése 
iránt helybenhagyás végett beadandó terv mellő
zésével, a Degenfeld gróf s érdektársai által be
adott építési terveit s költségvetéseit műszaki
lag vizsgálat alá vévén, azok figyelembevételé
vel a minisztérium uj javaslatot terjeszszen a 
képviselőház elé. 

E l n ö k : A vasúti bizottsághoz utasit
tatik. 

S z ü l l ő G é z a : T. ház ! (Halljuk.) Kap
csolatban az előttem szólott t. képviselőtársaim 
előterjesztéseivel, ugyanezen, a Vágvölgyén ve
zetendő vasút tárgyában Bazin, Sz.-György, Mo
dor sz. kir. városok, továbbá Cseszte m. város 
Seriing, Pila, Pudmeritz, Csukárd, Czajla, Schwancz-
bach, Limpach községek összesen 4000 aláírás
sal ellátott kérvényét van szerencsém a t. ház
nak benyújtani, azon kérelemmel, hogy azt a 
vasúti bizottsághoz tárgyalás végett áttétetni 
méltóztassék. 

E l n ö k : A vasúti bizottsághoz áttétetik. 
S z ü l l ő G é z a : Továbbá van szerencsém 

sz. kir. Modor város kérvényét benyújtani, mely
ben az első fokú bíróságok szervezésénél sz. kir. 
Modor városát járásbíróság székhelyéül kitűzni, 
esetleg Modorban egy birtok- és telekkönyvi bí
róságot fölállitatni esedezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

K o ó s J ó z s e f : Torna megye közönsé
gének mély nyomokat vésett emlékébe a megye 
polgáraira káros befolyással volt Bach korszak 
alatti földaraboltatása ; — jelen átalakulásunk
nál tapasztalva, némely reformátoroknak az ak
kori rendszer iránti előszeretetét, nehogy a 
küszöbön levő törvénykezés és megyék szerveze
tének alkalmával a lakosság ugy szellemi, mint 
anyagi kárára újólag Lengyelország sorsára kár
hoztattassák; van szerencsémTorna megye közönsé
gének kérvényét benyújtani, melyben századokon 
á t ugy a törvénykezés, mint a közigazgatás 

terén gyakorolt jogait, a kor igényeinek megfe-
lelőleg továbbra is föntartatni kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz átté
tetik. 

F o r g á c h A n t a l g r . : T. ház! Van 
szerencsém Salgó-Tarján és több nógrádmegyei 
községnek , földes urnák , társulatnak és 
iparosoknak kérvényét benyújtani, melyben a 
salgó-tarján-losonczi, és salgó-tarján-terenne-pé-
tervásári útnak országos költségen kiépítését 
kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

Luksics B ó d o g : T. ház ! Interpella-
tiót bátorkodom a belügy- és pénzügyminiszter 
urakhoz intézni az úrbéri faizás után követelt 
úgynevezett telekadó megtérítése tárgyában. 

Szükségesnek találtam ezen interpellatiót 
írásban is indokolni, most tehát egyszerűen csak 
azt jegj^zem meg, hogy 1855-ben sikerült egy 
pozsonymegyei földesuraságnak a maga részére 
kieszközölni az osztrák minisztériumtól egy 
rendeletet, melynek alapján a faizás haszonélve
zete után adómegtéritésre igényt formált; ugyan
ezen alapon indult egy másik földesuraság is : 
névszerint a stomfai uradalmi birtokos akként, 
hogy Stomfa mezőváros volt úrbéresei a 
faizás utján évenkint nekik járó 865 öl 
tűzi fa után évenkint 105 frt 697 s krt, és 
ennek hadi, és egyéb pótlékait 1852-ik évtől 
kezdve a volt földes uraságnak megfizetni köte
lesek legyenek ; és csakis a belügyminisztérium
hoz intézett indokolt folyamodás utján sikerült 
ezen eljárást némileg fölfüggeszteni. 

A belügyminisztérium azonban ezt részben 
és elvileg föntartván, még súlyosabb arány meg
állapítása végett ujabb határozat hozatalát ren
delte el. Én az ily eljárást, hol egy uj adó vet
tetik ki, az országgyűlés megszavazása, tehát be
leegyezése nélkül, épen országunk legszegényebb 
és legnagyobb osztályára, a törvény egyenes meg
támadásának tartom, és azért kérem a t. bel-
és pénzügy miniszter urakat, hogy interpellatióm-
ra mielőbb válaszolni szíveskedjenek. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Luksich 
Bódog interpellatióját.) 

„Interpellatio, úrbéri faizás után követelt 
úgynevezett telek adó megtérítése tárgyában a t . 
bel- ós pénzügyminiszter urakhoz. 

Minthogy az 1832 /6 : VI. törvényezik 4. §-a 
értelmében azon községben, melynek határában 
a volt földesuraság erdővel bir, a íaizási jog 
a volt úrbéreseket ingyen illeti mindaddig, mig 
birtok-rendezés utján az ezeket illető erdőrész 
ki nem hasitatik, és tulajdonukba át nem bo
csáttatik; ugy tehát ezen a volt földesuraságot 
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terhelő szolgalomért a fa izás -jogosultakra, — 
az 183% : VII. törvényezikk 7. §-ban meghatá
rozott fuvarozást és favágást kivéve, — semmi 
viszontelier, vagy viszonszolgálat nem háramlik 
és semmi térítési kötelezettség nem terhelheti. 
Miután továbbá a volt földes uraságok, meg
szüntetett úrbéri igényeikért 1847i8 : IX. törvény
ezikk értelmében országosan kármentesittetvén, 
oly helyeken hol úrbéri rendezés időközben nem 
történt, különösen a faizásra nézve a korábbi 
(l832i,; és 1840. törvények rendeletei szerint a 
gyakorlat továbbá is megtartatni rendeltetett, 
és igy a volt úrbéresek a fajzásnak ingyen való 
élvezetében az idézett törvény által oltalmaz-
tatnak. 

Minthogy végre az 1850. márczius 4-én 
kelt s 80. sz. a. a birodalmi kormány-lapban 
Magyarországra nézve közzétett nyilt parancs 
által behozott ideiglenes földadózási szabályzat
nak 4. §. értelmében a földadó csak a tiszta 
jövedelem után fizettetik, és pedig azon tiszta 
jövedelem után, melyet a földbirtokos húzhat, 
levonván a termelési költségeket, de nem jöhet
vén (14. §.) tekintetbe, vajon azon földbirtokos 
tartozik-e azon földtől valakinek, bármily czimen, 
természetbeni vagy pénzbeli szorgalmakkal vagy 
sem; — ugyanazon nyilt parancs 18. §. értel
mében pedig ügyelni kell arra, hogy a földadó 
mindig csakis az illető föld valóságos birtokosától 
követeltessék : miből következik, hogy a mint 
egy részt, az úrbéri faizás a földadó tárgyát 
nem képezi, ugy másrészt a faizás után adó-
megtéritésnek helye nem lehet senki részére. 

Ezeknek ellenére azonban megtörtént, hogy 
a volt cs. k. absolut bel- és pénzügyminiszté
rium egy 1853. június hó 10-én 6217. szám 
alatt kelt rendelettel, mely a volt cs. k. hely
tartóságokkal miheztartás végett közöltetett , 
de melynek közzététele egyenesen megtiltatott, 
meghagyta az akkori politikai hatóságoknak, 
hogy előadandó esetekben a faizás után bizo
nyos arányban telekadót állapítsanak meg és 
az illető összeget az adóhivatalok közbenjárásával 
a volt úrbéresektől beszedjék és a volt földesura
ság adójából leírassák illetőleg levonassák ; 

hogy továbbá ezen nyomon indulva Pozsony 
megyében kebelezett hegyentuli járás több közsé
gében , jelesül Stomfán az ottani volt uradal
mi birtokos ugyanezen eljárást vette igénybe 
akként, hogy Stomfa mezőváros volt úrbéresei 
a faizás után évenkint nekik járó 865 öt tű
zifa után évenkmt 105 frt 69 \ kr t és en
nek hadi- és egyéb pótlékait 1852-ik évtől kezd
ve a volt földesuraságnak megfizetni kötelesek 
legyenek, melynek fizetésében az illető volt cs. 
k. szolgabíró politikai utón hozott, és 1865-ik 

október 31-én kelt határozatával elmarasztatván 
ennek akkori foganatbavétele a volt úrbéresek 
részéről beadott folyamodvány által fölfüggesz
tetet t ; —, 

végre, hogy a m. kir. belügyminisztérium 
a fönebbi utón hozzá jutot t ügyben 1868-ik 
már ez. 26-án kelt 5904 sz. a. hozott rendelete 
szerint az ügyiratokat ujabb és még súlyosabb 
arány megállapítása végett a megyei hatóság
hoz visszaküldötte, egyúttal kijelentvén, hogy 
a többször idézett 1855. június 10-én kelt 6217. 
számú osztrák rendelet lényegét egyelőre ha
tályban föntartja, holott ezen rendelet az 1868. 
XXV. törvényezikk 1-ső §-ában foglalt adókeze
lési és behajtási szabályzatok sorába nem tar
tozik és nem tartozhatik ; és hogy a pozso
nyi magy. kir. adóhivatal egy 1867. évi 
decz. 16-án kelt 4240. számú hivatalos megke
resést intézett a járásbeli szolgabíróhoz az iránt, 
miszerint eszközöltesse, hogy a stomfaiak a 
faizás után rajok rótt adómegtéritést telje
sítsék. 

Mindezeknél fogva és különösen tekintve, 
hogy alkotmányos országban a honpolgár csak
is azon adónemnek és azon adóösszegnek fizeté
sére kötelezhető, mely az országgyűlés által elfo
gadtatott és megszavaztatott, és 

tekintve, hogy alkotmányos kormány csak 
az ily adónak behajtására nyert és nyerhetett 
törvényes meghatalmazást; végre tekintve, hogy 
még az elmúlt absolut időszak alat t is csak oly 
terhelt állapíttattak meg közadózásul, melyek 
az absolute uralkodott fejedelem és tanácsosai 
által közhírré tet t nyilt parancsokban voltak 
meghatározva : azon kérdést intézem a tisztelt 
belügy- és pénzügyminiszter urakhoz; 

Van-e tudomásuk az úrbéri faizás után kö
vetelt adomegteritesekről és ezeknek behajtása 
érdekéből a kormány közegeinek a volt úrbéresek 
ellen követett, eljárásról, vagy nem? — 

ha van : mely hazai törvényre alapítják 
ezen eljárást ? 

ha nincs: szándékoznak-e és minő intéz
kedéseket tenni, hogy ezen törvényt sértő igé
nyek, és a vele egybekötött eljárás azonnal 
megszüntettessék és a netalán időközben a volt 
úrbéresektől beszedett törvénytelen követelések 
az illető földbirtokosok által azonnal visszafizet
tessenek, és a költségek megtéríttessenek 1 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető miniszter 
urakkal. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház ! Nem is 
tudom, metyik minisztériumot interpelláljam : in
terpellálom tehát az összes minisztériumot. (De
rültség.) Ha a magyar ember külföldön van, 
nem tudjuk, hol perelendő be az : mert-osztrák-
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magyar-consulatus van ugyan ; hanem magyar 
törvény sehol sincs, és ha két magyar perelne 
is egymással, a per az osztrák törvény szerint 
foly, és azután Konstantinápolyon, Trieszten, s 
isten tudja hol megy keresztül. 

Legközelebb Bukurestben Koós Ferencz ma
gyar evangélikus lelkész perelt egy másik ma
gyar lelkészszel, s midőn az osztrák consulatus 
a dologhoz nem értett, s nem tett kellő lépé
seket : az egyik átszökött az ottani hatósághoz, 
s azt mondta, hogy ő oláhországi alattvaló, a 
másik megmaradt a régi intézkedés alatt s igy 
Koós Ferencz egyszerűen kivettetett és két év 
óta meg van fosztva megyéjétől. 

De mivel én nem tartozom azokhoz, a kik 
azt hiszik, hogy a consulatusok külön törvény
kezést gyakoroljanak a külföldön, — nem tarto
zom, mondom, ezekhez s nem is akarom monda
ni, hogy helyes volt-e vagy nem a consulatus 
eljárása • hanem ezen kérdés miként állására 
nézve a következő interpellatiót vagyok bátor 
előterjeszteni: 

A bukurestí magyar református lelkész 
Koós Ferencz urnák, ez előtt már két évvel az 
ottani hatóság által a magyar-osztrák consula
tus mellőzése és tiltakozása daczára történt le
tartóztatása, fogságban tartása, megyéjétőli meg
fosztása s az ezekből eredő tetemes veszteségei
nek kártalanítása tárgyában tétetett-e valami in
tézkedés a magyar kir. kormány által, és ha 
igen : mik azok ? 

E l n ö k : Közöltetni fog az összes minisz
tériummal. 

K o l l á r A n t a l : T. képviselőház! Egy 
régi kérdéshez kívánok hozzászólani: értem a 
városok és kerületek hatósági költségeinek meg
térítését. E tekintetben indítványoznám, misze
rint méltóztatnék az iratokat a belügyminiszté
riumnak kiadni, mely javaslatát beadván, a t. 
ház azt tárgyalás alá venné. E tárgyban a kö
vetkező határozati javaslatot van szerencsém be
nyújtani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kol
lár Antal indüványát.) 

„Tekintettel arra, miszerint a városok és 
kerületek törvényhatósági költségeiknek vissza
pótlása iránti kérdés már kilencz esztendő óta 
függőben van, — tekintettel továbbá arra, mi
szerint e kérdésben már 1868-ik évben és a 
237-ik és 309-ik szám alatti indítvány, határo
zati és bizottsági javaslat adatott legyen a kép
viselőház elé — nehogy ezen régi tárgynak végel
határozása még tovább húzódjék, — indítványo
zom : miszerint mind az emiitett, mind pedig a 
folyó évi 239-ik szám alatti határozati és egyéb 
iratok eljárásul a belügyminisztériumnak kiadas
sanak. 

I v á n k a I m r e : T. képviselő ház! Az 
1848-ki törvényeknek tendentiája az, hogy a 
polgárokat egyenlőkké tegyék, de semmiesetre 
sem lehet az, hogy a volt vagyis a régi ne
mes embereket azért sújtsa, mert nemesek. Tör
tént nemrég, hogy egy család átváltoztatta ne
vét magyarra. A család öt tagból állván 525 
frtnyi díjjal terheltetett, a mit most végrehajtás 
utján fognak rajta behajtani, míglen más sze
rencsésebb nemnemes csak öt frtnyi dijat fizet. 
Azt hiszem, hogy senkinek sem lehet érdekében, 
hogy valaki egy egyszerű nóvátváltoztatásórt 
minden predicatum hozzáadása nélkül, megro-
vassék csak azért, mert nemes ember. 

Ezért vagyok bátor a pénzügy- és igazság-
ügyminiszteriumhoz a következő interpellatiót 
intézni. (Olvassa az interpellatiót.) 

„Az 1868. XXIII. törvényczikk 1. §-ában 
az 1840. évi január 27-én kiadott díjazási sza
bály érvény ben tartatni rendeltetvén, ennek 151 
§-a az egyszerű névleforditásokra is alkalmaz-
tatik." 

Miként értelmezi a minisztérium e szabályt 
oly esetben, ha magyar nemes ember nevét vál
toztatja át ?; — és ha ily esetben csakugyan 
fejenbint 105 frt díj szedetnék be: Szándé
kozik-e e szakaszt akként módosítani : hogy a 
névnek — czimek nélküli — egyszerű átváltoz
tatása esetén, minden honpolgár egyenlő — még 
pedig csekély — dijat fizessen 1" 

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

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! Van 
szerencsém magam és több képviselőtársam ne
vében egy határozati javaslatot a t. ház elé 
terjeszteni, melyet bővebben akkor szándékom 
indokolni, ha majd a fontos tárgy, reményem, 
szerint tárgyalásra ki fog tűzetni. Most egysze
rűen fölolvasom azon reményben, hogy miután 
a tárgy olyan, mely párttekintet alá nem jöhet, 
ennélfogva bizonyosan a t. ház minden tagja 
által pártoltatni fog annak idejében. (Olvassa a 
határozati javaslatot.) 

„Tekintve, hogy laktanyák hiánya miatt a 
katonaság elszállásolása az ország lakosait nem
csak súlyosan de igazságtalanul is terheli; te
kintve, hogy a katonaság létszámának nagy
mérvű fölemelése s a honvédségnek is fölállítása 
által e baj, kivált némely vidékekre, természe
ténél fogva szintén tűrhetetlen; tekintve, hogy a 
mennyiben a teher egyenlőtlenül is oszlik meg 
az ország lakosai közt, mert mig némelyek soha, 
mások addig folytonosan nyomva vannak általa, 
— csak annyival súlyosabb ; tekintve, hogy ezen 
valóságos indirect adó, hazánk legtöbb városát 
már idáig is akkora adóságokba bonyolította, 
melyek majdnem kilábolhatlanok s melyekkel 
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az illető városok az ország kormányának tapin
tatos intézkedése mellett már rég elegendő lak
tanyát építtethettek volna ; tekintve, hogy e baj 
nemcsak anyagi, de erkölcsi hátrányára sok 
helyt valóságos megrontására is szolgál a nép
nek ; tekintve végre, hogy a mily régi sérelme 
ez ügy az egész országnak, valahára megszün
tetése annyival sürgetőbben szükséges: 

Mondja ki a ház, hogy a honvédelmi mi
nisztérium oda utasittatik, hogy addig is mig a 
katonaság létszámának kellő mérvre leszállítása 
folytán, kimerítő intézkedés tétethetnék, leg
alább az ország oly vidékeire nézve, melye
ken katonaság és honvédség folytonosan tanyá
zik, a szükségletnek megfelelő mennyiségű lak
tanyák építése tekintetéből mielőbb beszerzendő 
adatok alapján, még ez évben törvényjavaslatot 
terjeszszen a képviselőház elé. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, s a képviselő 
urak között szétosztatni, és adandó alkalommal 
a ház határozata következtében fölvétele napi
rendre tűzetni. 

A központi bizottságnak van néhány je
lentése. 

T é r e y P á l e l ő a d ó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az állandó pénzügyi bizottság ál
tal 274. sz. a. tárgyalt a pesti érték és áru-tőzsde 
által a pesti Dunarakparton építendő házának adó
mentességéről szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, a 
törvényjavaslatnak ujabb kinyomatása azonban 
nem szükséges, mert az egészben megmarad. 

T é r e y P á l e l ő a d ó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a függő államadósságok ellenőr
zésére kiküldött bizottságról szóló 1868. XLVI. 
törvényczikk 5-ik szakaszának módosítása tárgyában.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, és 
a képviselő urak közt szétosztatni. A törvény
javaslat kinyomatása szintén nem szükséges. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : T. ház! A 
központi bizottságnak tegnap tar to t t ülésében 
az imént előadottakon kivül még négyrend
beli igazságügyi törvényjavaslat is tárgyaltatott . 
Engedelmet kérek, a t. háztól, hogy ezen tár
gyalások eredményéről szóló jelentéseket fölol
vashassam. 

(Olvassa a központi bizottságnak a kir. vegyes 
bíróságokra vonatkozó törvényjavaslatról szóló jelen
tését.) 

(Azután olvassa a központi bizottságnak jelen
tését a fólebbviteli bíróságoknál alkalmazandó itélő 
birák számának meghatározásáról szóló törvényja
vaslat tárgyában, továbbá az 1868. LIV, törvényczikk 
némely szakaszainak módosításáról szóló törvényja
vaslat tárgyában és a központi bizottság jelentését 
az 1868. III törvényczikk 4. §-ának módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

s ápril 6. 1870. o p e 

E l n ö k : A jelentések ki fognak nyomatni 
s akkor fog a t. ház napirendre tűzetéséről ren
delkezni. 

K a u t z G y u l a a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság 
jelentését a Szalag Sándor és társai által benyújtott 
törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k ; A jelentés a törvényjavaslattal 
együtt ki fog nyomatni. 

K a u t z G y u l a , p é n z ü g y i b i z o t t s á g 
e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottságnak a 
papír és ezüst tíz kraczáros pénznek a közforga
lomból bevonásáról, továbbá az ő fblsége keleti útja 
költségeinek födözéséről szóló törvényjavaslatokra 
nézve tett jelentéseit.) 

E l n ö k ; A jelentések ki fognak nyomatni 
és a képviselő urak között szótosztatni. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó (olvassa az állan
dó igazolási bizottság jelentését, mely szerint Elekes 
György és Fetricu Gyula képviselők a szokott 30 
napi határidő főntartása mellett az igazolt képviselők 
sorába fölveendők.) 

E l n ö k : E szerint Elekes György és Pet-
ricu Gyula képviselő urak a szokott 30 napnyi 
határidő föntartása mellett igazoltatnak, és a 
szabályok értelmében az osztályokba rögtön be-
sorozandok lévén Elekes György képviselő ur a 
9-ik, Petricu kép viselő ur pedig az 1-ső osztály
ba, soroztatik. 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, pénzügy
miniszter ur kivan nyilatkozni. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Midőn a költségvetés tárgya
lása alkalmával, a pénzügyminisztérium rendki
viili költségvetéséről volt szó, Debreezen város 
t. képviselője Tisza Kálmán, három kérdést in
tézett hozzám, és azon kívánságát fejezte ki, 
hogy azokra részletes választ adjak, és a szük
séges adatokat is előterjeszszem. Miután ezt 
akkor megígértem, van szerencsém a három kér
désre a következőkben válaszolni. (Halljuk!) 

Az első kérdés, melyet a t. képviselő ur 
hozzám intézett, a következő volt: miután a 
rendkivüli fedezetben, mindjárt az első tételben 
előfordul: „államjavak eladása 120,300 frt ," 
és ezen tételre nézve csak átalánosságban voltak 
a részletezésben fö'emlitve azon ingatlanok, 
melyek után ezen összeg befolyand; ennélfogva 
azt kívánja tudni a t. képviselő ur : melyek 
azok, mily áron és mikor adattak el ? mennyi 
folyt be azoknak eladásából? mennyi a hátra
lék ? és mennyi van előirányzatban fölvéve 
1870-re? 

Ennélfogva van szerencsém bemutatni a 
bővebb részletezést a pénzügyi tárcza 1870-iki 
költségvetésében a rendkivüli fedezetnél, állam-
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javak eladásából előirányzott 120,300 frtnyi 
összegről. 

Az első rovat mutatja magát a tárgyat, a 
második rovat az eladás időpontját, a harmadik 
a vételárt, és a fizetési módozatot, a negyedik 
az esedékes részleteket 1870-re, és az utolsó 
rovat a hátralékokat és részletes fizetéseket. 
Miután ezen részletek ismerete — ugy hiszem — 
érdekes lesz a t. ház minden tagjára nézve, azon 
kéréssel van szerencsém ezen bővebb részletezést 
bemutatnom, hogy ezt kinyomatni és a t. kép
viselő urak közt tudomás vétel végett kiosztat
ni méltóztassék. {Helyeslés.) 

A második kérdés az volt: az 1870-ki költ
ségvetésben a rendkívüli kiadások fedezésére elő 
levén irányozva az adó és egyéb hátralékokból 
befolyandó 4 millió öt száz ezer forint; azt kí
vánja a t. képviselő ur tudni, hogy ezen adó 
és bérlet hátralékbóli összegek mikor keletkez
tek 1 mennyit tesznek ? mennyit lehet még ezen 
ezimen az államkincstárnak várni? Erre nézve 
megjegyzem, hogy minden adó, az egyenes adó 
s egyéb hátralékok, a dolog természete szerint, a 
zárszámadásokban szoktak kimutattatni, s ezek
nek állapota az 1868. év végén a zárszámadá
sokban csakugyan ki is van mutatva. 

Továbbá az 1869. évről fölmaradt hátralé
kok pedig még az ezen év folytán bemutatandó 
zárszámadásokban részletesen lesznek elősorolva. 
A jelen állapotot kimutatni azonban azon kö
rülményeknél fogva nem lehetett, miután a do
log természete szerint a hátralékokból befolyan
dó összegek legelőször is fedezik azon hátralé
kot, mely minden évben főnmarad. Méltóztatnak 
tudni, hogy az egyenes adónál azon összeg, mely 
évenkint kivettetik, nem folyik be ugyanazon 
évben, de viszont a múlt évekről való hátralé
kok folynak be, és ez által fedeztetik aztán a 
praeliminált szükséglet. Azonkívül azt, hogy mért 
lehetett 1870, évre4 V* millió többletet fölszámíta
ni, ezt indokolja azon körülmény, hogy minden 
államköltségvetési tétel a múlt éveknek eredmé
nyére megy vissza, s miután az 1868-ki költség
vetés zárszámadásaiból kimutatható az, hogy a 
befolyt összegekből nemcsak azon hátralékok 
nyertek fedezetet, melyek az 1868. évre kivetett 
adók után mutatkoztak; hanem azonkívül még 
nevezetes többlet is mutatkozott, és ennélfogva 
ezen 4 4 milliónyi összeget 1870-re minden va
lószínű számítás szerint föl lehetett venni, mint 
olyant, mely be fog folyni és igy az állampénz
t á r rendelkezésére fog állani. A mi a kérdés azon 
részét illeti, hogy évenkint miként állottak ezen 
hátralékok 1 erre nézve a következő adatokat so
rolhatom elő: (Olvassa az adatokat.) megjegyezvén 
azonban, hogy ezen hátralékok mindig csak az 
akkori évnek bezártával mutatkoztak s az idő

közi befizetések és leiratások következtében foly
tonosan változnak. Az egyenes adóknál és egyéb 
bérleteknél a hátralék 1865. előtt 6,139,157 frt 
volt, 1865. évben a hátralék 1.5.191,902frt volt, 
1866. évben a kiirt adóból maradt hátra az 
év végével 19.662,074 frt 38 kr, 1867. évben 
18.905,690 frt, 1868. évben 21.024,197 frt. Miután 
azonban az 1868. évben a hátralékokból neve
zetes összeg folyt be, ennélfogva ezen számítás 
alapján történt az 1870. évre a 4Vs millió elő
irányzat. 

Egyébiránt az összes államköveteléseknek 
állapota decz. 31-én a zárszámadásokban lesz 
részletesen kimutatva, és midőn ezek be fognak 
^adatni, akkor minden egyes részlet fölismerhető 
lesz. 

Van egy harmadik kérdése a t. képviselő 
urnák, t. i. azt mondja, hogy miután az 1868 : 
LI. t. czikkben az rendeltetik, hogy a vasutak 
kamatbiztositási külön alapjának mikénti szerve
zésére nézve törvényjavaslat fog a minisztérium 
részéről benyujtatni és továbbá miután az 1870-
diki költségvetésben ezen alapból rendelkezésére 
lesz az államnak azon összeg, mely kamatbizto-
sitásból az 1870. évre az állam terhére esik, an
nak jelenlegi állapotát kívánja tudni. Erre néz
ve ismét ugyanazon észrevételem van, hogy ezen 
alapnak 1868-ik év végével volt állapota a zár
számadásokban kimutattatik, az 1869. év végé
vel volt állapota viszont az 1869-ik évi zárszám
adásokban foglaltatik. Azonban kimutatásának 
elkészítése nagy nehézséggel nem járt , t. i. an
nak kimutatása, hogy az 1869. év végével mi
ként állott ezen alapnak állapota ? a pénzügymi
nisztérium hitel-számvevőségi osztálya által ezen 
alapnak állapotát kimutathat ta és arra nézve 
azon kérésem van a t . házhoz, hogy addig is, 
mig a zárszámadásokban e tételek részletesebben 
ismét elő lesznek sorolva, az ez iránti kimuta
tást a ház asztalára letehessem, annyival is in
kább, mert a tárgy nagyon érdekes és fontos 
levén, azt hiszem, hogy a képviselő urak, Tisza 
Kálmán képviselő úrral együtt óhajtanak a felől 
tudomást szerezni. 

Megjegyzem átalában, hogy ezen alapnak 
átalakítására, nézve a törvényjavaslatokat már 
eddig benyújtottam volna ; azonban, miután a 
főnmaradt aetiv követelés iránt a közös activák 
leszámítása folytán reménylem, hogy más vas
úti előlegekből nevezetes összegek folynak majd 
a mi számunkra is be, ós igy ezen összegeknek 
is rendeltetésök az volna, hogy ezen alapba 
folyjanak be, ennélfogva, minthogy erre nézve 
a leszámolás végleg nem eszközöltetett, a tör
vényjavaslatot mindeddig be nem nyújtottam. 

Megyjegyzem előlegesen azt is, hogy ezen alap
hoz először az 1867-ben volt osztrák kormány ál-
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tal kibocsátott és mindkét állam területének jó
szágaira bekebelezett úgynevezett záloglevelek 
kölcsönéből 5 millió írt csatoltatott, továbbá ezen 
alaphoz csatoltatott az 1868 : LI. t. ez. értelmében 
a tiszai vaspálya-társulattal kötött szerződés foly
tán folyóvá lett készpénz és rész vény béli összeg 
is. Ezek szerint állott ezen alap 1869-iki deez. 
31-én 11.903,696 frt 49% krból. Miután a t. 
ház tagjait bizonyosan az is fogja érdekelni, 
hogy 69-ben mi fizettetett kamatbiztositás fejé
ben : az ez iránti kimutatást is a hitelszámvevő
ség által elkészíttettem és hozzácsatoltam ezen 
jelentéshez. Ezen kimutatás szerint a barcs-pécsi 
vasútnak fizetett biztosítás 320,575 frt volt, az 
erdélyi vonalnak pedig 690,496 frt 74 kr. Mi
után ezek is érdekes adatok, ezeket is azon ké
réssel teszem a ház asztalára, hogy azt kinyo
matni és a ház t. tagjai közt kiosztatni mél
tóztassék. ÍFölkiáUások: Kinyomatandó!) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház az iránt 
határozni, hogy mi történjék ezen kimutatással? 
(FölkiáÜások : Kinyomatandó !) 

Tehát ki fog nyomatni és a ház tagjai közt 
ki fog osztatni. 

M i k ó I m r e g r . k ö z m u n k a - é s 
k ö z l e k e d é s i m i n i s z t e r : Huszár Imre 
képviselő ur által az iránt interpelláltatván : 
„mily stádiumban áll a Nagy-Kikindától Nagy-
Beeskereken át Pancsovára tervezett vasút ügye, 
s mit szándékozik a kormány e vasút vonal lé
tesítése érdekében tenni?" 

Van szerencsém válaszolni, hogy az érintett 
vasút kiépítésére nézve a nyert előmunkálati 
engedély alapján már kész tervek is nyújtattak 
be vállalkozók által, engedélyezésével azonban 
mindaddig várni kellett, mig a szerb vasút lé
tesítése — melyhez ezen pályának csatlakoznia 
kellend — nem biztosíttatott, s nevezetesen mig 
a vonal csatlakozási pontja meg nem állapítta
t o t t ; miért is a vonalat illető eddigi intézkedé
seim főképen annak, a már beérkezett átalános 
tervek alapján eszközlött előtanulmányozására 
szorítkoztak. E tanulmányozások a kormányt 
oly állapotba helyezték, hogy mihelyt a szerb 
vasút létesítése biztositatni és a csatlakozási 
pont megállapitathatni fog : azonnal képes leend 
e vonal engedélyezése iránti törvényjavaslatát a 
törvényhozás elé terjeszteni. 

Egyébiránt ezen vonal engedélyezését a kor
mány annál is inkább kötelességének ismeri, 
s lehetőleg előmozdítja, minthogy az a tervezett 

magyarországi vasúti hálózatban benfoglaltatik. 
(Helyeslés.) 

H u s z á r I m r e : T. ház ! Köszönettel tar
tozom a közmunka- és közlekedési miniszter ur
nák ezen fölvilágositásokért, a melyeket épen 
most adni méltóztatott a kikinda-becskerek-pan-

| csovai vasút tárgyában, a melynek stádiuma 
! fölött — fájdalom — eddig a legnagyobb ho

mály lebegett. El voltak sorolva az okok azon 
előterjesztésben, melyet a miniszter 1867-ben a 
ház elé terjeszteni méltóztatott, hogy e vonal 
nemcsak helyi, hanem országos szempontból is 
rendkívül fontos; de mindamellett, hogy ez idő 
óta csaknem 3 év múlt el, az ország és külö
nösen az ottani vidék lakossága tájékozhatlan 
volt az iránt, hogy e vonalt illetőleg a kormány 
körében mi történt : mert _ugy tudom, hogy egy 
nagybecskereki kereskedők és földbirtokosokból 
álló consortium engedélyt kért annak elkészítésére, 
miután ez már előbb más két consortiumnak 
megadatot t ; a nevezett consortium folyamodása 
ellenben azzal utasí t tatott vissza, hogy e vasút 
fontossága csak másodrendűnek tekintetik, és a 
kormány alig merné magára vállalni, hogy azt 
az országgyűlésnek kamatbiztositás iránt ajánlja. 

Azonban megnyugvást meritek miniszter ur 
előadásából, hogy a kormány mindenesetre nagy 
fontosságúnak tekinti a vonalt és kiépítése iránt 
a ház elé javaslatot fog majd terjeszteni akkor, 
mikor e vasútnak csatlakozási pontja Szerbiával 
biztosítva lesz. Erre nézve bátor vagyok azt a 
megjegyzést tenni, hogy e tekintetben tökélete
sen osztozom azon nézetekben, melyeket a közleke
désügyi minisztérium budgetjének átalános tár
gyalásánál Somssich Pál igen tisztelt képviselő ur 
kifejezett, hogy az ily internationalis vonalak
nál, az ő véleménye szerint — melyhez tökéle
tesen csatlakozom — mindenesetre igen szüksé
ges dolog volna az, ha a kormány az initiativát 
kezébe venné és a vonalnak traceirozásánál a 
csatlakozási pontot a mi érdekeink szemmel ta r 
tásával állapítaná meg ; mert ha ez nem törté
nik, hanem beváratik, mig a szomszéd állam 
határozza meg a csatlakozási pontot, ez a szom
szédosság érdekeinek meg fog ugyan felelhetni, 
kérdés azonban, ha a mi érdekünknek megfelel-e % 
{Helyeslés.) Mondom tehát, megnyugvást merítet
tem a miniszter ur ezen nyilatkozatából, mivel 
a mint már január 24-én benyújtott interpella-
tiomban bátor voltam kiemelni, Torontálmegye 
132 négyszög mértföldnyi területén az őszi, téli 
és tavaszi évszakban csak alig bir egy já rha tó 
úttal, Temesvár és Szeged között, mely az idén 
is csaknem járhatatlan volt; azon része pe
dig, melynek ipara és kereskedelme emelésére ok
vetlenül szükséges lenne, hogy jó út tal bírjon, 
teljességgel nem bir járható úttal , ugy annyira, 
hogy a vasút és Nagy-Becskerek, e jelentékeny 
kereskedelmi város és megyei szókhely közt télen 
— a mint bizonyára a kereskedelmi miniszter 
urnák tudomása van róla — nem egyszer meg 
volt akadva mindennemű közlekedés. Ezen vidék 
érdekében tehát óhajtom, és várom a kormány 
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előterjesztését ezen vasútról is, és midőn tudo-
másuukra fog jutni, hogy Szerbországgal a csat
lakozási pont meg van állapítva, mire én, — mint 
fönebb megjegyezni szerencsém volt, nagy súlyt 
nem fektetek, kötelességemnek tartandom ez 
előterjesztést annak idejében újólag sürgetni. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a nyilat
kozatot? (FöIkiáUások: Tudomáiul veszszük !) 

Tehát tudomásul vétetik. 
E l n ö k : Napirenden van először: az állam

költségvetésről szóló törvényjavaslatnak vógmeg-
szava/ása. 

A tegnap történt változtatások szerint ki-
igazittatott hivatalos példány fog fölolvastatni. 

M i h á l y i P é t e r (és utóbb) B u j a n o 
v i c s S á n d o r j e g y z ő k (olvassák az 1870-iki 
áBamköltségvetésről szóló törvényjavaslatot^ 

E l n ö k : Megszavazza a ház {Meg!) a 
most fölolvasott 1870. évi államköltségve
tésről szóló törvényezikket véglegesen harmad
szor ? (Meg ! Nem!) A kik elfogadják, méltóztas
sanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ezen törvényczikk hozzájárulás végett a fő
rendiházhoz fog átküldetni. Figyelmeztetem egy
szersmind a t. házat, (Halljuk'.) hogy ez alkalom
mal méltóztassanak az iránt is határozni, vajon 
az 1870. évi ápril hó első napján tar to t t 158. 
orzságos ülésben a zárszámadás iránt hozott ha
tározat átküldessék-e a főrendiházhoz és mi mó
don1? Azt hiszem, hogy tudomásvétel végett 
szükséges volna azt átküldeni. Méltóztatnak tehát 
tudomásvétel végett átküldeni ? (Fölkiáltások bal 
felől: Nem kell! Ez határozat! Jobb felől: Szavaz
zunk ') 

C s a n á d y S á n d o r : Én azt hiszem, t. 
képviselőház, hogy a ház által hozott határozat 
csak a házé, következőleg azt a főrendiházhoz 
átküldeni nem szükséges. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : (Halljuk!) Kérem, nem törvény hozá
sáról van szó, tehát nem tárgyalás végett kül
detik á t ; hanem, miután az 1848-iki törvény 
arról szól, hogy a zárszámadások az alsóháznak 
benyujtassanak, hogy országgyűlési határozat 
hozassék, azért hozzájárulás végett kérem a tör
vényt a felsőházhoz átküldeni. 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak szavazat
tal eldönteni : kivánják-e azt hozzájárulás végett 
a főrendiházhoz átküldeni? (Kívánjuk! jobbról.) A 
kik kívánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörté
nik. Bal felől: Kisebbség !) A többség elfogadja. 

Következik az államvaspálya adójáról szóló 
törvényjavaslat harmadik megszavazása. 

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

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen törvény
javaslatot véglegesen? (Elfogadjuk') Elfogadta

tot t és szintén át fog küldetni a főrendiházhoz 
hozzájárulás végett. 

Következik a napirend harmadik tárgya : a 
Duna folyamnak a főváros melletti szabályozásá
ról szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

Méltóztatnak talán fölolvasottnak tekinteni 
a tőrvényjavaslatot ? (Igen:) Tehát az előadó 
uré a szó. 

T é r e y P á l e l ő a d ó : T. ház! Miután 
az osztályok előadóiból alakult központi bizottság 
azon indokolást, melyet a ház állandó pénzügyi 
bizottsága e törvényjavaslatra vonatkozó jelen
tésében 396. sz. a. a képviselőház elé terjesztett, 
egész terjedelmében magáévá tette, nem tartha
tom megengedhetőnek azt, hogy a t. háznak 
amúgy is igen drága és becses idejét ezen indo
kolások ismétlése által igénybe vegyem. (He
lyeslés.) De van mégis valami, a mi e törvény
javaslat tárgyalásánál figyelembe veendő, az 
állandó pénzügyi bizottságnak és a központi bi
zottságnak jelentésében pedig nem foglalt he
lyet, t. -i. a testvérfővárosok törvényhatóságai 
ide vonatkozó nézeteinek és véleményének a t. 
házzal való megismertetése. A központi bizottság 
erre is kiterjesztette figyelmét és azon helyzet- • 
ben van, hogy a t. házzal tudathatja, miszerint 
e részben, még mielőtt a miniszter ur által a 
törvényjavaslat beadatott volna, már Pest városa 
hatóságának küldötteivel értekezletek iolytattat-
tak. Később ezen értekezletek eredménye a vá
rosi képviselőtestület elé terjesztetett, és ott a 
miniszterelnök urnák köszönet szavaztatott ezen 
indítványozásáért. 

Miután ebből kitűnik, hogy a két város tör
vényhatósága részéről semmi kifogás nem téte
te t t e törvényjavaslat ellen, az utolsó aggoda
lom is elenyészet; de miután különben is a 
pénzügyi bizottság indokolt és okadatolt véle
ménye a törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja, 
és a központi bizottság is ehhez já ru l t : kérem a 
t. házat, méltóztassék azt átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadni ; föntartván 
magamnak a részleteknél ott, a hol módosítá
sokat t e t t a pénzügyi bizottság, és a központi 
bizottság, a tárgyhoz hozzászólni. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l * T. ház! Az ország fő
városának az árviz elleni biztosítása, véleményem 
szerint nemcsak fontos, de elodázhatlan köteles
sége is a törvényhozásnak. Könnyelműség, a vég
zet bűnös kihívása, kisértetbehozása lenne az 
ország fővárosát ismét oly súlyos csapás lehető
ségének kitenni, a minőnek emlékezete az 1888. 
évhez fűződik. Erezte ezen föladat fontosságát 
már az 1848-ki országgyűlés is, midőn az én 
csekélységem indítványára az ország fővárosának 
az árvíztől való megóvása czóljából bizonyos ösz-
szeget szavazott meg. 



162. országos Méc ápril 6. 1870. 369 

Hasonlóképen országos érdekű föladatnak 
tekintem a létező lánezhid megváltását, valamint 
és a mennyire szükséges, a két országrósz közti 
forgalomnak élénkítése végett egy, vagy a szük
séghez képest több hidnak is építését. 

Tovább megyek. Kereskedelem érdekében 
hozzájárulok ahhoz is, hogy a rakpart, kikötők, 
közraktárak főleg országos költségen és orszá
gos közegek" befolyása által állíttassanak föl. 

De midőn ezen munkáknak országos érde
két szívesen elismerem, lehetetlen, hogy ugyan-
ily természetiteknek mondjam pl. a fővárosok 
utczáinak kövezését, világítását, és köztéréinek 
elnevezését, a mi szintén ugyané törvényjavas
latban az ott érintett közmunkák tanácsának 
föladatává tétetik. Vannak, t. ház, utak. a 
melyek igenis országos érdekkel birnak, tehát 
melyeknek kell, hogy az állam bizonyos mérték
ben ugy megépítéséhez, mint föntartásához hoz
zájáruljon ; ezek azon utak, melyek az ország-
utaknak természetes folytatásai. De kérdem, az: 
hogy a kalap- vagy szarka-uteza jól vagy roszul-
van-e kövezve, világítva, —vagy igy, a vayy amúgy 
elnevezve : nevezhető-e országos érdekűnek ? En 
azt gondolom, hogy nem. Legfőlebb egy térre 
nézve van érdekelve a nemzet, de attól félek, 
hogy annak nevét önök meghagyják! azon tért 
értem, a melynek közepén azon ember szobra 
áll, a mely azon ember nevét viseli, a ki azon 
várost, melyet önök újjáépíteni akarnak, ez
előtt 22 évvel halomra lövette. 

Én, t ház, azt gondolom, hogy itt nem kell 
összekeverni azt, a mi országos érdek, azzal, a mi 
tisztán községi érdek. 

Különben ha önök országos érdeket látnak 
abban, hogy egyik, vagy másik utcza vagy mu
latóhely igy, vagy amúgy neveztessék, bizonyo
san sokkal nagyobb joggal fogják majd azt kö
vetelni: hogy a rendőrséget is az önök, a kor
mány kezébe adja a törvényhozás. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Természetesen!) Ugy látszik, sej
telmem nem csalt, (Fölkiáltások jobbról: Nem!) és 
akkor azt kérdem: mi marad meg a fővárosnak 
a municzipális jogokból? (Derültséf]) mi marad 
egyél), mint a katonaállitás, és az engedelmesség 
drága dicsősége. Mert hogy ezen dicsőség nem 
olcsó, azt bizonyítja Paris. Önök, kik velem Pa
risban voltak azon időben, midőn ott a közmun
kákat oly nagy mérvben kezdték, igen jól tud
ják, hogy ott a város kivetköztettetett a maga 
municzipális jogaiból, és tudjuk azt, hogy fokról 
fokra egyenesen csak a kormány közegévé sü-
lyedt ott az ország fővárosa. Ezt akarják önök 
i t t is Magyarországon, akarják szükségtelenül : 
mert ha a szükség azt hozza magával, ha való
ban igen fontos érdekek kívánják a municzipális 
jogok megszorítását, azt érteném; de azt, hogy 
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a városok kövezését és ilynemű czélokat a ma
guk közvetlen befolyása alá vegyék, én — mint 
már kijelentem — országos érdeknek nem te
kinthetem. 

En annál fogva azt kívánom, hogy szigo
rúan különöztessék el az, a mi országos, attól, 
a mi tisztán municzipális érdek. 

Az előadó ur imént azt is méltóztatott 
mondani, hogy Pest város képviselőtestülete és ta
nácsa örömmel fogadta ezen törvényjavaslatot. 
En nem fogom kérdeni azt, mennyire képviseli 
ezen tanács és ezen testület az ország fővárosát ? 
a mely tanácsnak és testületnek mandátuma -egy 
pár hét múlva le fog járni ; (Derültség. F'ólkiál-
tások: Hát addig nem képviselő?) hanem nemcsak 
mint képviselő, de egyszersmind mint a főváros
nak egyik állandó lakosa, én részemről azt je
lentem ki, hogy, ha a maga municzipális jogait, 
és pedig oly hosszú időre, oly könnyen átadja, 
akkor — nézetem szerint — helytelen magya
rázója a főváros lakossága akaratának. (Csanády 
Sándor közbeszól: Igaz! Derültség.) . 

Van egyébbiránt egy másik ellenvetésem is, 
t. ház, és ez az, hogy ezen törvényjavaslathoz 
és azon munkálatokhoz, melyeket önök tervez
nek, a szükséges tervezeteket és részletes költ-
ségvetést előterjeszteni elmulasztották ; már pedig 
itt 24 milliónyi költségről van szó; én pedig 
igen félek, hogy valamint más magánépitkezé-
seknél még akkor is, midőn részletes tervezeten 
alapszik a költségvetés, a költségek gyakorlatban 
meghaladják a költségvetést : ugy itt is_ aligha 
meg nem lesz kétszerezve a 24 millió. Es midőn 
ily nagy összegről, hazánk jelen nyomorult vi
szonyai közt igen nagy összegről van szó, akkor 
önök nem látják szükségesnek a törvényhozás 
elé terjeszteni a terveket és a részletes költség
vetést. (Egy hang a szélső balon : Igaz!) 

En azt mondom, hogy a költség alkalmasint 
többe fog kerülni, mint a mennyit terveznek, és 
itt alkalmat veszek magainnak a pénzszerzés 
módjára is elmondani véleményemet. (Hall/ah!) 

A t. pénzügyminiszter ur — mert ez alkal
masint az ő műve — sorsjátékkal egybekapcsolt 
kölcsönhöz folyamodik. T. miniszter ur, ki a 
közgazdászati tudományokban igen jártas, bizo
nyosan ismeri mind azon alapos ellenvetéseket, 
melyeket a sorsjáték ellen tenni szokott a tudo
mány és megerősített a tapasztalás; ha minda
mellett ilyen természetű kölcsönt tár elénk, való
ban meg nem foghatom, mily fontos okok vezé
relhették erre. Ha még a hazának védelméről 
volna szó, s más utón nem lehetne előteremteni 
a szükséges költségeket, akkor talán szemet 
hunynánk, ha a tudomány és tapasztalás által 
megrótt módhoz folyamodnék. Hanem it t béke 
idejéről, béke müveiről van szó, és igy nem lá-
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tom át, miért sérti meg a miniszter ur a tudo
mány által megállapitott elveket. Azt fogja talán 
mondani, hogy ily módon olcsóbb kölesönhöz 
ju thatot t? de én azt gondolom, hogy nem min
den mód, mert olcsó, egyszersmind ajánlatos is. 
A sorsjátékos kölcsönt sem az erkölcsiség, sem a 
közgazdászat szempontjából a megtakarított fillé
rek czélszerü hováforditásának nevezni nem 
lehet. Az egyedüli indok tehát a pénzügyi lehet. 
De, mint mondottam, nem gondolom, hogy ez 
lenne a főszempont, másként azt hiszem, hogy 
ugyanezen czélt más ixton is el lehetne érni. 
Tudjuk, a t . miniszter ur épen ugy tudja, mint 
én, hogy a francziák épugy, mint ö, kezdetben 
egyes magán bankárokkal alkudoztak, mindaddig, 
roig Napóleon császár a krimi háború kezdetén ugy 
találva, hogy a bankárok szokatlanul sok nye
reséget követelnek, elhatározta az egész közön
séghez fordulni, és nyilvános aláírás utján sze
rezni be a szükséges kölcsönt. Es mit mut ;tott 
az eredmény? azt, hogy 250 millió helyett, a 
mit kért, 5-6-szor többet kapot t ; ezen műtétet 
ismételte a következő 1855.-ik esztendőben. Es az 
eredmény annál is fényesebb volt; az olasz há
ború alkalmával pedig, ha jól emlékszem, a kért 
500 millió helyett 10-12-szer annyit írtak alá. 
Talán azt fogja mondani a miniszter ur, hogy a mi 
körülményeink közt ez nem vihető k i , de én azt 
gondolom, hogy Magyarország hitele elég jó arra, 
hogy ezen kísérletet megtehessük : mert azt tud
hatja mind kül- mind belföldön minden ember, hogy 
Magyarország tőrvényhozása azon kölcsönt, me
lyet önkéntesen, hazai czélokra megszavaz, 
hiven, becsületesen és pontosan meg is fogja 
fizetni. Ezeket tar tot tam szükségesnek elmondani 
a kölcsön természetére nézve. 

Hátra van még, hogy arra nézve is mond
jak még néhány szót, mi a kölcsön terheinek az 
állam általi viselését illeti. 

Az osztó igazság, a méltányosság, vélemé
nyem szerint azt kívánja, hogy azon része az 
országnak, azon városok és legközelebb eső ke
rületek, a melyek a létesítendő munkákaból 
aránylag nagyobb hasznot, nagyobb nyereséget 
fognak húzni, a terhekben is nagy obi > mérték
ben részesüljenek. Mert, ha megkívánhatjuk azt, 
hogy teszem Marmaros-Szigeth vagy Csik-Szere-
da hozzájáruljon azon költséghez, mely a buda
pesti lánczhid megváltásából háramlik az egész 
országra, azt gondolom, kissé nagyobb mértékben 
igényeibetjük. hogy azon fővárosok, a melyek 
közvetlen és nagyobb hasznot húznak, nagyobb 
mértékben is járuljanak hozzá. Ausztriában most 
íoly Bécs táján a Dunaszabályozás, és ott. ha 
jól tudora, a következő arányt fogadták el: A 
főváros egy harmad részét viseli a költségeknek; 
Alsó Ausztria tartománya szintén egy harmadát, 
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és az összes állam, a lajthántúli tartományok 
összege — ha jól tudom — a harmadik har
madot. Én nem kívánom, hogy Pest városa és 
illetőleg a közelebb eső kerületek nagyobb mér
tékben terheltessenek, mint ahogy azt az igaz
ság, a :méltányosság megengedik : hanem azt 
mégis óhajtom hogy ennek korlátai közt ezen 
városok kissé nagyobb terhet viseljenek, mint 
az ország szélein levő városok vagy faluk. 

Ezeknek elmondása után, és ennek alapján 
szabadságot veszek magamnak fölolvasni azon ha
tározati javaslatot, melyet barátaim és a ma
gam nevében szerencsém van a t . háznak aján
lani. (HaUjíüc!) 

„A képviselőház országos érdekűnek s így 
főleg országos erővel létesítendőnek ismervén el 
a Duna szabályozását Buda és Pest között, s a 
Ivét fővárosnak az árviz elleni biztosítását, vala
mint rakpartok, kikötők és közraktárak építé
sét, nemkülönben a létező lánczhid megváltá
sát s a szükséghez képest egy, vagy több uj 
hiddal szaporítását, ugy szintén az országutak 
folytatását képező városi utak s illetőleg utczai 
kövezet föntartásához, s a mennyiben a közle
kedés igénylené. ezen utak és utczák szélesbité-
sének is költségeihez való hozzájárulást; — mi
után a miniszterelnök által előterjesztett tör
vényjavaslat egy az, oly munkákat is országos 
erővel s a közmunka-tanács által tervez létesít
tetni, amelyek országos jelleggel nem birnak, más 
meg az. hogy a szükségestervek és költségvetések, 
hozzá mellékelve nincsenek: oda utasítja a kor
mányt, hogy elválasztván a községi érdekű mun
kákat az országos érdeküektöl, ez utóbbiaknak 
létesítése iránt, a megkívántató részletes tervek 
és költségvetések kíséretében uj törvényjavasla
tot teijeszszen elő. elkerülve a sorsjátékkal egy
bekapcsolt kölcsön eszméjét s a mennyire lehet, 
legalább részét, nyilvános aláírás utján szerezvén 
be a szükséges pénzösszegnek, s figyelmezve egy
felől arra, hogy a két város municipalis jogai a 
szükségen túl meg ne szoríttassanak, más felől 
pedig arra, hogy ugyancsak a két városnak a 
remélhető nyereséghez legalább — némi részben 
mért — hozzájárulása a kölcsön terheihez is 
eléressék. 

Ajánlom a határozati javaslatot a t. ház 
pártfogásába. (Jiz-lypslés sz<'h('> bal felől.) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy az 
időközben elkészült és a, főrendiházhoz átkülden-
dő jegyzőkönyvet fölolvastassam. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a mai 
ü¥s jefjt/zőköni/vi kivonatát) 

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

Ezen jegyzőkönyv kivonatát Bujanovics Sán
dor jegyző ur fogja átvinni a mltságos főrendek-
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hez. Visszatérve a napitárgyhoz mindenekelőtt 
a határozati javaslatot fogom fölolvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újbólfölolvassa 
Irányi Dániel határozati javaslatát.) 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Azt gondolom, hogy azon tör
vényjavaslat, melyet beterjeszteni bátor voltam, 
határozottan kijelölvén az általa eléretni óhajtott 
főbb czélokat, magamagát indokolja; ennek kö
vetkeztében én az átalános tárgyalás alkalmával 
fölöslegesnek tartom azt részletesen indokolni. 
Ha fölvilágositásra lenne szükség, később az 
egyes részleteknél igen szívesen fognék azzal 
szolgálni, és azt gondolom, hogy ez az egyes 
pontoknál ott inkább is helyén lesz. Bátor le
szek azonban válaszolni azokra, miket Irányi 
Dániel igen t. képviselő ur szemben ezen tör
vényjavaslattal mondott és arra, (Halljuk!) a 
mivel ő külön, s ellenkező határozati javaslatát 
indokolta. 

Méltóztatott — hogy a kisebbekkel kezd
jem — azt mondani, hogy elismervén a duna
szabályozás országos érdekét, van e törvény
javaslatnak több olyan intézkedése, melyek egy-
átalában nem országos, hanem városi érdeket 
illetnek; igy, hogy a kövezés, utczák sorozása, 
stb. bizonyosan nem országos érdekek; azt kérdi 
tehát a t. képviselő u r : hogyan kerülnek ezek 
az alakítandó központi építészeti bizottság ha
táskörébe ? Erre nézve azt vagyok bátor vála
szolni: hogy nem méltóztatott a törvényjavasla-

| t o t jól elolvasni ; mert e munkák nem a köl
csönből létesítendők, hanem ezekre nézve csak 

j a fölügyeleti jog van föntartva ezen bizott
mánynak. 

De méltóztatott még azt is mondani: hogy 
igen is, vannak bizonj^os utezák, melyek folyta
tásául tekinthetők az országos utaknak, s ezekre 
nézve elismeri, hogy országos érdeküek; de hogy 
a szarka-utcza, vagy nem tudom melyik, jó 
karban tartatik-e % kivilágittatik-e vagy nem ? 
az nem országos érdek. 

Erre nézve megjegyzem, hogy itt az elvá
lasztása az országos érdekűnek a nem országos 
érdekütői, s annak meghatározása, hogy melyik 
országos érdekű, melyik nem ? végtelen bajos, sőt 
lehetetlennek is mutatkozik. S épen ennek tu
lajdonitható az, hogy p. o. Prancziaországban, 
melynek fővárosa bizony egyike Európa leggaz
dagabb városainak, mégis az állam évenkint 
egy bizonyos összeget fizet a főváros utczaköve-
zetének föntartására. Miután pedig azt, hogy 
ez, vagy amaz utcza tekintessék-e az országos 
közlekedés folytatásának kizárólagosan? biztosan 
meghatározni nem lehet ; ennek következtében 
a kövezési és föntartási összegnek felét viszi 
ott át az állam, tekintet nélkül arra, hogy az 

mely utczára fbrdittatik, — és ez gyakorlatilag más
kép nem is lehet. 

Méltóztatott továbbá azt mondani a t. kép
viselő ur, hogy a kormány a központi építészeti 
bizottság fölállítása által a helyhatósági jogo
kat támadja meg. 

Erre nézve bátor vagyok mindenekelőtt 
válaszolni, hogy mindig rósz állás az, ha roya-
lisabb valaki, mint a király maga. S azt gondo
lom, hogy a t. képviselő ur jelenleg épen ezen 
helyzetben van. A városnak nemcsak magistra-
tusa, de közvéleménye is elég hangosan és elég 
világosan nyilatkozott, miszerint a t. képviselő 
ur állításával szemben azt mondhassam, hogy a 
fővárosok közvéleménye e törvényjavaslat által 
a helyhatósági jogokat veszélyeztetve nem látják. 
Szabadjon őt egyszersmind a municipalis jog iránti 
féltékenységet illetőleg, London példájára figyelmez
tetnem, mely, úgyszólván, mintája az összes európai 
municipiumoknak. A t. képviselő ur épiígy tudhatja 
mint én, hogy évenkint bizonyos napon, mi
dőn a királyné a Cytibe, a szoros értelmű város
ba be akar menni, a kapun kell kopognia, és en
gedélyt kérnie, hogy bemehessen, a mire a pol
gármester azt feleli, hogy szívesen látják. Lon
don tehát mindenesetre félti helyhatósági jogát, 
s mindamellett i t t is nem régen alakíttatott egy 
ilyen bizottság, mert tapasztalta a város, hogy 
a helyhatósági szervezet mellett ily külön és 
nagyobb hatalommal fölruházott közeg nélkül 
sem ugy előhaladni mint más városok, sem egy
öntetű irányban működni nem képes. Ilyen bi
zottságnak alakítása nálunk sem lehet a muni
cipalis jogok megtámadása, hanem csak egy oly 
közeg, melynek eddigi hiányát a főváros jelen 
állapota világosan bizonyítja, és melynek szük
ségét a főváros minden lakója élénken érzi, 
mert e nélkül egyöntetű működés nem képzel
hető. {Helyeslés.) 

Méltóztatott továbbá azt is mondani, hogy 
a kormány jobban tesz vala, ha inkább mással 
foglalkozik : mert mi — úgymond a t. képvi
selő ur — ha jól értet tem — a íővárost akar
juk kiépíteni országos költségen, a mi pedig nem 
tartozik az ország teendői közé ; és nem vesz-
szük észre azon szobrot, mely Buda várának 
egyik piaczán áll, emlékéül annak, ki Buda vá
rát védte és Pest városát összelövöldöztette. — 
Erre csak azt vagyok bátor felelni, hogy e te
kintetben eltér fölfogásunk. Az én nézetem a,z, 
hogy a mostari Magyarországnak szabad alkot
mánya azon állás, melyben egész Európa egy
hangúlag elismeri, mindez — részben legalább — 
emléke azoknak, kik az ellentáborban voltak, és 
ezen emlékekkel szemben azon emlék melyet " 
a t. képviselő ur érintett nem oly valami, 
hogy ennek elmozdítását, én legalább, azon te-' 
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endők közé sorozzam, melyek elintézése a kor
mányra, vagy az országra nézve fontosabb volna, 
mint a főváros és azzal együtt az állam érde
keinek előmozdítása. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Jellemző — mondom — e fölfogás, mert a 
t. képviselő ur azon nagy jövendőt, melynek 
ezen törvény legalább alapját vetheti meg, 
nem látja, és összes figyelme csak a budai 
térek egyikén álló szobor által van lefoglal
va ; jellemző ez azért, mert ebből meggyő
ződhetni, hogy a t. képviselő ur az én helye
men azzal foglalkozott volna: miként lehet eltá
volítani a, kérdéses szobrot 1 mig én a magam 
helyén azon törvényjavaslattal foglalatoskodtam, 
mely a mai tanácskozás tárgyát képezi. (Élénk 
hosszas helyeslés.) Bátran bízhatom a jövendő Íté
letére annak megbirálását: ki töltötte kettőnk 
közül hasznosabban idejét ? (Éljenzés jobb felől) 

Mondotta továbbá a t. képviselő ur, hogy 
ha már egy bizonyos összeget meg kell szavazni 
ily czélokra, nem tartja igazságosnak, hogy Má-
ramaros-Sziget ós nem tudom miféle helységeket 
méltóztatott még megemlíteni — járuljanak még 
oly czélokhoz, a melyek őket nem érdekel
hetik. 

Ha jól emlékszem, Krisztus urunk születése 
előtt 500 évvel történt egyszer, hogy a nép föl
lázadva Róma, illetőleg a senatus hatalma ellen, 
Menennius Agrippa ment eléjök, elbeszélvén ne
kik, hogy egy testnek egyes részei összeesküd
tek a gyomor ellen; a kéz kijelentette, hogy ő 
többé nem fog táplálékot adni a gyomornak, 
mely nem tesz egyebet, mint csak emészt ; a fej 
és a láb, hogy nem fogják az eledelt keresni; a 
száj, hogy nem fogadja be az eledelt s elmon
dotta azt is, hogy mi lett annak a következése: 
hogy t. i. megzsibbadt a kéz, elvesztette erejét 
a láb, nem tudott többé gondolkozni a fő, mert 
a gyomor az, honnan a táplálék, vérré változ
tatva, az erekbe átmegy: ha ettől megtagadjuk 
a táplálékot, megszűnik az egész élet-mű
ködés. 

Mondom, már 500 évvel Krisztus urunk 
előtt történt ez, és én azt hittem, hogy e re
flexiókat már a tisztelt képviselő ur is megtet te : 
ugy látom azonban, hogy csalódtam ; különben 
nem fogta volna állítani, hogy az ország egyes 
részeit nem illeti az, mi az ország központjának 
javára történik. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Azt méltóztatott továbbá fölhozni, hogy 
Bécsben három részre van osztva a teher; a 
szabályozás egy részét viseli a város, másikat az 
illető országos-alap, a harmadikat az állam. 
Igen is, ez így van : de Bécs és Pest helyzete 
véghetetlen különböző. (Igaz!) I t t mindenekelőtt 
nem egy fővárossal, hanem két várossal van 
dolgunk, i t t az állam s a két város között egyes

séget kell létrehozni oly kérdésben, melyben 
annak megkülönböztetése, hogy a dunaszabályo
zás mennyiben az állam, és mennyiben a fővá
ros érdeke, ugy szólván lehetetlen, de nézetem 
szerint nem is volna czélirányos. 

Igenis állhatott volna a kormány azon ál
láspontra, melyet a t . képviselő ur kiemelt ; de 
akkor közte és a két város között egyességet 
kellett volna kötni az i r áa t : mi arányban járul
jon a dunaszabályozási költségekhez az állam, minő
ben az egyes városok és minőben ketten együtt ? — 
A kormány ezt nem ta r to t t a ezélirányosnak, elő
ször azért, mert mint már szerencsém volt em
líteni, határvonalat húzni a közt: hol kezdődik 
az országos érdek, és hol végződik a fővá.ros ér
deke ? véghetlen bajos; de nem tar tot ta helyes
nek az álláspontot elfoglalni azért sem, mert 
meg volt győződve arrói , miszerint föladatai 
közé tartozik, gondoskodni arról, hogy a forga
lom és közlekedés, — melynek emelése az ő kö
telessége az ország minden részében — a fővá
rosban, mint az ipar s kereskedelem, s a forga
lom központjában, oly viszonyok közé helyeztes
sék, melyek annak kellő kifejlődését biztosítsák. 
Harmadszor pedig nem tar tot ta helyesnek ez ál
lás elfoglalását azon indokoknál fogva, mert 
meg van győződve arról. hogj~ minden, ami a 
fővárosnak, mint a kereskedelem-, ipar- és közleke
dés központjának emelésére szolgál, szolgál egy
szersmind az állam érdekeinek emelésére is. En
nek következtében tehát szükségesnek tar to t ta 
a kormány az államkőlcsönt, és elismerte s el
ismeri, hogy mindé tárgyak valamint a főváros
nak érdekei, ugy egyszersmind országos és ál-
lamérdeküek is. Ez a szempont, melyet a kor
mány szem előtt tar tot t . Meg vagyok győződve 
arról, hogy a t. ház be fogja ismerni azt, hogy 
midőn a kormány e javaslatot a ház elé ter
jesztette, egy égető országos szükségnek óhajtott 
eleget tenni. Ennek folytán ajánlom a törvényja
vaslatot a t. ház pártolásába. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

K a u t z G y u l a : Én az előttünk fekvő 
kérdést oly fontosnak tartom, hogy szavazato
mat pár szóval indokolni óhajtanám, annálinkább, 
mert az előttünk fekvő törvényjavaslat ellen 
Irányi t . képviselőtársam részéről — különösen 
a financzialis részt illetőleg — némely oly észrevé
telek tétettek, melyeknek megigazitása egészen 
fölösleges tán nem lesz. Előre bocsátom röviden 
azt, hogy én e törvényjavaslatot; tekintettel 
arra, hogy országos és nemzeti érdekű vállala
tok és munkálatok kivitelére irányul, tekintettel 
másodszor azon körülményre, hogy ez nem fény-
üzelmi vagy inproductiv kiadásokra, hanem való
ban gyümölcsöző, produetiv beruházásokra vonat
kozó munkálatokat vesz kilátásba; tekintettel 
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harmadszor arra, hogy, nézetem szerint, vala
hára i t t az ideje, hogy a magyar kormány a főváros 
érdekében, melyre nézve eddig a kormányok igen 
keveset, lehetne mondani semmit sem tettek, 
valamit tegyen, hogy Pest azon nagy föladat
nak, mely hogy eléressék, ugy hiszem, pártkü
lönbség nélkül mindenki óhajtja, eleget tehessen, 
az az mielőbb közép és keleti Európa egyik 
metropolisává, a civilisatio és kultúra egyik em-
poriumává váljék. De pártolom még a törvény
javaslatot azért is, mert az állampénztárra nézve 
nem találtam oly terhesnek, a minőnek, megval
lom, én is addig, mig a javaslatot nem láttam, 
t a r t a m ! 

A mi pedig Irányi Dániel képviselő ur pénz
ügyi észrevételeit illeti, legyén szabad azokra 
röviden a következőkkel válaszolni : a többi közt 
két kifogást méltóztatott tenni. 1-ör azt, hogy 
a kölcsön, mint lotteria kölcsön, elvetendő, 2-szor 
azt. hogy nyilvános aláírás utján jobban lehetne 
ezen hitelműveletet létesíteni. Az elsőre vonat
kozólag legyen szabad következő megjegyzést 
tennem. A t. képviselő ur a tudományra hivat
kozott. Tán nem leszek szerénytelen, ha én is a 
tudományra hivatkozom. Azt mondotta a t. kép
viselő ur, hogy a tudomány föltétlenül pálczát 
tör a sorsjáték! kölesönök fölött. 

Én azt tudom, t. ház, hogy a tudomány 
ujabb fejlődése a közönséges lotteriajitszás és az 
állam-lotteriai-kölcsön közt különbséget tesz és 
köteles tenni. A közönséges lotteiia-játszásnak 
magam is ismerem demoralizáló következéseit, a 
mennyiben az emberekben a szorgalomnak és 
takarékosságnak ösztöneit elfojtja ; de az állam-
lotteria kölesönöknél — fölteszem, hogy a lotte
ria kölcsön utján nyert tőke produetiv módon 
raháztatik be — a tőke nincs elveszve, mert a 
lottó kölcsönpapir bizonyos tekintetben mint ér
tékpapír szerepel s gyakran bizonyos kamatlattal 
is jár. Eltekintve az olcsóságtói, azt hiszem, nem 
közönyös körülmény továbbá az, hogy a lottó 
kölcsönök legújabban nemcsak nálunk, hanem 
másutt is alkalmazásba vétettek, és ha jól va
gyok értesülve, épen a bécsi Duna-szabályozásá
nál foganatba vett kölcsönmüvelet is ez alapon 
történt. Ezeken kivül a törvényjavaslat azon 
elvet is magában foglalja, hogy már az első ki
sorsolás alkalmával ÍOU helyett 104, később pe
dig fölmenőleg egészen 200 frt fizettetik ki ki-
sorsolásórték alapján a kölcsön sors jegyi összegből. 

Ami a tudomány elvont elméletét illeti, 
bátor vagyok t. képviselőtársunkat egy épen e 
napokban megjelent kitűnő és ünnepelt Írónak, 
Wirth Miksának, a ki elismert tekintély, külö
nösen ezen a téren, „Handbuch des Bankwesens" 
czimü munkájára utalni, melyuek — a könyv 
nincs nálam, nem hittem, hogy szükségem lesz 

rája — 58 — 59-ik oldalán mondottakból kitű
nik, hogy az ujabbkori tudományos fejlődés az 
államlotteria-kölcsönöket nem tekinti többé azon 
föltétlenül roszaló föltogással és szinben. amint 
azt ezelőtt tekintette. 

A mi az aláírási kölcsönöket illeti, 
méltóztatott hivatkozni Franeziaország példájára, 
és Napóleonnak szintén hasonló czélu financzialis 
műveleteire. Legyen szabad tisztelettel megje
gyeznem azt, hogy a ki Parisban lakott és Fran
eziaország helyzetét ismeri , igen jól fogja 
tudni, hogy Franeziaország absolut fejedelme 
nemcsak demoralizálási czélbói, nemcsak azért, 
hogy a kölcsönt az alsóbb osztályokba is bele 
vigye, követte e módot: hanem leginkább azért, 
mert tudta, hogy igen hatalmas erkölcsi s még 
inkább anyagi kapocs létezik a nép és egy fe
jedelem trónja közt ott, hol a nép nagyszerű 
financzialis müveletek által az állam financzialis 
háztartásának rendszerébe mesterségesen bele 
hozatik, a főnálló politikai rend iránt anyagilag 
is érdekeltté tétetik. 

A mi az aláírásokat illeti, van nekünk egy 
más, nem igen örvendetes példánk Ausztriának 
financzialis életébői. Igen jól tudjuk, hogy az 
1854-iki hason alapú nemzeti kölcsönnek sem 
megállapítási, sem kiviteli módja nern volt olyan, 
a mely különösen követésreméltó lenne. Végre 
nem tartom figyelmen kivül hagyhatónak azt, 
hogy az aláírási kölcsönnek is meg vannak 
árnyoldalai, az aláírási kölcsönnel is jár sok 
olyan nehézség, amelyeket legyőzni nem ál! a kor
mányhatalom tehetségében. És főleg arra vagyok 
bátor utalni, hogy oly országban, mint Magya-
ország, mely tőkékben nem bővelkedik, óvakodni 
kell a financzialis vezényletnek mesterséges mó
don az alsóbb körökbői pénzt fölszivárogtatni : 
mert a benső élet, a köz^azdászati productio s 
ipar még sokkal nagyobb mérvben szorul reája; 
s ezek folytán a nyilvános aláírási kölesönt oly 
értelemben, mint a képviselő ur, nem helyesel
hetem. A mi a többi ellenvetéseket illeti, azok 
inkább a dolog technikai 9 átalános közgazdá-
szati részére vonatkoznak és ezekre, ugy hiszem, 
gr. Andrásy Gyula miniszterelnök ur már eléggé 
megfelelt. 

A mi Pest város helyhatósági függetlensé
ge állított veszélyeztetését illeti, erre azt jegy
zem meg, hogy a ki ezen előttünk fekvő tör
vényjavaslatot figyelemmel át olvasta, ezt nem 
állithatja, abból nem következtetheti. Én ugy 
látom, hogy a magyar kormány, s azok, kik e 
törvényjavaslat szakaszait fogalmazták, azon esz
méből indultak ki, hogy e tekintetben valahára 
az eljárás vezetését egy, időre és helyre nézve 
egységes és összefüggő, nem a napi vélemény 
áramlatától és hullámzásaitól függő orgánum, 
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vagy testületnek kezébe kell letenni, s hogy e 
nélkül a városnak jövője s a ezélbavett átala
kítás eléggé nincs biztosítva. Én azon vélemény
ben vagyok, hogy a magyar kormány e törvény
javaslatnak a ház asztalára letétele által legke
vésbé sem akarta megcsonkítani, vagy csorbí
tani Buda-Pest municipialis jogait, hanem csak 
egy főbb fölebbviteli és fölügyeleti forumot kí
vánt alkotni, melynek működése mellett teljes 
mértékben élhet a város mindazon érdekeinek 
megóvására, metyek itt figyelembe vehetők. En 
pártolom a törvényjavaslatot. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
részemről az ezen törvény irányában követett el
járásban egész őszinteséggel be kell, hogy is
merjem, (Halljuk!) általam mindjárt megériuten-
dőoly helytelenségeket észleltem, hogy valóban 
nagyon fontos okoknak kell rám hatni, hogy 
mindezek daczára a törvényjavaslatot átalános-
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadjam. 
Mielőtt azonban mind az egész eljárás iránt 
nehézségeimet, mind pedig azon okokat, melyek, 
ezeknek daczára a törvényjavaslat elfogadására bír
nak, előadnám: csak egypár észrevételt kívánok 
tenni az előttem mondottakra nézve, egyátalában 
nem terjedvén mindazokra, melyek mellékesen snem 
szorosan a tárgyhoz tartozólag hozattak föl. 

A legelső s átalánosságban véve majdnem 
a legfontosabb, a mi fölhozatott, vonatkozik 
arra, mit Irányi Dániel t. képviselőtársam mon
dott, hogy t. i. Pest városának municipális 
jogai megszorittatnak. A t. minisztereinők ur 
például hozta föl arra, a londoni municipiumot, 
mely pedig a legelső municipium a világon, s mely 
mégis hasonló megszorításnak vetette magát alá, 
hogy czélt érthessen. A leközelebb előttem szóló t. 
képviselő ur pedig épen, ugy látszik, a munici-
pjális jogoknak semmi megszokását nem látja. 
En t. ház a példát mit a ft miniszter, elnök ur 
fölhozott, nem látom szerenesésen választottnak; 
nem pedig azért, mert igaz, hogy Londonban is 
azon különböző municipiumok, melyekből azon 
nagy világváros áll, törvény utján kényszerittet
tek, hogy hozzanak létre egy központi hatósá
got, mely az ilyen czélu munkálatokat vezesse ; 
de ottan a központi hatóság minden tagja, ki
vétel nélkül az illető hatóságok által válasz-
tátik. 

A n d r á s y G y u l a g r . : Mert ott az 
állam nem adott semmit! 

T i s z a K á l m á n : Erre is meg fogom 
tenni észrevételeimet. E példát idézni mint 
olyant, mely épen olyan eset, minő Pest-Budára 
nézve a fönforgó, meggyőződésem szerint nem 
helyes, s még kevésbé lehet azt mondani, mit 
az előttem szóló mondott: hogy Buda-Pest jogai 

semmiben sem korlátoltatnak, miután igen nagy 
fontosságú érdekekre nézve egy oly tanács föl
állítása terveztetik, melynek tagjai felét és 
azonkívül elnökét a minisztérium nevezvén kk 
azon tanácsban okvetlenül határozott többséggel 
bír és miután még a város szépítésére, tisztasá
gára, az ültetésekre és világításra czélzó egyéb 
teendőkre nézve az ellenőrködés, a helybenha
gyás joga részint ezen tanácsnak, részint con-
flictus esetében az illető miniszternek fön van 
tartva. Azt tehát vitatni akarni, hogy i t t a 
municipium jogai megszorítva nincsenek, azt tar
tom, hiába való fáradság : mert azt bebizonyí
tani, hogy nem lenne megszorítás ? nem lehet. 
Hanem én részemről — s ez az, a miben Irányi 
t . barátomtól eltérek — azt hiszem, hogy ha 
az ország a főváros részére, javára áldozatot 
hoz, ha a főváros érdekében 24 milliónyi terhet 
vállal magára : akkor teljesen nemcsak joga van, 
de kötelezettsége is oly törvényes intézkedése- ' 
ket hozni létre, melyek által biztosítva legyen 
az, hogy a hozott áldozatok sikertelenek ne ma
radjanak ; hogy a városok részéről meg fog tör
ténni mindaz, a minek meg kell történnie és 
hogy az ország által kölcsön utján beszerzett 
milliók nem fognak sem elvesztegettetni, sem ' 
pedig hiába való költségeket okozhatni. Pedig 
hiába való költségeket okoznának azon esetben, 
ha addig, mig azon 24 millió a főváros emelésé
nek czéljaira fordittatik, azok a maguk részéről 
nem tennék meg mindazt, a mi még ezenkívül 
szükséges; mert az iránt tisztában lehetünk, 
hogy ezen 24 millióval nem fogunk mindent 
megtehetni, és hogy még sokkal nagyobb összeg 
az, a mit évek hosszú során keresztül maguk
nak a fővárosoknak ezen czélra fordítaniuk kell. 

En tehát tekintve, hogy igazolható az, mi
ként ha az ország áldozatot hoz, a törvényho
zás biztosittassék arról, hogy az áldozatok nem 
fognak hiába hozatni, e tekintetben a munici
pialis jogok idevonatkozó megszorítását igazolt
nak látom és i t t - látom épen egy felől a kü
lönbséget : de másíelől a következtetés szem
pontjából a helyességet a London esetével való 
összehasonlításban, hogy ott igen is ezen köz
munka tanácsot választják az érdekeltek, de ott 
a terhet viselik egyedül az érdekeltek, az ország 
egy fillért sem ad. Ellenkezőleg, ha az ország 
milliókat ad, kell is, hogy azok fölhasználásába, 
ellenőrzésébe befolyjon. A kérdés fínanczialis ré
szének részletes tárgyalásába bocsátkozni nem 
akarok, azonban annyit én is kénytelen vagyok 

j megjegyezni, hogy azon módját a kölcsön szerzés-
| nek, mely jelenleg is gyakoroltatik, részemről 

helyesnek nem tartom. Nem tartom ugyanis he-T 
i lyesnek azt, hogy előleges magánalkudozások 
I folytattatnak és az eredmény akkor, midőn már 



162. országot Olél áprii 6 1870. 875 

a kormány kötelezve van maga részéről (Fölki-
dliásol jobb felől: Dehogy van ') oly alakban ter
jesztetik a ház elé, hogy a háznak nincs mit 
mást tennie, mint vagy elvetvén az egészet, két
ségessé tenni a dolog menetelét és egyúttal meg
ingatni a kormány hitelét, vagy pedig elfogadni 
mindent ugy, a mint van. Ily módon két irányú 
pressio gyakoroltatik. Az egyik oly pressio, mely 
gyakoroltatik mindazokra, kik a czélt. melyre a 
kölcsön iöl vétetni szándékoltatik, létesíteni óhaj-
ták és pedig minél előbb, mert azok kénytele
nek akkor sokat, a mit nem is tar tanak helyes
nek, elfogadni csak azért, hogy a czél elérése 
ne késleltessék. Még nagyobb pressio az, melyet 
ily módon bárminő minisztérium gyakorol saját 
partjára, (Folkiáltások jobb felől: Az nem áll! De 
áll! bal felŐL) ismétlem, bárhol és bármi nemű 
minisztérium gyakorol saját pártjára: mert a 
dolgok erejénél fogva ha egyszer a minisz
térium egy ily szerződést kötött, és ha a mi
nisztérium által igy kötött szerződést az ország
gyűlés nem ratifikálja hanem visszaveti; akkor 
igen is azon minisztérium annyira , eompromit-
tálva van, és a pénzemberek előtt annyira el
veszti a jövendőre nézve hitelét, hogy az hely
zetét meg nem tarthatja. (Helyeslés bal felöl. Zaj 
(o'b felől.) És igy. ha a kérdés ugy állíttatik 
föl, hoiiy vagy el kell a kölcsönt fogadni amint 
vau? vagy ha el nem fogadtatik, meg kell in
gatni a minisztérium helyzetét1? természetes, hogy 
ez által pressio van gyakorolva azon pártra, 
mely a minisztériumot föntartja. (Ugy van! bal 
felől. Ellenmondás jobb felől. Zaj.) Különben — 
mint mondám — a kölesön-kötés módozatainak 
részleteibe bocsátkozni nem akarok, de igen is azt 
tartom, hogy habár nem minden viszony közt kivi
hető is; — mit elismerek, de mindenesetre komoly 
megfontolás alá veendő volna minden alkalom
mal, és nem hiszem, hogy épen akkor, midőn a 
pénzpiaezok állása kedvező, sikerrel is meg ki
sérthető ne lett volna a kölcsönnek nyilvános 
aláírás utjáni foganatosítása. De ha ez nem 
tetszett, van még egy másik mód is, mely igen 
is szokott követettem, és mely abban áll, hogy 
a kölcsön főbb föltételei, az elvek, melyek alap
ján kötendő, milyen például az is, hogy: sorsjegy-
kölcsön legyen-e vagy nem ? a törvényhozás ál
tal megállapittatnak, és ezen főelvek alapján 
egyezkedik azután a kormány tekintélyesebb 
bankházakkal. De a mint igen jól méltóztatnak 
tudni, a jelen esetben az sem tör tént : mert mi 
már csak arra hivattunk föl, hogy azt, a mi 
minden részletében megállapítva készen van, 
fogadjuk el. 

Különben t. ház, a törvény beterjesztése 
módjában azokon kívül, mik magára a kölcsönre 
mások által, vagy általam elmondattak, magam 

részéről legnagyobb föhiánynak tartom azt, hogy 
egy ily nagy hordorejü, részint financiális, ré
szint más nemű fontos kérdéseket magában fog
laló ^ tőrvényjavaslat egy minden szempontot 
kiderítő és felvilágosító részletes expositióval 
nem terjesztetett a ház elé; és ha netalán 
ennek folytán akár mások, akár magam is olya
nokat találnánk e törvényben, vagy oly czélzato-
kat vélnék látni e törvényben, melyek nincse
nek banne, azt méltóztassék egyes egyedül, 
nem nekünk, hanem önmaguknak tulajdonítani: 
mr>rt elmulaszták azt, mit minden fontos törvény
nél meg kellene tenni — és ami iránt a háznak 
határozota is van, — hogy részletes fölvilágosító 
indokolással terjesztessenek be a törvényjavaslatok. 

Részemről épen azért, hogy megítélni lehes
sen, vajon minő teher az, mit az ország 
magára vállalni fog, a költsön járadékainak évi 
részleteivel? szükségesnek tartottam volna, hogy 
nem mondom pontos, de egy átalános kiszámí
tás terjesztetett volna be az iránt, hogy körül-
belől mik azon források, melyek a végett vannak 
kijelölve, hogy a költsön évi járadékainak tör
lesztésére szolgáljanak? és hozzávetőleg a for
galmi adatok alapján mit fognak jövedelmezni ? 
mert csak igy lehetett volna hozzávetőleg meg
tudni : mi az évi teher, mit az ország magára 
vállal. 

De továbbá okvetlenül szükséges lett volna 
bővebben kimutatni, főbb vonalaiban, legalább az 
egyes kivinni szándékolt müveleteknek nem is 
részletes terveit, de a tervezetnek főbb vonalait 
egy átalános költségvetés kíséretében a háznak 
bemutatni : mert ezek nélkül még csak azt sem 
tudjuk, hogy ezen 24 millió mennyire sok, vagy 
mennyire elég, vagy nem elég. 

Mondhatnék, t. ház, részleteire nézve ezen 
törvényjavaslatnak többeket is; de fontaitom ma
gamnak, a mennyiben szükséges leend. hogy azok 
iránt a részletes tárgyalás alkalmával nyilatkoz-
hassam. Most igen röviden kívánom indokolni 
csak azt, hogy mindamellett, hogy az eljárást, 
mely e törvényjavaslat irányában követtetett, 
nem tarthatom helyesnek : szükségesnek tar tom 
elmondani, mi azmé^is. a mi a jelen esetben arra 
bir, hogy a törvényjavaslatot a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadjam. Egyik ok mindenesetre, 
— de az általam fölsorolandó három ok közül, 
bármily fontos legyen is, előttem ma legkevésbé 
fontos — hogy a kölcsön minden hiánya mellett 
is szerfelett drágának, a többi kölcsönökkel szem
ben, nem mondható. A másik az. hogy én, lega
lább részemről, igen nagy politikai fontosságot 
helyezek abba, hogy Buda-Pest, mint Magyaror
szág fővárosa, minél előbb mindazon kellékekkel 
bírjon, melyekkel egy nagy fővárosnak bírnia kell. 

Nem tartom szükségesnek ezt indokolni, mert 
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azt hiszem, hogy azt mindenki belátja, hogy egy 
ily fővárosnak léte, az egész államnak, melynek 
az fővárosa, érdekében fekszik, s azt is hiszem, 
hogy, ha egyszer ezt elismertük, akkor azontúl 
nem lehet azt mondani, hogy a főváros érdekeiért 
áldozatot hoznia az országnak nem kell; mert 
utoljára mindaz, a mi a főváros emelésére szol
gál, közvetve az országnak emelésére is szolgál. 
(Helyetlés.) 

Azonban ezen átalános politikai szempont 
talán nem igazolná még azt, hogy a nézetem sze
rint is e sok tekintetben helytelen törvényjavasla
tot elfogadjam ; mert hiszem, ki lehetne azt, a ház 
elé beadott határozati javaslat folytán néhány 
hét vagy hónap után igazítani; de van még egy 
ok, mi engemet arra késztet, hogy még e ha
lasztást se kívánjam, és ez az : mert megvagyok 
győződve arról, hogy nekünk arra. hogy Buda-Pest 
a dunai, és átalában a nyugot és kelet közti ke
reskedésnek legnagyobb, legfontosabb helye legyen, 
törekednünk kell, s meg vagyok győződve arról 
is, hogy ezen szempontból elveszteni való időnk 
nincs : mert nem szabad megengedni, hogy bármely, 
a Duna mellett fekvő város, e tekintetben bennün
ket megelőzzön ; tudjuk pedig, hogy van már is 
egy, a Duna mellett fekvő város, mely erre min
den áron törekedik, és tudjuk azt, üogy épen 
ezen város, a kölcsön elíogadása által főleg, s 
maidnem mindenek felett azzal indokoltatott: 

t 
siessünk Festet megelőzni. Eu tehát azt hiszem, 
hadd siessenek ők, a hogy nekik tetszik, de mi 
ne engedjük meg. hogy minket megelőzzenek. 
Elfogadom a részletes tárgyalás alapjául a ja
vaslatot. (Élénk helyéül)'8 bal felől.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A jelen törvény
javaslat átalános tárgyalásánál azok után, a mi
ket a miniszterelnök ur és Kautz Gyula bará
tom e tárgyban előadtak, alig van fontos mon
dani valóm. Azt kívánom mindenekelőtt meg
jegyezni, hogy ezen 24 millió kölcsön nem Pest 
érdekében, legalább nem főkép Pest érdekében, 
hanem az ország érdekében történik (Helyeslés 
jobb felől.) ; nem is csak közvetve, és az által, 
hogy a főváros emeltessék, a mi az egész ország 
haszna : hanem egyenesen, és közvetlenül az ál
tal , mert e kölcsönnek legnagyobb részét két 
oly dőltig fogja igénybe venni, —t. i. a Duna sza
bályozása , és a híd megváltása . — melyek 
mindegyike országos érdek. Hogy a Dunát a két 
város közt szabályozni szükséges, azt minden em
ber belátja, és tudja azt is, hogy ez tetemes 
költségbe kerül. A Ind megváltása szintén égető 
szükség. íme előttünk áll a példa. Még néhány 
évvel ezelőtt a, hid megvú'tái-ához olcsób
ban juthattunk volna, és rneg vagyok győződve ; 
ha a dolog még 5-10 évig haladna, a hid meg
váltási ára aránylag még nagyobbra fogna rúgni, 

mint most. Ha tekintjük e két városnak, és az 
országos forgalomnak emelkedését ; ha tekintjük 
e két város népességi szaporodását az utolsó 10-
15 év alatt : hozzávetőleg könnyű kiszámítani, 
hogy azon jövedelem, mely ma már az előbbeni-
hez képest jóval magasabb fokon áll, mennyire 
fog még emelkedni, pedig azt senki sem vonja 
kétségbe, hogy a hidnak megváltása az or
szág kereskedésének érdeke. A hid megváltása 
nélkül, —minthogy szerződés szerint el van zárva 
a lehetőség, hogy külön hid építtessék, — nemcsak 
a két várost, hanem a vasutat a vasúttal sem 
lehetne összekötni, és az országnak nevezete
sen nagyobb része, mely a Dunán innen a 
tiszai határszélig terjed, el volna vágva folyó ál
tal, s továbbra is megmaradna azon állapot, hogy 
a két vasút, mely az országból kiszállítja a ma
gyar terményeket, nem volna egyenes összeköt
tetésben az ország nagyobb részével. Nem pesti, 
legalább nem főkép pesti, hanem országos kölcsön 
ez ; oly dolog, melynek mindenki érzi nemcsak 
szükségét, hanem halaszthatlanságát is, és ha 
kételkedtem volna valaha abban, hogy ezen köl
csönt megkössük-e ; ily javaslatot elfogadjunk-e % 
minden kétségemet eloszlatta volna azon körül
mény, hogy maga Tisza Kálmán képviselő ur, 
kinek a törvényjavaslat ellen ezer, és mint ö 
mondja, súlyos kifogása van, mégis kényszerítve 
érzi magát meggyőződése szerint, hogy a javas
latot elfogadja, hogy igy a kölcsön megköttessék, 
és hogy az hosszú időre ne halasztassék. 

Nem ereszkedem egyes észrevételek czáfola-
tába : azonban megjegyzem azt, hogy Londonban 
azon központi bizottság, melyet a corporatiók 
választanak, rendelkezik először azért, mert az 
állam nem adott a költségekhez semmit, másod
szor, mert az nem rendelkezik azon tárgyakról, 
melyeket nálunk a kormány gyakorolt eddig is. 
Ez tehát nem megszorítása a város municipális 
jogainál-, hanem a kormány ezen javaslat szerint 
megosztja a várossal azon fölügyeleti jogot, me
lyet eddig a kormány maga. gyakorolt. (Helyes
lés jobb felől.) V.z nem jog megszorítás^ hanem a 
municipális jogkörnek szélesbitése. (Elénk helyes
lés jobb felől.) 

Meg vagyok győződve, hogy ha ez lényeges 
megszorítása volna a muniezipális jogoknak, Buda 
és Pest városa nem ajánlkozott volna oly szíve
sen annak elfogadására: de ugy tudom, hogy 
nemcsak elfogadni késznek nyilatkozott, hanem 
még köszönetet is mondott e tervezet javaslá-
sáért. 

Arra nézve, hogy mikép kellett volna e 
törvényt előkészíteni, én az előttem szólott érde
mes képviselő úrral egy fontos tekintetben ellen
kező nézetben vagyok. (ílalijuklj 

Azt mondja ő, előbb meg kellett volna kér-
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dezni a házat, hogy minő kölcsönt akar kötni, 
megvitatta és megszavazni, vajon sorsjáték vagy 
aláírás utján 1 avagy talán más módon kívánja a 
kölcsönt fölvenni 1 szóval, mintegy meg kellett 
volna előzetesen állapitani a kölcsön fölvételének 
részleteit. Megvallom, én e fölfogást gyakorlatilag 
nem tar tom helyesnek. Sokkal inkább szeretem, 
ha a végrehajtó hatalom, ha a felelős kormány 
terjeszti elő, hogy mily módon lehet kölcsönt 
kapni. Nagyon természetes, hogy a fölött a ház 
végleg maga határoz. De mutasson nekem arra 
valaki példát, hogy kölcsönöket maga a törvény
hozás kötött. A törvényhozás főntartja magának 
a helybenhagyást, de a kölcsön megkötés:' min
dig a végrehajtó hatalom köréhez tartozik. Szok
junk már egyszer hozzá, t. ház! ismerkedjünk 
meg a par lamentál is alkotmány természetével. 
(Étink helyeslés jobb felül.) A parlamentális alkot
mány lényegében fekszik az, hogy az országgyű
lés a törvényalkotásban lényeges részt vesz, a tör
vények végrehajtását ellenőrzi, de a törvények 
végrehejtásába nem avatkozik: (Helyeslés) mert 
a törvények végrehajtásának felelősség alatt kell 
történni, az országgyűlés pedig nem, hanem csak 
a kormány lelelös. Ha az országgyűlés össze 
akarja zavarni a hatalmakat, ha ő azt hiszi, 
hogy nemcsak ellenőrködik, hanem végrehajtó 
hatalmat is gyakorol, akkor, t . ház, kész a 
zavar az országban, mert ez által a felelősséget 
lerontottuk, a helyett, hogy azt biztosítottuk 
volna. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Azon ellenvetést sem hagyhatom szó nél
kül, hogy az által pressiót gyakorol a miniszté
rium a házra, vagy legalább a pártra, hogy 
megkötötte a kölcsönt; mert ha az el nem fo
gadtatik, a minisztérium kompromittálva van, 
sőt tán állása is tarthatlanná válik. 

E nézetben nem osztozom. Ha valaki azt 
mondja, hogy pressiót gyakorol ez vagy amaz a 
házra, vagy a pártra, mindig azt kérdem: mi
csoda mérvű pressiót ért szóló ez alat t? Pressiót 
bizonyos tekintetben minden ember gyakorol a 
másikra, kivel egy téren áll. Martinuzzi, ki két
ségen kivül eszes ember és nagy államférfiú volt, 
midőn Petrovich és Török Bálint mellé gyám
társul rendeltetett, azt mondta: Qui socium ha
bét, dominum habét. Még azon két ember is, 
kik csupán utazásra egyesülnek, egymásra pres
siót gyakorolnak, különben megszűnik minden 
kapocs, minden viszony közöttük. 

Politikai pártok mindig gyakorolnak pres
siót egyes tagjaikra. Kérdem az előttem szóló 
t. képviselő urat : maga azon párt, melynek ő 
egyik főszemélye, nem gyakorol-e pressiót becsü
letes és helyeselhető utón pártfeleire 1 (Derültség.) 
Ez a dolog természetében fekszik. De próbálja 
csak meg egyszer és irjon ki a kormány oly 
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kölcsönt, melyet az országra nézve károsnak tar
tok : legyen meggyőződve a t . képviselő ur, hogy 
époly határozottan független leszek, mint akár
ki más. (Zajos éljenzés jobb felől.) De én nem is 
látom át, hogy ilynemű pressiónak helye lehes
sen. A minisztérium nem vállalt magára felelős
séget azok irányában, kikkel a kölcsönt megkö
tötte, arra nézve, hogy a beterjesztett részletek 
okvetlenül helybenhagyatnak. A minisztérium 
csak azt mondhatta nekik .• mi megkötjük a köl
csönt, föntartva a ház helybenhagyását ; tehát 
nem kötelezte magát sem jogilag, sem erkölcsi
leg. Es én meg vagyok győződve, hogy, ha a 
ház ma egy kölcsönt, melyet a minisztérium köt— 
— föntrtva természetesen a ház helybenhagyását, 
elvetvén, a minisztériumot oda utasítaná, hogy 
kíséreljen meg egy kedvezőbb kölcsönt kötni : 
sokkal több hazafíság és férfiasság van a kor
mányban, semhogy gyermekes daczból azt mon
daná: „én ugy nem játszom", és azért, mert az: 
általa előlegesen megkötött kölcsöntervezet nem 
fogadtatott el, állásáról lemondana. (Tttszés a 
jobb oldalon.) Ily esetben bizonyára követni fogná 
a ház utasitását, és mert a kölcsön nem tet
szett most, mást, talán kedvezőbbet kísérelne meg. 

Hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat he
lyes vagy nem helyes, káros vagy nem káros, 
drága vagy olcsó-e ? azt a többség fogja kimon
dani ; de — ugy hiszem — sokkal természete
sebb volt az, hogy a minisztérium kész tervvel 
állott elő, mintha minket a bizonytalanság ten
gerében hagyott volna vergődni, hogy midőn az 
egyik képviselő a financziális tudomány szabályai 
szerint, vagy gyakran a nélkül is, {Derültség.) azt vi
ta t ta volna, hogy a kölcsönnek legjobb neme ez meg 
ez s a másik az ellen tiltakozott volna mond
ván, hogy: a másik sokkal jobb; az egyik Ang
lia, vagy Belgium, a másik Amerik a jjéldáját 
hozta volna föl, és végre midőn szavazásra került 
volna a dolog, nem tudtuk volna, hogy tulajdon
képen mi fölött vitatkozunk és mit állapítottunk 
meg? Sokkal természetesebbnek tartom, hogy a 
ki valamely törvényt initiál, azt részletesen ki
dolgozva terjeszsze elő. Nekünk jogunk van akár 
az egész törvényt elvetni, akár annak részleteit 
módosítani ; de mindenesetre előbb érünk uzélt 
igy, mint ha határozatlanul tapagatózunk a sö
tétben. Utoljára még csak azt akarom kijelen
teni, hogy én ezen törvényt szükségetsnek és ép-
ugy halaszhatlannak tartom, mint az előttem szóló 
képviselő ur. Es mivel nem tartozom azok közé, 
kik, ha valamit jónak, czélszerünek és elfogad
hatónak tartanak, azon jártatják eszőket, hogy az 
ellen, a mit jónak, elfogadhatónak tartanak, 
mégis micsoda kifogást tudjanak tenni, (Elénk 
derültség jobb felől) és mivel nem is szeretek hosszas 
lenni: azzal végzem előadásomat, hogy én ezen 
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tőrvényjavaslatot lényegében és módozataira 
nézve hasznosnak, szükségesnek és balaszthat-
lannak tartom, azt tehát a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom. (Éljenzés jobb felől.) 

Ha a részletes tárgyalás alkalmával egyes 
pontokra nézve valaki oly javaslatot terjeszt 
elő, melyet én jobbnak tartok, mint a mit a 
törvényjavaslat tartalmaz, minden pressió da
czára, a it reám a pártfegyelem gyakorol, 
okvetlenül arra fogok szavazni. (Éljenzés.) Ismé
telve kinyilatkoztatom tehát, hogy a törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadom. (Zajos 
éljenzés,) 

C s e r n á t o n y L a j o s : T. ház! a benyúj
to t t törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául én is elfogadom. Ezt előre bocsátva, enge
delmet kérek a t. háztól egy pár megjegyzést 
tehetni magára a törvényjavaslatra, és azokra 
nézve is, a miket szerencsém volt hallani az 
előttem szóló képviselő úrtól. Legelőször is egy 
egyszerű megjegyzést bátorkodom tenni arra, a 
mit Pest belváros mélyen t. képviselője be
széde v é̂gén mondott, hogy t. i. ha jónak, vagy 
elfogadhatónak talál egy előterjesztést, egy tör
vényjavaslatot, akkor nem keresi: vajon mi hi
bát találhat benne. Én azt hiszem, hogy azon 
helyzetben vagyunk mi is, ha jónak találunk 
valamit, nem keressük benne a hibát. Hanem 
fájdalom, mi nagyon sokszor vagyunk azon hely
zetben, hogy nem találunk kielégítőnek bizonyos 
törvényjavaslatot, vagy bármely más javaslatot, 
mely a kormány részéről nyujtatik be, de mind
amellett vannak igen fontos okok, melyek min
ket arra birnak, hogy legyőzzük azon javaslat 
iránti ellenszenvünket, ellenvetésünket, és pár
toljuk azt. Ez akárhánj^szor előfordul: hogy töb
bet ne említsek, a budgetben is előfordnlt. Mert 
bizony azon előterjesztések, a mik a kormány 
által két év alatt tétettek, nagyon kellemetlen 
érzelmet keltettek bennünk, sőt meg vagyunk 
győződve, keltettek a többség tagjainak nagyobb 
részében is ; (Ellenzés jobbról) de mindamellett 
megszavaztuk azokat ezen oldalon mi is : mert 
vannak fontos okok, melyek a másodrangú tekin
teteket leg3'özni parancsolják. 

Ezt röviden megjegyezve, magára a törvény
javaslatra nézve én is azt tartom, hogy oly 
nagyon el nem maradtunk volna mások bűne 
és saját hibánk miatt is, ha sok időnk volna 
várni arra, a minek létesítése szükséges, és hogy 
ha a beterjesztett törvényjavaslat épen nem 
azon vádatoknak egyikére vonatkoznék, a melyek
nek létesítése mielőbb szükséges, akkor én is 
azt mondanám, hogy azt el nem fogadhatom, 
épen ezen másod rangú eonsideratiók miatt, 
melyekre csak azért nem terjeszkedem ki, mert 
nem akarom az elmondottaknak ismétlése által 

a t. háznak türelmét igénybe venni. (Helyeslés 
jobb felöl.) De mivel nekünk nincs vesztegetni 
való időnk, s mert ezen terv, mely előttünk 
fekszik, mindenesetre egy oly vállalat valósítá
sát igéri, mely nagy horderejű, igen fontos s 
minél előbb létesítendő hazánk érdekében, azért fo
gadom én el e törvényjavaslatot. És ebben az érzel
memben — megvallom — az által, amiegy igent, ba
rátom, Irányi Dániel által íölemlittetett, maga
mat más véleményre nem tereltethetem. 0 ugyanis 
elismeri, hogy bizonyos része azoknak , melyeknek lé
tesítése javasoltatik, országos érdekű, mindazáltal 
elválasztani akarja másoktól, melyeket nem is
mer el országos érdeküeknek. Erre nézve én a fc. 
kormányelnök ur nézetében osztozom, a mennyi
ben én is azt hiszem, hogy azoknak már előle
ges elválasztása csaknem lehetetlen, habár utó
lagosan, vagyis a valósitásnak folyamatában 
me^r lehet határozni, hogy mik találtatnak nem 
országosaknak, és miket kell továbbra is orszá
gosaknak elismernünk. Mivel pedig országos ér
dekűnek tartom az egész vállalatot — bár egyes 
részletekre nézve, ha alkalmam lesz rá, magam 
is azon véleményemet íogom előterjeszteni, hogy 
azon tárgyak farába tartoznak, melyek semmi-
esetre sem rögtön, hanem csak később létesí
tendők — mondom, mivel átalában az egészet 
országos érdekűnek ismerem el: nem pártolha
tom tisztelt barátom azon nézetét, hogy i t t 
a költségek viselésében egyenlőtlenségnek kell 
lenni. Akár országos, akár nem országos vala
mely vállalat, mihelyt országos voltát elismer
jük, ki is kell mindjárt mondanunk azt, hojry 
viselje annak terhét is az egész ország. It t 
ugyanazon eset íorog fön , mely a vasutak
nál fordult elő ; ott sem osztjuk föl a vasutak 
költségeit egyik és másik vidék közt, amennyiben 
nem mondjuk, hogy egyik vidék a másiknál 
többet fizessen azért, mert hozzá közelebb van 
az indóház, mint a másikhoz. 

Ha országos érdekűnek ismerjük el a vál
lalatot, természetes, hogy azt kell mondanunk : 
viselje a terheket az egész ország; ha pedig raa-
gánérdekünek ismernők, akkor csakugyan azt 
kellene mondanunk, hogy hordják a terheket 
azok, kiknek magán, szűkebb kőrü" érdekében 
fekszik a vállalat létesítése. 

Az exposera nézve azt hiszem, hogy Tisza 
Kálmán nem kivánt semmi olyat, a mi ne lenne 
teljesíthető. Egyenesen azért kívánta azt, hogy 
egy ellenvetéssel kevesebb legyen. És én azt 
hiszem, hogy a minisztérium a legrendesebben 
járhatot t volna el e tekintetben a nélkül, hogy 
helyzetének erejéből bármit is vesztett volna. — 
A mi tisztán az exposét illeti — igaz, hogy 
Angliában egy törvényjavaslatra nézve sincsenek 
exposék, hanem az exposét megadja a házban 
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az illető miniszter; és megvallom, hogy miután 
itt exposé, — olyan legalább, minő nálunk és Fran
ciaországban szokásos. — nem adatott elő, azt 
vártam, miszerint ily fontos javaslatnál, a mi
niszterelnök ur fölállott volna és elmondta vol
na azt, a mit mi az exposéban vártunk ; holott 
ngy láttuk, hogy a t . miniszterelnök nagyon 
kevéssel beérte, és nem mondta el azt, a mi 
Tisza Kálmán javaslata szerint tőle várható volt. 
Hogyha ezt te t te volna előlegesen, akkor nem 
adott volna okot ezen ellenvetésre sem. 

Egyébiránt én azt hiszem, hogy ezen terv, 
mely a főváros emelése és szépítésére vonatko
zik a t. miniszterelnök urnák egy igen kedvencz 
terve, s ennek én részemről rendkívül örvendek. 
Örvendek pedig ugy a főváros emelését mint 
annak szépítését illetőleg, mert nemcsak a vá
ros emelését, hanem valóban, a fővárosnak szép
ségét is országos érdeknek tar tom részemről, a 
mennyiben nézetem szerint ez utóbbinak igen 
tontos, politikai tekintetben nagy horderejű kö
vetkezményei vannak. (Helyeslés jobb felől.) Mon
dom, örvendek annak, hogy ez a kormány-el
nök urnák kedvencz terve : mert meg vagyok 
győződve, hogy ezen kedvencz tervét ugy fogja 
létesíteni, hogy az megelégedésére szolgáljon az 
egész országnak, és saját magának. E tekintet
ben mint kormányelnök mindenesetre ugy fog 
ö eljárni, hogy ne lehessen azután, mint Paris
ban történt, a nagy munkák után, a melyek 
mindenesetre Parist újjá varázsolták, oly váda
kat emelni mostani határozatunknak következ
tében, a milyenek emeltettek Parisban azon fér
fiú administratiója ellen, a ki mindazon szép, nagy
szerű, és mindenesetre áldásos ̂ újításokat kivitte, 
melyek Parisban létesíttettek. És, hogy ha minisz
ter ur ezen részben egész tekintélyével, egész 
ismert erélyével fog eljárni, ugy megvagyok 
győződve, hogy ezen javaslat azon aggályokat 
is elfogja hárítani, melyek most sokak részéről 
tápláltatnak. Csak annyiban voltam bátor föl
szólalni és pártolom a részletes tárgyalásra való 
áttérést. 

I v á n k a I m r e ; Elállók a szótól. 
P a t a y I s t v á n {Zaj. Halljuk! és derült

ség.) T. ház ! A tárgy pro et contra meg van 
vitatva, és én nem is akartam ez iránt fölszó
lalni ; de miután a miniszterelnök ur I rányi 
képviselő ur ellenében annyira megelégedett arcz-
czal vette pártfogása alá a Henczi szobrot és a 
Henczi tért, kénytelen vagyok hozzá egy pár 
szót intézni. En vele egyetértek, ha pártfogása 
alá veszi a ho l t aka t : de miután ő hangsúlyozta 
nagyon az alkotmány tökéletes helyreállítását, 
hangsúlyozta Európában való elismertetésünket: 
— ugy hiszem — nem fogja őt gátolni lovagias-
ságában az, hogy, ha már eddig a honvédek irá

nyában az elismerést hátrál tat ta , hogy legalább 
a holtak iránt lesz annyi kegyelettel, — mon
dom — elvárom azt lovagiasságától és loyalitásá-
tól — hogy a Buda ostrománál elesett honfiak 
emlékezetére emelendő szobor iránt határozati 
javaslatot fog letenni a ház asztalára. {Élénk 
helyeslés a szélső bal oldalon.) Ezt mint mondom, 
elvárom lovagiasságától és loyalifásától. (Helyes
lés a szélső baloldalon.) 

Egyébiránt, a mi a tárgyat illeti, pártolom 
Irányi képviselő ur határozati javaslatát. 

V u k o v i c h S e b ő ° T. ház! Ezen tör
vényjavaslat igen nagy részvéttel és rokonszenv
vel találkozik, a mit éu igen természetesnek 
tartok, tekintve azt, hogy azon mulhatlan szük
ségeken kivül, melyek a törvényjavaslat egy ré
szét képezik, és melyeknek pártolására bennün
ket a kötelesség ösztönöz, vannak e törvényja
vaslatban oly részletek, melyek a mi legforróbb 
kívánságunk tárgyait képezik, és mivel tudjuk 
azt is az életből, hogy a forró kívánságok telje
sítésének pártolásában az ember sokszor még 
inkább részrehajló, mint a szükségesek létesíté
sének támogatásában. 

En tehát, t. ház, megismerem, hogy igen 
nehéz körülmények közt emeltem föl csekély 
szavamat, látván majdnem átalános pártolását 
a törvényjavaslatnak ; de én ezzel egy oly tar
tozást rovok le, {Zaj. Halljuk !) melynek teljesí
tésétől nem fog visszatartani azon forró kíván
ságom sem, hogy Pestet mint hazám fővárosát 
valaha virágzó és boldog állapotban lássam : és 
ezen tartozásom az adózók érdekeit illeti. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

En azt vettem észre, t. ház, hogy — kivévén 
Irányi Dániel barátomat, ki erről futólagosan 
említést te t t — a t . ház előtt még eddig elő 
sem fordult ezen tekintet : pedig t . ház, i t t arról 
van szó, hogy a közteherviselésnek egy uj ne
mét rójjunk az adózó nép vállaira. {Halljuk! 
Halljuk!) 

T. ház! I t t nemcsak arról van szó, hogy 
mulhatlan szükségek vizsgáltassanak, biráltassa-
nak meg és azoknak azután létesítésére az or
szág adója fordíttassák; hanem arról, hogy mel
lesleg oly czélokra is kívánjuk az adófizetőknek 
áldozatát, melyeknek létesítése nem a legközvet
lenebb szükségek, hanem e perezben az óhajtá
sok, remények sorába tartozik. 

En, t. ház, ugy ismerem hazánk állapotát, 
hogy mi a terhektől túlnyomva, még minden szük
ségünket sem vagyunk képesek födözni, és még 
ezek közt is tartozunk jól megvizsgálni, hogy 
melyiket állítsuk első helyre és melyiket halasz-
szuk későbbre. Ily körülmények közt annál 
kevésbé lehet mindazt, a mire vágyódunk, már 
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a jelen időben az adófizető polgárok adójával tel
jesítenünk. 

Ismétlem e szót: „adófizető polgár", t. ház, 
mert tapasztaltam, hogy minden szabad parla
mentben, midőn akármely pénzzel járó törvény
javaslatról van szó, a parlament fülébe egy szó 
sem zeng annyiszor, mint az, hogy „adófizető 
polgár." Erre kell mindannyiszor emlékeznünk, 
midőn uj teher elvállalásáról van szó. (Helyeslés 
a szélső hal oldalon.) 

T. ház! I t t nem azon 24 millióról van szó, 
melyet kapunk, hanem van szó mindössze 61 
millióról, melyeket az ország részint az elősorolt 
mellékes jövedelmekből, részint a mennyire szük
séges, egyenesen az adófizető erszényéből fogna 
megfizetni. 

Másodszor, t. ház, ez igy levén, én köteles
nek érzem magam nyiltan kijelenteni, hogy mit 
tekintek a törvényjavaslatban oly szükségnek, 
melynek pótlásához magam is hozzájárulok oly-
formán, hogy adót rójjunk az országra, — és kije
lenteni, mit nem tekintek annak. (Halljuk.) 

Mindenekelőtt a Duna szabályozását Pesten 
és Pestnek környékén oly föladatnak tekintem, 
melynek elhalasztása bármily rövid időre is nem
csak Pestre, hanem az egész országra nézve ká
ros lenne. 

Mellőzöm magát a kereskedelem érdekét, 
mely e tekintetben világos. Pestnek, mint fővá
rosnak és a benne összehalmozott kincseknek, 
épületeknek, kereskedelmi czikkeknek és egyéb 
drágaságoknak megmentése már oly föladat, me
lyet okvetlenül teljesíteni kell, s mely a város
nak hatáskörén tehetségén kívül áll. 

De a Duna szabályozása oly fontos és költ-
séges tárgy, hogy már az ezen czélnak magának 
előállítására megkívántató összeget sem vagyunk 
képesek egyelőre kiszámítani; mert midőn a Pest 
melletti Duna szabályozásáról van szó, ezt oly 
értelemben kell venni, hogy ne csak Pest városa 
legyen megmentve, hanem kétségkívül vidéke is, 
ugy alól, mint fölül, (Helyeslés) hogy akkor, mi
dőn Pest városát megmentjük, ne okozzunk ár
vizet a környékén fekvő vidéknek. Tehát azt 
sem tudjuk előre kiszámítani, hogy mennyibe 
fog kerülni a Duna szabályozása. 

Ezt tehát szükségesnek tar tva, átmegyek a 
másik czélra, a híd megváltására. (Halljuk!) El
ismerem, hogy a híd megváltása szinten országos 
szükség, de visszatérve arra, a mit mondottam, — 
hogy a mi állapotaink arra kényszerítenek ben
nünket , miszerint a legfontosabb szükségeink 
közül azokat válaszszuk ki, melyeken rögtön kell 
segíteni, s elégedjünk meg azzal, hogy ha ha-
laszthatlan szükségeinket teljesíthetjük — bátor 
vagyok kétkedni a fölött, hogy a hid megváltá
sát rögtön kellene teljesíteni. Emlékezni mél-

I tóztatnak, hogy a múlt évi országgyűlés végén 
I a kormány részéről a költségvetés tárgyalása 
I alkalmával kívántatott egy bizonyos összeg, mely 
i a hid megváltásának eszközlésére lett volna for-
; ditandó. 

A ház ez összeget meg nem szavazta, és 
pedig látszólag azon indokolás mellett, mert azt 
kívánja, hogy előbb alkudozások történjenek a 

' lánezhid-társulattal és az illető tárgyak terjesz
tessenek a ház elé ; de valóban azért mellőzte a 
kérdést, mert nem érzett nagy kedvet annak 
rögtöni megoldására. 

En megvallom, most sem hiszem, hogy a 
hidnak megváltása a mi napjainkban halaszthat-
lanul teljesítendő volna, mert elhatároztatott 
már a nagy kölcsön fölvétele alkalmával, hogy 
a Dunán két összekötő vaspálya-hid építtessék 
ugyanezen kölcsönök összegéből. Kétségtelen, 
hogy már ezen hidnak fölállítása által a forga
lomnak egy része el lesz véve a mostani láncz-
hidról, a mennyiben a forgalom eddig csak ezen 
a hidon eszközöltethetett és ezután több hidon 
fog történhetni. Tudom én jól, hogy ezen hidnak 
fölállítására nézve is szükséges értekezni a mos
tani lánczhid-társasággal s nem akarok azon 
subtiJitassál élni, mely nem illenék egy törvény
hozó testhez: hogy vajon tartozik-e a vasút
iad is azon hidakhoz, melyeknek fölépítése esetében 
a társaság jogos igényeket emelhet? mondom, 
megengedem, hogy tartozik ; hanem mégis azon 
kérdést teszem, hogy vajon követelhet-e a tár
saság époly nagy kárpótlást a vasúti hidnak föl
állításáért, mint a mennyit követelhet, ha csak 
közönséges hidat építünk a Dunán : mert hisz 
i t t csak a vasutvonatok fognak közlekedni, ho
lott a kocsik, szekerek és más jármüvek, vala
mint a gyalogjárók ezentúl is a mostani lúncz-
hidra lesznek utalva ? 

En' azt hiszem, hogy mi a jelen körülmé
nyek közt, midőn országunk annyira tul van 
terhelve az adónak minden nemevei, eleget te
szünk kötelességünknek, nemcsak az ország, de 
Pest városa irányában is, ha a, kormányt oda 
utasítjuk, hogy készítsen rögtön tervet a Duna 
szabályozásáról és az arra megkívántató pénznek 
előállításáról is javaslatot terjeszszen elő. Ha e 
mellett a kormány a Dunán építendő vasúti 
hid iránt szintén értekezésbe bocsátkozik a 
lánczhid társulattal, ezzel, azt hiszem, hogy a je
len időre megtettünk mindent, a mi föladatunk s a 
mit kötelességünk Pest városa irányábanmegkiván: 
mert Pest tekintetében — mellőzve minden óhaj
tást , és szorosan a hidnak megváltását mint 
kötelességet tar tván szemünk előtt, — kettővel 
tartozunk: 1-ször biztosítani Pest városát min
den módon az árviz ellen, 2-or Pestet összeköt
tetésbe hozni az ország minden részével. Ez utóbbi 



162. országos ülés ápril 6. 1870. 381 

el van érve legnagyobb részben az építendő 
vasút és azon hid által, melynek kiépítését a 
pénzügy miniszter a nagy kölcsön fölvétele al
kalmával első föladatul tűzte ki. 

Szükséges még, t. ház, némelyeket elmondani 
azon észrevételekre, melyeknél fogva ugy tekin
tik sokan a törvényjavaslat elfogadását, mint 
okvetlen föladatát a törvényhozásnak Pest 
kereskedésének érdekében, különösen a dockok 
és az úgynevezett boulevardok tekintetében. 
(Halljuk!) 

Én azt hiszem, a dockok semmi esetre sem 
tarthatnak az ország költségeire igényt ; mert 
azon mértékben, a mint fejlődik a kereskedelem 
Pesten, vagy nagyobbodik a város az összekötet-
tetés folytán : magának a városnak van érdeké
ben a dockock fölállítása. Jelenleg a városnak 
nincs szüksége nagyszerű dockokra, mert mind
azon hajók száma, a melyek ide érkeznek, össze
sen igen csekély, és kétségkívül a mint szaporodni 
fog a kereskedelem, Pest városa is szaporítani 
fogja a dockokat. 

Nem élek azon félelemben, hogy nekünk 
most rögtön kellene valami ily rendkívüli mó
don hozzálátni az ily építkezésekhez azon czél-
ból, hogy ez által Bécs általi elnyomatását Pest 
városának elhárítsuk magunktól. Azt hiszem 
hogy ha Pest városa képes volt fölvirágozni, oly-
kép, a mint azt a jelenben látjuk, fölvirágozni 
daczára azon elnyomatásnak, mely alatt oly so
káig szenvedett: kétség kívül nagyobb léptekkel 
fog haladni ezentúl, midőn többé nemcsak el
nyomva nincs, hanem törekvéseiben, az or
szággyűlés által támogattatik. 

A. mi azon intézkedést illeti, mely által fő
városi tanács czime alatt egy egészen uj ható
ság ajánltatik létesíttetni Pest városában, én 
megvallom, azt hiszem: hogy, ha tisztán megtartjuk 
a demarcationális vonalat az országos kölcsön, 
és a város által fölveendő kölcsön közt, akkor 
vegyes hatóságra nincs szükség; mert a mi az 
ország által tétetik, az kezeltessék és tartassák 
az ország felügyelete alatt, a mit pedig a város 
saját eszközei által állit elő, annak mind keze
léséről, mind felügyeletéről gondoskodjék a 
város. 

Kénytelen vagyok még megjegyzést tenni 
Irányi barátom néhány észrevételére vonatko
zólag is. 

A fővárosok munieipalis jogainak megcsor
bítására nézve ugyanis Irányi képviselő ur által 
fölhozottakat nem látom megezáfolva azáltal, ha 
azt mondják , hogy Pest és Buda városa bele
egyeztek e törvényjavaslatba. En megvallom iga
zán, i t t mint törvényhozó kénytelen vagyok azt 
mondani, hogy, ha ők bele is egyeztek ebbe, ugy 
kétségkívül igen roszul őrködtek a munieipalis 

jog fölött; mert a munieipalis jogot Irányi kép
viselő társunk kétségkívül nemcsak ugy vette 
védelme alá, mint Buda-Pestét, hanem átalában 
mint országos jogot : és miután Buda-Pest így 
cselekedett, az ő képviselőinek megbirálására az 
ország munieipalis jogait soha sem volnék haj
landó bízni. (Helyeslés.) En tehát, t. ház, azon 
nézetből, melyből kiindulok a törvényjavaslat 
megbirálására, — szorítkozni kívánván szorosan a 
Duna szabályozás és a Dunán fölállítandó vas-
pályahicl építésére, a jelen törvényjavaslatot a 
részletes tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. 
(Helyeslés balfelől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Én 
ki akarom kerülni azt, hogy ha haza megyek, 
azt mondják otthon nekem: az urak Pesten vol
tak, és nem mertek szólni az ellen, hogy mind
az, mit Pesten kívánnak, megadassék. 

A tanácskozás folyamában egy dolog nem 
hozatott föl és ez az : hogy Pest legyen Magyar
ország fővárosa. Én elfogadom a törvényjavas
latot ; csupán azon kivánatomat fejezem ki, hogy 
Pest csakugyan legyen Magyarország magyar 
fővárosa. Azt mondják : a Duna elválasztja Ma
gyarországot nem tudom mitől ; igaz, volt idő, 
midőn jó volt, hogy a Duna és Tisza elválasztott 
bennünket egy darab ideig: de hogy u ta t csinál
junk továbbra is annak, hogy Pest tovább is 
ugy mint ma ne legyen egyéb, mint Bécs elő
városa, hogy dockokat építsünk csupán a külke
reskedelemre, azt én nem helyeselhetem; ha
nem óhajtom, hogy lehetségessé tétessék az, hogy 
Pesten legyen magyar elem, magyar nép. (Derült
ség. Zaj. Erre is kölcsönt kell fölvenni '.) Meglehet 
hogy önök hozzá szoktak éhez, de mi vidékiek 
nem vagyunk hozzászokva, és én hazafiúi köte
lességemnek tartom, látva, hogy minden válla
lat a mi bécsi, i t t nagyobb rokonszenvre ta lá l 
mint a magyar, nekem pedig egy csöpp kedvem 
sincs Pestet, mint Bécsnek elővárosát szépíteni, 
vagy pedig Pestből uj Jeruzsálemet csinálni. (Zajos 
derültség.) Ez tán nevetségesnek látszik, de az ország
ban mindenütt kívánják, és csak azon remény
nek adok kifejezést, hogy Pestnek azon része is, 
mely nem akar magyar lenni, igyekezni fog, hogy 
Pest egykor Magyarországnak igaz magyar fővá
rosa legyen. {Zaj! Ssayazswik.) 

S z t a n e s z k u Ö d ö n : Az előttünk fekvő 
törvényjavaslat tárgyalásánál nem nemzeti szint 
akarok felvenni, hanem financiális szempontból 
indulok ki, épugy, mint Vukovics t . képviselő 
ur, mert mindenesetre az a döntő: vajon akkor, 
midőn vannak első rangú szükségletek, akkor azo
kat hanyagoljuk el, a másod-, harmad- és 
negyedrangú fényűzési eszméket pedig ka
roljuk föl országos kölesönre. Én ezen törvény
javaslatban a szó szoros értelmében véve, egyá-
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tálában nem látok országos érdeket ; hanem lá
tok igenis localis speciiicus érdeket, és épen ezen 
szempontból nem fogadhatom el azt a részle
tes tárgyalás alapjául. 

A Duna szabályozás igenis országos érdekű, 
de akkor, hogy ha az ország egyik határától a 
másikig szabályoztatik, vagy pedig legalább na
gyobb területen szabályoztatik. De akkor, midőn 
csak két város közt szabályoztatik, én ugy tar
tom, hogy ezen kötelezettség azokat illeti, a kiké 
a part. A docksok épitése szintén helybeli érdek, 
uj híd épitése, vagy a lánezhid megváltása szin
tén nem országos érdek. De bátran merem állí
tani, ha az volnaaczél, hogy Pestből világ-várost 
teremtsünk Bécs ellensúlyozására, szívesen segí
tenék én is e tekintetben, akkor, hogy ha oly 
anyagi helyzetünk volna, a melyeknél fogva ezt 
megtehetjük. De az adózó nép ezt nem birja, 
mert minduntalan adóképességét támadjuk meg, 
és adóképességét nagyobbítani nem igyekezünk. 
A t. miniszterelnök ur felhozott egy mesét a római 
világból, mintha a nagy város volna a gyomor, 
és a vidéki városok a test többi részei. Ha a 
miniszterelnök ur azon értelemben vette ezt, hogy 
a nagy városok mindent felemésztenek a vidéki 
városok rovására, akkor igaza van. De ezen tör
vényjavaslat tárgyalásánál inkább felhozhatta 
volna Fáy András egyik meséjét, mely ide sok
kal inkább illik. A mese t. i. azt mondja, hogy 
a nagyvárosiak a kisvárosiakat igenis felemésztik, 
és a vidéki városok segítik elő a nagyvárosokat. 
Én szeretem, hogy a fővárosok felvirágozzanak, 
de felvirágozzanak az országban mutatkozó jólét 
következtében, ne azonban mesterséges utón, a 
vidéki városok rovására ; mert ez esetben, mint 
a világ minden országában láthatjuk, az anya
város felvirágzásánál a vidékek mindig alább 
sülyednek, az anya-város felvirágzása után a vi
dékek pauperismusa következik. Én tehát mi
után nincs arányban a fényűzés az ország lako
sainak adóképességével, miután e törvényjavaslat
ban a szó szoros értelmében én országos érdeket 
nem látok, én e törvényjavaslatot az átalános 
tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. 

C s a n á d y S a n d o r : T. ház ! Én a mi
niszterelnök ur által előterjesztett, és nagyobb 
részben Pest érdekében felveendő 24 millió köl
csön iránt jelenleg tárgyalás alatt levő törvény
javaslatot sem az időhöz, sem a körülményekhez 
alkalmazottnak, sem méltányosnak és igazságos
nak nem tartom. Kern tartom e törvényjavasla
tot az időhöz és körülményekhez alkalmozottnak 
azon oknál fogva, mert ezen 24 millió kölcsön 
felvétele a mostani időre követeltetik. Jól tud
juk, hogy a legközelebbi ínséges évek következ
tében a nép egy része ínséggel kénytelen küz
deni. Most terveztetik a kölcsön felvétele, midőn 
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az elfogadott állam-adósságok a jelen ország-
g}rülés többsége által felemelt hivatalnoki fizetés, 
valamint az elleneink részére megszavazott nyug
dijak a nemzet adóképességét igénybe veszik; 
most kívánjuk felvenni a kölcsönt, midőn tud
juk, hogy a jelen évben is 8 millió deficittel 
kormányoztatik az ország, most kívánjuk fel
venni a kölcsönt, midőn nincs alap, a melyből 
a felveendő kölcsönnek kamatai fedeztetnének? 
Nem tartom méltányosnak, sem igazságosnak 
a törvényjavaslatot azért, mert daczára annak, 
hogy e törvényjavaslat értelmében, a lánezhid 
megváltására és uj hidak építésére, a Duna sza
bályozására, és a rakpartok kiépítésére megkí
vántató kölcsön az ország minden jwlgára által 
fizettetik vissza, és a kölcsön kamatai az ország 
lakosai által fedeztetnek, mégis e törvényjavaslat 
szerint lejárván a kikötött idő, az ország lako
sai által adott kölcsönből megvásárolt vagyon 
nem az ország tulajdona lesz, hanem tulajdona 
lesz Pest városának. Éu ez eljárást az osztó 
igazsággal nem tartom megegyeztethetőnek. Kü
lönös dolog az uraim, hogy egy város érdekében 
adóztassunk meg egy egész országot, adóztassuk 
meg az országnak azon lakóit, a kik végszük
séggel küzdenek. (Felkiáltás a jobb oldalon: Hol%!) 
Mindenütt, az ország legtöbb részében. Különö
sen tudomása van arról Lónyay miniszter ur
nák, a kinek finánezai e napokban járják keresz
tül kasul executióval az ország különböző vidé
kei t ; az a szegény nép, ha volna mivel fizetni 
adóját, bizonyosan nem tetézné fizetnivalóját 
még azzal is, hogy az ő finánczai részére határ
talan mennyiségű dijakat exekváljanak rajta. En 
magam részéről is óhajtom, hogy a Duna szabá-
lyoztassék; óhajtom, hogy a jelenleg meglevő 
lánezhid kisajátitassék; óhajtom, hogy ujabb hi
dak építtessenek. Én ezen óhajtásaim teljesedésbe 
menetelére örömest megszavazom a 24 millió 
íorintnyi összeget is : oly feltétel mellett azonban, 
hogy ezen vagyonok az állam részére maradja
nak fön, s az államnak jövedelmezzenek akkor, 
ha azok kifizették a felveendő összeget. Én tehát 
t. képviselőház — mert szemem előtt tartom azon 
axiómát, hogy senkit ne gazdagítsunk mások ká
rával, pedig gazdagítanánk akkor, hogyha e tör
vényjavaslatot elfogadnók, mert az ország ro
vására gazdagittatnék Pest városa, és mert nem 
akarom azt, hogy a már súlyos adókkal túlter
helt nép még ujabbakkal is kizsákmányoltassék — 
e jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot 
még részletes tárgyias alapjául sem fogadom el. 
(Éljenzés jobb felől. Szavazzunk ! Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni. 
H á z m á n F e r e n c z : (Nagy zaj.) Nem 

szándékom a t . ház figyelmét hosszasan fárasz
tani s erős szándékom jövőre is tartózkodni a t tól ; 
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miután azonban oly eszméket hallottam említ
tetni a másik oldalról, melyeket fölfogásom sze
rint kiigazítás nélkül hagyni nem lehet, enged
jék meg, hogy csak kevés szóval válaszoljak. 
(Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani egy részről, hogy 
méltánytalanság és igaztalanság e kölesönt Buda-
Pest érdekében fölvenni; más képviselő urak 
pedig azt mondották, hogy megszavazzák bár, 
de azon ellenszenv legyőzésével, melyet maguk
ban éreznek. Vegyük a dolgot számtanilag, mert 
a dolog arithmetikai. Ezen ház megszavazott 
körülbelül 400 milliót vasutakra; ezen ház, — 
mert én a jogfolytonosságot is veszem — ezen 
ház megszavazott 266 millió frtot a földteher-
mentesitési kötvényekben; ezen földtehermente
sítési kötvények Buda-Pestet semmi tekintetben 
sem érdekelhetik, mert Buda-Pest sem nem birt 
jószágokkal, sem az akkori nemességnek kötele
zettje nem volt és Buda-Pest mégis eddigelé még 
sohasem tiltakozott az ellen, hog3r a maga részét 
megfizesse, pedig a reá eső összeg nem csekély, 
sőt nagyobb, mint azon összeg, a melyet a t . 
ház most szándékozik garantirozni, — nem adni, 
de garantirozni. (Helyeslés jobb felől.) Mert Buda-
Pest kerülete, melyhez még csak O-Buda tar to
zik, a múlt évben 14- milliónál többet fizetett, 
tehát az összes adónak körülbelől részét. 
Tessék 9 részre osztani azon 266 milliót, a mely 
Buda-Pest városának egyátalában semmi előnyt 
nem nyújt, s meg fogják látni, hogy Buda-Pest 
önkéntesen fizet mintegy 28 milliót, saját er
szényéből, minden kárpótlás nélkül. 

Tessék venni a vasutakat ; sohasem hallot
tam még, hogy az országnak nem lenne pénze 
a vasutakra , kívánják azt építeni egyrészről 
Bukarestig, és más részről Gráczig ; épitik Galli-
eziába, épitik Fiúméba, pedig tudjuk előre, hogy 
ezen Galicziába vezető vasút bizonyosan oly tőkét 
képvisel, mely nem fogja magát kifizetni. 

Ilyen az alföldi pálya, a mely szintén decen
tralizáló irányban volt épitve, némelykor lehet bol
dog év, a hol valamit fizet, hanem átalában véve 
az országnak terhet fog okozni; nagy része azon 
vasutaknak ugy építtetett, mintha szándékosan 
akarnák Buda-Pestet kerülni s mintha szán
déka lett volna az országgyűlésnek decentrali
zálni a mi vasúti rendszerünket, — mégis Buda-
Pest részéről soha nem hallottunk panaszt. Mél
tóztassék összehasonlítást tenni az adóra nézve: 
Horvát- és Szlavonország fizet 5 millió 400,000 
frt adót; Erdélyországban, a hol Stanesku képvi-
solőtársunk választói is vannak (Bal felől fölkiálr 
tások „Aradon") a múlt év jövedelme 10.100,000 
frt volt, tehát kevesebb, mint a buda-pesti kerü
letben s mégis a vasutak mindennap i t t vannak, a 
vasutak ügye a mint látom, a jövő ülések figyelmét is 

igénybe fogja venni, de senki sem fog arról gondos
kodni, hogy vajon Buda-Pest érintve, érdekelve van-e 
mindezek építésében, vagy nem? — de a fizetésben, 
a teherben, a garantiában Buda-Pest is részt fog 
venni. 

En nem veszem rósz néven senkitől, bár
mennyire akadékoskodjék a jíénzkiadást illető
leg ; de ily állapotban, mint a minőt most arith-
metice állítottam elé , azt gondolom , hogy 
legalább azt a csekélységet Buda-Pest részére 
con gratia kellene tennünk, ami a határozat i ja
vaslatban foglaltatik. 

Én természetesen elfogadom a törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául. (He
lyeslés . Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem 
levén, következnek a zárbeszédek. (Fölkiáltásolc : 
Szavazzunk! Zaj.) Nem lehet még szavazni, mert 
Irányi Dániel képviselő és indítványozó urnák 
végszóhoz van joga. (Halljuk!) 

I r á n y i D á n i e l : Ugy látom, pénzügy
miniszter ur is akar szólam. Az idő előhaladt, 
talán holnap folytathatnók a tárgyalást . (Fölki
áltások : Most!) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj. 
Fölkiáltások : Nem lehet! Halljuk Irányit!) 

E l n ö k : (Zaj.) A szó Irányi Dánielt illeti. 
(Halljuk! Zaj. Elnök csönget.) En kérdem a t. 
háza t : saját szabályait fön akarja-e tartani , vagy 
nem ? (Föntartjuk!) 

En kérdeztem, van-e valaki följrva és föl
írva senki sem volt, ekkor fölszólítottam az in
dítványozó urat, akar-e szólani? és most akar
ják magukat fölíratni a képviselő urak, ezt én 
a szabályok kijátszásának tekintem. (Nagy zaj.) 
En bezártam a tárgyalást, kijelentettem, hogy 
senki sincs fölírva, ennélfogva szó e tárgyban 
senki mást nem illethet, mint a minisztert és 
az indítványozókat. (Csiky Sándor és Almásy 
Sándor szólni akarnak. Zaj.) En fölkérem a t . 
házat ismételve, hogy tartsa főn szabályait, mert 
különben az elnök legjobb szándéka mellett sem 
tarthatja fön a rendet. 

C s i k y S á n d o r : A szabályok értelmé
ben akarok szólani. (Fölkiáltások : Nem lehet. Zaj.) 

A l m á s s y S á n d o r : Én a házszabályok
hoz akarok szólani. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Almássy Sándor képviselő ur a 
házszabályokhoz akar szólani, méltóztassanak őt 
meghallgatni. (Halljuk!) 

A l m á s s y S á n d o r : A házszabályokhoz 
akarok szólani. Szokásban volt mindenkor, hogy 
ha fölírva senki nem volt, az elnöknek meg kel
lett mondania, hogy többé senki sincs fölírva. A 
házszabályok értelmében megtörtént az gyakran, 
hogy még akkor is, midőn a miniszter beszélt 
vala, újra fölíratták magukat : igy történt például 
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Patay István képviselő úr ra l ; (Fölkiáltások jobb 
felől: Nem áll. Zaj) különben az , nem is kiját
szás, hogy ha valaki szólásra akkor jelentkezik, 
midőn az elnök azt mondja, hogy fölirva senki 
sincs, sőt ellenkezőleg, az a szabad szólásnak 
megszorítása, midőn tőlem megvonják a szót, 
pedig ugyanakkor jelentettem magamat szólásra, 
mikor kimondatott, hogy fölirva senki sincs. 
(Zaj. Nem áll! Eláll ) A házszabályok 130. §-a 
igy szól : „ha szólni kivánó nem jelentkezik, az 
elnök a tanácskozást befejezettnek jelenti és sza
vazásra fölteszi a kérdést. I t t azonban jelentke
zett egy-két képviselő ; (Zaj) s miután ahhoz a 
házszabályok 130. §-a értelmében joga volt, az 
nem e szabályok kijátszására történt, hanem 
történt azért, mert jogánál fogva szólani akart . 
(Fölkiáltások : Irányi már fölállott!) Irányi fölkel
hetett, de nem jogosan, mert nem hivatott föl. 
(Halljuk Irányit!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A szabályokhoz 
kívánok szólani. (Zaj. Halljuk Halászt!) T. ház! 
mintán elnök ur azt jelentette ki, hogy Csiky 
képviselő jelentkezése a házszabályok kijátszása 
lenne, méltóztassék megengedni, hogy fölolvassam 
a házszabályok azon §-át. (Zaj fölkiáMsok: Tudjuk!) 
Nem határozhatunk a levegőből! (Helyeslés. Hall
juk!) A házszabályok 126 §-a ugy szól: „Ha 
az elnök azon kijelentésére , hogy szólásra 
többé senki sincs fölirva, akkor sem jelentkez
nék," akkor jelentkezett Csiky Sándor, tehát a 
szabályok értelmében van joga szólani. (Fölki-
kiáltások: Nincs joga!) 

E l n ö k : Senki sem jelentkezett, pedig 
Irányi képviselő ur már föl is állt és azért nem 
szólott, mert Lónyay miniszter ur is kivánt szó
lani. (Zaj) Tessék már ezen kérdést elejteni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A házszabá
lyok értelmében részemről ugy gondolom, ellenke
zőleg előttem szólott t. barátommal, hogy a ház 
t. elnökének tökéletesen igaza van s e tekintetben 
azt, hogy más szólhasson, követelni nem lehet. 

De a t. ház megtette még eddig s azt gon
dolom meg fogja tenni most is (Több hang jobb 
felől: Nem! Fölkiáltások balról: Válaszolnak, mielőtt 
tudnák, miről van s^ő! Halljuk!) Egész tisztelet
teljesen fölkérem a t. képviselő urakat, mielőtt 
kimondják, hogy „nem", hallgassák ki, hogy mit 
„nem". (Bal oldalon nevetés.) 

A t. ház mindenki irányában meg szokta 
tenni, hogy ha egy hosszabb zárbeszédet akar 
valaki mondani és a rendes ülés tar tamára ki
tűzött idő vége közel van, megengedi, hogy azt 
másnap tehesse. Most nemcsak közel van az 
idő, hanem el is múlt, ennélfogva méltóztassa
nak ezen szokass ü élni Irányi Dániel képviselő 
ur irányában is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Miután két óra elmúlt . . . . 

L ó n y a y M e n y h é r t : A szabályok ér
telmében az elnök ur akkor zárja be az ülést, 
mikor a ház belenyugszik. Miután a t. képvi
selő urak a szünnapokra haza óhajtanak menni, 
nem állhat a „két óra," hanem a többség akarata 
határoz. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : En nem óhajtok mást, mint a 
többség akaratát teljesíteni : legkevesebb mellé
kes érdekem sincs; ha tehát a többség kívánja, 
folytassuk az ülést. (Zaj. Fölkiáltások : Folytassuk! 
Ne folytassuk!) 

A kik kívánják folytatni, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség kívánja. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj.) A 
ház határozata minden perczben más meg más. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : A képviselő urat ezennel rendre 
utasítom. (Nagy zaj.) 

C s i k y S á n d o r (a nagy zajban beszél.) 
E l n ö k : Ismételve rendre utasítom a kép

viselő urat, most kérem a t. házat, méltóztas
sék fölhatalmazni, hogy tőle a szót elvonhassam. 
(Fölkiált ások : Fölhaiahnaztatik az elnök ur, méltóz
tassék elvonni a szót!) 

C s i k y S á n d o r (Átalános zaj között leül.) 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha valaki, a 

ki az én előadásom alatt nem volt a teremben 
jelen, a t. miniszterelnök ur beszédét hallotta 
volna, azt kellene gondolnia, hogy én magát az 
eszmét, és pedig nem csak a híd megváltását, 
nemcsak a rakpart, a kikötő és a közrakpart 
építését elleneztem, hanem hogy elleneztem 
a fővárosnak az árviz elleni mentesítését is. 
Pedig méltóztatnak emlékezni : azon kezd
tem beszédemet, hogy ezt nemcsak szüksé
gesnek, hanem elkerülhetlennek és sürgősnek je
lentettem ki, valamint kijelentettem, hogy a 
többi munkákat is, melyek a törvényjavaslatban 
foglaltatnak, olyanoknak tekintem, melyek orszá
gos érdeküek, és főleg országos alapból építendők. 
Ennélfogva el nem fogadhatom azon szemrehá
nyásokat, melyekkel a miniszterelnök ur illetett, és 
egyátalán véve azon mesét nem tartom alkal
mazhatónak magamra nézve, melyet Menaneus 
Agrippáról méltóztatott előadni. En a fővárosnak 
emelését szintúgy szivemen hordom, mint ő : csak 
nem akarom, hogy az, a mi a fővárost közvet
lenül érdekli, országos érdeknek nyilvánittassék; 
és e tekintetben inkább hordom szivemen nem
csak anyagi, nemcsak szellemi, de politikai jo
gait is, mint azon képviselő ur, a ki kételkedett 
szavaimban. A t. miniszterelnök ur azt tartja, 
miszerint lehetetlen elválasztani az országos ér
deket attól, a mi csupán községi érdek. Azt gon
dolom, hogy megmutattam, hogy egyátalában 
nem lehetetlen, még az utakra sem, a mint az 

j más országokban történik, a hol azon utczák, me-
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lyek folytatásai az országos utaknak, országos 
érdeküeknek nyilváníttatnak, és mint ilyenek 
országos segélyben rószesittetnek, és ezeknek épí
tésére az országos közegeknek befolyás enged
tetik. 

Nem íogom, — mert csak személyemre vo
natkozik — azt feleletre méltatni, a mit mi
niszterelnök ur méltóztatott mintegy gunyolólag 
mondani arról, hogy mit teszek én, és különösen 
mit teszen ő, annál inkább, mert az idő előha
ladt, nem fogom azt feleletre fölhasználni, és 
azért átmegyek arra, a mi komolyabb ellenve
tés, arra, mit Kautz te t t . 0 különbséget tesz a kis 
sorsjáték és a nagy sorsjáték közt; én is különb
séget teszek: a kis sorsjáték, az alsó népnek 
megtakarított filléreit zsarolja ki a közkincstár 
javára, a nagy sorsjáték a polgárok egy másik 
osztályához fordul, és azoknak megtakarított 
pénzét használja a kormány érdekében. I t t nem 
az a kérdés, hogy mi czélra fordittatik tulajdon-
képen ; mert maga a kis sorsjáték után bejött 
pénz is hasznos czélra, reproduktív czélra hasz 
náltathatik föl: nem a fölhasználás módja, hanem 
az jön kérdésbe, vajon nem vonatik-e el a sors 
játék által olyan megtakarított pénze a honpol
gároknak, melyet más, czélszerübb módon, saját 
gazdaságuk javítására, saját háztartásuk érdeké
ben használhattak volna föl. 

T. Tisza Kálmán barátom azt mondja, hogy 
ha az ország tetemes költséggel segíti a fővárost, 
akkor joga van megkövetelni azt, hogy ezen 
pénz hovaforditása iránt is beleszólása, felügye
lete legyen. Tökéletesen egyetértek vele, és egy-
átalában nem is tagadtam e jogát az országnak ; 
sőt épen az által, hogy megkülönböztettem az 
országos szükséget a községiektől, kijelentettem 
egyúttal, hogy azon pénz hovaforditását, melyet 
egyenesen országos czélokra fordítunk, a központi 

kormány befolyása alatt akarom t a r t an i ; s e 
részben a városnak csak meghallgatását t a r tom 
mulbatlanul szükségesnek : de korántsem azt, hogy 
közvetlen ő és csakis ő rendelkezzék a pénzzel; 
de ott, hol az érdek nem országos, hanem igenis 
községi, ott a kormáynnak, részemről, csak felü
gyeleti jogot tulajdonítok és korántsem azt, hogy 
egyenesen belefolyjon. 

Deák Ferencz t. képviselő ur nem megszo
rítását a municipais jogoknak látja a jelen tör
vényjavaslatban, hlanem inkább azt, hogy i t t a 
kormány megosztja a maga jogait a várossal; 
és mint elbéb volt szerencsém mondani, ha azon 
czélok kiviteléről van szó, melyek országosak, 
egyátalában nem követelem azt, hogy akár 
Pestnek, akár más városnak túlságos befolyása, 
beleszólása legyen; hanem ismétlem, hogy ott, a 
hol csak a város érdeke forog fön, én a kormány 
beleavatkozását nem tekintem megengedhetőnek 
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és i t t nem engedhetem meg , hogy jogmegosz-
tásról legyen szó, mert i t t mindeniknek a kormány
nak épugy mint a városnak, van hatásköre, mely
ből sem egyiknek sem másiknak nem kell kilépnie. 

Csernatony t. barátom azt mondotta, hogy 
ő is talál ugyan nyomós ellenvetéseket, hanem 
azokat elhallgatja, mert nem lehet várni. 

Már kérem, hogyha veszedelem forogna fön, 
hogy ha az idei árviz veszélye nem múlt volna 
el : akkor azt mondanám akár mi áron ment
sük meg e veszedelemtől, de midőn arról van 
szó, hogy e törvényjavaslat kijavittassék, hogy 
e törvényjavaslathoz a szükséges tervezetek és 
költségvetések terjesztessenek elő, egyátalában 
nem látom át, miért lehet i t t oly Ucalegon ardet. 
féle okkal élni azok ellen, kik a hiányokat fel 
hozták. Hátra van még egy ellenvetés, melyet 
czáfolatlanul nem hagyhatok. Azt mondották, 
hogy a fővárostól azt kívánni, hogy nagyobb 
mértékben járuljon a költségekhez, mint az or
szág legtávolabb vidéke, azért nem eugedhető 
meg, mert vannak oly költségek, melyekhez a 
főváros csakúgy járul, mint bármily más vidé
ke az országnak, a nélkül, hogy ezek a fővárost 
közvetlenül érdekelnék. Tökéletesen áll, hanem 
megengedi nekem a t. miniszter elnök ur hogyha 
azt kérdem, hogy ha ő e külömböztetést meg nem 
engedi, hogy ha ő azt kívánja, hogy minden vidé
ke az országnak csakúgy járuljon a teherhez 
mint Pest városa, és Pest városa nem nagyobb 
mértékben, mint a vidéki városok: akkor miért 
tette be törvényjavaslatába az 5-ik §-t, mely 
külön fogyasztási adó alá akar ta vetni az or
szág fővárosának lakosait, ha nem azért, hogy épen 
mivel az ország fővárosának lakosai nagyobb mér
tékben élvezik annak hasznát, nagyobb mértékben is 
járuljanak a teherhez is ? Ennélfogva én nem tar
tom megczáfolva azon ellenvetéseket melyeket 
tenni szerencsém volt, és megmaradok ezentúl is 
határozati javaslatomnál. (Helyeslés a szélső bal
oldalon.) 

R ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Méltóztassanak megengedni, hogy rö
viden néhány észrevételt tegyek azokra nézve, 
a mik a kölcsönre és annak megkötésére nézve 
mondattak. Mindazon képviselő urak, kik a má
sik oldalon fölszólaltak, azt emliték, hogy mind 
annak létesítése, mi a tárgyalás alatt i törvény
javaslatban foglaltatik, igen szükséges és czélsze-
rü, és azt minél előbb kell létesíteni, azt nem 
ellenzik, sőt pártolják a kitűzött czélt, erre 
nézve azt jegyzem meg, hogy a ki a czélt 
akarja, annak kell akarnia a czél létesítését biz
tosító eszközöket is, miutám pedig a czél elérésére 
csak a kölcsön megkötése és a törvényjavaslat 
elfogadása vezet ; (Mozgás a bal oldalon.) en
nélfogva nem helyeselhető mindazon észrevétel, 
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vagyis mint Debreczen városának t. képviselője 
monda, helytelenítés, a mely a törvényjavaslat 
ellen felhozatott. 

A kérdés pénzügyi oldalára nézve három észre
vételt hallottam tenni. Irányi t . képviselő ur 
azt kérdé, hogy miért köttetik sorsolási kölcsön, 
s fölsorolta mindazon indokokat, a melyeknél 
fogva nézete szerint az ilyen kölcsönök elveten-
dők. Tessék elhinni a t. képviselő urnák, hogy 
elméletileg tekintve az ügyet, én sem vagyok 
nagy barátja a sorsolási kölcsönöknek, és ha 
más módon olcsón lehetne e czélra pénzt az or
szág rendelkezésére bocsátani, akkor én bizonyára 
ezen módot nem hoztam volm javaslatba. Azonban 
volt egy nevezetes ok, mely a kormányt arra 
birta, hogy ezen módot válaszsza. Miután t. i. 
ezen kölcsön egy különös czélra vétetik föl, a 
Dunának az ország fővárosa melletti szabályo
zására, továbbá a népesitési és kereskedelmi ér
dekek előmozditására a főváros területén ; óhaj
tandó volt. hogy ezen pénzügyi műtét keresztül 
vitele által lehetőleg csekély teher háruljon az 
országra. Azon módot kellett tehát választani, 
mely mellett a pénz lehető legolcsóbban szerez
hető meg. Miért javasolja a kormány ezen mó
dot, másik oka az, hogy a Duna szabályozására 
Bécsnél igényelt 24 millió nyereményekkel össze
kötött kölcsön utján szereztetik meg, és én ám
bár tudom, hogy a t. ellenzék nem szereti, ba
rátja vagyok a dualismusnak és miután láttam, 
hogy hasonló czélra a nyereményDyel összekö
tö t t kedvezőbb föltételü kölcsönt alkalmazzák, 
én is jónak láttam ugyanazon módot talán 
szélesebb értelemben és kedvezőbb föltételek 
mellett alkalmazni. A mi különben a sorsolási 
kölcsönnek nemzetgazdászati szempontbóli meg
ítélését illeti, már t. Kautz Gyula képviselő ur 
válaszolt és én csak azt jegyzem meg, hogy a 
kölcsön javaslatba hozott módja is szeliditheti a 
sorshuzási kölcsönök iránt felmerülhető átalá-
nos aggályokat. Ugyanis ezen kölcsönnél nem 
a szegényebb nép részvéte vétetik igénybe, ha
nem valószínűleg azok fogják a kötvényeket ven
ni, kik játék-vágyuknál fogva, különben is sor
solási részvényeket vettek volna. Ezt tapaszta
lásból mondhatom; mert, noha a szabályok, me
lyek az országgyűlés meghagyásából föntartat-
tak, azt tartalmazzák, hogy idegen sorsjegyek 
árulása elkobzás terhe alatt tilos, még 
a múlt évben i t t Pesten nagy számban 
adattak cl ily papírok, és én mint pénzügymi
niszter kénytelen voltam a fenálló szabályok 
szigorát alkalmazásba venni. 

Egy másik figyelemre méltó körülmény az, 
hogy mig legroszabb esetben is mindenki be
fektetett tőkéjét egészen kikapja, sőt ha később 
huzatik, évről évre' növekedik minden sorsjegy 

értéke, tehát azon sorsjegy is, a melyik semmi 
nagyobb nyereményt nem tesz, a nagy nyere
ményekre folyton játszik, és végre 200 írttal sor-
soltatik ki, tehát a befektetett tőke kihuzatik, 

A t. képviselő ur második ellenvetése az 
volt, hogy miért nem nyitottam nyilvános alá
írást, hisz ezt Napóleon is nagy sikerrel alkál
in azta Francziaországban s ott a nyilvános aláírás 
utján vett államkölcsön tízszeresen fedeztetett. 
Ezt azért nem tehet tem: mert hiszen a képvi
selő ur is azt hiszi, és ebben magam is bizo
nyos tekintetben egyet értek, hogy a sorsolási 
kölcsönnek vannak hátrányai, s igy óhajtani 
kellene, hogy lehetőleg a külföld adja tőkepén
zét rendelkezésünkre, tehát kerülni kellett oly 
módot, melynél fogva a belföldi tőkék vétettek 
volna leginkább igénybe, mi a nyilvános aláírás 
módjának alkalmazása folytán állhatott vol
na elő. 

Nem kételkedem, a t. képviselő ur figye
lemmel kísérte a külföldön, mily módok alkal
maztattak ily nyilvános aláírásoknál, kivált ha 
a sikerülésnek politikai czéija is volt, s egy mód 
volt, hogy olcsóbban Íratott ki az aláírás, mint 
hasonló papírok keleté volt, s igy természetes, 
hogy miután előre lehet tudni, hogy árkeletük 
által egy pár nap alatt néhány száztólit lehet 
nyerni, tömegesen jelentkeztek aláírók. Ez azon 
arcanum, a melyet ily nyilvános aláírásnál al
kalmazni szoktak; már pedig ily sikerért néhány 
száztólit veszíteni az állam érdekében nem áll
hat. Egyébiránt Magyarország nem oly tőkegaz
dag ország, hogy bármely kölcsön nyilvános alá
írásából nagyon kedvező és biztos sikert lehetne 
várni. 

Bátor vapyok még Tisza Kálmán urnák 
pénzügyi szempontból te t t észrevételeire nézve 
némelyeket megjegyezni. Fölmentettnek tekint
hetném ugyan magamat erre nézve vála
szolni, miután Pest belváros igen t. képviselője 
megfelelt minden te t t észrevételre; csakis egy 
körülményre válaszolok Azt mondta a t. képvi
selő ur, hogy legjobb lett volna, ha a kormány 
a kölcsön kötésére nézve előleges kötést nem 
tesz, hanem felhatalmazást kér a háztól arra, 
hogy egy kölcsönt köthessen a kitűzött ezé-
lokra. 

Miután pedig a kormány nem ekként járt 
el, ebből azt következteti, hogy pressiot akar 
gyakorolni a kormány saját pártjára, sőt az or
szággyűlésre is. A t. képviselő ur önmaga is be
vallotta ugyan, hogy minélelöbb kell segíteni 
a fővároson, hogy-az országnak még áldozatot 
is kell e czélra hoznia, hogy veszteni való időnk 
nincs: mindamellett előre tudom, hogy. ha a kor
mány a kijelölt czélra, a kölcsön kötésére előleges 
fölhatalmazást kért volna a tisztelt háztól, az 
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ellenzék tisztelt vezére bizonyosan azt mondta 
volna, hogy az nem lehet; ily átalános fölhatal
mazás nem adathatik, mert a kormány bizalmát 
nem birja, ki tudja, mily terhes föltételek mel
lett fog a kölcsön köttetni. Ennélfogva alig hi
szem, hogy képviselő ur ily átalános fölhatalma
zás megadására szavazott volna; ha pedig ily 
átalános fölhatalmazást nem ád, az esetben bi
zonyos maximumot kellett volna megállapítani, 
akkor méltán attól kellett volna tartani, hogy 
az illető bankárok s intézetek, kik nagyon is 
értik saját érdekeiket megvédeni, egyesülvén, pres-
siót gyakoroltak volna a kormányra, mely a tör
vényhozás által föl lett volna bizonyos maximum 
erejéig hatalmazva s ez esetben nlig hiszem, 
hogy a kitűzött áron alól könnyen lehetett vol
na kölcsönt kötni. En sokkal czélszerübbnek hi
szem azt, ha a kormány „megtesz mindent 
arra nézve, hogy a kölcsön, a törvényhozás jó
váhagyásának föntartása mellett, a lehető legol
csóbban előlegesen köttessék meg, s a jelen eset
ben azt ezen kölesönről t i lehet mondani, és a 
törvényhozás határoz az el- vagy el nem foga
dás fölött. Ha a kölcsön kedvező nem volna, a 
ház, mint Pest belváros érdemes képviselője 
monda, meg nem szavazná azt. Egyébiránt az 
előleges kötésnél alkalmazott eljárási módra végre 
megjegyzem, hogy a t. képviselő ur, ki bizonyá
ra hírlapokat olvas, tapasztalhatta, hogy midőn 
a kölcsönkötésre nézve a minisztérium a pénz
ügyminisztert megbízta, nem egy, hanem több 
lapban meg volt említve nem egyszer, hogy 
ez iránt az egyezkedések folyamatban vannak; a 
pénzügyminiszter e végett Bécsbe ment, kikkel 
folynak a tárgyalások ; sőt a kölcsöni iránt egyez
ség még nem is volt készen, már akkor a hír
lapok a részleteket is közölték a kölcsön mód
járól, s arról, hogy minő ajánlatok tétettek. 
A minisztérium minden solid ajánlkozóval érte
kezésbe bocsátkozott, s a lehető legjobb föltéte
leket igyekezett kieszközölni, s ez sikerült is, 
mert 5 és '|10 % a törlesztési járulékból — te
kintve viszonyainkat és az elébbi időkben kö
tött sorsolási kölcsönöket, — valóban kedvezőnek 
mondható ; ennélfogva bátor vagyok a t. házat 
arra kérni, méltóztassék az átalános tárgyalás 
alapjául ezen törvényjavaslatot elfogadni. (Fül
kiáltások : Elfogadjuk ! Nem! Szavazzunk '.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi 
bizottság által beterjesztett, s a pénzügyibizott
ság véleménye szerint szövegezett Duna folyam 
szabályazásáról s a Buda-Pesten létesítendő 
egyébb közmunkákról szóló törvényjavaslatot; igen 
vagy nem? A kik elfogadják méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A nagy többség elfogadja. 
Következik a részletes tárgyalás. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa a 
ezimet.J 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (El!) Tehát 
el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa az 
első szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. (Fölkiáltások: 
el! Idolnap.' Nagy zaj.) Ha a t. ház többsége 
kívánja, folytatjuk. 

D e á k F e r e n c z : (Halljuk!) Az idő rövid, 
de későn is van már, kerüljük azt, mintha erő
szakolni akarnók a dolog kivitelét. Nem szere
tek semmi oly módot, a mely — legalább az 
emberek véleménye szerint — vád alá jöhet. 
(Helyeslés.) 

G r . A n d r á s y G y . m i n i s z t e r e l n ö k : 
T. ház! En részemről is kénytelen vagyok ki
jelenteni, hogy egyátalában nem volt az én 
szándékom a dolgot mintegy keresztül erőszakol
ni, amennyiben mai első felszólalásom alkalmával 
is figyelmeztetem a t. házat, hogy ha a részletekre 
nézve fölvilágositásra volna szükség, szívesen fo
gok azzal szolgálni. Es a mostani tárgyalást 
csak azért gondoltam lehetőnek, mert az idő 
igen rövid, mindnyájan tudjuk, hogy a húsvéti 
ünnepek itt vannak, és ennek következtében bi
zonyosan kívánatos lett volna — ha ily késő 
nem lenne — a dolgot keresztülvinni. 11a azon
ban arra súlyt méltóztatnak fektetni, hogy a 
pressio színe is elkerültessék, méltóztassanak az 
iránt intézkedni, hogy az ünnepek előtti pár 
nap alatt a ház legalább hosszabb ideig tartson 
üléseket, (Helyeslés.) akár ma délután, akár hol
nap ; hogy elvégezhessük azon ügyeket, melye
ket okvetlenül kell elvégezni. Hogy ezen tör
vényjavaslatnak még a nyári munka-idő beállta 
előtti keresztülvitele igen kívánatos és sürgős, 
ezt elismerték a t. képviselő urak a túlsó olda
lon is ; tehát mindenesetre intézkedni kell, hogy 
minélelőbb végezzük ezen ügyet. (Helyeslés. Föl
kiáltások: Folytassuk! Délután! Holnap!) 

E l n ö k : A mi ezen kérdést illeti, tökéle
tesen mindegy, akár még ma végezzük, akár 
holnap, mert ha holnap megkezdjük és a jegyző
könyvet rögtön méltóztatnak hitelesítem, még 12 
órakor át lehet a főrendiházba küldeni. {Ellenmon
dás bal felől, j'ölkiáUások : Hát a végmegszavazás f) 

Most talán nem lenne tanácsos folytatni; 
amennyiben a képviselő urak egy nagy része el
távozott már. (Fölkiáltások! Holnap 9 órakor!) 

Legczélszerübb talán, ha holnap 9 órakor 
kezdjük meg az ülést. (Helyeslés.) Tehát a leg
közelebbi ülés holnap reggel 9 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2*/4 órakor. 
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