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szervezése iránt, mely igen sürgős, mely igen 
szükséges. 

J u s t h J ó z s e f : Méltóztassanak megenged
ni, a fölolvasott napirendre van észrevételem: t . 
i. az udvartartási költségvetés tárgyalásának meg 
kell előzni a nyugdijakat, mert ez a dolog ter
mészetében fekszik, miután az udvartartási költ
ségvetéshez tartoznak, és ugy határozta el a ház, 
hogy csak ezen költségnek befejezése után fogja 
tárgyalni. 

E l n ö k : E szerint 
sőnek ez lesz kitűzve. 

tehát a napirendre el-

A negyedik osztály tagjait kérem, az 
után méltóztassanak i t t maradni. 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik déli Z.2s/4 órakor. 

ülés 

148. országos ülés 
1870. márczius 19-én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Tisza Kálmán interpellálja a koroiíiyt egyetemi tanárok meghí
vása tárgyában, Irányi Dániel törvóuyjavaslatot nyújt b3 a felaőttek iskoláztatási é-s az iskolai fenyiték eltörlése 
iránt. A pénzügyi miniszter bemutatja aeatasterifelméré^ró'lszólótörvjayjavaslatot; továbbá a pénzverési törvény 
folytán veretett 10 és 20 frank osl870. évi veretű araayakat. k gyírüroií'ioí két fizetéses gyorsíró állomás szer
vezéséről a gazdasági bizottság javallata elfogaitatik. A bgfahőb) udvartartásra vonatkozó törvényjavaslat, 
mely az udvartartás költségeit 10 évre állapítja meg, tárgyaltatik és elfog idtatik. — A volt központi kormány 
közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tárgyalása m3gkezd3tik és elfogadtat!k . 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért: később Andrásy Gyula gr., Bedekovich 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

E l n ö k : Heves és Külső-Szolnok várme
gyék közönsége Bihar megye azon kérvényét, 
melyben a törvényhatóságok rendezésénél a biró-
választatási jogot a törvényhatóságoknál meg
hagyatni kéri, pártolja. 

Pest városa közönsége a budai József-mű
egyetemnek Pestre áthelyeztetését kimondatni 
kéri. 

Jankovics Miklós képviselő ur bemutatja 
Kuliffay János Vendel kérvényét, melyben néhai 
Bajczi János nagy-nagybátyja hiteles végrende

letét végrehajtatni és az annak folytán neki járó 
10,610,000 frtot megfizettetni kéri; amennyiben 
pedig ezt a miniszterek elsikkasztották volna, 
azokat feleletre kéri vonatni. (Derültség.) 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

D á n i e l M á r t o n : Van szerencsém bemu
tatni szabad kir. Erzsébet városa közönségének 
kérvényét, melyben az elsőfolyamodásu törvény
székek szervezése alkalmával alapos indokokból 
Erzsébet városa részére törvényszéket kér. 

P e t r o v a y Á k o s : Van szerencsém Ungh 
megye közönségének kérvényét átnyújtani, mely
ben kéri a tűzkár elleni kölcsönös biztosítást or-
szágositani törvényhozás utján, annál is inkább, 
mivel a megyének statisztikai tapasztalatok és 
nyomozások után készült összeírásából kiderül, 
hogy épen a legszegényebb osztályoknak vagyona 
legfölebb egy tizedrészben van biztosítva. Kérem 
ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Van szerencsém 
Babirát Imre esztergomi szabómesternek kérvé
nyét a t. ház asztalára letenni, melyben az 
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1848—49-iki években a honvédség számára ké
szített és átadott szabómunkának árát 429 frt 
28 krban megtéríttetni kéri. 

Méltóztassék ezen kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz szabályszerű tárgyalás végett utasí
tani. 

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

T i s z a K á l m á n : T. ház! Már pár nap 
óta szándékom egy interpellatiót intézni az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter úrhoz; vár
tam, hogy vele előlegesen közölhessem; mintán 
azonban hozzá a házban szerenesém nem volt, 
bátor leszek azt megtenni most, különben is 
fogván az vele szabályszerüleg közöltetni. 

Az interpellatio igen egyszerű és rövid : eny-
nyiből all: 

(Olvassa:) „Interpellatio a cultus- és köz
oktatásügyi miniszter úrhoz. Azon hir levén el
terjedve, hogy a miniszter ur az országos egye
temhez oly tanárokat szándékozik meghívni, a 
kik az 1868: XLIV. törvenyczikk 19. §-a azon 
rendeletének, „hogy az országos egyetemen az 
előadási nyelv a magyar" elegettenni nem ké
pesek. Teljes tisztelettel kérdem : 

„Csakugyan szándékában van-e ily tanárokat 
meghívni, és ha igen: mi által érzi magát föl
hatalmazva V 

Kérem ezt a miniszter úrral közöltetni. 
I r á n y i D á n i e l t Van szerencséin két 

törvényjavaslatot bemutatni: az egyik a felnőt
tek elemi oktatásának előmozdításáról; a másik 
a testi büntetések megtiltásáról az iskolákban. 
Miután a házszabályok értelmében akkor lehet 
csak bővebben indokolni a törvényjavaslatokat, 
mikor az osztályokhoz utasítás fölött határoz a 
t. ház, ez alkalommal nem fárasztom a t. házat; 
csak azt kérem: méltóztassék azoknak kinyoma-
tását és szétosztását elrendelni. 

E l n ö k : Meg fog történni. 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : A tisztelt ház engedelmével a legkö
zelebbi napokban igyekezni fogok a lehetőségig 
még eleget tenni azon különböző megbízásoknak, 
melyeket a törvény, ugy a t. ház rendeletéből 
nyertem. 

Ennél fogva most van szerencsém bemutatni 
a t. ház határozata folytán a törvényjavaslatot 
a kataszteri fölmérésről. 

Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy a 
pénzverésről hozott törvény értelme szerint a 
10 és 20 frankos aranyok az 1870-ik évi szám
mal megjelentek és már a legközelebbi napok 
alatt forgalomba jönnek, az első példányokból a 
háznagy rendelkezésére bocsátottam bizonyos ösz-
szeget, hogy a t. képviselőház tagjai a pénztár
nál a kivánt példányokat beválthassák. 

Nem minden fontosság nélküli tény ez, mi
után ezen arany pénzek mindenütt, ahol a franc 
divatozik, elfogadtatnak, s ennél fogva birunk 
oly magyar pénzt, mely Európa nagy részében 
forgalmi pénzt képez. 

De fontos tény ez leginkább azért is, mert 
ha majd egyszer a valuta helyre állíttatik, lehe
tővé teendi: hogy a nemzetgazdászati szempont
ból és a nemzetközi kereskedési forgalomra 
nézve oly nagyfontosságú kérdés az érczpénz-
érték egységesítésére nézve megindított intéz
kedésekhez csatlakozzunk. 

Méltóztassanak a tisztelt képviselő urak, kik 
ily példányokat beváltani kivannak, a pénztárhoz 
fordulni. (Helyeslés. A pénzügyminiszter átad a 
háznagynak egy csomó aranypénzt, és azt számos 
képviselő a házban megtekinti. Fölkiáltások: Helyre!) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni, kiosztatni, és annak idején tárgya
lásra kitüzetni. 

Következik a napirendre kitűzött tárgy: a 
gazdasági bizottság jelentése, két gyorsíró gya
kornoki állomás szervezése tárgyában, noha ez 
hibámon kivül, utolsó tárgynak van a mai napi 
rendre kitűzve, de sürgős voltánál fogva, gon
dolom, nem lesz a t. háznak kifogása, ha ké
rem, hogy a t. ház ezt méltóztatnék első helye
ben fölvenni. (Helyeslés!) 

Ez a 221-ik számú iromány, Méltóztassanak 
meghallgatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a gaz
dasági bizottság jelentéséi két gyorsíró gyakornoki ál
lomás szervezése iráni.) 

E l n ö k : A mint az előadottakból méltóz
tattak értesülni, a gazdasági bizottság a gyors
írói iroda főnökségének javaslatára, két gyakor
noki állomás dotatiojáthozá indítványba 600 — 600 
írttal. A gazdasági bizottság meggyőződött, hogy 
a jelen viszonyok közt nem lehetünk biztosak ar
ról, hogy ezen már most időszerű és mellőzhet-
len kelléke az országgyűlésnek, t. i. a gyorsírói 
állás mindig képes egyénekkel betölthető legyen, 
hacsak nem képezünk gyorsírókat; pedig miu
tán ifjaink kevéssé vannak jutalmazva s más té
ren fáradságukkal jutalmazóbb foglalkozást nyer
hetnek, nem igen sokan hajlandók ezen pályára 
lépni: szükséges tehát, hogy mi nyújtsunk alkal
mat. Ezen okból ajánlja a gazdasági bizottság 
két gyorsírói gyakornoki állásnak 600 —600 frttal 
való dotálását. 

S i m o n y i L a j o s h . : T. ház! A gyorsi-
rászatot átalában előmozdítani szükséges, annál 
inkább, mert miután nem azon nyelven beszé
lünk, mint például a szomszéd országokban, 
egészen külön gyorsirászatra van szükségünk. 
Nemcsak az a feladata tehát az országgyűlés
nek, hogy azon gyorsírókat dotálja, kik az or-
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szággyülés érdekében működnek és kik azon teen
dőket végzik, melyek az országgyűlés körül 
előfordulnak; hanem egyszersmind, hogy anya
gilag módot nyújtson ujabb erők kiképezésére; 
mert más terünk nincs, hol gyorsírókat képez
hessünk : ennek következtében a gazdasági bizott
ság véleményét a t. ház partfogásába ajánlom. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ha ez elfogadtatik, azt kérdem a t. ház
tól : mely időtől fogva tegyük folyóvá a fizetést ? 
(Felkiáltások: April l-jétől!) Meghalt egy gyorsíró 
s helyet ezek pótolták januáristól fogva, kik 
mostan kinevezetetnek: méltóztassanak tehát az 
elnökséget, melynek, körébe tartozik, fölhatal
mazni, hogy azok fizetését januártól kezdve te-
tehesse folyóvá. (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Következik a 172. számú törvényjavaslat: 
ő felsége legmagasb udvartartási költségeiről. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő olvassa a 172-
számu törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó (olvassa 
a központi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk ! Fölkiáltások a szélső hal oldalról: Nem fogad
juk el!) 

C s a n á d y S á n d o r : Tárgyalni kívánjuk. 
(Zaj.) 

E l n ö k : Nincs senkisem fölírva. Én kér
deztem : elfogadtatik-e a törvényjavaslat ? és 
senki sem jelentkezett, szólásra. 

H e n s z l m a n n I m r e ; A tárgyalásra 
kitűzött törvényjavaslat igen tanulságos nemzeti 
jellemünk egyik oldalának fölismerésére: értem 
fényűzési hajlamunkat, mely, mivel csekély Íz
léssel (Zaj) — hogy a művészetet ne is emiit-
sem — j á r : inkább a faj múlt idejének és keleti 
hazájának, semmint a jelen kornak és az euró
pai magasabb polgárosodásnak felel meg. 

Idézhetnék i t t több példát, u. m. : a mú
zeum és az akadémia fényesebb külsejét cseké
lyebb benseje ellenében ; de elég lesz a tárgyunk
hoz oly közel álló koronázásról pár szót mon
danom. 

Az 1867-ki koronázási alkalommal a ma
gyar az utógondolat nélküli őszinte kibékülést 
törekedvén jelezni, különös fényben akart föl
tűnni a világ előtt; de szerencsétlenségére ugyan
azon időben Európa egész figyelmét a párizsi 
világkiállítás foglalta el s ezen egymás mellett 
két esemény hatásának összehasonlítása világosan 
kimutatta, mennyivel magasabban áll korunkban 
az emberi szellemnek munkálkodása, semmint 
a múlt Iszázadok jelentőségét vesztett ünnepé
lyessége ; sőt mondhatom, hogy a kiállítás láto
gatóit sokkal inkább érdekelte még nyers ter
ményeink szemlélése is, mint az akkori buda

pesti festivitas, melyet alig hallottam érintetni 
egy-egy szóval. A külföldre czélzott hatás tehát 
ezúttal egészen el volt tévesztve. 

És méltán, mert a fényűzés mai nap esakJ 

is ugy engedhető meg, ha tapintattal és ízléssel 
párosulva, a polgárosodás egy-egy elért fokát 
jelezni képes. 

Másutt is rögtönöznek deszka- és papir- de-
coratiót, de ezt a ceremónia bevégezte után ép 
oly rögtön el távolítják; ellenben nálunk még 
mindig ott áll a Dunaparton, legdíszesebb terün
kön az építészeti omladék- és hulladékból össze
hordott úgynevezett koronázási domb, (Zaj. Rend
re!) a hol tőrtént a középkori négy kardvágás, mint 
reméljük, semmi tájfelé hódítási vagy visszaszer-
zési szándéknak jelentőségével, hanem csakis 
mint puszta fényűzési actio. 

De a puszta fényűzés, mi a mondottnál 
sokkal nevezetesebb, igen messze áll a demokra-
tiától is, melyet, mert ez korunknak jeligéje, e 
ház túlsó részén is hangoztatnak, minő jogon? 
nem vitatom ezúttal ; hanem annyit mégis sza
badjon megjegyezni, hogy a demokratia az álla
mot alólról fölfelé, —nem pedig megfordítva— (Zaj) 
szervezi és construálja s e szerint az egész né
pet oly közel illető és érdeklő igazságszolgálta
tásra és köznevelésre több figyelmet fordít, ezekre 
tehát természetesen és következetesen sokkal 
többet költ is, mint a csak egyes személyként 
ott álló fejedelem udvartartására. (A tárgyhoz!) 

A szóban levő törvényjavaslat tehát inkább 
a már szinevesztett 1848. előtti rendi, semmint 
saját korunk demokrata alkotmányosságán alap
szik. Mindemellett el kell ismernem, hogy az 
elszokás többnyire épen oly nehezen esvén, mint 
a megszokás, e körülmény tehát másokkal együtt 
mindkét részt kölcsönös engedékenységre késztet
het; minek folytán kinyilatkoztatom készségün
ket az udvartartás még tetemesebb költségeihez 
is járulni; de egyúttal fölkérjük a túlsó tábort, 
ne emelje föl ezt azon összegig, melyet a mi
nisztérium javasol és mely, anyagi körülményein
ket tekintve, aránytalan, valamint nincsen kel
lőleg mérve más alkotmányos országok ebbeli 
költségeikhez sem. 

E l n ö k : Képviselő urat figyelmeztetem 
most elnökileg, méltóztassék a kitűzött tárgyhoz 
szólni, t. i. a budgetnek megajánlásához. (Helyes
lés jobb felől; bal felől: A tárgyhoz tartozik!) 

H e n s z l m a n n I m r e : Kérem alásan 
elnök urat, én a fényűzésről szólok. . . . 

E l n ö k : Nincs napirenden, tessék a tárgy
hoz szólani. (Jobb felől: Eláll') 

H e n s z l m a n n I m r e : Mert hiszen a vi
lág leggazdagabb országának, Angliának, civillis
tája sem több 500,0000 forintnál és a hatalmas 
porosz királyé is csak 4,000,000 tallérnyi, míg az 
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előttünk fekvő elő irányzat, a másik fél ugyan ak
kora összegét hozzá véve, 7,300,000 forintban ala
pítaná meg az udvartatást. 

Eltekintve attól, hogy a második, sokkal 
vagyonosabb, nagyobb és népesebb fél e szerint 
aránylag sokkal kevesebbet ad, mint mi, kér
dem: miért nem tartat ik meg i t t is azon arányt, 
melyet a többi közös kiadásokhoz rovásunkra 
nézve határoztak 1 Vagy talán a minisztérium it t 
akarja megkezdeni a tiszta personal- uniót min
den szigorú következményével? Ha ugyan ez 
az eset, mondja ki világosan és hiszem, hogy 
akkor mindenkit ezen áldozotra is készen ta-
láland; mert az i t t szaporított költséget más té
teleknél tetemesen meggazdálkodhatjuk, akkor, 
teljesen független állásunknál fogva kimondhat-
snók hogy nem akarunk nagyhatalmasdit ját-
zani,, a m i nemcsak igen költséges, veszedelmes 
és káros, hanem egyátalán nem simpliciter de-
eretálható. kivált nem annyi vesztett csata után 
és oly lassú haladásnál, minőt nemcsak nálunk, 
hanem még a második félnél is tapasztalunk. 
(Eláll!) Nem állok el. 

Végre szót kell emelnem a javaslat azon 
része ellen is, mely a 3.650,000 frtnyi összeget 
nemcsak a jelen, hanem tíz egymás után kö
vetkező évre akarja megszavaztatni, s igy ré
szünkről nemcsak uj jogföl adást követel, mintha 
Originest eddig még nem eléggé utánoztuk vol
na, hanem azt is, hogy maga a gondviselés 
székébe üljünk, holott épen ugy, mint nem, de-
cretálhatjuk a nagyhatalmasságot: nem jelölhet
jük ki gyarló létünkre azon u ta t sem, inefyen a 
történelem a tiz legközelebbi évben haladni fog. 

S épen ezért nem helyeselhetem a pénzügyi 
bizottság azon okoskodását sem, mely szerint 
„az összegnek hosszabb időre megajánlásával s 
a pénzértéknek és áraknak idő folytán következ
hető változásaival indokoltnak tartja" ; mert 
vagy csökken a pénz értéke, s ekkor ez a czi-
villista rovására, vagy emelkedik, s ekkor ez az 
adózó rovására történik; a miből világos, hogy a 
gondviselés szerepe reánk semmiképen nem fér. 

Mindezek folytán kérem a t. háza t : hatá^ 
rozza meg hozzájárulását az udvartartás költsé
geihez 1870-re 3.000,000 osztr. ért. forintban 
és tartsa föl igy $ minden évben változó körül
ményekhez mért ós arányosított fölajánlási jogát. 
(Helyeslés a szélső balon.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Henszl-
mann Imre határozati javaslatát.) 

' M a d a r á s z J e n ő : T. ház! Előttünk íek-
szik az államköltségvetésnek azon része, mely 
a királyi ház udvartartására vonatkozik. Ha e 
törvényjavaslat elfogadtatik : ugy ez által 
3.600,000 frt szavaztatik meg, és pedig mint a 
bizottság ezélozza, 10 évre előre. Nem szólaltam 

volna föl az összeg nagy volta ellen sem, ha ez 
csak egy évre szándékoltatnék megszavaztatni; 
de abban, hogy e költség 10 évre előre ajánlta-
tik megszavaztatni a pénzügyi bizottság által, 
én a parlamentalismust látom megsértve, mert 
uraim, ha mi minden minisztériumnak költségeit 
már előre 10 évre megszavaznék, kérdem, mi-
maradna nekünk akkor tenni valónk? akkor nem 
lenne mi felett tanácskoznunk és ha 10 évre előre 
meg van szavazva a költség, ez által a minisz
térium biztosítva van arról, hogy további 10 
évre is megtarthatja állását. (Derültség a jobb ol
dalon. Helyeslés a halon.) Különben ugy látom, 
hogy a többséget valami kedves emlék csatolja 
ezen 10 évhez, mert megszavaztuk már a had
sereg nagy létszámának föntartása czéljából a 
kellő összeget 10 évre előre, és most az udvar
tar tásra kivánt nagy összeget szintén 10 évre 
akarják megszavazni. 

E költségvetés is az állam költségvetéséhez 
tartozik, ón pedig azt évről évre akarom meg
szavazni : és miután e törvényjavaslat azért, 
mert 10 évre akarja az udvartartás költségeit 
megszabni, nézetem szerint az alkotmányosságot 
sérti meg, én azt a részletes tárgyalás alapjául 
el nem fogadom. (Helyeslés a szélső balon.) 

T i s z a K á l m á n " T. képviselőház! Midőn 
a szőnyegen levő törvényjavaslathoz hozzászólni 
akarok, nem fogok beszélni a demokratia vagy 
aristokratia fényűzéseiről. nem a koronázásról, 
bár meggyőződésem szerint, ha azért, hogy in
dokot merítsek belőle nézetem támogatására, 
tenném is, nem hiszem, hogy azzal rendreutasi-
tást érdemelnék ; (Ugy van! bal felől) de nem 
szólok hozzá azért, mert a lehető legrövidebben 
kívánok e tárgyban nyilatkozni. (Halljuk!) 

A törvényjavaslatnak két része van. Egyik 
része az, mely szerint tiz évre törvényileg meg
állapíttatik a legfelsőbb udvartartás költsége. A 
másik része pedig az, hogy az ezen költségre 
kitett összeg az eddigihez képest fölemeltetett. 

A mi a tiz évre megállapítást illeti, előt
tem szóló t . képviselőtársaim, ugy látom, hogy 
abban találták a legnagyobb sérelmet, és abban 
a jogróli lemondást szemlélték, 

En e tekintetben tőlök eltérő nézetben va
gyok. 

Az udvarháztartás költségei azon államban, 
a mely legalább ma bizonyára minden monar
chia között az, melyben a nemzetfölség a leg
tisztábban és leghatározottabban áll szemben 
az uralkodói fölséggel, azon államban, mondom, 
Angliában, rendesen az uralkodónak egész élet
idejére egyszerre szavaztatnak meg, (Közbeszólások: 
Ugy van!) és ennek, meggyőződésem szerint, igen 
helyes és alapos oka van, és e helyes és alapos 
ok kettős : az egyik ok az, hogy Angliában is 
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addig, mig az élethossziglani eivillistát be nem 
hozták, azt tapasztalták, hogy még ott is akad
tak az uralkodónak minden áron kedvébe járni 
akaró pártok és udvarouczok, a kik évről* évre 
szóba hozzák az udvarháztartás költségeinek föl
emelését. 

A másik ok pedig az, mert nem találták 
helyesnek, hogy épen az uralkodónak udvarház
tar tás költségei minden esztendőben vita tár
gyát képezzék a parlamentben. Nem tar to t ták 
pedig ezt hely esne k azért, mert nem lehetett 
alkotmányos szempontból óhajtani, hogy min
den ily vita azon — megengedem, legtöbb eset
ben téves — magyarázatra adjon okot, hogy 
esak azok, a kik a fölemelés mellett vannak, 
loyalis tagjai az országgyűlésnek, mig azok, a 
kik bármely egészen más szempontokból a föl
emelést ellenzik , vetnek a fejedelem iránti 
loyalitás ellen. 

Én azt gondolom, hogy mindkét indok elég 
fontos arra, hogy azt mi is tekintetbe vegyük, 
és épen azért eltérőleg az előttem szólott t. kép
viselőtársaimtól, én azon indítványt. hogy nem 
évenkint, hanem törvényileg tiz évre állapittas-
sék meg a civillista, ezen szempontoknál fogva 
helyeslem. 

A másik része a kérdésnek az összegre vo
natkozik. 

Egyik 'igen tisztelt képviselőtársam és ba
rátom azt is megrótta, hogy miért nem a quota 
arányában javasolta a minisztérium^ az udvari 
háztartás költségeit megállapítani. Én ezt hibá
nak nem tartom. Igen is van hiba ezen eljárás
ban, de ezen hiba nem abban áll, hogy miért 
nem a quota arányában állapitatott meg az 
illető költség ; hanem abban, hogy — miképen 
a költségvetés tételeiből ki fog tűnni — miért 
tar tot ta szükségesnek a minisztérium egyezkedni 
az iránt, hogy Magyarország és Ausztria egy
forma és mily udvarháztartási költséget szavaz
zanak meg ? Mert én azt tartom, hogy Magyar
ország saját fejedelmének és királyának még a 
ma fönálló törvények szerint is függetlenül és 
önmaga határozza meg. és kell, hogy meghatá
rozza udvarháztartási költségeit; és igy nem 
követelhetjük azt, hogy ezen költség a quota 
szerint határoztassék meg: de más felől nem sza
bad azt sem tenni, meggyőződésem szerint, hogy 
a mi történt, azzal indokoltassék ezen költség 
fölemelése, mert igy egyezett meg a magyar 
kormány az osztrák kormánynyal; minthogy ez 
semmi egyezség tárgyát nem képezheti. 

Ezeknek megjegyzése után csak az összegre 
nézve vagyok bátor pár szót szólani. Azon ösz-
szeg tagadhatlanul főlemeltetik. Ha nem kelet
kezett volna vita e kérdés alkalmából, kész let
tem volna ezt elhallgatni, de ha már keletke

zett, meg kell mondanom, hogy én részemről 
épen a monarchikus elv szempontjából is azt, 
hogy az udvarháztartás költségei emeltetni ja
vasoltatnak akkor, midőn az ország tetemes de
ficitnek megy eléje, nem tartom helyes politiká
nak ; (Igás! bal fdől.) de miután ez már meg
történt, hasonlóképen nem tartanám az ellenzék 
részéről helyes politikának azt, hogy midőn az 
összeg különben is nem épen valami rendkívüli, 
a melyiyel szaporittatni szándókoltatik, azt meg
tagadni akarnók. Nem szándékozom ezt bőveb
ben magyarázni; de épen azon indokok, melyek, 
mint beszédem elején emlitém, Angolországban 
arra szolgáltak, hogy oda törekedjenek, hogy 
hosszabb időre állapíttassák meg a civillista, ne
hogy az annak ellenében elfoglalt pártállások félre
félremagyarázásokra adjanak alkalmat — mondom, 
épen ezen okok birnak arra engem, hogy ezen 
megjegyzéseim megtétele után ezen törvényja
vaslatot, az abban foglalt összeggel együtt elfo
gadjam. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l ; T. ház! Azok után, miket 
Tisza Kálmán t. barátom elmondott, csak egy 
megjegyzésem van. s ez az, hogy ifjú barátom 
és képviselőtársam Madarász Jenő ur félelme — 
és mondhatom, ha aggodalma helyes, igaz 
volna, igen nagyon fontos pontra nézve kijelen
te t t félelme — tévedésen alapszik. 

Ha jól értettem beszédét, azért nem kívánja 
tiz évre megállapítani az udvartartás költségeit, 
mert attól fél, hogy ha meg lesz állapítva, ak
kor az osszággyüíé- minden évben gyakorlandó 
jegfőbb hatóságától, t. i. a budget megszavazási 
jogától megfosztatik. 

Ez, véleményem szerint, tévedés. 
T. barátom Tisza Kálmán Anglia példájára 

hivatkozott. Angiiában kétfélék a kiadások. Van
nak consolidáltak, melyek fölött évenkint nem
tanácskozik a képviselőház: a parlament; hanem 
azok meg levén állapítva, egyforma, nem változó 

! összegekben hozatnak be a bndgetbe és ez nem 
csak a eivillista, hanem it t azt iehet mondani, 
egy jó harmadrész, vagy talán annál is több az, 
mi a nélkül, hogy vita tárgyául szolgálna, a 
bndgetbe behozatik. 

Nem abban áll az országgyűlésnek bndget-
megszavazási legfőbb alkotmányos joga, hogy 
minden esztendőben minden pontot meghatá
rozzon; hanem abban, hogy, ha a budgetbe be
hozott összegek bár consolidáltak, bár törvény 
által megállapítottak legyenek is, ha egész ter
jedelmében meg nem szavaztatik a budget, azt 
követelni senkinek nem lehet. Téves tehát azon 
következtetés, mintha az által, ha mi 10 évre, 
vagy talán az uralkodó egész élethosszára a ci
villistát megszavazzuk: ebből az következnék, 
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hogy ha mi nem évenkint állapítjuk meg, azt 
beszedni, kifizetni valakinek hatalmában álljon. 

Ezt szükségesnek tartottam megjegyezni, s 
azt hiszem, az egész háznak beleegyezésével ta
lálkozom, midőn azt mondom, hogy ez nem de-
rogamen a ház budgetmegszavazási jogának, s 
attól félni nem lehet, hogy akár mi veszélyes 
következések jöjjenek elő; hanem ez a dolog ter
mészetében van, s ez eljárás az alkotmányos fo
galmakat legkevésbé sem sérti, 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Hat , barátaim 
Tisza Kálmán és Nyáry Pál nem nyilatkoztak 
volna a törvényjavaslat elfogadása mellett, nem 
tartanám szükségesnek fölszólalni, de így, — ugy 
gondolom, — nem lesz fölösleges néhány megjegy
zést termi azokra, a miket t. barátaim elmon
dottak. Tisza Kálmán t. barátom nem szereti, 
nem óhajtja azt, hogy a királyi udvartartás 
költsége évről évre szavaztassák meg. Vannak 
kétségkívül tekintetek, a melyek az ő nézetét 
támogatják. Nem tagadom. Azonban nem jutott 
volna — azt gondolom — senkinek eszébe e 
fölött vitát kezdeni, ha a kormány nem követi 
el azon hibát, hogy akkor indítványozza föleme
lését a királyi udvartartás költségének, mikor 8 
millió deficitet mutatott elő, (Helyeslés szélső bal 
felől) s mikor nevelési költségeket kérve, azon 
választ nyerjük, uraim, nincs honnan. (Közbeszó
lások szélső halról: Igaz! Igaz!) 

T. barátom Tisza Kálmán elfogadja a tiz 
évi udvartartás költségét s hivatkozik Anglia 
példájára, hol igaz, az uralkodó egész élettarta
mára szokott megállapittatni a civillista. Azon
ban ha az az ok vezette, miszerint az időről 
időre ne tótessék vita tárgyává, akkor nem tiz 
évre, hanem az uralkodónak egész élettartamára 
kellene megszavazni az illető költséget. Ez tehát, 
bocsánatot kérek, következetlenség: mert 10 esz
tendő múlva ugyanaz adhatja magát elő, mi ma. 

T. barátaim is sokallják az összeget, és va
lóban nem is lehet azt nem sokallani, mert ha 
Anglia, a leggazdagabb birodalom, uralkodójának 
380,000 font sterlingje van évenkint, — mert 
mellesleg mondva, ennyi van és nem 500,000, 
mint t. barátom Henszlmann mondta — akkor, 
azt gondolom, hogy Magyarország királyának 
sincs szüksége arra, hogy eddigi 3.000,000-nyi 
udvari költségvetését fölebb emeltetni kívánja. 

Én, t. ház, Olaszországban voltam (Halljuk! 
szélső bal felől) akkor, midőn Viktor Emánuel 3 
millió frankkal szállította le önként a maga ud
vartartási költségeit: tudniillik 17 millióról 14 
millióra, indokolván ezt az ország sanyarú hely
zetével, és követték példáját nemcsak a minisz
terek, hanem valamennyi hivatalnok a legfel
sőbbtől le az utolsóig. A minisztereknek akkor 
40.000 frank volt fizetósök, leszállították azokat 
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30 ezerre, s igy tovább a többi hivatalnokoknál 
is egészen egy bizonyos összegig, melyre már 
részletesen nem emlékezem. Én, miután nines 
most szó a miniszteri fizetésekről, nem fogom 
fölemlíteni azt. hogy önök az 1848-ki miniszteri 
fizetést annyiban fölemelték, a mennyiben azt 
lakpénzzeí megtoldották, a mi akkor nem léte
zett, hanem szólok igen is arról, hogy önök 
most, mikor az ország súlyos anyagi körülmé
nyek közt van, a királyi udvartartási költséget 
400,000 írttal akarják szaporítani. 

A pénzügyi költségvetés átalános tárgyalá
sakor egyik t. képviselőtársunk a jobb oldalról 
azon nézetét nyilvánította, miszerint semmi sem 
terjeszté annyira a köztársasági eszméket az ó 
világban, mint azon hajlamuk a nagy birodalmak
nak, a maguk költségvetését évről évre szaporí
tani, különösen pedig szaporítani az inproductiv 
kiadásokat, ós különösen szaporítani a hadsere
geket. (Helyeslés szélső bal felől.) Félek. t. ház, 
hogy az udvartartások költségvetéseinek szapo
rítása szintén ily irányba fogja terelni a közvé
leményt. Önök a bársony székeken kétségkívül 
nem akarják ezt : kérem annálfogva, ne is szol
gáltassanak arra okot és ingert. (Helyeslés bal 
fdől), 

Én mindezeknél fogva a jelen törvényjavas
latot a részletes vita alapjául el nem fogadom, 
(Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

S c h w a r c z G y u l a : Leverő az, t. ház, 
(Zaj és derültség a jobb oldalon.) igen is leverő, a 
mit e részben csak az imént hallanom kellett. 
Az ország úgyszólván koldus, (Zaj a jobb olda
lon.) szükségletei olyanok, minők talán egy más 
országban nincsenek; a népnevelés, igazságszol
gáltatás, közlekedés, szóval mindenünk hátra va
gyon. Midőn például arról van szó, hogy fölnőtt 
személyek elemi oktatására szavaztassák meg 
összeg, akkor 20 — 30 ezer frtnyi külömbségért 
hosszasan vitatkoznak, és azt mondják: nincs 
pénz. Midőn a tandíj eltöröltetóséről. a tanári 
fizetések fölemeléséről van szó, akkor is azt 
mondják: nincsen pénz. De, midőn az udvartar
tási költség emeléséről van szó, mely költség 
magában véve is aránytalanul nagyobb, mint 
bármely európai államban az ottani évi ren
des kiadásokhoz képest, akkor 400,000 forint 
nem tesz különbséget s ennek megszavazásához 
hozzájárulnak oly férfiak, kiknek hazafiságáról 
soha sem kétkedtem, s kiknek elmeélén mindig 
különösen gyönyörködtem, de kik, bámulom, e 
részben nem is hoztak föl komoly érveket. Én 
ezt tartom leverőnek. 

En sokkal inkább tisztelem azon férfiak éles 
elméjét s hazaszeretét, semhogy azt hinném, 
hogy nem voltak képesek ezt tenni. 

Én azt gyanítom, hogy itt ismét a látha-
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ta t lan kézzel van dolgunk, (Nevetés jobb felől.) 
igen is dolgunk van a láthatatlan kézzel; pedig 
higyék meg öoök, ez csakugyan nem tesz szol
gálatokat az önök loyalismusának. Valóban sa
játságos a szolgálat, melyet önök az alkotmá
nyos monarchia fogalmának tenni látszanak, mert 
nem hiszek másnak, mint annak lehetőségében, 
hogy ilyesmi történt. Ugy látszik, mondom, elré-
mitgetik az embereket, hogy tán az alkotmá
nyosság fog csorbát szenvedni, ha 400,000 í r t ta l 
nem emelkedik az az összeg, mely már most is 
szemet szúr Európa szerte. 

Ne nézzük azt, hogy Angliában egész élet
hosszig szavazzák-e meg vagy nem a civillistát: 
mert megvallom, részemről abból nem azt kö
vetkeztetném, mit igen t. képviselőtársam követ
keztetett, hanem azt, hogy igen is az ellen sem
mi kifogásom, ha egyszerre szavazunk meg a 
fejedelemnek egész élete hosszára egy eivillistát, 
de az ne legyen oly magas, mely aránylag túl
haladja Európa minden egyéb fejedelmének ci
villistáját, és mely valóban szemet szúró, akkor, 
ha a népnevelésre és igazságszolgáltatásra meg
szavazott költséggel összehasonlítjuk — mert e 
lista jelenleg kétszeresen felülmúlja a vallás- és 
líözoktdtásögyi minisztériumra fordított költsége
ket és nagyobb az igazságszolgáltatás költségei
nél ; mondom, azt következtetném a tönebbi érv
ből, hogy szállittassék le oly összegre a eivillista, 
mely Magyarország anyagi erejét megilleti, és a 
mely nem válik, — hogy ugy mondjam — el-
homályositására a monarehieus elvnek. (Ivánka 
Zsigmond "közbeszól: Rendre, rendre! Zaj.) 

Ha leszállítanák önök uraim a civilistát oly 
fokra, minő Belgiumban. Hollandiában meg Po
roszországban van. akkor én is hozzájárulnék és 
elfogadnám azon argumentumokat. melyeket 
igen t. képviselő Tisza Kálmán ur fölhozott, de 
most ismétlem, az ország koldus, a népnevelés, 
ós egyéb legszükségesebb reformjainkra nincs pénz ; 
deficitet csinálunk, mely lavinaszerüleg fog föl
tornyosulni, és idővel mindent magával ragadni, 
és mégis 400,000 írttal akarják emelni azon ei
villistát, mely nagyobb, mint bármely eivillista 
Európában: ezt én leverőnek találom, (Helyeslés 
hal felől.) és igy a bizottság véleményét a rész
letes tárgyalás alapjául el nem fogadhatom. (He
lyeslés a szélső bal felől.) 

B e r z e n c z e y László :T. ház! Ha mind
annyiszor, valahányszor a civillista elő fog jönni, 
a dernokratia elveiről akarunk beszélni, akkor 
sohsem lesz a vitatkozásnak vége-hossza, és azért 
magam is hajlandó vagyok azt mondani, hogy 
végezzük el már egyszer ezt a dolgot. Én rövi
den csak azt mondom: miután elfogadtuk az al-
phát, el kell fogadnunk az ómegát is; és mi
után elfogadtuk azt, hogy mi nem akarunk csak 
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osztrák császárságot, hanem kívánjuk, hogy ma
gyar királyság is legyen, tehát fogadjuk el a 
magyar királyság fentartására szükséges eszkö
zöket is; és miután mi azon csodálatos állapot
ban vagyunk, hogy valamint egy osztrák csá
szári, ugy egy magyar királyi udvarnak is kell 
lenni, tehát adjuk meg azt is, mi ahhoz meg
kívántatik. 

En nem szeretem azt, hogy ha e dolognál 
a luxus és fényűzés hozatik fel, de én azt hi
szem, hogy ez igen csekély összeg arra, hogy 

alkotmányt veszélyeztesse : az alkotmányt 
veszélyeztetik az udvaronezok, kik sem nem 
magyarok, sem nem osztrákok, hanem császáriak. 
Én ennélfogva igen őszintén megszavazom ezen 
költséget azért, hogy fentarthassam jogomat a 
többiekhez hozzászólani. 

Azt mondják, hogy a democratia nem is
meri a fényűzést de t. barátom igen jól tudja, 
hogy Newyorkban milyen nagy a fényűzés a 
democratia mellett, a mi különben nagyon ter
mészetes, mert a hol kereskedés, ipar és jóllét 
van. ott bizony fényűzés is van. 

Minduntalan halljuk azt, hogy miért nem 
lakik Budán ő felsége. Részemről azt mondom, 
ha az elvet elfogadjuk, t. i. azt, hogy itt le
gyen ő felsége, akkor adjuk meg hozzá az 
eszközt is: fogadjuk el a törvényjavaslatot. (Zaj 
bal felől. Helyeslés jobb felől.) — 400.000 frttal 
több vagy kevesebb , az nem változtat a 
dolgon. (Zaj bal felől.) 

En azt hiszem, hogy nagyobb elveken kel
lene inkább vitázni és miután királyi háztartást 
akarunk, azt ugy kell akarnunk, hogy az meg
adhasson, szóval én hiszem, ha az alphát elfo
gadjuk, fogadjuk el az ómegát is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk! 
Nem fogadjuk! Szavazzunk.!) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Méltóztassanak megengedni, hogy 
szavazás előtt röviden hozzászóljak a szőnye
gen forgó tárgyhoz. (Halljuk!) Az udvartartási 
költségeknek tiz évre terjedő megszavazása mel
lett fölhozható indokokat Tisza Kálmán képvi
selő ur kifejtette és én az általa előadott néze
tekhez csatlakozom. Csupán azon észrevételére 
van megjegyzésem, melynél fogva azt állította, 
hogy az 1867. törvények azon rendelkezése nem 
helyes, hogy az udvartartási költségek a monarchia 
két államában egyforma összegben legyenek 
megszavazandók. Az, hogy az udvartartási költ
ségek felerészét fizetjük, abból következik, 
mert ezen törvényekben kimondatott a paritás 
és a dualismus eszméje, minélfogva ezt a meg
állapítandó udvartartási költségeknél is érvénye
síteni kellett. 

Azon indokokon kivid, melyeket Tisza Kál-
18 
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mán képviselő ur a hosszabb időre terjedő meg
szavazás mellett felhozott, van még egy, me
lyet fölemliteni kívánok. Minthogy az 1867-iki 
törvényekben letett elvekből következik, hogy 
az udvartartási költségek fele Magyarország, 
másik fele Ő Felsége többi országa és tarto
mánya részéről fizetendő : igen természetes le
het, hogy a megszavazást megelőzőleg a két 
kormány közt egyezségnek kell létrejönni, hogy a 
két törvényhozás részéről egyetértő megállapo
dás létesíttessék. Már ezen tekintetből is sokkal 
czélszerübb, ha ezen összeg hosszabb időtartam
ra , pl. 10 évre állapittatik meg. A mi magát 
az összeget illeti, engedje meg a. szélső baloldal, 
mely magát 1848-as pártnak nevezi, és melynek 
egyik tagja. Irányi Dániel, az összeg nagysága 
ellen fölszólalt, hogy azon megjegyzést tehes
sem, miszerint épen 1848 ban, mint tudjuk — 
három millió ezüst forintban állapitatott meg 
az udvartartási költség, tehát akkor, midőn a 
pénzérték átalában sokkal nagyobb volt, mint 
jelenleg; már pedig 3 millió ezüst forintnak 
pénzértéke bizonyára tesz annyit, mint az álta
lunk előirányzott összeg. 

Még csak egy észrevételein van. Egy t. 
képviselő ur „láthatatlan kezekről" és ,,a nem
zet jelleméről" szólott. Én megmondom, mit 
látunk most, mit előbb nem láthattunk. Látjuk 
teljesedve azt, mi után a nemzet századokon át 
vágyódott: körünkben látjuk 0 Felsége uralkodó 
házát, mely az évnek majdnem felét Magyar
országon tölti , mi mindenesetre növeli az ud
vartartási költségeket, miután két helyen ta r t 
Ő Felsége — a törvényekkel egyezőleg — ud
vart. Ezen indok is, melynél fogva az ország
nak régi óhajtása, minek nyomát a corpus ju-
risban is találjuk, immár teljesült, arra indit, 
hogy fölkérjem a t. házat : méltóztassék a 
javaslatba hozott összeget megszavazni. (He
lyeslés. ) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok értel
mében szavaim félreértése ellen kell tiltakoz
nom ós azokat helyreállítanom. 

A t. miniszter ur azt mondta., hogy én 
roszalásomat fejeztem ki a felett, hogy az 1867-
dik évi törvény azt mondja, hogy egyformának 
kell a két állam udvartartási költségeinek lenni. 
Én azt nem mondtam, nem is mondhattam : 
mert az 1867-ik évi XH-ik t. ez, erről egyálta
lában nem szól, sőt ellenkezőleg kimondja, hogy 
a magyar király udvartartási költségeit kizárólag 
a magyar országgyűlés határozza meg, és hogy 
ez egyátalában közös ügynek nem tekinthető. 
Ezt mondja a 67-iki törvény ; oem támadhattam 
tehát ezt meg azért, hogy közös ügynek tekin
tem az udvartartás költségeit, hanem igenis 
helytelenítettem azt, hogy daczára ezen tör-
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vénynek a mi udvartartásunk költségeinek meg
állapítása, a mint a budgetből kitűnik, a ki-
egyezkedés tárgyává tétetett , holott arra semmi 
szükség nem volt, mert a magyar királynak 
udvartartási költségeit a magyar országgyűlés
nek önállóan kell megállapítani. 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Engedelmet 
kérek, hogy türelmüket fölszólalásommal fárasz
tom. A t. miniszter ur ezen pártra mutatott 
és csodálkozását fejezte ki a fölött, hogy ép a 
48-asok azok, kik sokallják a budgetnek meg
szavazását, holott 1848-ban kevesebb pénz levén, 
mégis többet adtunk. 

Ha a 48-iki állapotok mai nap visszavará
zsolhatok lennének, szívesen nem 400 ezerét, ha
nem 1 — 2 millióval is többet adnánk, adnánk pedig 
azért, mert sem állam-adósságunk, sem quótánk 
nem volna, és azóta oly sok terhet vállaltunk 
el, hogy elmondhatjuk, a mint Schwartz Gyula 
monda : hogy elszegényedve koldusbotra jutunk, 
ha még emeljük a terhet, s azért azt lehetet
lenségnek is tartom. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottság javaslatát? A kik elfogadják méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. 

Következik a királyi udvartartás költségei
nek tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetésben előirányzott 3.650,000 frinyi összegre 
vonatkozó tételi.) 

G h y c z i I g n á c z ; Az 1867-ikévi XH-ik 
t. ez. 7-ik szakasza igy szól : „A pragmatica 
sanctió szerint közös ugyan az uralkodó, a 
mennyiben Magyarország koronája is ugyanazon 
fejedelmet illeti, a ki a többi országban is 
uralkodik; de még ' ez nem teszi szükségessé, 
hogy a fejedelem udvartartásának költségei kö
zösen állapitassanak meg. Ily közös megállapo
dást a pragmatica sanctióban kitűzött ezél nem 
igényel, Magyarország alkotmányos önállásával 
pedig, s a magyar királyi fejedelem magas te
kintélyével sokkal inkább megegyez, hogy a ma
gyar országgyűlés, a felelős magyar minisztérium 
előterjesztésére, külön szavazza meg a magyar 
király udvartartási költségeit. Az udvartartás 
költségeinek megszavazása és kiszolgáltatása te
hát közös ügynek nem tekintetik. „Ezen tör-
vényezikk szerint tehát az udvartartási költség 
nem közös, következőleg Magyarország törvény
hozása azt a magyar király számára önállóan 
és egészen függetlenül határozza meg attól, mit 
az osztrák császárság törvényhozása, az osztrák 
es. udvar számára időről időre megszavazni szüksé
gesnek tar t . 

Az eddigi eljárás a törvénynek tökéletesen 
megfelel :• mert 1868. és 69-ben a kir. udvartar-
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tás költségei e czimen voltak a költségvetésben 
bevezetve és ezen ezimen kívántattak megszavaz
tatni : „A k i r á l y u d v a r t a r t á s a " . Annál na
gyobb meglepetéssel,hogy ne mondjam,megütközés
sel olvastam az 1870-iki költségvetés előirányzatá-
tában e szavakat : Az 1870-ik évre 7,300,000 
frtban megállapított javadalmazásból a magyar 
korona országait illető felerész 3.650,000 frt. 

Hogy e kitétel a törvénybe ütközik, hogy 
ha által elfogadtatnék, az udvartartás költségei, 
melyeknek közösségét az imént idézett t. czikk 
kereken tagadja, per tangentem, közöseknek is
mertetnek el: hogy a törvény illusoriussá tétet
nék; hogy Magyarország törvényhozásának e 
részbeni rendelkezési szabadsága az osztrák csá
szárság törvényhozása által korlátoltatnék, attól 
minden függővé tétetnék: mind ez ugy hiszem 
sokkal világosabb, hogy sem bővebb magyarázatot 
igényelne. Midőn tehát a t. házat bátor lennék 
arra felkérni, hogy ezen a törvénybe ütköző, ki
fejezést innen kihagyni és helyette az eddig 
szokásban volt kitételt méltóztassék igtatni, te
szem ezt még azon okból is : mert az udvartar
tási költségek 10 évre csak imént állapíttatván 
meg előre, ha ezen kitétel most ki nem igazi
tatnék, káros következményeinek orvoslása ké
sőbb alig, vagy talán épen nem lenne eszközöl
hető . ( Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mit a t. képviselő ur idézni mél
tóztatott, nincs a törvényjavaslatban (Halljuk!) 
s nem is lesz szükséges, hogy abba fölvétessék. 
(Felkiáltás! Hát hol van%) Csak a költségvetésben 
fordul elő. (Tisza Kálmán közbe szól: felolvastatott.) 
Igenis, de csak a költségvetésből, ebben pe
dig azért kellett ennek megemlittetni, mert bár
mely összeget kívánna is a törvényhozás meg
szavazni az udvari költségekre, bizonyára tájé
kozva kivan lenni, hogy mennyi az összes költ
ség? Es miután nem törvényben adatik elő, ha
nem a költségvetésben, ebben pedig a tájékozásra 
szolgáló minden adatot elő kell sorolni, azért 
igen természetes, hogy bele tétetett . 

A t. képviselő ur méltóztatott a törvényt 
idézve felhozni, hogy az udvartartás költségei 
nem képeznek közös ügyet. Ebben igaza van és 
ez igen természetes i s : mert ha közös ügy volna, 
akkor az egész összeg 30 %-át tenné és akkor már 
meg is volna állapítva előre, hogy mi esik az 
összes költségből Magyarországra. E részben félre
érteni méltóztatott a t. képviselő u r : mert én 
sem tartom ezt közös ügynek, és csakis azt 
mondanám, hogy az 1868-ki kiegyezés alapján, 
mely a paritás, a dualismus elvén nyugszik. Az 
eddigi eljárás is mindig az volt, hogy a törvény
hozás az udvartartásra szükséges összegnek felét 
megszavazta. Nem helytelenül cselekedett tehát 

a minisztérium, midőn a ház elé ezen költséget 
beterjesztvén, az egész összegre nézve is tájékozó 
adatokkal szolgált. (Helyeslés jobb felől. Etten-
mondás bal felölj 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Az igen t. 
pénzügyminiszter ur azt méltóztatott mondani, 
hogy a mit Ghyczy Ignácz t . barátom mondott, 
nincs a törvényjavaslatban. Igaz, az elfogadott 
törvényjavaslatban nincsen, de benne van a költség
vetésbe i i. (Lónyay M. pénzügyminiszter közbe szól : 
Tudom!) Engedelemmel felolvasom, hogy méltóz
tassanak meggyőződni, miszreint ez az 1867-ik 
évi XII t. ez. 7-ik §-val világosan ellenkezik. A 
költségvetésben ez áll : „Az 1870. évre 7,300,000 
írttal megállapított javadalmazásból a magyar 
korona országait illető fele rész 3,650,000 frt." 
Bennünket nem fele rész illet t. ház, hanem ben
nünket illet az egész udvartartási költség, me
lyet mi megszavazunk, semmi tekintettel arra, 
hogy oda át mit szavaznak meg. Az 1867-iki 
Xll-ik t. ez. 7. §-a (dy világos, hogy engem szer
felett meglep, hogy a pénzügyminiszter ur ezen 
tételnek, mely talán tévedésből csúszhatott be. 
védelmére szót emel. 

Most azon elfgadott javaslat szerint, melyet 
a pénzügyi bizottság tett , ez volna a 2-ik §-ba 
teendő: „Ezen összeg évenkint felveendő a költ
ségvetésbe." 

Nézetem szerint nincs más hátra, ha már 
törvény erejére emelkedik ezen javaslat, hogy 
ezen tétel egyszerűen vétessék föl az 1867-ik 
évi költségvetésbe, mert ez felel meg ugy az 
1867. XII. törvénynek, mint magának az előttünk 
fekvő törvényjavaslatnak, mely minden további 
indokolás nélkül az udvartartási költséget egy
szerűen rendeli a törvénybe felveendőnek. A mi 
pedig a t. miniszter ur azon mondását illeti, 
hogy ez nem törvény, ez csak költségvetés, en
gedje meg, hogy azt kétségbe vonjam, sőt ta
gadjam: mert ezen költségvetés alapján fog meg-
állapíttatni a költségvetési törvény. Es nem lehet 
mondani, hogy ez nem törvény. Kérem azért a 
t. házat, méltóztassék azon kitételt, felvenni: „az 
1870-ik évre királyi udvartartás 3,650,000 frt." 
(Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ha, mint látszik, némi megnyugvásra 
szolgál, magam részéről is szívesen hozzájárulok, 
hogy a költségvetés kinyomatott szerkezete vál
tozás alá jöjjön, (Helyeslés.) és igy tétessék: „a 
királyi udvartartás költségeire 3.650,000 frt," 
de azt mégis szükségesnek tartom, hogy meg
jegyzésként hozzátétessék: „ez az egész költség
nek." (Ellenmondás. Fölkiáltások: Nem szükséges!) 
Kérem alássan! azon szerkezet, mely a tanács
kozás tárgyát képezi, t. L, melyet a miniszté
rium és a pénzügvi bizottság együtt terjesztett 
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a ház elé, t. i. az állami költségvetésről! jelen
tésben, mely szerint a törvény fog szerkesztetni, 
szóval sincs emlitve, hogy a 3.650,000 frt az 
összes költségnek milyen részét képezi. Én részem
ről egjr erre vonatkozó megjegyzést csak azért 
tartanék szükségeinek, mert annak megítélésére, 
hogy mennyi szavaztassák meg, mégis szüksé
ges tudnunk az összes költség összegét. 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! A minisz
ter ur nyilatkozata utján, ugy hiszem, igen egy
szerűsítve van a dolog, különösen ha méltózta
tik elállani attól, hogy külön megjegyzés is té
tessék : mert ez nem szükséges. Én megvallom, 
hogy némi tekintetben értem azt, hogy kérde
zősködés legyen innen is, túlnan is e kérdésben, 
ezt némileg megfoghatónak tartom egy szem
pontból: jöhet ugyanis oly minisztérium, ugy 
i t t Magyarországon mint a túlsó oldalon is, mely 
e kérdésből egyenesen versenyzést csinálna: hogy 
ki ad többet. Ennek elkerülésére én megfogha
tónak tar tom tehát, hogy legyen értekezés a két 
minisztérium közt; de ezt e szempontból elfo
gadván, mégis azt kívánom — mi sokkal lénye
gesebb dolog — hogy az ország önálló termé
szete az által jelöltessék, hogy az ily mondhat
nám magán, nem hivatalos érintkezések és tu
dakozódások semmi nyomot ne hagyjanak az 
országgyűlés elé terjesztett okmányokban. Ezt 
mind elmondhatja a miniszter ur előadása s in
dokolása közben és jól is teszi, ha akkor a tá
jékozásra szolgáló körülményeket a ház tudomá
sára hozza; de semmiféle okmányokban, melyek 
országosaknak tekintendők, ennek nj'ommal nem 
kell birni; ezzel, ugy hisze:a, tartozunk saját ma
gunknak. 

Ha a t. miniszter ur nyilatkozata szerint 
történik ezen kiigazítás, s a megjegyzés is el
marad, akkor, ugy hiszem, semmi sem áll útjá
ban a megszavazásnak; ellenkezőleg azonban igen 
nehezíttetnék annak megszavazása, a mit külön
ben megszavazni akartunk. 

T i s z a K á l m á n ; Én is azon nézetben 
vagyok, t. ház, hogy ennek egyszerűen és hatá
rozottan ugy kell kitétetni, a mint Ghyczy 
Ignácz és Várady Gábor t. képviselőtársaim kí
vánják, hogy t. i. az 1870. évre 3.650,000 frt 
szavaztatik meg; semmi egyébnek itt helye nincs ; 
mert én azon indokolást, hogy itt egy egész 
lenne, melynek részét szavazzuk meg, határozot
tan visszautasítom. I t t oly egész, melynek egy 
részét szavaznék meg, nincs és nem is lehet; 
i t t a magyar király udvartartása van egészen, s 
a nincs az osztrák császáréból eg}7 fillér sem. Ez 
telel meg a helyzetnek, i t t tehát egészről és 
részről ne beszéljünk, és szavazzuk meg ugy 
a mint a törvény kívánja, azon indokolás kiha
gyásával. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát, á t. ház az egész tételt a 
miniszter ur hozzájárulásával is, következő szer-

i kezettel fogadja el: „6. Az 1870. évre a kir. 
udvartartásra 3.650,000 irt." (Helyeslés.) Követ
kezik a központi nyugdijakról szóló törvény
javaslat. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Azt tartom, hogy 
mielőtt átmennénk e tárgyba, még egy összeg 
megszavazásáról van szó; a mi tudomásommal 
legalább még máig megszavazva nincs, t . i. a 
beterjesztett államköltségnek a rendes szükséglet 
közt második tétele: ő felsége cabinet-irodája 
költségeire 60,000 frt. 

E l n ö k : Még a többi sincs tárgyalva, s 
külön fogjuk tárgyalni még az állam adóssági, 
földtehermentesitési , országgyűlési költségeket 
is stb. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a nyug
dijakról szóló törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó (olvassa a 
központi bizottság jelentését, a volt központi kormány 
közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tár
gyában.) 

Ezek azon indokok, t. ház, melyeknél fog
va a központi bisottság ezen törvényjavaslatnak 
a részletes tárgyalás alapjául való elfőj adását 
ajánlja. 

M á r i á s s y B é l a : T. képviselőház! Az elő
terjesztett törvényjavaslat maga elismeri a nyug
dijak jogtalanságát, és alapítja véleményét tisz
tán politikai szükségre és méltányosságra. 

T. ház! A nyugdijakat méltányosaknak egy
átalában nem ismerhetem e l ; mert midőn Ma
gyarország Ausztriával kiegyezkedett, akkor a 
két ország közt fönforgó kérdéseket kiegyenlítet
te, és akkor Magyarország sokkal több terhet 
vett át, mint nézetem szerint, átvennie kellett 
és lehetett volna. Miután tehát ezen nyugdíja
zott hivatalnokok tisztán és kizárólag osztrák 
érdekeket szolgáltak, egyátalában . nem tartom 
méltányosnak azt, hogy Magyarország azon tiszt
viselőket, kiknek csak nevök volt magyar, de kik 
osztrák érdekben működtek, fizesse. De nem fo
gadhatom el a másik indokot sem, t. i. a poli
tikai szükségességet; sőt inkább én politikailag 
veszélyesnek tartom e nyugdíjazások elfogadá
sát, mert végre is ez a nyugdíjazás ezen elv
nek szentesítése lenne egyrészt, másrészt pedig 
megjutalmazása lenne azoknak, kik ezen elvnek 
szolgáltak. Ez elvet Magyarország, — hogyha va
laha alkotmányos országban egy provisorius kor
mánynak eljárása helyeselhető lenne, — Magyar
ország, sem egyátalában semmiféle alkotmányos 

j ország el nem fogadhatja, mert ez az alkotmá-
! nyosságnak megtagadása lenne. 

Én nem vagyok a boszuálló politikának ba-
' rátja, én nem kívánom azt, hogy a múltnak bü-



H8. orrzáciof tHés mamin* 19. 1870. 141 

nei megbüntettessenek, nem kivánom megtorolni 
a hibákat: mert meg vagyok győződve, hogy azon 
hivatalnokok nagy része, kik a provisorium alat t 
szolgáltak, részint kétségbeesve az ország jö
vője fölött, szolgáltak, mert nem volt reményük j 
az ország föltámadásában; szolgáltak részint 
azért, mert 1850-ben olyan körülmények voltak, 
midŐM az intelligentiának egy része keresetétől 
elvolt űzve, tehát szükségből szolgáltak; ismét 
meg vagyok győződve arról, hogy talán egy sincs 
azok között, vagy legalább igen kevesen van
nak, a kik bűneiket be ne ismerték volna, tehát 
bűneiket megbánták. 

Én nem akarom őket megbüntetni ; de mi
dőn megbüntetni nem akarom, nem akarom más
részt megjutalmazni sem azokat: a kik az országba 
az ellenséget behozták, a kik az ország eldara-
bolására segédkezet nyújtottak, a kik az ország 
alkotmányát fölfüggesztették, akik a lehető leg
nagyobb törvénytelenségeket követték el. Ezek 
megjutalmazása politikai bűn, politikai baklövés 
volna; én tehát nem fogadhatom el ezen okok
nál fogva; de nem fogadhatom el pénzügyi te
kintetből sem; mert Magyarország részint az el
vállalt számos teher . részint a kereskedelmi 
szövetség következtében, mely a magyar iparnak 
kilejlését gátolja, Magyarország nem számithat 
valami különös vagyoni emelkedésre. Mi tisztá
ban vagyunk a felől, mit fizetünk, a meglevők
ből mit fizethetünk és egyátalában nem számít
hatunk arra, hogy egy vagy két év múlva jö
vedelmeink növekedni fognak, azonkívül 6y2 
millió deficittel van budgetünk megterhelve és 
azóta az országgyűlés bölcseségének méltóztatott 
még ezen deficitet is szaporítani. Méltányosnak 
tartom azt, hogy a szükségesekre adjunk, habár 
a tőkének megtámadásával: de helytelennek sar-
tom azt, hogy oly költségek fedezésére adjunk a 
tőke megsértésével, mint például e nyugdijak 
költsége. 

De nem fogadhatom el végre közjogi szem
pontból sem: mert minden önálló állam önmaga 
tartozik fizetni hivatalnokai nyugdiját; és ha 
Magyarország ezen nyugdijakat fizetni akarná, 
akkor egyszersmind elismerné azok létezésének 
helyességét. A mely állam nyűg díjrészletet és 
nem nyugdijt fizet, az nem önálló független ál
lam, hanem része azon államnak,^ melynek pénz- j 
tarába az illető hányadot fizeti. Éu az Ausztria- < 
val kötött őszinte benső szövetséget pártolom, de j 
másrészt kénytelen vagyok kimondani azt, mi- j 
szerint én a beolvasztás politikájának embere j 
nem vagyok. Ez ismét egy lépés a belolvasztásra, 
nem fogadhatom tehát el ennélfogva sem. Mind- I 
ezen elősorolt indokoknál fogva ezeninditványt, j 
mely meggyőződésemmel ellenkezik, a tárgya- ! 

lás alapjául el nem fogadom. (Helyeslés l<ü 
felől.) 

G u b o d y S á n d o r : (a szókssékről.) T. kép
viselőház ! Ghyczy Kálmán igen t. képviselőtár
sam politikai mély belátásának kétségtelen jelét 
adta, midőn a nyugdijak külön tátgyalását in
dítványozta. 

Ha van kérdés, a mely hazáját szerető pol
gárban nemzeti lételünk és alkotmányos szabad
ságunk érdekében komoly elmélkedést és nyu
godt megfontolást igényel, valósággal ez a kérdés 
megérdemli azt ; t. i. azon kérdésnek eldöntése: kik 
legyenek a múlt időben szolgáltak közül nyug-
dijazandók, a t. képviselőház határozatától függ, 
a nemzet azon grand jury-je elé van terjeszt
ve, a melynek választására befolyással voltak 
azok is, akik fölött a határozat ki fog mondat
ni, azon határozat, mely csupán ezen nemzetnek 
ós a politikailag müveit világnak véleménye, Íté
lőszéke elé appellálható. 

Ha van kérdés, a mely fölötti elmélkedés 
alkalmával embertársait és hazáját egyenlően 
szerető polgárban a sziv az észszel, a humani
tás a rideg politikával ellenkezésbe jőn, valóban 
ez az a kérdés. Én ezt önmagámon tapasztal
tam, midőn a fölött elmélkedem: vajon lehetnek-e 
a nyugdijazandók között olyanok, a kik azt 
megérdemlik, vagy átalábaű lehető-e azokat nyug
díjazni? mert ember vagyok és embertársaim té
vedései irányában érzékeny és elnéző ember. De, 
mert egyúttal a hazának polgára vagyok, és 
hazámat szerető polgár, a ki annak lételéhez oly 
hő buzgalommal és forrósággal ragaszkodik mint 
egy ifjú férj kedvelt feleségének életéhez, (Tet
szés.) midőn azoknak megérdemlett büntetésére gon
doltam, a kik a szabadság, egyenlőség, téves 
fölfogás, hiu nagyravágyás, aristocraticus gőg és 
irigység által félrevezetve, vagy pedig a szükség 
által kényszerítve, tehetségűket a haza ellen bér
be adták, meglágyul szívem, mert tudom, hogy 
a büntetések legnagyobbika: egy haza megveté
sének kitétetve lenni, és a szenvedések legsulyo-
sabbika egy jóléthez ós kényelemhez szokott pol
gárnál : ha családjával együtt az élet szüksé
geivel kénytelen küzködni. 

De, midőn eszembe jutot t hazámnak leala
csonyított, leigázott állapota, midőn reá gondol
tam annak majd tizenkét éven keresztüli szenvedé
seire, kínjaira, anyagi és erkölcsi süly édesére, 
a melyekért a nyugdijazandókra nagy vétek sú
lya nehezedik, a lelkemben felelevenült keserű visz-
szaemlékezések és az idő balzsama által már 
majd behegedt sebek újra érzett vérzésének 
fájdalmai megkeményítették szivemet és sza
kítottam a szánakozással. 

Annálfogva en nyugodt lelkiismerettel ki
mondom, hogy én mindazoktól, a kik a háta-
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lomnak — mely e nemzetet törvényen kivül he
lyezte, mely nemcsak alkotmányos ós polgári 
jogainkat eonfiseálta, hanem átalános emberi jo
gainkat is majd két évtizeden keresztül lábbal 
tiporta — szolgálatában álltak; mindazoktól, a 
kik közvetlenül vagy közvetve a súlyos rablánezo-
kat nehezíteni, szenvedéseink napjait, éveit hosz-
szabitani azon kormányt segítették, a nyugdíja
zást kivétel nélkül megtagadom. (Helyeslés hal 
felől.) E megtagadást, uraim, követeli a méltá
nyosság és az osztó igazság, követeli a politikai 
erkölcsiség, mely egyik nagy biztositéka nemze
ti létünknek. 

„Vessünk fátyolt a multakra ," ezen jelszót 
irta föl kormányunk és a kormány pártja a ki-
egyezkedési mü homlokára; a múlt országgyűlés 
ezt mint a humanitás és politikai eszélyesség 
kívánalmát elfogadta, legalább elnézte. De kér
dem ; keresett-e abban valaki oly értelmezést, 
milyet annak kormányunk adott és ezen fátyol
vetés a multakra, melylyel kormányunk bennün
ket mmden lépten nyomon meglepett, melyet 
nyíltan hirdet: a szándok, volt elleneink nyugdíja
zására megegyeztethető-e az osztó igazsággal ? 
Midőn ezen hangzatos ós valóban nagylelkűséget 
lehelő tartalomdús szavak a nemzet előtt tudo
másra jutottak, mindenki azt hitte, hogy ez 
allegoricus kifejezése a „Mi atyánk'4 ezen alienájá-
nak: „miképen mi is megbotsátunk ellenünk vé
tetteknek." 

Es ki hitte, ki gondolta volna, s józan érte
lemmel biró s hazáját szerető polgár agyában 
megfordulhatott-e a gondolat, hogy azon fátyol 
csak a multak dicsőségére és a hősiesen küzdött 
bátor lelkű honvédek emlékére fog boríttatni ? 
(FölMáttás bal felől: Igás!) Hogy azon feke
te oszlop , mely a történelmünkben gyászemlékü 
Szentgyörgy téren, ama piaezon emeltetett az 
absolutismus által, azon helyen, hol ez előtt 
huszonegy évvel a győzelmes honvédsereg a le
győzött ellenség között komor méltósággal fegy
verben állott, mely jelenet emlékezetembe örök
re be van vésve; gondolhatta-e valaki — is
métlem — hogy még 1870. is Henezit és embe
reit fogja bemutatni az idegennek mint a haza 
megmentőit? (Fölkiáítás bal felől: Igaz.'JT. ház! 
ha már nemzeti kormányunk, melynek elnöke nem 
régiben itt a házban igy szólt: „Mi vagyunk a 
48-a sok" — nem irtózott az elvérzett honvédek 
emlékét és névsorát politikai okokból a feledé
kenycég örvényébe dobni ; legalább azt remél
tük, hogy azon fekete oszlop, mely nemzetünket 
a mementó mórira már-már figyelmeztetni áll, 
ha el nem távolittatott is. de legalább arról 
azon aranyos betűknek: „Für Vater land ' , le-
töröltését kialkudta. Kérdem a t. házat : 

miért vérzettek el hát dicső harczos honvédeink, 
ha Hentzi és emberei a hazáért véreztek el? Ily 
keserű gúnyt soha nem űztek nemzettel, mely sem 
politikai tekintettel, sem opportunitással nem 
igazolható. (Helyeslés bal felől.) Képzelhette-e 
valaki, hogy azon kormány nemzeti kormány, 
mely mindazoktól, kik 1848-ban mindenüket a 
hazáért áldozták, az 1849-ki gyászos katastropha 
után szenvedések és kínzó nélkülözések közt 
bujdoklásban, számkivetésben, börtönökben sin-
lődtek, ide haza megcsonkítva, megbénítva má
sok kegyelméből, irgalmából koldulással ten
gődve még az egyedülit az erkölcsi jutal
mat az elismerést is megtagadták ; mely 
kormány az egyeseknek, községeknek a haza ér
dekében szenvedett káraik megtérítéséért t e t t ri-
mánkodásaikra füleit bedugta, mely kormány mind 
azon lelkes hazafiakat, kik a börtönökből ron
csolt egészséggel kivánszorogva, vagy a haza
szeretet s honvágy által visszaédesgetve, mesz-
sze földről : számkivetésből haza jöttek, de 
kiknek a 1848-ki alkotmányhoz ragaszkodásu
kat semmi szenvedés meg nem törte, s kik 
mindazon elveket, melyekért üldöztettek, mint 
egyedüli vagyonukat hozták vissza a hazába, 
épen és sértetlenül: ugynnezen kormány kitün
tetésekben és kedvezményekben részesítse azo
kat, kik a veszély idején a hazában elbújtak, Pest
ről Bécsbe, Bécsből Ischlbe, Salzburgba szalad
gáltak, jöttek mentek, szőni-fonni a cselszövényt. 
rnelylyel a moderamen ineulpatae tutelae terére 
szoríttattunk, kik a küldiplomatiának részvétét 
életünkért s a szabadságért folytatott harczunk-
tól megsemmisíteni igyekeztek, hirdetvén a kül
föld előtt, hogy a mi háborúnk nem szabadság-
harcz, hanem irtó háborúja a nihil habentesek-
nek az aliquid habentesek ellen, kik Kremsirben 
a nemzet tudta nélkül országunkat az osztrák 
birodalomba beolvasztó 4-ten Marz Verfassun-

I got készítették, hogy végre mindazokat nyug-
i dijazni szándékozzék, kik a hatalomnak, mely 
j egyik kezében a nemzet halálos Ítéletét, a má-
j síkban az öldöklő kardot tar tván, nyomult be 
i a haza földére, szolgálatában leigáztatásunk után 
! kutat ták az adatokat , melyeknek alapján a 
! Kriegsgericht a haza jobbjait bitófán végeztette 
| ki, kik ellenségeink szolgálatában mindaddig 
j míg Bécsből a visszavonulási kürt meg nem 
J fúvatott, gazdag fizetéseik mellett állottak, kik 
! Hajnauabbak voltak Haynaunál, és zsandá-

rabbak a zsandárnál, kik előtt magyarnak len
ni : közrend elleni kihágás volt; visszavonulni, 

I szomorkodni: a fönálló rend elleni tünte tés ; jaj-
| gatni, de csak sóhajtani is: fölségsértés volt. 

Bátran fölszólítom mindazokat, kik valaha 
| a világ-történelemben búvárkodtak, s kik az 
| emberi nem történelmét tanulmányozták, mu-
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tassanak egy ilyen példát, melyben egy rabigá
jából csak most kibontakozott nemzet fő köteles
ségének tar to t ta volna a hazáért szenvedettek 
homlokára a bűnösség bélyegét nyomni, s a 
haza- volt elleneinek halántékára pedig föltüzni 
az érdem koszorúját. 

Igen is, u ra im! bármennyi legyen a kegye
lem pénzdíj, ez irgalmi t ény : megesik szivem 
a bűnös szenvedésén, de azért bűnét meg nem 
bocsátom. A nyugdíj egyedül az érdem jutalma. 
Ha a t. ház e nyugdijt átalánosságban elfogadja, 
a nemzetnek e te t té t a történetírók nem ugy 
fogják följegyezni, mint nagylelkűséget, hanem 
mint gyávaságot, mint politikai esztelenséget, 
mint a haza ellem bűnt és a jelen 18 70-iki 
képviselő testület az utókor által ugy fog te
kintetni, mely előtt az egyenlőség, szabadság, 
sőt talán a haza függetlensége sem volt kedves 
dolog% 

És a bölcsész, — historikus, ki nem elég
szik meg a tények száraz elsorolásával, hanem 
kutatja az okokat, melyek azokat létrehozták, 
a képviselőház azon tagjait, kik a hazáért szen
vedtek, küzdöttek, ugy fogná a világnak bemu
tatni, mint kik nem a haza ügye iránti lelkesedésből, 
hanem az önvédelmi harcz szerenesés kimenete-
létőli félelmekből vegjmltek azok közé, kik min
den világi érdek nélkül rohantak a zászló alá, 
melynek lobogói alatt ők bizonynyal megszer-
zendették volna a magyar nemzetnek az európai 
nemzetek családja közt az illő helyet, ha a 
nyugdijazandók közt nem lettek volna olyanok, 
kik a megfogyott és megtört osztrák sereget 
az oroszokkal fölfrissíteni nem segítették volna. 
— Azt mondám — megtagadom a nyugdijat a 
politikai morál szempontjából is. Igen is uraim, 
a hazaelleni, a köz édes anya elleni merény, a 
bűnök legnagyobbika s a mely nemzet azt elnézi 
és mely kormány azt jutalmaztatja, az erkölcs
telenség legveszedelmesebbikét a politikai in 
moralitást ápolja és terjeszti. Ha a magán pol
gári bűnök, melyek egyesek vagyon-és személy
biztonsága ellen intéztetnek, a törvény szigorá
val megtorlandók, a czélból, hogy azok terjedése 
meggátoltass ék: mennyivel inkább kell. hogy a 
haza elleni bűn terjedésének — ha csupán 
csak erkölcsi büntetéssel is — eleje vétessék. 
Ha a nemzet ezen politikai vétkeket elnézi, sőt 
jutalmazza és jutalmazza nagyban, mert nyug
díjazni szándékozik, még pedig példátlan nyug
dijakkal, a minők az előtt nem léteztek: to
borzót indít az absolutismus részére, és előpénzt 
osztogat mindazoknak , kiknek hazaszeretete 
egoistikus magánérdekek kielégithetése által föl-
tételeztetik, hogy annak idején az absolutismus 
szolgálatába rohanjanak és jöjjön bármily kor
mány, bármily hatalom, még azok is, kik ed-

flr-czius 19. 1860. j ^ t j 

dig a jövendőtől való félelemből, vagy a jövő 
iránti reményből vonakodtak magukat az abso
lutismus szekere elé fogatni, még azok is ver
senyezni fognak a despotismusi szolgálatra vállal
kozásban. 

Es ha egy sötét éjszakán az absolutismus 
— mely soha meg nem szüuik működni, csak 
néha meghunyászkodik — ismét kiterjeszti hi
deg kezét a mi szabadságunkra : a nemzet azon 
osztálya, mely tudományos és politikai művelt
ségénél fogva hivatva van ezen nemzetnek hasz
not tenni, s annak ügyeit vezetni és a tömegre 
hatni és a melynek a hivatal életkenyere s igy 
kényszerítve van szolgálatot vállalni, két pártra 
fog oszolni: a martyrokra, a kiknek szive min
den világi érdek nélkül csak a hazáért dobog, 
és az üldözőkre, kiknek szolgai lelke és egoisticus 
érzéke csak hatalom, hivatal és haszon után 
áhítozik. 

Mi tette tönkre Franeziaországban a sza
badságot. Ne tessék hinni, hogy az ágyúk és 
bajonettek hatalma, — nem az; a politikai sü-
lyedtség. Nyolczvan év alat t 14 különböző kor
mánynak fogadtak hűséget és tettek esküt az 
ország hivatalnokai, ujjaikat az élő kormány 
pulsusán tar to t ták folytonosan; és ha észrevették, 
hogy az betegeskedik, vagy már agonizál, láb
ujjhegyen csúsztak a vélt suceessorhoz magukat 
behizelgendők, és már 60 évvel későbben III 
Napóleon alat t az 1789-ki republikánusok uno
kái Cayenneben börtönőreivé lettek az 1849-ki 
republikánusoknak. El vitázhatlan igazsága volt 
Ledru Rollinnek, midőn a Luxemburg palota 
előtt 1848-ban e szavakat monda: „ak i ma a köz
társaságnak, holnap -a császárságnak, majd a 
Bourbonoknak, azután az Orleánsnak s ismét a 
köztársaságnak teszen esküt, annak szája hazu
dik." Egy nemzetnek, és különösen egy ilyen, 
annyi ellenséges elemtől körülvett nemzetnek, 

i mely Európa közepén ugy áll, mint a Sza
hara pusztájában a homoktorlaszok közt fekvő oaz, 
melyet minden zivatar elbontással fenyeget, 
egy ily megfogyott és—fájdalommal mondom — 
megtört nemzetnek önfentartási kötelessége igen 
is: oda működni, hogy az ilyen hűtlenségre haj
landó fiai az országnak önmaguk érdekében 
óvakodjanak az absolitismus szekere elé hagyni 

i fogatni hajlamuktól. 
T. ház! Ha ezt nem teszszük, és ha a hír

hedt fátyolból azoknak, kik ellenei voltak a 
hazának, meleg ruházat azoknak, kik ezen hazá-
záért vérzettek, áldoztak, annak rongyai foszlá
nyaiból, mint már egyszer mondám, szemfödél 
fog készülni: hideg vizzel öntjük le a haza pol
gárainak a haza i ránt i szeretete lángját és mi
helyt az kialszik, az emberben fölülkerekedik az 
állat, mely nem ösmer lelkesedést, hanem ter-
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mészeti ösztöne után a veszedelemtől igyekszik 
magát megóvni és az elől elbújni. Ismerek egy 
irtózatosan megcsonkított és megbénított hon
védtisztet, ki minden foglalkozásra képtelen, ki 
midőn egyszer mindenkorra 100 frtnyi kegye
lempénzét megkapta, — pedig megjegyzem a 
jobb oldal hive, vagyis a békés kiegyezés ba
rátja — ezen keserű szavakra fakadt: ha tudnám, 
hogy fiam erében egy csepp vér volna, mely egy 
ily háládatlan haza iránt föl tudna buzdulni, 
azt is ki ereszteném belőle. Az ilyen s ehhez 
hasonló eseteket figyelmébe ajánlom a kor
mánynak. 

Ha a t. ház által azon áta'ános nyugdíjazás 
elfogadtatnék, megsemmisülésünk magvát szórnók 
el azon depravatió által, mely már is elkezdette 
megmételyezni azon fiatal sarjadék gondolkozás
módját és érzületét, (Igazi ugy van! bal felől.) 
mely hivatva van a hazáért sorompóba lépni ama 
napokban, melyekről a szent irás mondja: „bi
zony, bizony nem szeretem azokat!" És hogy 
azok eljöhetnek, az oly aggasztó sejtelem, mely 
minden gondolkodni tudó hazafi keblére li-
dérczként nehezedik. Mennyivel helyesebben fogta 
fel az osztrák kormány feladatát, midőn a vilá
gosvári catasztrofa után irtóvadászatot rende
zett mindazok ellen, kik a 48-as alkotmányt 
előállították s annak védelmében részt vettek : 
megfosztotta hivatalaiktól mindazokat, kiken a 
legkisebb szaga érzett a compromissiónak, ő 
büntette ellenségeit, és jutalmazta hiveit, s hogy 
magának biztosithassa hűségöket bizonyos es
hetőségekre, azoknak nyugdíjazását meggondo
latlan kormányunktól kialkudta. Szerencsétlen
sége az a nemzetnek, hogy az absolut hatalmak 
eljárásain okulni nem tudott; vészt hozó az, hogy 
kormányunk a békés kiegyezés feletti alkudozás 
alkalmával a haza védői nyugdíjazásával nem 
gondolt; még vészthozóbb és nagyobb szerencsét
lenség a t , hogy még ezen igen t. képviselő ház
ban is sokan találkoznak olyanok, kik magukat 
azon reményben ringatják, hogy azon sziklarepe
dés, azon árok, melyet köztünk és Ausztria kö
zött százados bajok is viszályok árja oly mélyre 
mosott, midőn abba sarkalatos jogainkat , a 
nemzet dicsőségét, a nemzet becsületét begázoltuk, 
be vau temetve és az szépen el fog egyen get-
tetni az által, hogy a haza főellenségei nyug
díjaztatnak . és hogy többé Magyarország és 
Ausztria között egyéb választó vonal nem lesz, 
mint a Lajta vize. 

Boldogok a kik hisznek! Én azon szeren
csétlen ember vagyok, ki azt hiszem, misze
rint azon mélységet gyúlékony anyaggal tömtük 
be, (Ugy van, bal felől.) és azt hiszem, hogy az 
az európai conglomeralt socialisés politikai vi
szályok által ^készülődő vulkán, abból elég lesz 

egy szikra, hogy azt felgyújtsa, és a tömés 
semmivé, hamuvá váljék ; akkor, uraim, száz Cur-
tius önfeláldozásával sem fog az többé be
záródni. 

Jól ismerem azon érveket, melyek a nyug
díjazás mellett felhozatnak. (HaíljuTc!) Azt mond
ják némelyek, meg kell különböztetni a magán 
polgári bűnöket, melyek elvontan mindenütt és 
minden időben a társadalom elleni bűnök, azon 
politikai vétségektől, melyek a fenálló rendszer 
elleni politikai különböző meggyőződés és véle
mény kifolyásai, s melyeket a siker vagy sike-
retlenség tesz dicső vagy bűnös tettekké. Töké
letesen ezen értelemben vagyok én is; de vajon 
megbocsátható-e az egy hazáját szerető polgár
nak, hogy különböző politikai véleménye és meg
győződése miatt a haza ellen támadókkal ke
zet fogjon, haragból, irigységből azért, mert 
ő másként hitte előmozdíthatni a haza bol
dogságát, segédkezet nyújtson az absolut ha
talomnak, mely czélul tűzte ki : nemzetünket 
az európai élő családok lajstromájából kitö
rülni. Mi testvérek vagyunk, egymással viszály
ban élünk, szülőinket nem szeretjük, azok 
iránt idegenkedünk ; de azért, ha azokat rabló 
vagy gyilkos megtámadná: vajon feledve a vi
szályt, nem rohannánk-e szülőink megmentésére % 

Én, t. ház, nyugdíjra érdemeseknek csak 
azokat tartom, kik 1867-től kedve, midőn al
kotmányos kormányunk átvette a kormányzatot, 
alkalmaztattak, a t. ház és a nemzet beleegye
zésével vagy elnézésével — és a nyugdíjazásra 
szükségelt éveket számítom egyedül 1867-től. 

Első Napóleon, midőn császár le t t ; egy hí
zelgőnek, ki családfáját felvitte egész Ádámig; 
azt mondta: „Az én családom 18-ik brumiéretől 
kezdődik." A mi uj életünk 1867. június
ban kezdődik. 

Bár a t. kormány azt hiszi, hogy mi a 
48-iki alapon állunk, én azon véleményben va
gyok, hogy 1867-ig nem a mienk volt a kor
szak, hanem az osztrák absolutismusé. Adná 
Isten, hogy azon alapon volnánk, mint azon 
sardiniai király, ki azt mondta 1815-ben: „Én 
mindeddig álmot aludtam," és mindent visszaál
lított azon állapotba, melyben elhagyta orszá
gát azelőtt 20 évvel, midőn abból Bonaparte 
köztársaságot alakított. Mi ezt nem tehetjük; 
ha tehetünk is valamit, csak azt tehetjük, hogy 
a honvédtiszteket, kik a közös hadseregnél vol
tak beosztva, vissza tesszük azon rangba, mely
ben őket a forradalom találta. Miért nem al
kalmazta kormányunk a nyugdijazandókra is 
azon eljárást, melyet a tisztekre nézve igazsá
gosnak látott? 

T. ház! Nagyon sajnálom azokat, a kik 
azt sem hiszik, hogy most már nyugodtan élvez-
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faetjük az alkotmányosságnak minden üdvös lé
t é t ; nagyon sajnálom azokat, a kik azt hiszik, 
hogy a 48-at folytatják. Csalódnak. 

Azon vidáman repeső genius, mely 800 
éven keresztül alkotmányunk őrangyala volt, a 
világosvári fegyver lerakása után bekövetkezett 
zordon télen bekötötte magát, és többé mint 
Phönix hímvából fel nem támadott, hanem báb
kérgéből 1850-ben kifejlődött azon hernyóknak 
sokasága, mely a 1848-iki lelkes hazafiak által 
százados mohától és penészétől megtisztított alkot
mányos fának újonnan zöldelő leveleit és gyenge 
hajtását lerágta. A megsatnyult fa kiszáradt, 
és helyébe kinőtte magát sok százgallyu törpe 
eserjebokor, mely hazánkra a közös ügyes tör
vények táplál ék-tartalmatlan gyiim jlesét termi. 
Nyugdíjazzuk jövendőre azokon kivid, kik 1818-ig 
hazánknak becsületesen szolgáltak, egyedül azo
kat, a kik ápolni fogják ezen eserjebokrot, és 
vigyázni fognak arra, hogy ez a nemzetnek rus 
toxicodendron-ná ne váljék; azon, a ház asztalán 
fekvő vastag könyvben elsoroltakat pedig utaljuk 
épen arra a kegyelet sovány kenyerére, melyre 
a t. ház beleegyezése folytán a hazának védői 
utasíttattak. Ha ekképen járunk el, bármit rejt
sen méhében a jövendő, Isten és a világ előtt 
tisztán fogunk állni: mert az osztó igazság sze
rint cselekedtünk, a politikai immoralitás ger
jedezését megakadályoztuk, melylyel boldog 
haza nem lehet. (Éljenzés a bal oldalon.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Jogos és 
megnyugtató reményt fűzött a nemzet a jelen
legi kormány tagjainak működéséhez, a haza és 
a nemzet jövőjét illetőleg, midőn ők 18 szenve
désteljes év után a miniszteri tárczákat az 
1848-iki törvények alapján átvették. Jogosult 
volt a nemzet reménye, mert nagyobbrészt e 
hazának azon polgárai vették kezeikbe és tart
ják jelenleg is az ország kormányzatát, a kik 
elöharczosai voltak az 1848-iki törvényekbe fog
lalt politikai jogegyenlőség és szabadság eszmé
jének; kik a világosi gyalázatos árulás követ
keztében a megszűnt önvédelmi harcz után —mert 
részt vettek a 1848-iki törvények alkotásában, 
és az ezt követett eseményekben — több éven 
keresztül érezték a száműzetés kinját; kik alko
tói voltak az 1868-ik évi országgyűlés második 
föliratának, a mely fölirat tiltakozik minden jog
föladás ellen, mely fölirat határozottan ki
mondja, miszerint a nemzet alkotmányos jogai
nak rovására alkudozni hazaárulási bűn ; kik az 
önkényuralom alatti korszakban a nemzetre rótt 
vér- és vagyonadókat elviselhetleneknek, a nem
zet szellemi és anyagi erejét megsemmisítőknek 
mondották; kik — még az 1868-ik évi ország
gyűlés kezdetén Magyarország önállásának, füg
getlenségének visszaszerzésétől föltételezték az 
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önkényuralommal való kiegyezkedést. Megnyug
tató volt a nemzet reménye : mert hit t a sza
vaknak, mert hitte, hogy a jelenlegi kormány
férfiak vezérlete és közreműködése alatt el fog 
jutni a szellemi és anyagi jólét tetőpontjára. 

Azonban, t. képviselőház, a mint a tapasz
talás bizonyítja, meggyőződésem szerint a nem
zetnek e reményei meghiúsultak. 

Ugyanis alig hangzottak el ajkaikról a hon-
boldogító ígéretek, adott szavaikkal, az 1861-ki 
országgyűlés második főiiratában kifejezett el
veikkel ellentétes irányban kezdtek működni. 
Ugyanis a helyett, hogy kormányra jutásuk 
után visszakövetelték volna Magyarország alkot
mányát,, önállásat, függetlenségét és az 1848-ki 
törvényeket: az alkudozások sikamlós terére lépve, 
a közösügyes alap elfogadása által az eddigi 
önálló, ínggetlen Magyarországot osztrák tarto
mány nyá alj ásították; (Paczolay János közbeszól: 
Az osztrákok sem hiszik azt!) a helyett, hogy az 
önkényuralmi korszakban a nemzetre rótt, már 
akkor is elviselhetetlenné vált, sőt általuk is 
annak nyilvánított vér- és vagyon-adókat leszál
lították volna: azokat megkétszerezték, a nem
zetet annak elviselésére képtelenné tet ték az ál
lamadósságok egy részének elfogadása által, me
lyek Magyarországot jogosan nem illethették 
volna ; a nemzetet, Magyarországot, a végelsze
gényedés szélére taszí tot ták; szóval, — meggyő
ződésem szerint — a jelenlegi kormány-férfiak 
méltó utódai a múlt Bach és Schmerling kor
mányrendszer hivatalnokainak: mert mig a nem
zeti erényt üldözik, a politikai bűnt jutalmazzák. 

Állításom bizonyítására szolgáljon a jelenleg 
tárgyalás alatt levő nyugdijtörvényjavaslat, mely
ben a kormány a nyugdijak megszavazását kéri 
a muszkavezetők, a hazaárulók, a Bach és 
Schmerling kormány-hivatalnokok részére, azon 
hivatalnokok részére, kiktől a nemzet utálattal, 
megvetéssel fordul e l ! Talán Lónyai pénzügymi
niszter ur megfeledkezett az 1861-iki országgyű
lés 2-ik föliratának végszavairól ; pedig ha em
lékezetem nem csal, ő maga is annak elfogadása 
mellett nyilatkozott, mely fölirat tiltakozik az 
önkényuralom korszaka alatt szolgáltak ellen, 
és az akkori hivatalnokokat a törvény súlya alá 
esőknek nyilvánította. Én t. ház! szeretem hin
ni, hogy maga Lónyai pénzügyminiszter ur sem 
fogta föl törvényjavaslatának horderejét, mert 
különben aligha terjesztette volna a képviselőház 
elé. Hiszen uraim ! midőn a miniszter ur a nyug
dijak megszavazását kéri a muszkavezetők, a 
hazaárulók és a népporoszlók részére, ezen el
járása által nemcsak elismerését nyilvánítja, ha
nem mint polgári erényeket megjutalmazásra, ki
tüntetésre méltóknak itéli. Én e törvényjavasla
tot a közerkölesiség elleni merényletnek tekin-
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tem. E törvényjavaslat vérig sérti a nemzet ön
érzetét, becsületét, sirt ás a közerkölcsiségnek : 
mert bűnöket jutalmaz, hazaárulási bűnöket 
akkor, midőn a kormány még az erkölcsi elis
merést is megtagadja a hazáért, a szabadságért 
vérüket ontott dicső honvédektől. 

E tőrvényjavaslat intő szózat, fölhivás — a 
jövőt illetőleg — a hazafiatlansági bűnök elkö
vetésére ; mert a mely kormány képes a múlt bű
nét jutalmazni, azon kormány uralma alatt dú
san tenyészhetnek a haza elleni bűnök. (Fölkiáltá
sok szélső bal felől: Igaz !) 

Én t. ház, meg vagyok győződve arról, mi
szerint ha a t. miniszter urak elhagyván bársony 
székeiket, széttekintenének az ország különböző 
vidékein, és látnák azt, minő ellenszenvvel, minő 
megvetéssel viseltetik a nemzet a hazaárulók 
irányában ; ha látnák azt, hivatalnokai, a finan-
czok, mint fosztják meg a szegény népet az élet 
legszükségesebb kellékeitől azért, hogy önök 
uraim a nemzet ellenségeit jutalmazhassák : visz-
szaborzadnának eddig követett politikájuktól, s 
nem kivannak azt a nemzet képviselőitől, kiknek 
föladatuk, hivatásuk, kötelessógök a nemzet szel
lemi s anyagi jólétének előmozdítására működni, 
hogy a muszkavezetőknek, hazaárulóknak jutal
mazására nyugdijt szavazzanak meg az éhező 
nép filléreiből. (Tetszés szélső bal felél.) 

En t. ház, miután nem akarom azt, hogy a 
népre rótt és már eddig is elviselhetlenné vált 
terhek még szaporíthassanak az által is, hogy 
ezen országgyűlés a muszkavezetők és hazaáru
lók részére nyugdijt szavazzon meg, és mert 
nem akarom, hogy a közerkölcsiség ezen tör
vényjavaslat megszavazása által, legalább meg
győződésem szerint, sirba temettessék : a tárgya 
lás alatt levő törvényjavaslatot még a részletes 
tárgyalás alapjául sem fogadhatom el. (Éljenzés 
bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Szeret
ném, hogy azt, a mi nem megy a jegyzőkönyv
be, a mit a gyorsírók nem jegyeznek föl, meg
tudná az ország. (Halljuk!) Sok olyan történike 
házban, igy például csak a jelen kérdésben is. A 
többség nincs a házban, a vitatkozást nem hall
gatja, akár fülit dugja be, akár mind kimegy ; 
de azért ha szavazni kell, akkor mind benn lesz. 

Vannak kellemetlen dolgok, melyeket nem 
szeretünk hallgatni, mert magunk magunknak 
sem szeretjük mondani. 

Ugy látszik, el vannak határozva arra, hogy 
meg kell adni, és igy minden esetre kényelme
sebb, nem hallgatni az érveket, és csak ugy 
szavazni. (Derültség.) 

Vannak továbbá mégis dolgok, a melyek 
szintén nincsenek fölírva sem a jegyzőkönyvben, sem 
a gyorsírók által, igy például midőn a honvéd

ségről volt szó, hányszor beszéltek a honvédek
ről, mindannyiszor gúnyos nevetés volt a válasz 
a jobboldalról. (Mozgás jobb felől.) Ezt — ter
mészetes — nem szokás följegyezni; ha ezt föl
jegyeznék, meglátnók mennyi zsarnokságot kö
vettek el csak ezen nyugdíjazási kérdésnél: azon 
a jobboldalról való „halljuk! a sok oh! oh! mint
ha" kiabálással, nagyon csodálkoznának sokan. 
De mindezt nem teszik be a jegyzőkönyvbe. (Jobb 
felől mozgás.) 

T. ház! Mikor hazajöttem a száműzetésből, 
gyakran én is mint Gubody Sándor barátom, a 
szószékre ugrottam, és elmondottam a mi a szi
vemen fekszik; de most már tudom, hogy önök 
oly erős keblüek, oly határozottak, hogy önök
nek hiába szólok. 

De egygyel tartoznak önök : tartoznak az
zal, hogy becsüljék és tiszteljék meg, habár 
deliriumnak tartják is azokat, mik a régi idők
ben, 1848 előtt szent eszmék voltak; ha azt ma 
egy agyafúrt eszmének, egy emigráns agyafúrt 
álmának tekintik is! A hazajött száműzött csakha
mar kiábrándulva látja i t t fölírva Dantenak ama 
mondatát: „Lasciate ogni sjjeranza!" „mondja
tok le minden reményről!" De még inkább fáj 
az, hogy midőn kénytelenek vagyunk igy fölki
áltani, a ház többsége ebből még gúnyt is űz és 
,óh! óh' t! kiáltoz. (Mozgás jobb felől.) 

T. ház! Ez azon kérdés, a mely már akkor, 
midőn a budget tárgyalása megkezdődött, már 
fölmerült : ez azon semmiség, a melyre Kemény 
Gábor képviselő ur megmondotta, hogy ez az 
egerfark kérdése. Azt mondták önök, hogy ez 
áldozatot a politika és a méltányosság követelik! 
Kérem önöket, mondják meg önök politikájukat. 
Elmondták a dolognak politikai oldalát, midőn 
a honvédek kérdése forgott szőnyegen, mi aján
lottuk önöknek akkor — legalább én — hogy 
hát alkudjunk meg, pedig ezen a szélső bal csak
nem megbotránkozott, és azt monda, hogy nem 
alkuszik: de én ajánlottam azt is, és ajánlom 
most is, hogy ne adjunk hát a honvédeknek or
szágos segélyt, mert nincs eiegendő pénzünk! 
nincs egy fillérünk részökre; de ne adjanak önök 
a beamtereknek sem ; fogadják el az alkut, ak
kor nem lesz okunk vitatkozni! Hanem önök, a 
kik a honvédek ügyét országosan még tárgyalni 
sem akar ták! a beamtereket most is évről évre 
az ország támogatásában részesitik. 

T. ház! Széchenyi István nagy hazánkfia azt 
mondja ,,Blick"-jében, hogy nem az rósz a mit 
tesznek és elkövetnek gonoszságból és tudatlanság
ból a beamterek, hanem az, hogy az őszinte 
magyar nemzetet erővel tanítják és kényszeritik 
hogy kezét-lábat csókoljon annak, ak i t ő gyűlöl és 
utál. Ezt Széchenyi István mondotta! És önök 
évről évre kényszeritik az országgyűlést, hogy 
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eklezsiát kövessen, penetentiát tartson, zsákba 
öltözködve adjon elismerést a beamtereknek, kik 
a haza ellen működtek. Önök penziót merészel
nek adni a hazaárulóknak, holott hivatásuk, 
hogy alkotmányos képviselői legyenek az ország
nak. Ez mit nekem nem lehet tennem, a mi 
lelkiismeretem ellen van; mert az én meggyő
ződésem szerint minden képviselőnek kötelessége 
a haza jövedelmeiről lelkiismeretesen intézkedni. 

Hanem ha valaki mégis elhiszi, hogy ez nem 
lelkiismereti, hanem politikai dolog, miért nem 
mondja ki ezen politikát? Lám a honvédeknél 
megmondták, hogy nem akarják megsérteni az 
ellenzéket; nem azokat, kik a honvédek ellen 
küzdöttek ! Mondják meg hát i t t is a politikát, 
tán itt is a nemzetiségek állanak szemben, itt 
is a nemzetiségeket kell kímélni? Tán bizony 
azon nemzetiségek örömmel fizetik a beamtere-
ket? Ezen politikai okokat hozzák elé és ne 
menjenek ki a házból, (ügy van! balról.) 

Azt mondják, hogy méltányossági politika. 
Nem szívesen teszem, de kénytelen vagyok föl
hozni a magam példáját; mert előhoztak ben
nünket, kik a száműzetésből hazatértek. Méltá
nyossági politika az, ha az, ki fiatalon ment ki, 
és haza jön elvénülve, elrongyolva, minden vagyo
nát elpusztítva találja s midőn 20 évi szenve
déseiért kárpótlást nem nyer, azt mondják neki : 
te hazafi vagy, nem követelhetsz semmit, m«-rt 
a mit tettél, hazafiság volt; de az méltányos és 
ismét hazafiu kötelesség nem kívánni : hazafisá
got azoktól, kik 20 évig ellenünk fizetésért szol
gáltak, ezeknek kell adni kárpótlást! 

Sokat mondhatnának azon száműzöttek, el
mondhatnák, mit vesztettek! de soha sem pana-
szolkodtunk, fölszólitásokat, interpellátiókat nem 
terjesztettünk, és nem is volt ránk semmi figye
lem; hisz ezt nem győzné az ország, mig az 
efféle kiadásoknak évről évre elő kell fordulni. 

Azért, t. ház, capituiáijunk, úgyis fölhoz
nak sok mindenféle eapitulátiót, fölhozzák a vi
lágosi capitulátiót is! De ón azt mondom, mi 
megtettük már a capitulátiót a honvédek kér
désében, és ez elég nagy dolog volt! hanem 
hogy a beamterek előtt kelljen capitnlálni évről 
évre, azok előtt kelljen manövrirozni és praesen-
tálni évről évre, azt lelkiismeretemmel megegyez-
tethetőnek nem tartom s azért, mig élek, e ja
vaslatot ei nem fogadhatom. (Helyeslés a halon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Csak 
nagyon röviden fogok a szóban levő kérdés fö
lött nyilatkozni; nag3^on röviden annál inkább, 
mert ez nem első alkalom, hogy ezen kérdéshez 
a ház kebelében hozzászólanom lehetett. Legel
sőben is nyilvánítom, miszerint a most tanács
kozás alatt levő törvényjavaslatot még csak a 

részletes vita alapjául sem fogadhatom el. (Élénk 
helyeslés bal felölj és szorítkozni fogok egyedül 
arra, hogy elmondjam azon egy-két legfőbb in
dokolást, mi engem erre készt. (Halljuk!) Az 
egyik indok az. hogy, meggyőződésem, szerint 
már valahára végének kell lenni azon ujabb és 
ujabb áldozatoknak, melyeket akkor tőlünk az 
1867-ki, — akkor azt hihettük, — bevégzett 
kiegyezkedés nevében követelnek. 1867-ben létre 
jött az egyesség, megállapitatott a quóta, meg-
állapittatott az államadóssági járalék. Alig tör
tént ez meg, jött a kívánság, hogy a nemzet 
ezen, miként a miniszter ur indokolásában mon
da, az államadóssággal rokon természetű terhe
ket is ellválalja. En részemről az első percztől 
kezdve ellene voltam, és ellene vagyok ma is, 
mert én is azt tartom, hogy minden oly köte
lezettségnek, — ha ugyan lett volna ilyen — 
eleget tettünk akkor, midőn elvállaltuk mind
azon terheket, melyeket elválaltunk, és a mél
tányosság tekintetéből ugyan senki tőlünk töb
bet nem kívánhat. Egyátalában a méltányosság 
az emberi kebelnek egyik legszebb tulajdona. Ha 
az egyes ember túlmegy e szemponton, ha a 
méltányosságot gyakorolni akarja még akkor is, 
midőn viszonyosság irányában nincs becsülendő 
erkölcsi szempontja, de a mely nemzet a méltá
nyosság szavával magát oda nagyja vinni, hogy 
mindig ujabb és ujabb terheket — és miként 
ki fogom fejezni — ujabb és ujabb megalázásokat 
vegyen magára akkor is, midőn semmi viszon
zásra nem talál: azon nemzet egy szerencsétlen, 
egy oly politikát követ, melynek jó eredménye 
lehetetlen. {Helyeslés bal felől.) De nem is tudom, 
hogy mi más szempontból lehet tőlünk követel
ni, hogy azon központi kormány közegeinek sza
vazzunk meg nyugdijakat, mely központi kor
mánynak egész élete alatt föladata csak egy 
volt : megsemmisíteni Magyarországot. (Igaz ! 
bal felől.) 

Ha a kiegyezkedés perczében mondatott 
volna, hogy lássuk el mindazokat, kik ezen ujabb 
változások nyomán 1849 óta hivatalaikat vesz
tették, vagy elnyomorodtak, nem kérdezve, hogy 
melyik táborban szolgáltak legyen, ezt igen is 
lehetne indokolni. Keserűen esnék még akkor is, 
gondoskodni azokról, kik hazánk vesztére törtek; 
de akkor mégis lehetne a méltányossági szem-
jíontra hivatkozni. De nem lehet arra hivatkoz
ni akkor, midőn most a legközelebbi napokban 
is a legszerényebb korlátok közt kívántunk gon
doskodni azokról, kik életöket az ország javáért 
tették koczkára, és ezt megtagadta a képviselő
ház : akkor nem lehet semminemű méltányosság, 
semminemű kiengesztelődés nevében követelni, 
hogy azoknak pedig nyugdijakat adjunk, kiknek 
egyedüli és általok igen hiven követett rendel-

19* 



148 148. országot Efás márcziiis 19. 1870. 

tetése volt Magyarország elvesztésére törekedni. 
(Igaz Igás!) 

Ezen okoknál fogva tehát t. ház, én a kö
zös nyugdijakról szóló törvényjavaslatot még a 
részletes vita alapjául sem fogadhatom el. 

Figyelmeztetem a t. házat, sok veszély érte 
már hazánkat, sok veszély érheti még, bár ne 
adja Isten, hogy érje; de mindig föl tudott ez 
ország emelkedni, és föl is fog a jövendőben is 
emelkedni, meg vagyok győződve, — min
dig, mig a nemzeti önérzetet ki nem ölik. De 
ha ki lesz ölve a nemzeti önérzet, nem lesz ha
talom többé, mely, ha csapások érik e hazát, 
erőt adjon ismét fölemelkednie. Már pedig ha egy 
nemzet oda kényszeríttetik, hogy hálátlan legyen 
azok iránt, a kik érte küzdöttek, és jutalmazza 
azokat, a kik életére törtek: azon nemzetből ki 
lesz ölve az önérzet. (Élénk helyeslés hal felöl.) 

N y á r y P á l : T. ház! A múlt alkalom
mal sokan figyelmeztették a baloldalt, hogy ne 
beszéljen a szívhez, hanem szóljon az észhez. Ne
kem különben sem szokásom megkülönböztetni 
az észt a szívtől, mert azt hiszem, hogy e ket
tőnek harmóniája az, ami megkülönbözteti az 
embert a többi állatoktól. En tehát most előre 
kijelentem, hogy tisztán igénybe veszem nemcsak 
az észt, hanem a száraz észt, és ahkoz fogok 
szólni. 

Midőn a honvédek segélyezéséről volt szó, 
két érvet hallottunk hangoztatni. Ez érvek egyike 
volt, hogy 1861-ben a nemzet maga sem köve
telte azt, hogy a honvédek segélyeztessenek. A 
másik érv pedig az volt, hogy a törvényhozás
nak két tényezője van; s bár nem tagadjuk is. 
hogy az 1848-iki törvényhozás határozatot 
hozott a megcsonkított honvédek, azok özvegyei 
s árváikoak segélyezésére. miután a törvény
hozás másik tényezője, a király, e határoza
tot nem szentesitette, nem lehet kövefelni semmit. 

Jól tudva, hogy azon törvényjavaslatok, 
melyek most a ház asztalára letétettek, elő fog
nak fordulni, akaratlanul is eszembe jutott azon 
ismeretes mondat :„köszönöm zsidó, hogy e szó
ra megtanítottál.'1 Már most nemcsak az ész
hez szólva, hanem a legszárazabb észhez szólva, 
azt kérdem: micsoda követelés lehet az, midőn 
mi azt mondjuk, hogy 1867-ben minden, a mit 
követeltek tőlünk, előterjesztetett; azt kérdem, 
vajon azon pontokban ben van e, vajon köve
teltetett-e tőlünk azon pontokban, hogy mi a közös 
nyugdijakat megszavazzuk % Szó sem volt róla. 

Most visszafordítva azon érvelést, a mit a 
napokban hallottunk : vajon nem ugy van-e, hogy 
most olyat követelnek tőlünk, a mi nem volt 
tárgya a kiegyezésnek? (Helyeslés bal felől.) meg
fordíthatjuk a másik argumentumot is. 

A képviselőháznak 1848-ki határozata nem 

érvényes, — mondják, — mert azt érvényes
ségre a törvényhozásnak csak második factora 
emelhette volna. Most egy kicsit meg van fordítva 
a dolog. Most az a másik factor te t t olyat, a 
minek érvényére hiányzik, hogy ez a factor, t . i. 
a törvényhozó, beleegyezzék. Miután erre múlt
kor oly nagy súly fektettetett, én is erre fek
tetem most a legnagyobb súlyt, azt mondván, 
hogy miután a törvényhozásnak egyik factora 
azoknak az egyéneknek megjutalmazásáról, a kik 
bizony nem igen kötelezték le sem Magyarorszá
got, sem Ausztriát arra, hogy irányukban hálát 
nyilvánítsanak, a törvényhozásnak csak egyik 
íctctora gondoskodott, most azonban felhivatik a 
gondoskodásra a másik factor is, t. i. e törvény
hozás, mint ennek egyik tagja., én egy fillért sem 
szavazok meg számukra. (Helyeslés hal felől.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! A mit ezen tör
vényjavaslat ellen el lehetett mondani, az előt
tem szólottak már elmondották. 

Én csak lelki örömömet fejezem ki a fölött, 
hogy a túlsó oldalról egy bátor férfiú sem akad 
e törvényjavaslat védelmére. (Helyeslés. Derült
ség bal felől.) 

De ha mégis a pártfegyelem velők a tör
vényjavaslat' mellett szavaztat, számoljanak lel-
kiismeretökkel; az enyém azt parancsolja : hogy 
ezen törvényjavaslatot még csak a részletes tár
gyalás alapjául sem fogadjam el. (Élénk tetszés 
lal felől.) 

E l n ö k : A szólásra feljegyezve senki sincs, 
e szerint felteszem a kérdést a szavazásra: El-
íogadja-e a t. ház a volt központi kormány kö
zegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslatot a 
központi bizottság jelentése szerint átalánosság-
ban a részletes tárgjfalás alapjául: igen vagy nem? 

Két oldalról névszerinti szavazás kívántat
ván, azt kell teljesíteni a szabályok értelmóbeo. 
Most kihúzom a betűt. (Kihúz egy betűt.) A sza
vazás az L betűnél kezdődik. Az ülést 5 perezre 
felfüggesztem, azután kezdődik a szavazás. 

(5 pereznyi szünet -múlva:) Méltóztassanak 
helyeiket elfoglalni: a szavavás megkezdődik. 

S z é l l K á l m á n J e g y z ő : (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal:) 

„Igen"-nel szavaztak : 
Láng Gusztáv. Latinak Ruelolf, Lázár Dénes, 

Lemihardt Károly, Lindner Uusztáv, Lónyay Meny
hért, Lónyay József Madocsányi Pál, Majláth Ist
ván, Maniu Aurél, Melas Vilmos, Mihályi Péter, 
Molnár István, Muzslay Sándor, Nedeczky István, 
Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, Ordódy Pál, Orosz 
Mihály, Orsics Ferdinánd gr., Őry Sándor, Paczolay 
János, Papp József, Pászt Vilmos, Petrovay Ákos, 
Plachy Lajos. Pejacsevics László gr., Rannicher Jakab, 
Rónay Lajos, ifj. Rudics József br., Rud/nay István, 
Rhédey István, Samassa József, Somossy Albert, Sem-
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sey Albert, Simonis Ferencz, Stoll Károly, Simics 
Ignácz, Suhaj Imre, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szatmáry László, Szentiványi Károly, Széll Kálmán, 
Szirmay Ferencz gr., Szirmay Ödön, Szitányi Ber
nát, Szontagh Pál (göm.J, Szőgyényi László, Szüllő 
Gejza, Tanárky Gedeon, Tormássy Mihály, Török 
Dániel, Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.), 
Trefort Ágoston, Tomasics József, Urházy György, 
Wachter Frigyes, Wass Sámuel gr., Wahrmann Mór, 
Wesselényi József br., Wodianer Béla, Zalay István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., 
Zsedényi Fde Zweier Frigyes, Aczél Péter, 
Andrássy Gyula gr., Anker Hugó, Barcsay Ákos, 
Bánó József, Benedek Gyula, Berzeviczy Tivadar, 
Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj 
László, Binder Lajos, Boér János, Bömches Gyula, 
Bujanovics Sándor, Buttler Sándor gr., Buttyán 
László, Businkay Pál, Bittó István, Bömches Fri
gyes, Bogdanovics Villibáld, Bedekovics Kálmán, 
Császár Bálint, Csengeri Antal, Cséry Lajos, Dániel 
Márton, Dániel Pál, Deák Ferencz, Degenfeld Béla 
gr., Eitel Frigyes, Eötvös József br., Ernuszt Ke
lemen, Éber Nándor, Érkövi Adolf, Feszt Imre, 
Fluger Károly, Filippovics Simon., Gajzágó Salamon, 
Gecző János, Gorove István, Halmossy Endre, Har
kányi Károly, Hertelendy Kálmán. Hodossy Imre, 
Hoffmann Pál, Hollán Ernő, Horváth Döme, Horváth 
Mihály, Hosszít József, Hrabár Manó, Henter 
Géza, Harkányi Frigyes, Ihász Dezső, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jeszenszky 
Lajos, Joanovics György, Justh József, Justh Kál
mán, Jancsó István, Jellasics Kázmér, Kapp Gusz
táv, Kautz Gyula, Kemény Gábor br., Kemény Ist
ván br., Kendeffy Árpád, Kerkapoly Károly, Kés-
márky József, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Kvassay László, Korizmics László, 

,,Nem"-mel szavaztak.: 
László Imre, Ludvigh János, Luksics Bódog, Ma

darász Jenő, Madarász József, Majoros István, Mak
ray László, Matkovich Tivadar, Máriássy Béla, Máty-
tyus Arisztid, Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Mukics 
Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry Pál, Oláh 
Miklós, Pap Lajos, Patay István, Perczel István. 
Pethes József, Péchy Tamás, Pilissy Lajos, Plachy 
Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsigmond, 
Prick József, Prónay József, Ragályi Gyula, Sala
mon Lajos, Sárközy Béla, Schvarcz Gyula, Simonyi 
Ernő, Simányi Lajos b., Somossy Ignácz, Sréter La
jos, Szalay Sándor, Szaplonczay József, P. Szathmáry 
Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter, Szilády Áron, 
Szilágyi Virgil, Szontagh Pál (csan.J, Szunyogh Albert, 
Sztaneszku Imre Vazul, Tassy Miklós, Thury Ger
gely, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Vajda János, 
Varga Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Vá
rady Gábor, Vidacs János, Vidliczkay József, Vitu-

lay József, Zámory Kálmán, Zlinszky György, Al
mássy Sándor, Andrássy Gyula, Babes Vincze, Beli
czey István, Beniczky Ödön, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Borlea Zsigmond Berzenczey László, Csa
nády Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics Péter, 
Deáky Lajos, Dezseő Szaniszló, Dobsa Lajos, Doma
hidy Ferencz, Eördögh Frigyes, Eöry Sándor, Ercsey 
Lajos, Eder István, Farkas Elek, Fejér Miklós, 
Fráter Imre, Gaál Endre, Gábriel István, GM 
Péter, Gáspár András, Ghyczy Ignácz, Gonda László, 
Gr ómon Dezső, Gubody Sándor, Győr ffy Gyula, Hajdú 
Ignácz, Henszlmann Imre, Horváth Elek, Horváth 
Sándor, Huszár Imre, Irányi Dániel, Jankovics 
Gyula, Jankovics Miklós, Jámbor Pál, JoaneszkU Lá
zár, Jókai Mór, KaLos Imre, Káttay Emannel, 
Kállay Ödön, Károlyi Ede gr., Kende Kanut Ker
kapoly Mór, Kiss János. Kiss Lajos, Kiss Miklós, 
Klementis Gábor, Kollár Antal, Koós József, Kör-
mendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun János, 
Kürthy István. 

Távollevők : 
Latinak Rudolf, Lalinovics Vincze, Lehoczky 

Egyed, Lónyay Gábor, Majthényi Dezső, Máday 
Lajos, Máttyus Uzor, Mednyánszky Déne-~; br., Mikó 
Imre gr., Miletics Szvetozár, Mocsáry Lajos, Mo
csonyi Antal, Mocsonyi Jenő, Molnár András, Mol
nár Pál, Móricz Pál, Maller Miksa, Nehrebeczky 
Sándor, Németh Miksa, Ocskay Rudolf, Orczy Elek 
br., Ormos Sándor, Papp Zsigmond Papp Lajos, 
Patrubány Gergely, Pásztélyi János, Paulini Tóth 
Vilmos, Perényi Zsigmond br., Perczel Béla, Pétery 
Károly, Pilaszanovich József, Podmaniczky Frigyes 
br., Pribék Antal, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencs, 
Peja^sevics Nándor gr., Radó Kálmán, Radvánszky 
Károly, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Román 
Sándor, Rónay Jáczint, Rőth László, Rauch György 
br., Salamon Tódor, Sipos Orbán, Siskovics Tamás, 
Splényi Béla br.. Sulyok Eduárd, Szabó Imre, Rá
kóczy Dániel, Szeniczey Ödön. Szentiványi Adolf, 
Szentpályi Jenő, Szilágyi Lajos, Szilvay Károly, 
Szlávy József. Szluha Benedek: Szluha Ignácz, Szom
jas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., Térey Pál, 
Theil István, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török 
Sándor (sopr.), Turcsányi Ede, Tűri Sámuel, Ug
rón Lázár, Uhlárik János, Urbanovszky Ernő, Ür-
ményi Miksa, Vay Béla br., Vay Mihály gr., Wag
ner Frigyes, Várady János, Virkner Lajos, Wodia
ner Albert br., Vukovics Sebő, Vukotinovis Lajos, 
Vukovics István, Zahornáczky Bálint, Zichy-Ferra
ris Viktor gr., Zichy Jenő gr., Zmeskál Zoltán, 
Zuvich József Anialfi Károly, Ányos István, Bar
csay Kálmán, Bay Ferencz, Bánffy Albert br., 
Bánffy János br., Benedicty Albert, Benkő József, 
Berde Mózes, Berecz Ferencz, Berényi Ferencz gr., 
Berke József, Berzeviczy Tivadar, Betegh Kelemen, 
Binder Mihály, Bobory Károly, Bogdán Vincze, 
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Bohus Zsigmond, Boros Pál, Brezovay László, Bro-
gyányi Vincze, Buday Sándor, Batagliarini Pál, 
Ciotta János, Csáky Tivadar gr., Csernovics Péter, 
Csiky Sándor, Csörghe László, Czar János, Degen
feld Gusztáv gr., Ditrich Ignácz, Dory János, Drágfy 
Sándor, Drottlef Tamás, Eszterházy Pál gr., Eszter
házy Pál herczeg, Fabritius Károly, Fazekas Alajos 
Fekete József, Fillenbaum Ferencz br., Forgách An
tal gr., Földváry Miklós, Fodróczy Sándor, Ghyczy 
Kálmán, Gránzenstein Gusztáv, Grazer Frigyes, 
Ralassy Gyula, Házmán Ferencz, Hevessy Bertalan, 
Hodossiu József, Horváth Boldizsár, Horváth János, 
Högyészy Gyula, Huszár István, Halász Boldizsár, 
Háíz Vilmos, Ilervoics István, Horváth Péter, Ivánka 
Imre, Janicsáry Sándor, Joneszku Döme, Jurka Ba-
zil, JozipovicS István, Kalderovics Andor, Kazinczy 
István, Kálnoky Pál gr., Keglevich Béla gr., Ke-
ményfy János, Királyi Pál, Klapka György, Klo-
busiczky Ágoston, Kossuth Pál, Krajcsik János, Ku
linyi Ödön, Kuhinka Ferencz, Keresztúry Eduárd, 
Kraljevics Benő, Kugler István, Khuen Henrik gr., 
Kraljevics Miroszlav. 

E l n ö k : 430 igazolt képviselő közül igen
nel szavazott 143, nemmel 122,- elnök nem sza
vazott, távol volt 164. 

E szerint a javaslat általánosságban részle-
részletes tárgyalás alapjául elíögadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat í-ső %-át.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A ezimre 
nézve a központi bizottság következő módosítást 
ajánl : „ Törvényjavaslat az 1849-ik évtől az 
1867-ik évig tettleg fönállott központi kormány 
közegeinek nyugdijairól." Az 1-ső §-t következő 
szerkezettel ajánlja a bizottság: ,.Az 1849-ik évtől 
1867-ik évig tettleg fenállott központi kormány
nál alkalmazott tisztviselők és szolgák, ugy szin
tén ezek özvegyei és árvái által élvezett nyug
dijakra nézve az 1868-ik XLVII-ikt. ez. értelmé
ben következők rendeltetnek:" 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk ' Kern fogadjuk el!) A kik elfogadják: méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja az 1-ső §-t a központi bizottság szövege
zésével. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
§-t.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak a két első sorra nézve van módosit-
ványa, mely szerint következően hangzik a szö
veg : „Az idézett törvényezikk értelmében ezen 
nyugdíj élvezői közé tartoznak, stb." 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni ezen sza
kaszt ? (Elfogadjuk.) A kik elfogadják, méltóztas
sanak íölállani! (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : Ezen sza
kasz, a központi bizottság szövegezése szériát 
következőleg hangzanék: 

„A második §-ban elősorolt központi közegek 
Magyarországra nézve törvényesek nem levén, 
nyugdijaik a magyar korona országait jogilag 
nem terhelhetik ugyan, mind a mellett ezen nyug
dijak szükségletének fedezéséhez Magyarország 
ő felsége többi országa iránti politikai és mél
tányossági tekintetből 23°/o-nyi részben hozzá 
járul. 

S o m o s s y I g n á c z : Bátor vagyok azon 
észrevételt tenni, hogy az utolsó előtti sorba 
ezen szócskát: „1870-ik évre"—méltóztassanak 
közbeszúrni. (Jobb felől: Nem lehet!) 

E l n ö k : A kik méltóztatnak elfogadni a 
központi bizottság szövegezését, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 4-ik 
szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottság véleménye szerint ezen szakasz követ
kezőleg hangzanék: 

„A 3-ik §-ban megállapított nyugdijrészlet 
1870-ik évtől kezdve a magyar államköltségve
tésbe vétetik fel azon összegben, melyet az élet
ben levő nyugdij-élvezőknek illetményei évenkint 
igénylenek, mely ezélból az élő és jogosult nyug-
dijélvezők jegyzéke a pénzügyminiszter részé
ről folyvást nyilvántartandó lesz. 

E l n ö k : A kik a központi bizottság szö
vegezését elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. (Fölkiáltások 
jobb felől: Ellenpróbát! Hosszan tartó zaj.) 

P a c z o l a y J á n o s : Méltóztassék elnök 
ur ragaszkodni ahhoz, hogy ha egyszer méltóz
ta tot t kimondani a végzést, utólagos közbekiál
tások folytán ne ismételtessék a szavazás. 

E l n ö k : Engedelmet kérek, a képviselő ur 
ezen megjegyzését nem fogadhatom el, mert az 
szabályellenes. E szerint, ha a kérdés meg lett 
vitatva és az elnök egyszer kimondaná a hatá
rozatot, akkor ez a legnagyobb zsarnokság volna: 
mert az elnöknek csak ki kellene mondani a ha
tározatot, és az azonnal, ha többség nem is volt, 
jogerőre emelkednék. (Helyeslés.) Különben, miu
tán ellenpróba kéretett, nekem nincs ellene ki
fogásom. Méltóztassanak tehát azok felállani, kik 
nem fogadják el a szakaszt. (Megtörténik.) A több
ség elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
5-ik §-t.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta, az 
5-ik §-t. 

A részletes vita befejeztetvén: következik a 
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harmadszori felolvastatás, melyet talán hétfőre le
hetne kitűzni. 

A hétfői napirend tárgyában leszek bátor 
a következő sorozatot indítványozni. Mind azon 
tárgyak, melyek a mai napirendre voltak kitűzve, 
t. i.: a póstajövedék 1869-ki kiadásainak fede
zése iránti póthitel megajánlásáról; — a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fentartása iránt 
elfogadott törvény módosításáról, és a magyar 
tengerpart kikötőiből külföldre szállított tölgyfa 
utáni illeték megszüntetéséről. 

Azután következnének azon pontok a bud-
getből, melyeket a pénzügyminiszter megérintett, 
t. i.: az ő felsége cabineti irodájára szánt költsé
gek ; az államadósságok; a földtehermentesitési 
kiadások; a közösügyi kiadások, és az ország
gyűlési költségek, s ha még marad fen idő, 
következnék a nyugdijakról szóló törvényjavas
lat. A jövő ülés hétfőn 10 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2l/4 órakor. 

149. országos fii 
1870. márczius 21-dikén 

Somssich Pál elnöklete alatt . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Jókai Mór a gyapjú kivitelre rótt teher iránt interpellálja a kormányt. 
A kormány beadja a Duna szabályozásáról és a Buda-Pest körül teendő egyéb közmunkák fedezéséről szóló tör
vényjavaslatot. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a „Pester Lloydu s „Pesti tőzsde" és ,,G-abna csarnok" társulatok
nak a jjesti rakparton épitendő házokra adandó kedvezményekre nézve. — A királyi vegyes bíróságokról szóló tör
vényjavaslat az osztályokhoz utasittatik, — A királyi udvartartás költségeiről, a volt központi kormány közegeinek 
nyugdijaikról szóló törvényjavaslatok harmadszor felolvasva, végleg elfogadtatnak. A posta jövedék 1869. évi 
költségeinek fedezéséről, a pénzügyi ideiglenes törvényszékek föntartása iránt, a magyar tengerparti kikötőkből 
kiszállított tölgyfa utáni illeték megszüntetéséről szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak és elfogadtatnak. Továbbá 
ő fölsége cabinet-irodájának költségvetése, az államadóssági járulék szükséglete, a földtehermentesitési adósság 
és végre a közösügyi kiadások szükséglete elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak ; Andráxy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, később Eötvös 
József báró, Horvát Boldizsár, Gorove István, 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU órakor. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 19-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

E l n ö k ; Budaházy Tamás kéri az elnök
séget : jelentené be az országgyűlésnek, betűszedő 
és szótosztó gépének tervét és erre vonatkozó 
ajánlatát. Kéri az országgyűlést, hogy vizsgáltassa 
meg és vegye pártfogása alá. 

A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Szalonta 

városának és környékének kérvényét van sze
rencsém a t. háznak bemutatni, melyben a Bi
har megyébe kebelezett 44 •mértföld terjedelmű 
és 150 ezer népességet biró n.-szalontai járásra 
nézve székhelyül N.-Szalontán állandó törvény
széket mint dologi és bűnügyi első bíróságot fel
állíttatni esedezik. 

Ezen kérvényt a házszabályok értelmében 
csak néhány szóval vagyok bátor indokolni. 
Ezen város 44 •mértföldnyi területnek úgy
szólván központját képezi, mely területen 150 
ezer lakos,—és pedig olyan, mely vagyonos, ipart 
és kereskedést űz — lakik; és ezért méltán igé
nyelhetik, sőt hozzáteszem, követelhetik azt, 
hogy a törvényszék nagyon távol ezen terület
től ne tétessék, annál inkább, mert Bihar me-




