
CCLXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 2L-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: ^Kaeskovics Ignácz szabadságot kap.| Kérvények bemutatása. Vukovica Sebő igazoltatik. Deák Fereucz indít
ványa az 1868 és 1869-dik évi államkőltségvetések mikénti tárgyalása iránt elfogadtatík. A kormány lörvényjavasiatokat nyújt be : 
az 1868-dik évi államköltségvetésről s a szőlők megváltásáról. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l o ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni • a szólam kívánók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szep

tember 19-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Kacskovics Ignáez képviselő úr egy 

havi szabadságidó't kér. Megadatik. 
Esztergom szab. kir. város közönsége kéri, 

hogy az O-Budáról Uj-Szőnybe vezetendő vasút
vonal főága egyenesen Esztergom mellett vezettes
sék. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Gyöngyös városa képviselő-testülete a rende
zett tanácsú városok törvényszékei törvénykezési 
költségeinek az állami pénztárból leendő fedezte
tését kéri elhatároztatni. 

Jász-Berény városa törvényszéki tanácsa 
szintén kéri a törvénykezési költségeknek az 
országos alapból leendő megtéritíetésének kegyes 
megállapitását. E két utóbbi kérvény akkor 
fog fölvétetni, midőn az e tárgyban kiküldött bi
zottságnak beadott jelentése fog tárgyalás alá 
kerülni. 

Kozáky Dániel, penezi lakos, Vácz melletti 
mint Pencz és a szomszéd községek e részbeli 
megbízottja, a bordézsmának haladéktalan meg
szüntetését kéri. A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

Privigye város közönsége az országos állandó 
KÉPVH. NAPLÓ. 1865/8. x. 

t i pénzügyi bizottság folyó évi aug. hó 7-dikén 
CCLXXXI. ülésben előadott jelentése ellenére kéri, 
hogy a privigyevárosi törvényszék költségeinek 
fedezése az állam-kincstárból állandóan megtérít
tessék, s valamint eddig az 1868-dik évi márcz. hó 
21-kén 6351. sz. a. kelt m. kir. belügyminiszteri 
rendelet folytán, ugy ezentúl is 1800 forintnak fe
dezése az országos rendes évi költségvetésbe fog
laltassák. E kérvény akkor fog fölvétetni, midőn 
a költségvetés ide vonatkozó része fog tárgyaltatni. 

K u b a János : T. ház ! Szakolcza sz. kir. vá
ros részéről vagyok megbízva a t. házhoz egy 
kérvényt benyújtani, a szomszéd morvahoni sztraz-
nitzi uradalom által Szakolcza sz. kir. város hatá
rából erőhatalommal elidegenített részeknek, s így 
az ország megháborított határainak helyreállítása, 
és ez ügjdben kiküldött országos bizottságnak 1694, 
1754, 1794, s 1830-dik években beterjesztett 
határozatai felett eszközlendő legfelső királyi meg
erősítés, s e szerint a Szakolcza város határa felett 
fenforgó, valamint e helyett országhatárvilíongási 
kérdésnek végleges elintézése végett. Midőn ezen 
kérvényt a t. ház asztalára letenném, kérelmem 
oda terjed, miszerint azt a t. ház a kérvényi bizott
sághoz előleges tárgyalás végett utasítani méltóz
tassék, fentartván magamnak akkor, midőn a 
kérdés a ház előtt fen fog forogni, nézeteimet e rész
ben előadni. 

E l n ö k : A beadott [kérvény előzetes tárgya
lás végett a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Ormos S á n d o r : T. ház! Arad megyébe 
kebelezett Szemlak mezőváros számos lakosai által 
benyújtott kérvényt birtoktagositási ügyben van 
szerencsém bemutatni. Rövid kivonata e kérelem
nek az, hogy miután világos törvény által nincs 
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meghatározva, mely községben van a birtoktago-
sitásnak helye, különösen olyan esetekben, a hol 
a földesúri birtokosok elkülönített birtokkal bírnak, 
a község kéri, hogy a fenmaradt úrbéri viszo
nyokról hozandó törvények alkalmával e tekintet
ben is, mint igen fontos kérdésben, a t. ház intéz
kedni méltótassék; s végre azt kéri, hogy a kiseb-
ség által kívánt tagosítás is helyt nyerjen. 

Elnök: Szintén a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Deák FerenCZ : Tiszt, ház! Ma küldöttek 
hozzám postán két kérvényt a képviselőházhoz: 
az egyik a pécsi tanitó-egylet kérelme az ország-
gjuiléshez. melyben a népiskolai közoktatási tárgy
ban előterjesztett törvényjavaslatra tett szerény 
észrevételeit adja elő,- a másik oly ügyben, a me
lyeién valóban nem ismerek, t. i. Nahoczky Károly 
folyamodik az országgyűléshez, és ő felségéhez 
egy folyamodványt mellékelt a kérvény mellé. 
Ezeket a tiszt, ház asztalára leteszem. 

Elnök: A beadott kérvények a kérvényi 
bizottsághoz tétetnek át. 

Zichy Antal képviselő úr igazolási esetet 
ad elő. 

ZiChy Antal előadó '{olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelenté; ét Vnkovics Sebő Bács-Bodrog 
megye bácsi választó kendéiében megválasztatott kép-
vi$elÖ7iek választása iránt. A bizottság, lejárván a 
rendes 30 nap, végleges igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Vukovies Sebő képviselő 
úr végleg igazoltatik és a IX-dik osztályba so
roztatik. 

Tárgyalás alá jön Deák Ferencz képviselő 
árnak az 1868 és 69-dik évi költségvetés mikénti 
tárgyalására vonatkozó indítványa. Jegyző úr fel 
fogja olvasni. 

PaiSS Andor jegyző (olvassa Deák Ferencz 
indítványátl). 

Deák Ferencz : T. ház ! Nem tudom, kiván-
ják-e most ezen indítványt tárgyalás alá venni; de 
azon esetre is, ha kívánják, én a bővebb indokolást 
nem vélvén szükségesnek, attól elállók, fentartva 
magamnak, ha szükséges leend, a zárszót. Egy meg
jegyzést teszek azonban. Tollhiba lehet vagy sajtó
hiba, hogy a 3-ik bekezdés utolsó soraiban igy áll a 
szöveg: „vagy a minisztérium eljárása az államkölt-
ségek megszavazása miatt alkotmányellenes ne 
legyen." Itt a „nem" kimaradt: „meg nem szava
zása miatt" kellene lenni. Méltóztassanak ki
igazítani. 

Ráday László gr .: T. ház! A szőnyegen 
levő indítványnak egymással nem ellenkező, de 
egymástól tökéletesen különböző két része van. 
Maga az indítvány megkülönböztetést tesz s egé-

!) Lásd aa Irományok 315-dik számát. 

szen más eljárási módot ajánl a folyó 1868-ki költ
ségvetés, és egészen mást az 1869-ik évi költség
vetés tárgyalására nézve. 

Bocsássa meg nekem a t. ház, ha most, midőn 
ezen indítvány egész átalánosságában tárgyalás 
alá vétetik, én ez indítványt szintén két részre osz
tom és szerény észrevételemet s nézetemet tiszte
letteljesen el fogom mondani az indítvány utolsó 
szakaszában az 1869, s az indítvány 5-dik szaka
szában a f. évi költségvetés iránti eljárásra nézve. 

Elsőben is az 1869. évi budget tárgyalását 
illetőleg kifejezem azt, hogy én az indítványt egész 
átalánosságban minden indokolásaival elfogadom, 
és azt hiszem, hogy e tekintetben a t. háznak 
egyetlen tagja Jsem lesz, ki azt el nem fogadná. 
(ügy van !) 

Van ugyanis itt is az utolsó fejezetre nézve 
egy észrevételem, a mennyiben kívánnám, hogy 
ott, a hol a minisztérium oda utasittatik, hogy a 
minisztériumnak egyes költségvetéseit, és mind 
azokat, mik a delegatiókkal s a még nem szente
sitett védelmi törvényekkel nincsenek kapcsolat
ban, mielőbb terjeszsze elő, a törvényes gyakorlat 
s a budget megállapítása czéljából szükségesnek 
vélném ide betenni azt is, hogy köteleztessék a 
minisztérium egyszersmind arra, hogy az 1867-dik 
évi államszámadásokkal egyetemben tegye ezen 
előterjesztését. Erre azonban most az átalános tár
gyalásnál kiterjeszkedni s azt indokolni nem szán
dékozom, föntartván magamnak azon jogot, hogy 
majdan ezen szakasz részletes tárgyalása alkalmá
val erre nézve a t. ház asztalára módositványt 
tegyek le. 

Áttérve az 1868-dik évi költségvetés iránti el
járásra, kétségtelen, hogy mind azon indokok, me
lyek a szőnyegen levő inditvány első szakaszá
ban mind a két költségvetésre nézve felhozatnak, 
különösen azon körülmény, miszerint az idő rövid
sége tekintetéből kivihetetlen, hogy a ház ugy az 
1868-diki mint az 1869-diki budgetet tárgyalja, 
ez ismét oly tény és igazság, melynek ellenében 
bármi kételyt támasztani felfogásom szerint lehe
tetlen. Osztozom azon nézetekben, miszerint segí
teni kell e bajon, miszerint itt az ideje, hogy az 
országgyűlés, a törvényhozás egy lépést tegyen 
arra nézve, hogy valahára rendes alkotmányos 
kerékvágásba visszazökkenjen az államköltség
vetés ügye , hogy valahára képesítve legyen a 
ház, miképen a törvények azt rendelik, arra, hogy 
a következő év költségvetését mindig még azon 
évben tárgyalhassa és állapithassa meg. 

Erre nézve a szőnyegen levő inditvány két 
módot javasol, illetőleg egyet, azt mondván, hogy 
ha ezt el nem fogadná a ház, akkor más módról 
kell gondoskodni, s ezen mód felfogásom szerint 
az, mely az ötödik fejezetben egy átalános budget-
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törvénynek előterjesztésében fejeztetik ki. Azt 
mondja a szőnyegen levő indítvány, hogy lehet
ne segitni a bajon oly módon, ha a ház a minisz
tériumnak az ezen év folyta alatt mind ez ideig 
adott, e folyó hó végéig fenálló meghatalmazást 
adna arra nézve, hogy ezen egész év utolsó nap
jáig ezen felhatalmazás értelmében intézze az ál
lam költségvetését. Később az indítvány azt mond
ja ezen módra nézve, hogy azt sem czélszerünek, 
sem lehetőnek nem tartja. Nem tartja pedig czél
szerünek és lehetőnek jelesen azért, mert az 1867-
diki XII-dik törvényczikk értelmében a delegatio 
által megállapitott összegeknek ugyan azon tör
vény értelmében az ország költségvetésébe be kell 
vezettetniök. Ezt pedig egyszerű meghatalmazás 
által alig lehet eszközölni. 

Bátor vagyok e tekintetben egyéni nézetemet 
kifejezni, és kimondani, miszerint egyszerűen az 
eddigi meghatalmazásnak meghosszabbítása ál
tal valóban nem lenne elég téve a törvény azon 
rendeletének, hogy a delegatio által a közös költ
ségekre meghatározott és megállapitott összegek 
az államköltségvetésbe, mintegy törvénybe fel
véve legyenek. Azonban azt hiszem, a jelen kivé
teles állásban az országos törvényhozás segíthetne 
az által, hogy nem egyszerűen az eddigi meghatal
mazásnak tisztán csak meghosszabbítását monda
ná ki határozatilag, hanem ugyan azon meghatal
mazásban megemlítvén ezen körülményt, a minisz
tériumot fölhatalmazná arra nézve is, hogy ezen 
és némely a törvényhozás által már megállapitott 
kiadásokat hasonlóképen az államkiadások közé 
vegyen fel. 

Azt mondja a szőnyegen levő indítvány, hogy 
ezen eljárás nem lehető és nem czélszerü. Én 
egész tisztelettel bátor vagyok kifejezni azt, hogy 
én ellenkezőleg az indítványban jelölt módot, 
hogy jelenben a törvényhozás csak a főtételeket 
szavazza meg és a részletekbe ne bocsátkozzék, 
gyakorlatilag kivihetlennek tartom. 

Kivihetlennek tartom pedig jelesen azért, 
mert a képviselőtől az kívántatik, hogy szavazzon 
meg bizonyos meghatározott összeget. Már maga 
a képviselői állás, de maga az indítványnak azon 
kifejezése, hogy szavazzuk meg, feltételezi okvet
lenül annak lehetőségét, hogy egyik vagy másik 
képviselő egy vagy más tételt megszavazni vona-
kodhatik. 

Most már, ha a tárgyalás alkalmával bárki a 
t. képviselők közó'l az egyik vagy másik tétel ellen 
szót emelne, indokait nem meríthetné más alapból 
természetesen, mint az, azon tételeknek alapul 
szolgáló egyes részletekből, és ha hasonlókép a 
kormány, az indítvány alapján előterjesztendő áta-
lános budget-törvény egyik vagy másik tételének 
megtámadása esetében, azt védelmezni akarná, az 

szintén indokait előterjesztésének védelmére más
honnét nem vehetné, mint ismét az annak alapjául 
szolgáló egyes részletekből. Van egy eset, egy le
hetőség : t. i. az, ha az előterjesztendő törvényt a 
t. ház minden egyes tagja minden észrevétel nél
kül elfogadja. Azonban, t. ház, én megvallom, ezen 
eset bekövetkezését nem hiszem. Joga levén tehát 
minden képviselőnek felszólalni az egyes tételek 
ellen, akár akarjuk, akár nem, kénytelenek le
szünk, ha nem is minden, de azon megtámadott 
tételekre nézve a részletekbe is belebocsátkozni. 

Az indemnityre nézve, t. ház, bátor vagyok 
kijelenteni, hogy az indemnityk adásának én ba
rátja egyátalában nem vagyok; az indemnitast 
mindig a kényszerűség következményének tekin
tem, a mint azt másnak tekinteni nem is lehet. De 
magában az, a mit a t . ház ez ideig a kormánynak 
az eljárások ós különösen az államkiadásokra nézve 
adott, tulajdonképen nem is olyan indemnitas, a 
hogy az indemnitast valóban érteni kellene. Az 
indemnitas, ugy mint a hogy azt valóban értel
mezni kell, nem felhatalmazása a kormánynak jö
vendőben egyik vagy másik cselekvényt törvé
nyen kívüli módon intézni el, hanem utólagos 
jóváhagyása a kormány egyik vagy másik olyan 
cselekvényének, a melyre a törvény által feljogo
sítva nem volt. Ilyen indemnitast adni a kormány
nak most előlegesen ezen értelmezés szerint lehe
tetlen. Tehát az, mit én ajánlani bátor lessek, s a 
mit mint indítványt a ház asztalára letenni szeren
csém van, az valóban nem ezen correct értelemben 
vett indemnitas, hanem egy felhatalmazása volna 
a kormánynak arra nézve, hogy miután már 
az állam-kiadásokat eddigelé az évnek három ne
gyed részében ilyen felhatalmazás által s ily fel
hatalmazás mellett intézte és rendelte, most már a 
még hátralevő 3 hónapban is ugyanezen felhatal
mazás értelmében járjon el. 

Azt gondolom, t. ház, ha az, a mit a t. kor
mány majdan ezen inditvány alapján előterjesz
tendő átalános budgettörvényben elő fog adni, 
ugyan az lesz, a mi szerint már e folyó év három 
negyedén keresztül intézte a kormány kiadásait, 
akkor tökéletesen egy, akár elfogadjuk aztenbloc, 
akár felhatalmazást adunk a kormánynak arra 
nézve, hogy még három hónapon át ugyanazt al
kalmazza. Ha pedig azon átalános budgettörvény, 
melyet a kormány ezen indítvány folytán annak 
elfogadása esetében előterjesztend, különbözik at
tól, mely szerint a kormány egész mai napig és a 
felhatalmazás folytán e hó végéig eszközölte és 
intézte az állam kiadásait, akkor, ha agyelembe 
veszszük azt, hogy még majdan ezen hozandó tör
vényjavaslatnak itt e házban és a felsőházban is el 
kell fogadtatnia, még azon fölül annak szentesítést 
is kell nyernie, majd körülbelül csak a jövő hónap 
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végén érkezhetik le, és akkor, ha az nem ugyan
az, a mi eddig tényleg gyakorlatban volt, megval
lom, igen veszedelmesnek, feleslegesnek és czélsze-
rütlennek tartanám két hónap végett az eddigi eljá
rást az államkiadások körül megváltoztatni és ezen 
két hónap kedvéért egészen újból rendezni. 

Még egyet kivánok megjegyezni, tudniillik 
azt, hogy én Magyarország törvényhozásához, Ma
gyarország törvényhozásának fontos feladataihoz 
most, midőn az alkotmánynak gyakorlatát alighogy 
megkezdette, sokkal illőbbnek, a törvényhozás mél
tóságának sokkal inkább megfelelőnek tartom azt, 
ha a kényszerűségtől vezéreltetve , kimondván, a 
mint ezen inditványban is kimondva van, hogy 
ebből természet szerint semmi következtetést vonni 
a jövendőre nézve ne lehessen, kimondván azt, a 
mint ezen inditványban is ki van mondva, hogy 
az 1869-dik évi budgetet már a legnagyobb szi
gorral, a leglelkiismeretesebb felelősséggel kell 
még ezen évben az országgyűlésnek tárgyalni, 
mondom, egyéni nézetem szerint azt tartom, hogy 
sokkal inkább megfelel a törvényhozás méltósá
gának az. ha a kényszerűségnek engedvén, az ed
digi felhatalmazást még ezen év végéig meghosz-
szabbitjuk, mint azt, ha számtételeket fogadunk el, 
minden bővebb, minden komolyabb és alaposabb 
megfontolása nélkül és azok törvénybe igtatásába 
bocsátkozunk. 

Ezek azok, a miket az indítványra nézve el
mondani szükségesnek tartottam, és ezeket egy 
határozati javaslat formájában az indítványnak 
kizárólag az 1868-dik évi budgetre vonatkozó ré
szére nézve, van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni. 

Németh K á r o l y : Midőn a parlament tett
leges másfélévi működés után, többé egyszerű in-
denmitykbe bocsátkozni vonakodik, csak a rendszer 
alapelveinek hódol, és erre mindinkább kötelezve 
kell magái éreznie akkoron, a midőn nem csak 
számos más törvényeket már valóban alkotott, 
hanem még az államköltségvetés egyik leglénye-
gesb része tekintetében is, ugy mint a bevételek-
s adónemekre nézve is már tettleg életbe léptetett 
törvények utján intézkedett. Vonatkozva tehát 
mindenekelőtt azon további indemnityre avagy 
miniszteri felhatalmazásra, a melyet a folyó évi 
utolsó negyedre hozott indítványba az előttem 
szólott tisztelt képviselő úr , nem pártolhatom ezt 
annál fogva, mert változtak lényegesen azóta a 
viszonyok s körülmények, a melyek alapján ez 
ideig felhatalmazhatta az ország kormányát arra, 
miszerint egyszerűen fentarthassa az előbbi be
vételeket s kiadásokat; s változott jelesen tettleg 
az ujabb törvény alapján a folyó évi bevétel, mely 
az adók rendezése s részben emelése által, már 
többé nem az 1867-ki kiadásokhoz, hanem a lénye

ges változtatásokkal ajánlatba hozott folyó 1868-ki 
kiadásokhoz áll arányban. 

Én tehát részemről átalában bár mely más 
megfelelő eljárási módhoz inkább ragaszkodván, 
mint az indemnityhez, teljes megnyugvással elfo
gadom a tárgyalás alatti indítványát igen tisztelt 
képviselőtársunk Deák Ferencz urnák; és a midőn 
mégis további felszólalásnak látom szükségét, en
nek oka csak abban rejlik, miszerint éljek az alka
lommal taglalásába bocsátkozni annak, vajon nem 
veszélyeztetnek-e ezen inditványnak elfogadása 
által azon hatósági s közérdekű követelések, a 
melyek a költségvetés egyes részleteiként fordul
ván elő, többé taglalás alá nem vétethetnének és 
ez ideig vitatás alá sem kerültek ? s vajon áll-e az 
én értelmezésem ezen indítvány tekintetében, a 
mely esetre ezen követelésekre sem háramolhatik 
veszély s veszteség ? avagy az én értelmezésemtől 
eltérőleg levén ez magyarázandó, további intézke
désnek támad-e szüksége ? 

Az ebbeli vonatkozásom tárgyát tulaj donkép 
a sz. k. városok törvénykezési költségeinek meg
térítése képezvén : tudomására van a tisztelt ház
nak, hogy ez érdemben felette számos folyamodá
sok intéztettek a házhoz, és elvégre vagy 60 kép
viselő, ezen materiális s politikai tekintetben bár
mely legfontosb tárgygyal versenyező ügyet felka
rolván, határozati javaslatot nyújtott be, a mely 
szerint a folyó 1868-dik évre vonatkozólag, ezen 
városok törvénykezési, rabtartási s közrendőrségi 
költségeinek kimutatására, és a múlt évekre vo
natkozólag ugyanezen költségeknek kiszámítá
sára s valamely megtérítési módnak ajánlatára 
lett volna utasítandó a minisztérium, és hogy e 
szerint határozott elvet s alapot fektettek ezen 
képviselők indítványukba, s gondoskodtak arról 
is, hogy mind a folyó, mind a múlt időbeli követe
léseknek szám szerinti megállapithatása minden pil
lanatban lehetségessé váljék, és hogy a háznak 
különben is szabadságában állván megállapíthatni 
bölcs belátása szerint a kártalanitási tárgyat s 
összeget, az ehhez szükségelt adatokat s kiszámí
tásokat minden irányban előterjeszteni köteleztes
sék a kormány. Tudva van továbbá e tekintet
ben az is, hogy a véleményezéssel megbízott pénz
ügyi bizottság, ezen határozati javaslat ellenében 
azt hozta ajánlatba, hogy a folyó évre a városok 
törvénykezési költségei lévén megtérítendők, 
ezekből 20 percent jöjjön levonásba, bátor a tör
vénykezési kiadások sorába a rabtartási s fogházi 
költségeket különben sem vette számításba, és 
hogy ilykép a megtérítés tárgya sem levén vala
mely határozott elv szerint megállapítva, a múlt 
időbeli kártalanításra vonatkozólag még ezen meg
csonkított törvénykezési költségek felszámítására 
sem találja utasitandónak a minisztériumot, hanem 
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minden irányban szabad eljárás mellett a városok
kal egyezkedést bizza egyszerűen a kormányra. 

Ez tehát azon tárgy, a melyre nézve én akként 
magyarázom ugyan a napirenden levő inditványt, 
hogy az 1868-ki budgetnek csak is átalános ősz
szegei tekintetében engedélyezett vitatása mellett,és 
a városi ebbeli követeléseknek, mint a budget egye
düli részleteinek, a folyó év tekintetében, csakis a 
bizottság javaslata szerint történhető elintézése 
mellett is, egyátalában nem praejudicálhat sem a 
megállapítandó folyó évi budget, sem pedig az 
erre vonatkozó bizottsági véleményezés és ebben 
foglalt utasítás annak, hogy az egy pár hét múlván 
már rendes s részletes tárgyalásnak alávetett 
1869-ki budgettel, ezen városi követelések felett is, 
mint nyílt kérdés felett, minden akadály és az 
eddigi intézkedésektől való függés nélkül határoz
hasson a ház, sőt hogy mindazon ujabb követelések 
is, a melyek a folyó évi budgetben foglalt térítési 
megrövidítésből támadhatnak, az 1869-ki költség
vetéssel kapcsolatban szintén szabadon vétethes
senek igénybe. De vonatkozólag azon esetre, 
hahogy netalán ezen értelmezésem ellenmondásra 
találna, akár jegyzőkönyvi, akár pedig miniszteri 
nyilatkozat utján, határozott és magyarázatomnak 
megfelelő kifejezést vagyok bátor kikérni. S 
minthogy továbbá a bizottsági véleményezés az 
1869-ki budget, jelesen pedig ezen városi követe
leknek kimutatására vonatkozó adatokra nézve, a 
minisztériumtól csak is egyeszkedési kísérleteket 
kíván, és ennél fogva, tisztelt ház, majd csak ily 
tervezeteket, de nem oly különféle adatokat s ki
mutatásokat fogván birni, a melyek alapján bár
mely tág, vagy a kiadások különféle ágazataira 
kiterjeszthető megtérítés volna megállapítható ; s 
idő rövidsége miatt csak is a kéznél levők nyomán 
volna kénytelen eljárni: egyúttal még azon további 
kérést is intézem a tisztelt házhoz, miszerint arra 
nézve, hogy miféle kimutatásokat kelljen a vá
rosok tekintetében bemutatni a minisztériumnak 
az 1869-ki budgettel, azon utasítást méltóztassék 
adni, a melyet a képviselők beterjesztett határo
zati javaslatukban hoztak indítványba. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Az előttem szólók 
bebocsátkoztak magába az indítvány tárgyalásá
ba; én, mielőtt folytatnám annak tárgyalását, figyel
meztetem a t. házat, de különösen az elnökséget, 
melynek kötelessége vezérelni a tárgyalásokat, a 
ház szabályai 25. szakaszára, mely azt mondja, 
hogy valamely indítvány fölvételi ideje megér
kezvén, mindenekelőtt a fölött történjék szavazás 
csak egyszerűen, vajon a ház akarja-e az indítványt 
tárgyalni vagy nem? (Közbeszólások: Igaz! Ugy 
van! Más oldalról; Már a múlt ülésben elhatároz
tatott, hogy ma tárgyaltassék!) A tárgyalás ezen 
stádiumán már tullevén, ha tehát a t. ház mind

emellett a tárgyalást folytatni akarja, én a tárgya
lásba belépek, (Közbeszólás: Szabadságában áll!) 
ugy mégis, hogy ez előzményül ne tekintessék 
más alkalomkor a tárgyalásra nézve. (Közbeszólás 
balról: Tétessék fel a kérdés !) Kérem tehát az elnök 
urat, méltóztassék feltenni a kérdést: akarja-e a t. 
ház az inditványt tárgyalni vagy nem ? 

E l n ö k : A t. ház ugyan elhatározta, hogy 
ezen inditványt ma fogja tárgyalni ; (Ugy van!) 
egyébiránt méltóztassanak arra nézve nyilatkozni, 
kivánják-e ma tárgyalni az inditványt vagy nem? 
(Ma ! Ma ! Hiszen a w/alt ülésben elhatároztatott!) 

Bobory Károly: Én ugyan az acclamatiót 
nem tartom a tisztelt ház akarata helyes kifejezé
sének, hanem azt óhajtanám, hogy vagy felállás 
utján vagy pedig más módon méltóztassanak ha
tározni. 

Zsedényi E d e : T. ház ! Alkalmasint előttem 
szóló képviselő úr nem volt jelen az utolsó ülésen . . . 

Bobory Károly: Itt voltam! 
Zsedényi Ede : . . . mert akkor tudná, hogy 

ezen inditványt tárgyalás végett mai napra tűzték 
ki. (Igaz! Ugy van!) Tehát csak tessék a tárgya
lásba belebocsátkozni, mert az nem lehet, hogy 
most a ház más végzést hozzon. (Nagy zaj.) 

B o b o r y K á r o l y : Kérem a jegyző urat, hogy 
az állítás igazolva legyen, méltóztassék a jegyző
könyvet felolvasni. 

E l n ö k : Kétséget nem szenved, hogy a ház 
szabályaiban az van , mit Bobory képviselő úr 
mondott; hanem a gyakorlat az volt, hogy midőn 
a tisztelt ház határozata által kimondotta, hogy 
egy vagy más tárgyat tárgyalni fog és a napot a 
tárgyalásra kitűzte, a kitűzött napon mindjárt 
hozzá fogott a tárgyaláshoz. (Helyes! Ugy van!) 

B o b o r y K á r o l y : A tisztelt háznak megvan 
azon hatalma, valamely tárgyat, miután kifejezte
tett azon akarata a tárgyalásra nézve, azonnal 
tárgyalás alá venni, tehát az, hogy megtörténjék-e 
a tárgyalás? az csakugyan, mint mondám, meg 
is kezdetett: ezen stádiumon tehát tul vagyunk. 

Szólok tehát most, tisztelt ház, a tárgyhoz. 
(Halljuk !) 

Az indítványozó úr indítványában megem
lített két t á rgya t : fontos két tárgyat, melyeket a 
jövő ülésszakra halasztanunk nem szabad; én 
pedig azt mondom, az indítványozó úr megemlít
hetett volna három tárgyat, melyet a jövő ülés
szakra semmi szin alatt nem halaszthatunk. Az 
indítványozó rír kifelejtette azt, a m i a legfőbb: t i . 
az 1848-ikiIH. törvényczikknek37-ik szakasza azt 
mondja: „A minisztérium az ország jövedelmeinek 
és szükségeinek kimutatását, a múltra nézve az 
általa kezelt jövedelmek uj számadását országgyű
lési megvizsgálás és illetőleg jóváhagyás végett 
évenkint az alsó táblának bemutatni köteles." Te-

M 
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hát nem kettő, hanem három a tárgy. [Zaj a jobb 
oldalon.) Tizenkilencz hónapja annak, hogy az 
alkotmányos és felelős minisztérium megalakult. 
Megadatott a t. minisztériumnak az indenmity a 
költségek iránt.Alkotmányos országban, alkotmány 
mellett, indemnitásnak értelme nincs más, mint hogy 
utólagos számadás lesz. Az utólagos számadás 
1867-re nézve minddedig szükségeltetik. Én azt 
hiszem, utólagos számadás nélkül a múltra nézve, 
a jövó're költségvetés, helyes költségvetés nem 
irányoztathatik. Megadatott a t. minisztériumnak az 
indenmity előbb 1867 végéig, azután 1868 april 
végéig, ismét június végéig, ismét szeptember vé
géig. A t. minisztérium jó korán elénk terjesztette 
az 1868-iki költségvetést. Volt időnk, volt alkal
munk ezen költségvetést tanulmányozni. Tanul
mányoztuk is, sőt a t. háznak pénzügyi bizott
sága azt tárgyalás alá is vette. Ezen költségvetés
ben benne van a közösügyi költség jelen évre a 
delegatiók által meghatározva. Most tehát, miután 
mindez előttünk fekszik, és pedig teljes részletes
ségben, és általunk tanulmányozva, sőt a pénzügyi 
bizottság által is tárgyalva: én, t. ház, nem látok 
semmi akadályt, minél fogva azon költségvetés a 
folyó 1868-ik évre teljes részletességgel ne tár
gy altathassák. Ez magának a t. minisztériumnak 
is érdekében van. Erdekében, mert ettől függ a t. 
minisztériumnak hitele az ország előtt. És mi , 
kik az ország által küldve vagyunk arra, hogy 
mi az ország jövedelmeiről, az ország költségei
ről számadást vegyünk , mi ezt semmi esetre 
már magának a törvénynek értelmében is a jövő 
évre nem halaszthatjuk. A mi pedig illeti azon 
átalános számadást, átalános költségvetést, ez any-
nyit tesz , hogy adjon a minisztérium átalános 
számadást csak ugy nagyjában. Kérdem én, va
jon meg volna-e elégedve a t. minisztérium, ha 
akármely tisztjétől, gazdatisztjétől kellene száma
dást vennie, azzal, hogy az csak átalánosságban. 
azaz más szavakkal mondva, csakúgy nagyjában 
tegyen költségvetést , csakúgy nagyjában adjon 
számadást? Az 1868-iki költségvetésnek tehát tel
jes részletességben kell tárgyalva lenni, és hogy 
tárgyaltathassék teljes részletességében, vele ösz-
szeköttetésben kell lenni a múlt 1867-iki számve
tésnek ; s az összeköttetésben van a jövővel, a 
1869-ikivel is. Hogy tudjuk mi, a nélkül, hogy ez 
előttünk feküdjék, azt, mije van az országnak ? 
nem történt-e nagyobb költekezés , mint a mit 
megbír az ország ereje ? mit csupán csak rendes 
számadás mutathat ki , és rendes költségvetés 
1868-ra nézve, mi a számadásba tartozik. E nél
kül, kérdem , mikép lehessen nekünk az 1869-ik 
költségvetésre nézve intézkedni rendesen ? Az 
1868-dihi költségvetés összeköttetésben van az 
1867-vel. és ismét az 1869-ikivel is. Nem mondom, 

hogy külön kell tárgyalni az 1868- s 1869-diki 
költségvetést, hogy mindkettőt teljes részleteség
ben ; de teljes részletességben az 1868-dikit. Ha 
azt teszszük, akkor könnyebb lesz átalánosságban 
és részletesen megállapítanunk, hogy mennyiben 
kell eltérni az 1869-dikinek az 1868-dikitól. 

Ennélfogva kérem Deák Ferencz indítványát 
elvettetni, és kívánom a tisztelt minisztériumot a 
ház által oda köteleztetni , hogy számvetését az 
1867-dik évre terjeszsze a ház elé, hogy lássa a 
ház, micsoda arányban vannak a jövedelmek a ki
adásokkal, shogy lássa a ház jövőre, mennyire ter-
jeszkedhetik ki az ország költségeiben. 

Ezen kívánságomat, ha a tisztelt ház akarja, 
írásban is leteszem. (Nem kell /} 

Halász Bo ld izsár : Tisztelt ház! Mind a két 
indítvány a minisztériumot kívánja utasítani. Deák 
Ferencz képviselő úr indítványa ar ra , hogy az 
1868-ki budgetet átalános nagyobb összegben mu
tassa elő. Azzal indokoltatik ez inditváay, mert 
arra idő nincs, hogy részletes tárgyalásba bocsát
kozzunk. S ez igaz. Az idővel nem parancsolhatunk. 
A másik indítvány ismét utasítani akarja a minisz
tériumot, hanem csak arra, ,hogy az eddigi indem-
nity alapján intézze az államkiadásokat ennek az 
évnek végéig, azonban az 1869-ki budgetet egész 
terjedelmében mutassa a ház elé, hogy pontonkint 
tárgyaltathassék. Én, tisztelt képviselőház, nem he
lyeslem azon nézetet, a melyet itten Németh Károly 
képviselő úr az indenmity alapján hozott fel: mert 
ha van indenmity, Deák Ferencz indítványa a leg
nagyobb indemnity, mivel utasítja a minisztériumot, 
hogy mielőtt számot adna, mutasson fel, még pedig 
átalános összegben, csakúgy per paus, egy budge
tet, s mi azt fogadjuk el, mert természetesen nem bo
csátkozhatunk a részletekbe, vagy ha bebocsátko
zunk, nem végezhetjük el. Indemnityt ad mindkét 
javaslat; de melyik veszedelmesebb ? E n azt hiszem, 
az első indítványban foglalt igenis az. Ez fölmenti a 
minisztériumot a számadás terhétől, és belebocsát
kozik egy uj költségvetésbe a nélkül, hogy tudná, 
miként gazdálkodott az állam vagyonával, s a 
nélkül, hogy tudná, szükségesek voltak-e azon 
tételek, vagy kell-e helyettök más. 

Én tehát, miután arról vagyok meggyőződve 
s azt hiszem, Deák Ferencz képviselő urnák sin
csen egyéb czélja, mint hogy az alkotmányt meg
őrizze, s a minisztériumnak ne kösse meg a kezét, 
s hogy a minisztérium a kiadásokat megtehesse 
még ez év végéig ; de midőn ezt elérhetjük gr. 
Ráday indítványával is, a nélkül, hogy a minisz
tériumnak ily nagy indemnytit adjunk: én azt hi
szem, hogy miután a gróf Ráday indítványa inkább 
csak módositvány, nem szükséges halogatni a tár
gyalást, hanem méltóztassanak a felett határozni, 
melyik indítvány szerint utasíttassák a miniszte-
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rium. Az én nézetem szerint sokkal ezélszerübb, 
sokkal alkalmasabb azon indemnityt adni meg, a 
mely mellett a minisztérium oly sok ideig kormá
nyozott, mint azt, melyről azt sem tudjuk, helyes-e 
vagy helytelen ? Ennélfogva én Ráday gr. indítvá
nyára szavazok. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Az mondatott, 
hogy indemnitynek megadása az alkotmányos 
helyzettel incompatibilis. Én magamis azt tartom, 
hogy oly dolog indemnityt adni , a mi valóban 
alkotmányos országban nagyon kellemetlen és csak 
a legnagyobb szükség esetére fentartandó, és a 
mennyire csak lehet mindenkor kerülendő. De azt 
kérdem, ha incompatibilis dolog indemnityt adni, 
ugyan nem incompatibilitás hasonlag legalább is 
oly nagy mérvben egy költségvetést megsza1* áz
ni részleteinek megvitatása és ismerete nélkül? 
Én gondolom, hogy ez legalább is ép annyira in
compatibilis az alkotmánynyal. I t t tehát alkotmá
nyossági szempontot, megvallom, ezen téren, nem 
hiszem, hogy egyik vagy másik indítvány is a ma
ga számára vindicálhatna. 

Itt a helyzetből kell kiindulnunk, melyben 
vagyunk, épen azon helyzetből, mely szerint még 
mais alkotmányosan megszavazott költségvetésünk 
nincs, és azon kell lennünk, hogy ezen helyzetből 
mentül előbb ki lehessen szabadulnunk, hogy vala
hára ezen incompatibilitás valósággal meg is szün-
tettessék. Én tehát az ajánlott módozatok közül 
minden esetre azt választom, mely legtöbb reményt 
nyújt nekem arra nézve, hogy ezen helyzetből, 
melyben a költségvetés megállapítása sem az 
egyik, sem a másik ajánlott módon a helyzetnél 
fogva nem lehet teljesen alkotmányos, mentül 
előbb ki fogunk szabadulni; és mint ily eszközt 
fogadom én el a Ráday László képviselő' úr által 
ajánlottat. 

Én azt tartom, alkotmányos szempontból, a 
legroszabb esetben is, mi ezen indítványra nézve 
fölvehető, egyenlő színvonalon áll a kettő; a czél-
szerüség szempontjából sokkal hamarabb ezélhoz 
vezet az, melyet Ráday László képviselő úr aján
lott, mert a Deák Ferencz t. képviselő úr általjava
solt mód szerint minden esetre számokat kellvén 
a háznak meghatározni, ezen számok meghatáro
zásánál lehetetlenség, hogy az egyes minisztériu
mok teendőinek, az egyes tételeknek megvitatásá
ba ne bocsátkozzunk, és oda fogunk jutni, hogy 
magunk lemondunk arról, hogy ezen évre rend
szeresen állapítsuk meg a budgetet, és az időt még 
is el fogjuk veszteni, ugy hogy a jövő évi budge
tet sem fogjuk megállapíthatni. Én, mondom, azon 
utat akarom választani, a mely hamarabb ezélhoz 
vezet, ajánlom tehát a gr. Ráday László képviselő 
úr által indítványozott módozatot. 

A mi itt felemlittetett, hogy a múlt évekről a 

számadások még benyújtva nincsenek: én, ha jól 
értettem, Ráday barátom mondotta, hogy erre vo
natkozólag is szándékozik a részletes tárgyalásnál 
módositványt tenni. És bizonynyal én is nagyon 
pártolni fogom: mert nagyon is szükséges a szá
madások és pedig részletes, indokolt számadások 
előterjesztése. De meg kell még jegyeznem, hogy 
én azon nézetet, melyet egy előttem szóló képvi
selő úr elmondott, miszerint az 1868-diki költség
vetés az, melyet részletesen meg kell állapítani, 
nem pedig az 1869-ki, épen azért el nem fogadha
tom, mert azon mód, melyet ő itt javasol, tökéle
tesen elütne bennünket a czéltól: elütne ugyanis 
azon czéltól, hogy jövőre legalább már az állam
költségvetést alkotmányosan állapítsuk meg: mert 
azt hiszem, hogy ő maga sem gondolja, hogy ezen 
ülésszaknak már nem nagyon hosszú ideje alatt 
mindkét évi költségvetést részletesen meg lehetne 
állapitani, sőt ki is fejezte körülbelül, hogy ezt 
maga sem hiszi. Ha már most az 1868-diki költ
ségvetés részletes meg-állapitásával ezen rövid időt 
eltöltöttük, ott leszünk a jövő év elején, hogy is
mét indemnityhez, ismét nem alkotmányos módo
zathoz kell folyamodnunk. 

É n tehát ezen általam elmondott indoknál fog
va — mert ugy találom, hogy azon ezélhoz, hogy al-
kotmányosanmegáílapitott költségvetésünk legyen, 
legbiztosabban vezet — Ráday László képviselő úr 
indítványát pártolom. (Helyeslés a hal oldalon?) 

B o b o r y K á r o l y (a szószékről): Az általam 
tett módositványt bátor vagyok írásban beadni. 
(Olvassa) : „Deák Ferencz pestvárosi képviselő úr 
indítványát az 1868 és 1869-dik évekrőli költség
vetésre nézve oda kivánom módosíttatni, hogy 
köteleztetvén a minisztérium a múltra benyújtani 
számadását, tárgyaltassék az 1868. évi költségve
tés egész részletességgel, melynek minden adatai 
előttünk feküsznek, és a mennyiben csakugyan 
szükséges lenne, tartassák fen az átalánosság, a 
közbejövő változatok tekintetbe vételével az 1869-
diki költségvetési tárgyalásra." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter . 
T. ház ! A jelen indítvány tárgyalása alkalmával 
többek közt Gzegléd városa képviselője által elő
adatott az, hogy a múlt 1867. évi berekesztett szá
madások előterjesztésére lenne a minisztérium szo
rítandó. E tekintetben van szerencsém nyilvánita-
ni, hogy mindazon kötelezettségeknek, melyek a 
törvény által ki vannak mondva, így egyebek 
közt a berekesztett számadásoknak előterjesztését 
elrendelő törvényes kötelességnek is, minden fel
szólítás nélkül megfelelni a minisztérium el nem 
mulasztandja; sőt miután, ha elfogadtatik a tár
gyalás altatti indítvány , rövid idő, s ugy hiszem, 
pár nap alatt, az egyes minisztériumoknak költ
ségvetését az 1869-dik évre lesz szerencsém betér-
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jeszteni: ugyan ez alkalommal a minisztérium mind
azon adatokat, melyek az 1869-ik évi számadásokra 
vonatkoznak, t. i, az államnak bevételei és kiadá
saira, a tisztelt ház elé fogja terjeszteni, mégpedig 
azon kéréssel, hogy miután a budget megállapí
tásánál nagy fontosságú, sőt lényeges dolog össze
hasonlításokat tenni, és combinálni a múlt évek
nek valóságos jövedelmeit és kiadásait a jövőre elő-
számitottakkal: méltóztassanak a berekesztett szá
madásokról a minisztérium rendelkezésére álló min
den adatokat, melyeket előterjeszteni fogok, min
denekelőtt az állandó pénzügyi bizottsághoz uta
sítani a végből, hogy azokat részletesen megvizs
gálván, a jövő évi budget megállapításánál vegye 
tekintetbe és az előterjesztett számadási adatokat 
megvizsgálván, azoknak eredményét a háznak 
részletesen jelentse be. 

Miután ennélfogva a minisztérium a törvény 
által kimondott kötelezettségének megfelelni kivan, 
ugy hiszem, mind azok, mik a minisztériumnak a 
számadás előterjesztésre való kötelezését illetőleg 
mondattak, feleslegesek és az indítvány tárgyalá
sához nem tartoznak 

Előleg tehát, még mielőtt a múlt évi állam
háztartásról szóló számadásokat beterjeszthetném, 
azokra nézve meg kell jegyeznem átalában, hogy 
az átmeneti korszaknál fogva, ezen számadások 
nem lehetnek oly alakúak, mint azt az alkotmá
nyos fogalmak megkívánják; nem lesznek olya
nok, mint az már az 18 68-diki számadásokra nézve 
lehetséges : mert az alkottmáűyos fogalmak szerinti 
számadások rendszeres felállítására mindenek előtt 
az kívántatik, hogy a történt kiadások a megsza
vazott tételekkel összehasonlíthatók legyenek, te
hát a rendes számadás adása feltételezi a költség
vetésnek alkotmányos és törvényes megszavaztatá-
sát. Epén azért, miután a rendes számadásra néz
ve egyik fő és alkotmányos föltétel egy költségve-
vetésnek legalább fő vonalaiban való megállapítá
sa : nem fogadhatom el Ráday képviselő úr indít
ványát, s ép azért tartom nagy fontosságúnak, 
hogy már most lehető rövid idő alatt az 1868-dik 
évre főbb tételeiben a költségvetés megállapittas-
sék, mert csak ez által lesz a minisztérium azon 
állapotban, hogy a jelen évi számadásokat alkot
mányos tárgyalás végett elkészíthesse, és mihelyt 
azok berekesztetnek, a törvényhozás^ elé terjeszt
hesse. 

Ez egyike azon okoknak, melyeknél fogva 
ugy hiszem, alkotmányosság és ezélszerüség szem
pontjából a mostani körülmények közt egyebet 
nem tehetünk, mint hogy Deák t. képviselő úr in
dítványát elfogadjuk. 

Megvallom, az ellene felhozottak közt egyet
len nyomós okot sem találok, melynél fogva az 
inditvány el volna vetendő; sőt az elleninditványt 

tevő tisztelt képviselő urnák minden indokolása 
saját indítványa ellen szól. Ugyan is, ha szavait 
jól fogtam fel, legelőbb is azt emelte ki, hogy 6 az 
idő rövidségét elismeri; másodszor azt is elismeri, 
hogy segíteni kell a bajon; harmadszor azt állítja, 
hogy az alkotmányos rendes utón kell a törvény
hozásnak a költségvetést tárgyalni. Miután ezek 
elvei, ezekből természetesen következik, hogy a 
képviselőház megtegyen e tekintetben is mindent, 
mi az alkotmányosság fogalmának és a czélszerü-
ségnek megfelel. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A különbség a két inditvány közt az, hogy 
az egyik törvényhozási utón akar intézkedni, a 
másik pedig rendkívüli módot, az indemnitás meg
hosszabbítását ajálnja. Az indemnitás értelmezésére 
nézve elfogadom gr. Ráday értelmezését, miután 
nézetem szerint is az indemnity szót igazság szerint 
roszul alkalmazzuk, midőn a költségvetésre nézve 
hozandó határozatról szólunk. Azonban a törvény
hozás ezen szóval nem is élt: méltóztassanak meg
tekinteni mind az 1867. márczius 4-én hozott or
szágos határozatot, mind pedig a közterhekről 
szóló 1867-diki XVIII . törvényczikket, ugy azon 
két törvényczikket, mely 1868-ban hozatott: ott 
nem indemnitásról , hanem felhatalmazásról van 
szó. Az elleninditványt tevő képviselő úr ismét 
felhatalmazást kivan adni. Méltóztassanak megen
gedni, hogy e tekintetben nyilvánítsam, miszerint 
a minisztérium, miután ez év kezdetén, tehát mi
helyt a delegatio által a szükséges összegek meg
szavaztattak, t. i. áprilisban, benyújtotta a költ
ségvetést, tehát a maga részéről mindent megtett 
arra nézve, hogy alkotmányos, rendszeres tárgya
lása után az államköltségvetésről törvény hozas
sák; és miután ujabb felhatalmazás nélkül is 
lehet maga idejében intézkedni: oly felhatal
mazást, mely a minisztériumra szükség nélkül sú
lyos kötelezettséget hárít, a jelen körülmények 
között el nem fogadhat. 

Egyébiránt ugy hiszem, t. ház, hogy áll azon 
dolog, hogy a ki akar keveset, annak többet is 
kell akarnia. Már pedig alkotmányos szempontból 
Deák Ferencz képviselő úr indítványa minden 
esetre alkotmányosabb, és az alkotmányos eszmék
nek inkább megfelelő, sőt a törvényhozás által 
gyakorlandó egyik fő és lényeges alkotmányos 
jogának gyakorlatába helyezi a házat, mig a má
sik indítvány elhalasztja ezen jog gyakorlatát a 
jövő évi költségvetésig, tárgyalása idejéig. Indítvá
nyozó úr alkotmányosságán nem kételkedvén, 
felteszem, hogy állania kell az alkotmányosabb 
eljárásnak. 

A mi illeti azon indokot, mely az inditvány 
ellenében leginkább kiemeltetett, tudniillik az, 
hogy azon törvényjavaslat tárgyalása, mely az 
inditvány elfogadása után a minisztérium részéről 
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előterjesztetni fog, hosszas vitatkozásra fog alkal
mat adni : erre nézve azon észrevételem van, hogy 
nincs olyan tárgy, melyet, ha hosszasan akarjuk 
vitatni, elhúzni képesek ne volnánk. Meg va
gyok győződve arról, hogy ha létezik ezen szán
dék , a felhatalmazás tárgyalását épen ugy lehet 
bosszúra nyújtani, és ez alkalommal mind azon 
okokat fel lehet hozni, melyek a törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával felhozhatók. Elismerem, 
hogy rendkívüli körülmények között vagyunk, s 
sem az egyik, sem a másik mód nem egészen sza
bályos ; épen rendkívüli körülmények indokolhat
ják azt is, hogy az 1868-diki költségvetést fő téte
lekben szavazzuk meg; de azon állítást, melyet 
Debreczen város érdemes képviselője mondott, 
bogy ezen költségvetést részletes ismerete nélkül 
szavazzuk meg, valóban nem értem. Nem értem 
azért, mert felteszem mindazon képviselő urakról, 
kik ezen tárgyhoz szavazatukkal járulni fognak, 
hogy az áprilisban kinyomatott és kiosztott előter
jesztést ismerik ; felteszem, hogy a pénzügyi bizott
ság pontos és rendszeres munkálatát tanulmányoz
ták, és midőn egyik vagy másik tétel megszava
zásáhozjárulnak, azon elveket, melyek a pénzügyi 
bizottság munkálatában és a minisztérium előter
jesztésében foglaltatnak, ismerik. (Ignz !Epén ez az! 
balról.) De azt tartom, ha az alkotmányos formá
kat meg akarjuk tartani a költségvetés megszava
zására nézve, nem marad más mód, mint amelyet 
Deák Ferencz t. képviselőtársunk ajánlott. 

Igen. kérem a tisztelt házat, hogy már azon 
okból is méltóztassanak Deák Ferencz képviselő 
úr indítványát elfogadni, hogy valahára ne csak 
a költségvetés megállapítására nézve, de a száma
dások előterjesztésére és ellenőrzésére nézve is — a 
mi pedig a tételek megszavazása nélkül lehetetlen 
— hogy azon szóval éljek, melyet az inditványoző 
úr használt, rendes kerekvágásba jójünk. 

Nagy fontosságú körülmény minden alkot
mányos államra nézve az, hogy a költségvetés 
megszavazásánál az alkotmányos ut követtessék, s 
miután én Deák Ferencz képviselő úr indítványát 
alkotmányosabbnak tartom, bátor vagyok ezt 
ajánlani. (Helyeslés jobb felöl.) 

Elnök : Senki sincs szólásra feljegyezve. 
Deák FerencZ : T. ház ! Sem a felhatalmazás 

megújítása s az esztendő végére kiterjeszt/se, sem 
az én indítványom szorosan véve nem normális, 
mert a normális állapot a költségvetésnek részle
tes tárgyalása és elhatározása volna. Nem normá
lis : mert a helyzet sem normális. 

Remélem, Magyarország nem fog jövendőben 
azon eshetőségbe jutni, hogy egyszerre, ugy szól
ván, vagy legalább közel egy pár hó különbség
gel, két évi költségvetés álljon előtte : az egyik 
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az, mely a már majdnem lefolyt, a másik, mely a 
jövő évre szól. 

A helyzet, a körülmények okozták ezen, nem 
normális állapotot. 1867-ben s 1868-nak eddig 
lefolyt idejében, ha akartuk volna sem tárgyal
hattuk volna a költségvetést sem részletesen, sem 
átalánosságban, mert az esztendő elején még nem 
volt kész a költségvetés. Áprilisban azt a minisz
térium beadván, a ház egy, a maga kebeléből vá
lasztott bizottságra bízta megvizsgálását ; s épen 
azért, mivel uj a t á rgy ; épen azért, mert átmeneti 
korszakra vonatkozik; épen azért, mert a külön
féle nehézségekkel megismerkedni és azokon átha
tolni volt kénytelen a bizottság: elhaladt annak 
bevégzése mostanig. E nem normális helvzetbői 
lehetőleg kimenekülni ismét nem normális módon 
leszünk kénytelenek, mert ha normális utón akar
nánk és tudnánk abból kimenekülni, akkor Bobory 
Károly képviselő úr állítása helyes volna, s két
ségtelenül részletesen kellene azt tárgyalni, és 
ennek nincs is más akadálya, mint az idő rövid
sége miatti lehetetlenség. 

A nem normális két mód közöl tehát, az a 
kérdés, melyik czélszertíbb, és melyik — hogy 
ugy szóljak — alkotmányosabb ? 

A költségvetés megállapítása nem csak joga 
a t. háznak, hanem kötelessége is, és a mely pil
lanatban a megállapitás lehetővé válik, azon pil
lanatban minden más mód, mint a megállapitás, 
alkotmányellenes. A minisztériumnak meghatal
mazása semmi szín alatt, semmi tekintetben nem 
megállapítása a költségvetésnek, hanem egysze
rűen az, a minek nevezzük : meghatalmazás arra, 
hogy míg a költségvetés elkészülhet, a közigazga
tást folytassa bizonyos korlátok közt. Most azon
ban előttünk van a költségvetés, megvizsgálva a 
ház azon tagjai által, kiket a ház maga választott. 
Mondhatjuk-e most. hogy az esztendő végéig meg
hatalmazást adunk, azaz nem állapítunk meg sem
mi költségvetést, hanem megbízzuk a minisztériu
mot, hogy a közigazgatást vezesse az eddigi módon, 
és utólag feleljen róla ? Ezt, hiszem, mondani jo
gunk nincsen. A háznak, mondom, joga és köte
lessége megállapítani a költségvetést ; de azt mon
dania, hogy nem állapítja meg egész az esztendő 
végéig és a jövő országgyűlésig, és azon intercal-
laris időre is, mely a jelen országgyűlés berekesz
tése és a jövő országgyűlés kezdete közt le fog 
folyni, a mi hónapokat tesz, azt mondania, hogy 
mi erre nézve nem hozunk határozatot, járjanak el 
a minisztériumok felelősség mellett : arra, azt hi
szem, szorosan véve alkotmányosan nincs joga a 
háznak ; (Elénk helyeslés a jobboldalon), hanem arra 
igen is van joga a háznak, hogy a költségvetés 
tárgyalásának módját meghatározza ; van joga, 
hogy azt mondja: meghatározom a költségvetést 
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fő tételeiben, mert rá nem érek a részletekbe bele 
menni. Különösen nem veszélyes és nem káros 
ez, miután, a mint az indítványban is említettem, 
néhány hét múlva az 1869 ki költségvetést fogjuk 
tárgyalni, annak részleteibe pedig bele megyünk. 
Ha tehát valakinek az elvek ellen van kifogása, 
azon elveket megállapíthatjuk az 1869-iki költ
ségvetésben, és így a jövendőre ez semmi kárt 
nem okoz. 

Nem ereszkedem bővebben a dologba, mert 
nem tartom szükségesnek a hosszas vitatkozást ; 
röviden csak azt mondom, hogy a nem normális 
két mód között én sokkal alkotmányosabbnak tar
tom azt, ha a ház meghatározza a tárgyalásnak 
oly módját, mely a részletek mellőzésével a fő 
tételekre szoritkozik, de mégis megállapítja a bud-
getet, és határozottan kimondja a költségvetés 
összegét, mint ha ismét csak felhatalmazást adunk 
az esztendő végéig, a jövő országgyűlésig, ugy 
hogy ezen országgyűlés az 1868-iki budgetre néz
ve semmi határozatot nem hozna. 

En tehát indítványozom, méltóztassanak az 
általam ajánlott módot elfogadni. (Elénk helyeslés 
a középen. Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf: Tisztelt ház! A vita 
berekesztése előtt szabad legyen nekem az általam 
beadott indítvány támogatására, helyesebben pe
dig az indítványom ellenében felhozott czáfolatok-
ra néhány rövid megjegyzést tennem. 

Mindazok, kik inditványom ellenében felszó
laltuk, különösen az általam mélyen tisztelt indít
ványozó úr, már indítványában is abból indul ki, 
hogy a helyzet, melyben vagyunk, nem normális. 
Itt tehát arról, hogy valami normális eljárást kö
vessünk, szó sem lehet. Átment továbbá az indít
ványozó úr arra, hogy a két rósz közül, melyet a 
kényszerűség parancsol, hogy eszközöljük, melyi
ket fogadjuk el ? 

Abból, hogy az országgyűlésnek, habár ké
sőn is, de egy költségvetést megállapítani nem 
csak joga van, de egyszersmind kötelessége, 
merített egy igen erős f érvet az általa beadott in
dítvány támogatására. Én, t.ház, elismerem, hogy 
az országgyűlésnek ez kötelessége ; de hasonlóké
pen állítom, és azt hiszem, senki sem fogja tagad
ni, hogy minden egyes képviselőnek ép oly szent 
kötelessége, mielőtt valamely tételt megszavaz, 
azon tételnek alapul szolgáló részleteket vizsgá
lat alá venni. Ha áll, hogy a háznak kötelessége 
a költségvetést megszavazni , akkor szerintem a 
háznak nem áll jogában fölmenteni az egyes kép
viselőket azon kötelesség alól hogy mind addig, 
mig magokat megnyugtatva nem érzik, bele ne 
bocsátkozzanak az átalános tételeknek alapjául 
szolgáló részletekbe. 

En-e nézve a tisztelt pénzügyminiszter úr azt 

emiitette, hogy a költségvetés rég ki van osztva és 
azt a pénzügyi bizottság szigorú birálat alá vette, 
ennél fogva azt hiszi, hogy a képviselők aggodal
mai el lehetnek oszlatva, miután ismerik a tételek
nek alapul szolgáló részleteket. Bocsásson meg a t. 
pénzügyminiszter úr, ha kénytelen vagyok illusio-
ját elrontani: mert igenis épen azért, mert képvi
selőtársaim közül többen, mindnyájan foglalkoz
tak az előterjesztett budgettel és egyszersmind is
merik a pénzügyi bizottság határozatait is — me
lyekre nézve meg kell jegyeznem, hogy termé
szet szerint a pénzügyi bizottságnak nem minden 
határozata hozatott közmegegyezéssel és egyhan
gúlag— épen azért, mert ezt ismerik, kötelességük 
lesz az egyes tételek ellen felszólalni, és föl is 
fognak szólalni, s akkor előáll azon eset, melyet 
Tisza Kálmán barátom jelzett: hogy t. i. beleme
gyünk a részletességbe, és az által, hogy ezt tesz-
szük, lehetetlenné lesz az, a mit a t. pénzügyi mi
niszter úr is, az én szavaimat átvéve, mondott: 
hogy a rendes kerékvágásba bele zökkenjen a 
költségvetés szekere. 

Azt mondotta t. pénzügyminiszter úr, hogy a 
számadásokat elkészíteni költségvetés nélkül le
hetetlen . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Rendes, 
törvényes ! 

Ráday László gróf: E n ugy tudom, hogy 
1867-ben költségvetés nem volt, nem is lehetett; 
költekezni pedig kellett, tehát számadásoknak 
1867-dik évről mégis lenni kell. Elismerem, hogy 
emez formájára nem lehet oly tökéletes, mint a 
mostani vagy jövő évi, azonban meg" vagyok győ-

| ződve, hogy a t . pénzügyminiszter úr az 1867-diki 
áílamkiadásokról szóló számadásokat hasonlóképen 
a lehető pontossággal fogja előterjeszteni, és azon 
esetben is, hogy ha e számadások nem is lesznek 
oly tökéletesek, sokkal inkább megnyugvást ta
lálok abban, ha az országgyűlés, melynek többsé
ge oly nagy bizalommal ragaszkodik a miniszté
riumhoz, a minisztériumnak ezen számvetéseiben 
meg fog nyugodni, mint másrészről veszélyt lá
tok abban, hogy ha most az országgyűlés belebo
csátkozik az egyes tő tételek részletes vita nélküli 
megállapításába, mert lehetetlen elkerülnünk azt, 
hogy majd az 1869-diki költségvetés tárgyalásánál 
ezen most ily lóhátról megállapított fő összegek 
bizonyos hatást ne gyakoroljanak. 

Ezek azok, miket inditványom érdekében el
mondani szükségesnek tartottam. 

Bobory K á r o l y : Mint módosító bát or va
gyok néhány szót mondani. 

Halmosy Endre.- Nem szabad h áromszor 
szólani S 

BobOry Káro ly : Azon tisztelt képviselő ur-
Dak, ki közbe szólott, figyelmeztetésül azt mon-
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dom, olvassa meg a házszabályát, mely aztmond-
ia hogy a szónokot félbeszakítani nem szabad ! A 
tisztelt elnök urat pedig felszólítom, hogy ily ren
detlenséget toroljon meg. (Helyeslés.) 

A tisztelt indítványozó Deák Ferencz indítvá
nya és az én módositványom közt kevés a különb
ség. (Derültség.) A különbség esak az, hogy Deák 
Ferencz képviselőtársunk átalánofságban kívánja 
megszavaztatni a jelen évi, 1868-dik évi költség
vetés lételeit, én pedig részletességben. Részletes
ségben azért , mert az 1868-dik évről részletes 
adatokkal bírunk. Deák Ferencz képviselő űr rész
letességben kívánja az 1869-diki budgetet megsza
vaztatni, a melyre nézve még mindeddig részletes 
tételekkel nem is bírunk, nem is bírhatunk, és Deák 
Ferencz képviselő lír mégis részletességben akarja 
megállapittatni azt, a mely épen 1868-ban bírja 
alapját. Elsőben is, szerintem, erős alapnak keli 
lenni, és azután, ha szükséges, a változtatásokkal 
a felépítendő tárgyat lehetend átalánosságban tár
gyalni. Ennélfogva az én indítványom szerint az 
1868-diki költségvetést kell részletességben tár
gyalni, és azután, ha szükség , a kellő változtatá
sokkal'az 1869-dikit. 

Elnök: Nincs senki szólásra felírva. A szava
zási kérdés a következő: az 1868-dik és 1869-diki 
országos költségvetés miképi tárgyalására nézve 
Deák Ferencz képviselő által előterjesztett indít
ványt átalánosságban elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik eífodadják, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A ház az 1868-dik és 1869-diki országos költ
ségvetés miképi tárgyalásának módjára nézve 
Deák Ferencz képviselő úr indítványát elfogadja'; 
ennélfogva a beadott módositványok mellőzendők. 

Most kivánja-e a t. ház a részletes tárgyalást ? 
(Nincs helyeí) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Részletes tárgyalásnak 
nincs helye; a minisztérium utasittatni fog a költ
ségvetés beterjesztésére. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Csak annyiban van helye a részletes 
tárgyalásnak, a mennyiben némely képviselő urak 
emiitették, hogy a részletes tárgyalásnál lesznek 
észrevételeik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

R á d a y L á s z l ó gr . : Bocsásson meg a t. ház, 
de azon nézetben vagyok, hogy a részletes tárgya
lást, melyen különben is keresztül fogunk menni, 
az indítvány egyszerű felolvasása á l ta l , ez alka
lommal mellőznünk nem lehet: mert az indítvány 
határozott utasítást foglal magában, utasítást a 
kormány részére, hogy törvényjavaslatot terjesz-
szen elő. Lehetnek már moít egyes képviselők, 
kik egy vagy más tekintetben még bizonyos uta
sítást kivannak adni a minisztériumnak arra nézve, 
hogy majd az előterjesztendő törvényjavaslatokat 
egyre vagy másra terjeszszék ki. Azt gondolom 
tehát, a ház szabályai értelmében a részletes tár

gyalást mellőzni nem lehet, mihelyt van képviselő, 
ki kijelentette, hogy a részletes tárgyalásnál inó-
dositványa lesz. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványának 1, 2, 3 és 4-dik kikezdését, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa az ó-diket.) 

Nyáry P á l : Én hiszem, hogy a tisztelt indít
ványozó lír benne értette indítványában azt, mit 
én itt az 5-dik pontban ki akarok fejeztetni, (Hall
juk!) csak igen röviden. Nevezetesen ott, hol az 
mondatik: „hogy miután ezen évnek három negye
de már lefolyt, és csak 3 hónap van még hátra, a 
ház e költségvetést ezúttal, mellőzvén a részletes 
tárgyalásokat, csak átalános összegekben szavazza 
meg:" kívánnám beszuratni: „minden ebből, a 
jövő 1869-diki költségvetésre nézve vonható kö
vetkeztetés nélkül." (Átalános helyeslés.) 

PaiSS Alldor j e g y z ő (olvassa az indítvány 6, 
7 és 8-dik kikezdés't, melyekre nem történik észrevé
tel. Olvassa a 9-diket.) 

Ráday L á s z l ó gr . : Tisztelt ház ! Azon sze
rencsés helyzetben vagyok, hogy meg vagyok győ
ződve, miszerint benyújtandó módositványom elle
nében a ház egy tagja által sem fog észrevétel fel
hozatni, nem pedig azért, mert én is azon kezdhe
tem módositványom indokolását, amin t. barátom 
Nyáry P á l : hogy meg vagyok győződve, hogy 
a mennyiben a törvényben benne van, t. indítvá
nyozó úr is ugy értelmezte az utolsó szakaszt, 
mint a hogy én módositványom által azt még vi
lágosabban kifejezni gondolom. Tudniillik ugy 
értelmezte, hogy midőn itt az előterjesztendő bud-
getben a minisztériumok egyes költségvetéseiről 
emlékezett, ugyan ott értette ágy az 1848-diki 
I I I . t. ezikk 37-dik, mint az 1867. X. t. czikk ér
telmében azt, miszerint a megelőzött évről szóló 
számadások hasonlókép bemutattasanak. A. t. pénz
ügyminiszter úr hasonlókép azt nyilatkoztatta, 
hogy a számadások igen rövid idő alatt készen 
lesznek és be fognak terjesztetni. Igen tudom, 
hogy itt azon észrevételt lehetne tenni, hogy itt 
nem a megelőző évről, hanem az 1867-kiről kell elő
terjeszteni a számadásokat, miután a megelőző 
évről nem lehet, mert azok még befejezve nincse
nek. Kívánnám tehát, és módositványom csupán 
oda terjed ki, hogy az indítvány utolsó szakaszá
nak 4-dik sorában e szó után „kapcsolatban" tétes
sék be : „az 1867-dik évi államszámadásokkal egye
temben." (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Én az indítványba azért 
nem tettem bele, mert nem tartozik hozzá. Itt 
ugyanis a költségvetés tárgyalása módjáról be
szélünk ; ez pedig már kötelessége a minisztérium
nak. Hanem az elvet helyeslem, és ha valakit meg
nyugtat, nem ellenzem, hogy bemenjen a határo
zatba, mely e fölött fog hozatni. Mert az én néze

ss 
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tem itt az, hogy a minisztérium tartozik a lefolyt 
1867-dik évről a számadásokat előterjeszteni, és 
elvárjuk a minisztériumtól azt, hogy az 1868-diki 
évnek első feléről legalább kimutatást, adjon elő 
még ez országgyűlés folyama alatt. En nem bá
nom tehát, ha bele megy. 

Elnök : Ha elfogadja a t. ház, bele fog té
tetni. (Elfogadjuk!) Ennélfogva a t. ház Heík 
Ferencz képviselő indítványát mind átalánosság-
ban, mind részleteiben elfogadta: az tehát ki fog 
adatni a minisztériumnak hozzá való alkalmazko
dás végett. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Miután a végzés kimondatott, e végzésnek 
meg kívánván felelni, van szerencsém benyújtani 
a tisztelt háznak a törvényjavaslatot az 1868-diki 
államköltségvetésről. Ezen törvényjavaslatot átte
kintvén, méltóztatnak meggyőződni, hogy az alak
jára nézve is teljesen megfelel az alkotmányos ki-
vánalmaknak. A mi a számokat illeti, azon meg
jegyzésem van, hogy a most hozott határozatnak 
megfelelőleg, a második szakasz első tételét kivé
ve, a többiben mindenütt a pénzügyi bizottság ál
tal javaslatba hozott számok foglaltatnak a tör
vényjavaslatban. Egyébiránt van még ezen kívül 
szerencsém benyújtani egy összehasonlítást aa 
1868-diki államköltségvetés és a pénzügyi bizott
ság jelentése között. Hogy t. i. a tárgyalások meg-
konnyiítessenek, összeállittattam egy összehason
lítást minden egyes fő tételre nézve a minisztérium 
által előterjesztett javaslat szerint, ugy azon mó
dosítások szerint, melyeket a pénzügyi bizottság 
javaslatba hozott; végre egy harmadik rovatban 
benne foglaltatik, melyik tételt kívánta a bizott
ság fölebb emelni, és melyiket leebb szállítani, a 
miből kitűnik, hogy minő különbség van a minisz
teri előterjesztés és a pénzügyi bizottság javaslata 
közt. Ezen két előterjesztést bátor vagyok azon 
kéréssel benyújtani, hogy azok kinyomatását, ki
osztását és az osztályokban való tárgyalását el
rendelni méltóztassanak. 

Elnök: Ha a tisztelt ház ugy kívánja, a tör
vényjavaslat felolvasottnak tekintetik, s ki fog 
nyomatni '). 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztériumnak van szerencséje a szőlők meg
váltásáról szóló törvényjavaslatot tái-gyalás végett 
a t. ház asztalára ezennel letenni. 

Ghyczy K á l m á n : Felolvastatik a törvény
javaslat előbb ? (Maradjon !) 

E l n ö k : A t. ház felolvasottnak tekinti. Szin
tén ki fog nyomatni'-). 

Ghyczy Ká lmán: T. ház ! Egyátalábannem 

',) Lásd az Irományok 316-ik számát. 
s) L4sd as Irományok 3 17 • dik számát. 

szándékozom az előterjesztett törvényjavaslatnak' 
tárgyalás alá vételét gátolni vagy akadályozni. Ez 
a törvényjavaslat, ha néhány hónappal ezelőtt, 
akkor, midőn a háznak ezen oldaláról más tárgyak
kal kapcsolatban sürgettetett, terjesztetett volna 
elő, egész részletességgel, kimeritőleg s bizonyosan 
minden félnek megnyugtatásával tárgyaltathatott 
volna; most ez időszakban oly későn történt a tör
vényjavaslat beterjesztése, miszerint, ismétlem, azt 
előleg nem tárgyalni nem lehet, s még talán az 
eló'lege8 tárgyalás mellett sem lesznek mind azon 
nehézségek teljesen elháríthatok, melyek e tör
vényjavaslatnak később történt beterjesztéséből 
származnak. 

De nem erről szándékozom nyilatkozni; ész
revételem más tárgyra vonatkozik. A szőlők után 
járó adózások csak egy ágát képezik az urbérrel 
rokontermészetű viszonyoknak; ezen kivül vannak 
más nagyfontosságú has- nnemü viszonyok is, pél
dául az irtványoknak kérdése, az úgynevezett 
curialis zsellérek, telepitvényesekjövendőbeli álla
pota, a királyi kisebb haszonvételek ügye. Mind
ezen tárgyak elintézését az országban sok ezerén 
óhajtva várják. Ezen tárgyaknak elintézése a jog 
és méltányosság alapján szintén 0I3' fontos és sür
gős, mint az, a mely azon törvényjavaslatban fog
laltatik, melyet a t. miniszter úr most terjesztett 
elő- Azon körülmény, hogy most szüret van, leg-
felebb csak azt indokolhatja, hogy ezen törvény-
javaslat más hasonnemü tárgyak felett előleg tár
gy aítassék; de azt nem indokolja , hogy a többi 
hasonnemü táiyyak tárgyalása elmaradjon jövő 
bizonytalan időre. 

Többször szorgalmaztatott már az, hogy az 
urbériséggel rokon, birtokviszonyok iránt törvény
javaslatot terjeszszen a minisztérium a ház elé: 
a minisztérium részéről ez mindig megígértetett, s 
ugy a felszólítás, mint a minisztérium ajánlata 
közhelyesléssel fogadtatott; sőt ámult alkalommal 
a t. eultusmíniszter úr ki is jelentette, hogy ezen 
törvényjavaslat már készen is van. s bármikor elő
terjesztheti. Én tehát kötelességemnek tartom, tisz
telettel felszólítani a minisztériumot, hogy az urbé
riséggel rokontermészetű , mindennemű birtokvi
szonyoknak, az úgynevezett hűbéri maradványok
nak jog és méltányosság alapján leendő elintézé
séről törvényjavaslatot mielőbb előterjeszteni mél
tóztassék, hogy ezen tárgyak még ezen országgyű
lés alatt megoldást nyerjenek. {Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! A szőlőbeli adózá
sok megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgya
lása rögtön szükséges: mert nem mindegy, ha azt 
a napokban végezzük be, vagy októberben; a többi, 
urbérrel hasonló természetű adózások megszünte
tésére nézve pedig nem nagy különbséget tesz, ha 
most veszszük-e elő vagy októberben. 
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A szőlőbeli adózások megszüntetését most kell 
elővennünk, ez nem halasztható. Utána j ön , vagy 
egyúttal azzal felveendő a mai indítvány, mely 
elfogadtatott, és a törvényjavaslat, mely benyujta-
tott az 1868-diki költségvetés miképeni tárgyalá
sára: mert erre is csak 8—9 nap van. 

Ugyanazért én indítványomban világosan ki
mondottam, hogy a többi úrbéri és hason termé
szetű adózásokra nézve is a javaslat még ezen 
országgyűlés alatt elkészíttessék. 

En ugy tudom, maga ezen szőlőtized iránti tör
vényjavaslat azon törvénycomplexumból vétetett ki 
előleg; ujabb felszólítás, határozat arra tehát alig 
lesz szükség: mert a minisztérium ugy is kijelen
tette, hogy még ezen ülésszak alatt tárgyaltatha-
tik ; legalább rajta nem múlik, hogy tárgyaltassék. 
[Helyeslés.) 

En tehát azt tartom, ezen szőlőbeli adóztatást 
minél előbb mindenekelült tárgyaljuk, és az kinyo-
jivomatva, minthogy 'ez is törvényjavaslat, most 
erre határozzuk el, hogy ezennel az osztályokhoz 
utasittassék . valamint a költségvetésre nézve is. 
Hiszen már az egyiket holnap elővehetik az osztá
lyok , hogy minél előbb ide juthasson. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : ü g y hiszem, hogy itt mind
járt ez ülésben meg kellene határozni, (Nagy zaj) 
különben igen bajos :\ különböző osztályokat az 
elnök által meghivatni. Jobb lesz azért a határna
pot itt kitűzni, és miután az előterjesztést ú g y i s 
ki kell nyomatni és tanulmányozni, azt javaslom, 
hogy szerdán 10 órakor tartsanak az osztályok 
ülést. (Nag i zaj. Holnap!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Már az, hogy 
az inditvány megtörtént, eltörölte elvben a szőlő-
dézsmát. En azt indítványozom, illetőleg a napi
rendre nézve azt hozom javaslatba: méltóztassék 
a ház egy igen rövid határozatot tűzni ki a tör
vényjavaslat tárgyalására. (Zaj.) Igaz, hogy a ház
szabályokban az van , hogy a mely előterjesztés 
törvény alkotását ezélozza, az nem kerülheti el az 
osztályokat; de hisz a ház dispensálhatja magát, 
és ha megtörténhetett, hogy az Ősiség, az urbéri-
ség elvben eltöröltetett és a kivitelre nézve a mi
nisztérium utasíttatott: miért ne mondhatnók ki itt, 
is mindenekelőtt, hogy a szőlődézsma elvben el 
van törölve? (Zaj.) Azt hiszem, ha van tárgy, me
lyet harmadnapra sem halasathatunk, ez bizonyára 
olyan. Ma is intéztek hozzám kérdést, hogy mi 
fog a szőlődézsmával történni? íme az ujoncz-
kérdésben már több megyében különfélekép hatá
roztak; ne okozzunk tehát ezzel zavart; mondjuk 
ki elvben: hogy a szőlődézsma el van törölve. 
(Nagy zaj. Holnap! Szerdán:) 

Vukovics Sebő : Én megvallom, tisztelt ház, 
hogy ismereteim e tárgyat illető előzményekben 
igen tökéletlenek, s meglehet, hogy e szerint vagy 

a formában, vagy magában a dolog állásában né
mi hibát fogok elkövetni, midőn az előterjesztett 
véleményekre és indítványokra röviden el fogom 
mondani véleményemet. 

Hogy ezen tárgynak mielőbbi eldöntése kí
vánatos, nem szenved kétséget, mert minél tovább 
marad az eldöntetlenül, és minél inkább fejlődik 
ki alkotmányos parlamentalis életünk, annál in
kább lesz ezen tárgy Eris almája a két parlamen
talis párt között. De megvallom, mindamellett, 
miután emlékszem, hogy ezen hátramaradt úrbé
ri viszonyok megszüntetése még ez országgyűlés 
elején vagy legalább közepén szóba hozatott, és 
mindekkoráig sem nem tárgyaltatott, sem az arra 
megkívántató előkészületek el nem intéztettek. 
(Közbeszólás jobbról: Megtörtént!) én nern látom 
eléggé indokolva, eléggé igazolva ennek, az ily 
átalános törvényjavaslatból kiszakasztott részle
tes törvényczikknek ily sietős módon tárgyalá
sát. Szerettem volna, ha bővebben fejtetett volna 
ki ércelme ama kifejezésnek, hogy ezen bordézsmá-
nak eltörlését kell most mielőbb tárgyalni azért, 
mert a szüret közeledik, vagy tán már el is kez
dődött. 

Az idők különbözők. Példa történt az 1848-ki 
országgyűlés eljárásakor. Bizonyos, hogy akkor 
az ország hirtelen egy előre nem látott krisisben 
találta magát. A nemzet képviselői látták, hogy a 
rendes formákban kiszabott munkáikat a nemzet 
megelégedésére és az ország biztosítására nem 
folytathatják tovább, tehát azok félretételével szint-
oly bátor mint bölcs politikával rögtön határoz
tak nagy és nevezetes kérdések fölött, többi közt 
az úrbéri tartozások fdett is ; és én azt hiszem, az 
utódok hálával tartoznak emiéköknek, mert ez 
által legalább az amúgy is vallás és nemzetiségek 
által különböző darabokra szakitott országban leg
alább betöltötték azon réseket, melyeken keresztül 
az osztályok állása, az életfoglalkozások különb
sége miatt is támadhatott volna az országban egye
netlenség. Azon akkori eljárásnak tulajdonítandó, 
hogy az országban legalább osztályvillongások 
nem támadtak. 

A 1848-diki országgyűlés eljárása után hátra
maradt még az úrbéri viszonyok némely részének 
elrendezése. Az 1849-diki törvényhozás és kor
mány az idők akkori szükségéhez, a nemzet ak
kori körülményeihez képest egy törvényjavasla
tot rendelt készíttetni ama r hátramaradt viszo
nyok megszüntetése végett. Es a törvényjavaslat 
el is készült azon időben, de hamarabb dőlt el a 
hazának sorsa, mintsem azt tárgyalni lehetett, s 
így a kérdés akkor elmaradt. 

Most előttünk fekszik ezen tá rgy ; de egészen 
különböző körülmények közt. Merem kérdeni, 
vagyunk-e hatalmazva arra, mint a nemzet képvi-



22 ÜCLXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 21. 1868.) 

selői, hogy rendes, normális állapotban — pedig 
most állapotunk kétségkivül normális, mert hisz 
az alkotmány helyreállítása kihirdettetett a nem
zet kívánsága szerint, ő felségének kormánya, a mi 
saját nemzeti minisztériumunk itt ül körünkben : 
állásunk tehát rendes — merem kérdeni, fel va
gyunk-e hatalmazva arra, hogy rendes időben 
rendkívüli eszközökkel határozzunk a nemzet sor
sáról? {Ellenmondás a középen. Dehogy rendkívüli!) 

Hallottam említeni, hogy előkészületek tétet
tek. Megvallom , hogy meglehet; e tekintetben 
nincs tudomásom ; de a mit én előkészületnek tar
tanék e tárgyban, azaz , hogy rendesen szerez
tettek volna meg a megkívántató statistikai adatok, 
hogy megtudtuk volna, mennyire terjed ezen meg
váltandó szőlőknek kiterjedése hold számra, hogy 
szintén elénk állíttatott volna az eddigi dézsma-
birtokosoknak száma, és a dézsmának értéke, va
lamint végre, hogy előleg kiszámittatoít volna 
némileg azon összeg is, melyetanemzet ezen meg
váltás eszközlése végett az amúgy is felhalmozó
dott terhekhez csatolni szándékozik: megtörténtek-e 
ezen előkészületek? nem tudom ; de ha nem tör
téntek meg, ugy valóban teljesen hasonlít ezen 
eljárás az 1848—49-dikihez a nélkül, hogy azon 
indító okok léteznének, melyek akkor az ország
gyűlést hasonló eljárásra kényszeritették. 

Hallottam említtetni azt is, hogy a bordézs-
mára vonatkozó törvénycikket az úrbéri viszonyok 
megszüntetését tárgyaló törvényjavaslattól külön 
kell szakítani azért is, mert a szüret közeledik vagy 
be is állt. Mint már előbb mondottam, óhajtottam 
volna bővebben megmagyaráztatni, mit jelent ez? 
Tán azt értjük alatta: félünk, hogy a dézsmát meg
tagadják, és e szerint rést nyitunk arra, hogy mi
dőn a népnek bármely része törvényes kötelessé
gének megtagadására nyilatkozik, mi azt abban 
bátorítsuk ? En azt hiszem, t. ház, addig, mig az 
uj törvény kihirdetve nincs, ezen dézsma megadá
sa szintoly törvényes kötelessége a szőlőmivelő-
nek, mint a minő kötelessége a házbérlőnek meg
fizetni a bért a ház tulajdonosának. Meglehet, ez 
igen népszerűtlen eszme, s én megvallom, fájda
lommal tekintek e perczben saját állásomra, hogy 
első csekély felszólalásomat kénytelen voltam 
népszerűtlen irányban tenni. De fogalmam szerint 
az igazi liberalismus abban áll, hogy egyátalá-
ban semmi osztályt se engedjünk elnyomatni. 
(Helyeslés.) 

Már most kérdem, meggondoltuk-e mi azt. 
hogy hány család közé hoznánk pénzügyi zavart 
ezen hirtelen elénk állított törvényjavaslat által, 
midőn a jelen szüretből járulandó dézsmából ki 
akarjuk szorítani ? Hiszen ,'nekik törvényszerű jo
guk, törvényes szabadságuk volt intézkedni azon 
alapon a jelen és következő évre, a mely alapon 

számíthattak volna a jelen évből beveendő déas-
mára. 

Én azt hiszem, nem lett volna sem az ország 
nyugalmára , sem az illető dé^smafizetőkre áta-
lában véve káros, ha ezen tárgy nyugalommal 
tárgyaltatott volna, nem pedig sietséggel, és meg 
lehetnénk győződve, hogy azért is szükséges vol
na ezen tárgyat összekapcsolni a hátramaradt 
úrbéri viszonyok többi részével, mint azt igen 
érdemes barátom Komárom városa képviselője 
tlőhozta, mert e kérdések ily tárgyalása az or
szágban mindig nyugtalanságot, aggodalmakat 
szül, s inkább megfelel egy alkotmányos, józan, 
mindent meggondoló tőrvényhozásnak, egyszerre 
intézni el mindezen kérdéseket, mintsem dara-
bonkint hozni elő és mindannyiszor felizgatni az 
ország kedélyét. 

Az én véh menyem az — mert áía^ában nem 
akarok gátoí vetni anuak, a mi előterjesztetett —-
hogy ezen tárgy bocsáttassák az osztályokhoz, 
(Jobbról; Hiszen mindenki azt akarja!) az osztá
lyoktól visszakerülve pedig itt a házban érdem-
leg tárgy&V&psék. (Természetes, hogy ugy kell lenni!) 

Tisza K á l m á n : U g y gondolom, arról van 
szó, tárgyaljuk-e most vagy ne? (Jobbról: Ma 
nem leltet tárgyalni, előbb az osztályokhoz kell menni!) 
Ha méltóztatnak elrendelni a kinyomatást és az 
osztályokhoz utasítani, a mint indítványozva volt, 
akkor nincs szavam. (Hiszen azt akarjuk!) 

D e á k F e r e n c z : Én is csak azt akartam 
mondani, a mit Tisza Kálmán képviselő úr mon
dott: hogy t. i. mind azok, mik itt előadattak, a 
törvényjavaslat érdemleges tárgyalására vonat
koznak ; mielőt*-. pedig a törvényjavaslatot ismer
jük és tárgyaljuk , mind azokra még észrevételt 
sem lehet temr, a mik bt előadattak, miután csak 
akkor látjuk, hogy mikép intézkedik a törvény a 
megszüntetésről, és akkor lehet érdemleg az áta-
línoB tárgyalásnál vitatkozni arról, hogy már az 
idénre vagy a jövőre szüntessék-e meg? Mjst a 
ház nem határozhat egyebet, miután helyeselte, 
hogy a minisztérium ily törvényjavaslat előter
jesztésére felszólitfassék, mint ezen törvényjavas
latot az osztályokhoz utasítani, és azok vélemé
nyének beadása után azt a házban tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Én voltam bátor figyel
meztetni a házat arra, hogy szükségét látom an
nak, hogy miután a szüret már foly, mondja ki a 
ház rögtön, minél előbb, elvben a dézsma eltöröl-
tetését. (Zaj. Holnap ! Szerdán !) Kérem, én a ho'na--
pi napot indítványoztam, és csak annyit óhajta
nék, hogy miután az indítvány megtétetett, hogy 
a szőlődézsma már 1868-ra eltöröltessék, mond
juk ki mindenek előtt az elvtt, (Nagy zaj) azután 
mehet az osztályokhoz, és az elv kimondása után 
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én nem bánom, ha fél év múlva kerül is vissza, 
csakhogy elvben el legyen törölve: (Nagy zaj) mert 
ha ezt ki nem mondjuk, azt hiszik, hogy valósággal 
el van törölve, mert nem minden ember tudja, 
hogy lex non promulgata non obligát. {Nagy zaj.) 

Manoj lov ics E m i l : U g y hiszem, t. ház, a 
bemutatott törvényjavaslat felett semmit sem lehet 
mondani. Nem lehet azt sem elvben elfogadni, sem 
visszautasítani addig, mig tartalmát nem ismerjük. 
Csak arról lehet tehát szó, mi történjék a törvény
javaslattal ? A házszabályok szerint ki kell nyomatni 
és az osztályokhoz utasítani; további kérdés pedig 
az : mikor lesz az osztályok előtt tárgyalandó? 
(Fölkiáltások: Szerdán!) 

E l n ö k : Epén erre nézve akartam előterjesz
tést tenni. Több törvényjavaslat van beadva, me
lyeket az osztályokhoz kell utasítani. Ezek közt 
kettő különösen igen sürgő's: az egyik a pénzügy
miniszter urnák a budgetre vonatkozó törvény
javaslata, a másik a bordézsma eltörlése iránti 
törvényjavaslat. Ezek az osztályokhoz fognak 
utasíttatni, és ha a t. ház beleegyezik, az osztá
lyok holnapután 10 órakor fogják tárgyalás alá 
venni. Nem tudom, a t. ház többsége mit kivan: 
holnap-e vagy holnapután? (Holnap! Más részről: 
Szerdán!) U g y veszem észre,hogy a t . ház többsé
ge azt kívánja, hogy holnap délután 4 órakor. 

G h y c z y Ignácz : T . ház]! (Halljuk!) Hogy 
holnapra tűzessék ki a szőlődézsma tárgyalása, 
azt érteném, ha az arra vonatkozó irományok már 
ki volnának nyomatva. I)e tudjuk, hogy a nyom
tatványokat nem kapjuk oly gyorsan, a mint kel-

• lene. Mí történik tehát akkor, ha a kéjiviselők nem 
kapván meg a nyomtatványokat, még alkalmok 
sem lesz a tárgygyal megismerkedni? Szerény né
zetem szerint tehát szerdára lehetne ezen tárgyat 
kitűzni. (Holnap!) 

E l n ö k : Holnap reggel a két törvényjavaslat 
ki lesz nyomatva és azonnal ki is fog osztatni. 
Én ugy veszem észre, hogy a t. ház többsége a 
holnapi napot kívánja kitüzetni. (Szerdán!) Ki 
van mondva, hogy holnap. 

Még egy kérésem van a t. házhoz. {Halljuk!) 
Van itt több törvényjavaslat, melyekre nézve még 
azt kell határozni, hogy menjenek az osztályok
hoz. Ezek akkor fognak tárgyalás alá vétetni, 
midőn a két előleges tárgy belesz végezve. Ennél
fogva méltóztassék a t, ház elhatározni, hogy a 
következő tárgyak az osztályokhoz utasíttatnak, 
és pedig: a törvényjavaslat a népiskolai közokta
tás tárgyában,a törvényjavaslat az uzsoratörvények 
eltörlésére nézve . a törvényjavaslat a kisajátítás
ról, a törvényjavaslat a vadászatról, ugy szintén 
a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek 
viszonossága tárgyában beadott törvényjavaslat. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én meghallgattam 
a tisztelt elnök úr által fölolvasott sorozatát azon 
tárgyaknak, melyek az osztályokhoz lesznek uta-
sitandók ; de a már beadott törvényjavaslatok közt 
is tudok olyant, mely már igen régen be van ad
va és véghetetlen nagy fontossággal bir, most 
már nem csak magánjogi, de közjogi tekintetben 
is, mert attól látszik fölfüggesztve ,lenni az, hogy 
Magyarországnak legyenek-e alkotmányos bírósá
gai : ez a perrendtartásról szóló törvényjavaslat, 
melyet hasonlókép legközelebb fölvétetni kívánnék 
az osztályokban. [Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassék megengedni, hogy észre
vételemet megtehessem. En csupán azon törvény
javaslatokra nézve kívántam a t. ház határozatát, 
melyekre nézve nincs kimondva, hogy az osztá-
lyokhoz menjenek. Azon tárgyra nézve, melyet 
Tisza Kálmán képviselő úr méltóztatott említeni, 
már elhatároztatott, hogy az osztályokhoz utasit-
tatik. (Ugy van!) 

G h y c z y IgnáCZ : Tisztelt ház! Annyiféle 
törvényjavaslat lett itt fölemlitve, hogy ha azokat 
az osztályok egyszerre akarnák tárgyalás alá ven
ni, képtelenség lenne elintézni. En azt gondolom, 
nem is egyforma fontosságúak ezen [törvényjavas
latok. Sorozatot kellene tehát ezekre nézve meg
állapítani, mely szerint a törvényjavaslatok az osz
tályokban előkerüljenek. E tekintetben a törvény
kezési törvényjavaslatnak minden egyéb tör
vényjavaslat fölött előnye van. Előnye van elő
ször, mert régebben be van adva; másodszor, mert 
legégetőbb szükség. A vadászati törvény olyan, 
mely kár nélkül várhat, mert az egész országra 
nézve minden nap, minden óra kár, míg a törvény
kezés rendezve nincs. Azért csekély nézetem sze
rint bátor vagyok ajánlani, hogy mindenek előtt 
a törvénykezési törvényjavaslat tűzessék ki az 
osztályokban tárgyalásul, t. i. hogy a pénzügyi és 
a bordézsma iránti törvényjavaslatok tárgyalásá
nak bevégzése után mindjárt ez jönne. 

Elnök: Az én kérésem csak is az volt. mél
tóztassék n t. ház határozatilag kimondani, hogy 
a törvényjavaslatok, a mennyiben kimondva nem 
volt, menjenek az osztályokhoz. A sorozat meg
állapítása ugy is a t. ház jogai közé tartozik, és 
ezt meg is fogja tenni, és nem is kételkedem, hogy 
a két. előzetes tárgy bevégzése utáu a törvénykezé-
ti törvényjavaslat kerül az osztályokban szőnyegre. 

Kérem az osztályok elnökeit, hogy az illető 
szakminiszter urakat méltóztassanak értesíteni, 
mikor tartják üléseiket. 

A jövő ülés szokott módon fog közhírré té
tetni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órako r. 




