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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. 
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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-
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gye, — mint tudva van — 200 G mértföldnél 
nagyobb, és, mint az ujabb népszámlálás kimu
ta t ta , 482,000-nyi lakossággal bir, és ezen me
gye összes területén csak 4 törvényszék van — 
beleszámítva ezek közt az t , a mely Debreczenben 
állíttatik föl a tervezet szerint — mig ellenben 
más kisebb megyékben 5 — 6 törvényszék fölál
lításáról van szó: igen méltányos tehát ezen 
kérvény és azért azt a kérvényi bizottsághoz 
utasít tatni kérem, és egyszersmind a tiszt, ház 
nagybecsű figyelmébe ajánlom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Van szeren
csém Barcsovies István volt honvédfőhadnagynak 
kérvényét bemutatni, melyben nyugdíjért esede
zik. Ezen honfitárs 74 esztendős és minden va
gyon nélkül van, mint azt az illető hatóság bi
zonyítványa igazolja; ennélfogva méltán reményli, 
hogy a t. ház őt nyugdíjra méltónak fogja ta
lálni. 

Méltóztassék ezen kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog utasít tatni . 
G u b o d y S á n d o r : T. ház ' Van szeren

csém a t. háznak Nagy-Kőrös városa kérvényét 
bemutatni a város kebelében fölállítandó elsőfo-
lyamodásu törvényszék engedélyezése tárgyában. 
Bátor vagyok ezen kérvény támogatására föl
hozni, hogy ezen város 1630-tól fogva folytono
san birtokbirósággal és gyámhatósággal birt, 
úgyszintén telekkönyvezési hatósággal . mely 
100,000 Oöi földbirtokkal bir, melynek kebe
lében több egy millió forintnál a forgalom a 
takarók- és árva- pénztárban. Ennélfogva bátor 
vagyok ezen kérvényt a t. ház méltó figyelmébe 
ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

J ó k a i M ó r : Interpellatióm van . a me
lyet a t. kereskedelmi miniszter úrhoz kel} intéz
nem ; kérem azt fölolvastatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Jókai 
Mór interpeÜatióját): „Miután Buda-Pesten jelen
leg semmiféle marhavész ós ragály nem észlel
tet ik, hogy minden, akár külföldre, akár a leg
közelebb szomszédságba küldött gyapjú és nyers
bőr küldeménynek csak egészségi bizonyítvány 
mellett engedtetik meg a kiszállítása s e bizo
nyítványok kiállításáért tekintet nélkül a kül
demény kisebb-nagyobb mennyiségére 2 frt dij 
vétetik meg: kinek a jövedelmét képezi az ek
ként befolyó díjak összegei" 

J ó k a i M ó r ; Kérem azt a kereskedelmi 
miniszter urnák kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
Miniszterelnök urnák van élőterjesztése. 

árczids 21. 1870. 

Andrá s sy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Van szerencsém benyújtani egy törvénja-
vaslatot „a Duna folyamnak a főváros mellett 
szabályozásáról és a forgalom és közlekedés ér
dekében Buda-Pesten leendő egyéb közmunkák 
költségeinek fedezéséről és e közmunkák végre
hajtási közegeiről-

Miután t. ház, ezen törvényjavaslat egy 
kölcsön felvételét czélozza és annak feltételeit 
szabja meg: azt gondolom, igen helyes volna, ha 
azt méltóztatnék elhatározni, hogy a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttassák és annak erre vonatkozó 
jelentése után az osztályokhoz tétessék át. (tfe-
yeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és ha a t. ház 
ugy határozza, a pénzügyi bizottságnak kiadatik 
tárgyalás és véleményes jelentéstétel végett. (He
lyeslés.) 

Következnek a napirendre kitűzött tárgyak; 
mindenek előtt azonban az állandó pénzügyi bi
zottság előadója fog jelentést tenni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa az ál
landó pénzügyi bizottságnak jelentését a „Pesti Lhyd" 
s „Pesti tőzsde és gabnacsarnok" társulatoknak az 
áltatok a pesti Duna-rakparton építendő ház tekinte
tében adandó kedvezményekről-) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és azután az 
osztályokhoz utasíttatni. 

Van szerencsém kérni a t. házat : méltóztas
sék elhatározni, hogy a királyi vegyes bíróságok
ról szóló törvényavaslat tárgyalás végett az osz
tályokhoz utasíttassák. 

M a d o c s á n y i P á l : Az 59-ik szám alatt 
beterjesztetett egy rövid törvényjavaslat „a 
függő államadósságok ellenőrzésére kiküldött bi
zottságról szóló 1868. évi XLVI. törvényezikk 
5. §-ának módosítása tárgyában". Ez ekkoráig 
az osztályokban még nem tárgyal ta tot t : kérném 
a t. házat, méltóztassék elrendelni, hogy ez is 
tárgyaltassék, mert ez iránt minél előbb kell 
intézkedni. 

E l n ö k : Holnap lesz szerencsém előterjesz
teni, minő stádiumban van ezen törvényjavaslat, 
mert jelenleg nem foglaltatik jegyzékemben. 
Egyelőre csak a veg3res kir. bíróságokról szóló 
törvényjavaslattal fognak az osztályok foglal
kozni. 

Következik a tegnap megszavazott törvény
javaslatoknak 3 ik fölolvasása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az ő 
felsége udvartartásának költségeiről szóló törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az imént har
madszor fölolvasott törvényjavaslatot ? (Fölktaltá-
sok: Elfogadjuk! Nem fogadjuk!) A kik elfogad-
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ják, méltóztassanak főlállni. (Megtörténik.) A ház 
többsége elfogadja. Az ekkép véglegesen elfoga
dott törvényjavaslat tárgyalás végett a főren
dekhez át fog küldetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a volt 
központi kormány hősegeinek nyugdijairól szóló tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a mostan föl
olvasott törvényjavaslatot % (Fölkiáltások: Elfogad
juk! Nem fogadjuk el!) A kik elfogadják, mél
tóztassanak főlállni. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
Ellenpróbát!) Méltóztassanak fölállani azok, kik 
nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. 

Ezen törvényjavaslat szintén tárgyalás vé -
gett átküldetik a főrendekhez. 

Következik a napirenden levő tárgy: a pos
tajövedék 1869. évi kiadásainak fedezése iránti 
tőrvényjavaslat. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y k ö z p o n t i b i z o t t 
s á g i e l ő a d ó : T. ház! A postajövedék 1869. 
évi kiadásainak fedezésére szolgáló póthitel iránt 
előterjesztett törvényjavaslatot indokoló minisz
teri jelentés annyira hiven előtünteti azon hely
zetet, mely az 1869. évre előirányzott s a tisz
telt ház által megajánlott postajövedéki kiadá
sok túllépését eredmény ezé, hogy az állandó 
pénzügyi bizottság, meggyőződvén a kifejtett in
dokok helyességéről, a kért póthitel iránti tör
vényjavaslat elfogadását ajánlotta. 

A központi bizottság tekintetbe vévén ezen 
indokokat, esatlakozik a pénzügyi bizottság vé
leményéhez , illetőleg ajánlatához. 

Ezen indokok közül különös figyelmet érde
mel az, hogy a pénzügyi bizottság bírálata nyo
mán a postai kiadásokra, 1869-re föltételesen 
már megszavazott összegből utólag 112,000 fo
rintnyi törlés történt, és pedig a tételek köze
lebbi meghatározása nélkül, s daczára annak, 
hogy az illető miniszter, az ugyanazon évre 
számított postai jövedelem kevesebb voltára 
való tekintettel, különben is a minimumra szál
lította le az előirányzott kiadási tételeket. 

Megjegyzendő az is, hogy a vasúti hálózat 
kiterjesztése folytán, az úgynevezett mozgó pos
tahivatalok berendezése az indokoló jelentésben 
előadott okoknál fogva elodázhatlanná vál t : s 
hogy az ezek számára szükséges vasúti vaggo
nok beszerzésére már az 1868. évi költségvetés
ben előirányzott összegből 84,000 forint azért, 
mert az azon évi költségvetés későn szavazta
tot t meg, s mert a miatt a vaggonok nagy ré
sze csak 1869-ben készült el, a múlt évi ki
adások rovására háramlott, a nélkül, hogy az 

KÉPV. H. NAPLÓ 1844 "VH. 

1868. évi kiadásokban megtakarítás eszközöltet
hetett volna. 

Hasonlóképen megjegyzendő indok az is, hogy 
a közbátorságnak az alföldi s Dunán-túli megyék
ben tavaly többször tőrtént megzavarása követ
keztében, a rablás és sikkasztok által okozott ká
rok megtérítésére kiadott összeg is, az e czélra 
az 1869-ik évi költségvetésben előirányzott s 
csak a rendes közbátorsági viszonyokra számí
tott kiadási összeget tetemesen fölülhaladta. 

A kért póthitel legnagyobb része (134,000 
írtból 124,000 frt) a két utóbbi pontban emii
tett kiadásokra, vagyis a vaggonok beszerzésére 
és a kártérítésekre vonatkozván, annak a köz
ponti bizottság, mely a miniszteri jelentés sze
rint azon kiadási többlettel szemben az ugyan
azon évre előirányzott bevételt a valóságos pos
tajövedéki bevétel, a múlt év szeptember végé
vel, te t t hozzávetőleg kipuhatolt eredmény nyo
mán 180,000 í r t ta l ; az 1869. év végével 
te t t kiszámítás szerint pedig — mint erről az 
osztályok a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium részéről hiteles adatok nyomán ér
tesíttettek — több mint 300,000 írt tal haladja 
meg. E szerint a kiadási többlet a bevételi több
let által túlbőven levén fedezve, a központi bi
zottság a törvényjavaslatot teljesen indokoltnak 
találja, s annak elfogadását tisztelettel ajánlja a 
képviselőháznak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság vé
leményét? (Elfogadjuk!) Most következik a rész
letes, tárgyalás. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a czí-
met és az első szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak sem a ezimre, sem a szakaszokra 
nincs megjegyzése. 

S z é l l K á l m a n n (olvassa a 24k és 3-ík 
szakaszt.) 

E l n ö k ; Részleteiben is el levén fogadva 
e törvényjavaslat, holnapután harmadszori sza
vazás végett föl fog olvastatni. 

Következik a pénzügyi törvényszékek ideig
lenes föntartása iránt elfogadott törvény módo
sításáról szóló jelentés. 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A pénzügyi 
törvényszékek ideiglenes föntartása iránt a t. 
ház által múlt év deczember 18-án és a főren
diház által ugyanazon hó 20-án elfogadott tör
vényjavaslat 2-ik szakasza következőleg hangzik : 
„Ezen törvény végrehajtásával a pénz- és igaz
ságügyminiszterek Horvát-Szlavón- és Dalmátor
szágra nézve, a pénzügyminiszter és a bán bí
zatnak meg." Ezen szakaszt, ház, a jelen szöve
gezésben nem felel meg a tényleges viszonyoknak, 
a menyiben a pénzügyminiszter hatáskörét ki
terjeszti Dalmátiára is. Ez indokból a javaslott 
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módosítást a központi bizottság elfogadandónak véli 
s ha e módosítás a t. ház által elfogadtatnék, akkor 
a második szakasz következőleg fogna hangzani: 
„Ezen törvény végrehajtásával Horvát-Szlavón -
országokra nézve a pénzügyminiszter és a Horvát-
Szlavon-Dalmátországok bánja bízatnak meg." 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Legyen sza
bad néhány szóval jelezni azon álláspontot, me
lyet a szőnyegen fekvő módosítással szemben el
foglalok, és előadni az okokat, melyek nem en
gedik, hogy ahhoz szavazatommal járuljak. E 
módositvány szerint a társországok megnevezésé
nél Dalmátia neve kihagyandó, és csak a bán 
czimében lenne megtartandó. Első pillanatra e 
módosítás nem látszik valami különös jelentőség
gel birni; jelentősége azonban rögtön föltűnik, 
mihelyt tekintetbe vétetik, hogy törvényeink 
századok óta nem csak a bánt nevezik Horvát-
Szlavon és Dalmátországok bánjának, hanem e 
nevezet alá foglalják össze a társországokat is. 
Nem szándékom idézeteimben a legrégibb időkig 
visszamenni. Csak azon időkről vagyok bátor 
néhány törvényt felemlíteni, midőn Dalmátia 
már Velencze, illetőleg Ausztria birtokában volt, 
és azért csak az 1715: 120 ,1723: 7, 4. § ,1741 : 
58, 1741 : 6 1 , 1 7 9 0 / 9 1 : 58, 1805: 2, t. czik-
kekre hivatkozom. Hozzájárul ehhez, hogy a 
hajdani helytartótanács által, ha jól emlékszem, a 
műit század közepe óta egész 1847-ig kiadott 
tiszti Schematismusban ezen elnevezés mind a 
társországok, mind pedig a bán megnevezésénél 
folyvást használtatott. És ennek, t. ház, tényleges 
alapja van, mert Dalmátia egészen sem Velen
cze, sem Ausztria birtokába sohasem került, ha
nem annak egy része folyvást megmaradt a ma
gyar korona hatósága alatt. Ilyen — hogy csak 
kevésre szorítkozzam — Bnccari, Vinodol kerületek 
és Zeng, melyekről az 1596 : 32, az 1608.koroná
zás előtti 12-ik törvényczikk tiszta értelmű sza
vakban mondják, hogy Dalmátiához tartoznak. 
Az 1635: 36, 1647: 50 és 57; 1 6 5 9 : 8 5 , 2. és 
5. §., 1681 : 71 törvényczikkek pedig bizonyít
ják, hogy mindazon területek, a melyek azon idő 
szerint ,,Partes maritimae" nevezettel jelöltettek, 
Dalmátia maradványai, melyek hazánk azon za
varos századaiban az igazságszolgáltatás és ad-
ministratio biztosítása tekintetéből lettek az 
1647 : 57. törvényczikk által Horvátországhoz 
csatolva. Egyrészt tehát a jogföntartás és a jog
nak elévüléstől való megóvása, másrészt pedig a 
szándék, kifejezést adni azon elvitázhatlao tény
nek, hogy Dalmátia egy része folyvást a ma
gyar korona hatósága alatt van, vezette őseinket 
akkor, midőn századokon át a társországok el
nevezésében Dalmátia nevét föntartani, a legna
gyobb szívóssággal törekedtek és királyaink még 
azon időben, midőn Dalmátia már tényleg Ausz

tr ia birtokában volt, sem találtak nehézséget,, 
nem vonakodtak szentesíteni azon törvényeket, 
melyekben ezen diplomatikus elnevezés előfordul. 
Ámbár nem egy van köztük olyan, a mely adó
ról rendelkezik, mely átalános fölkelést hirdet: 
mert tudták, hogy a magyar törvényhozás nem 
hoz, nem hozhat oly törvényt, mely idegen ha
tóság alatt álló országra nézve érvényes legyen; 
mert tudtak, hogy ha a magyar törvényhozás 
által alkotott törvényben Dalmátia neve előfor
dul, ez alatt nem értetik, nem értethetik más, 
mint Dalmátiának azon része, mely tényleg a ma
gyar korona hatósága alatt volt és van Horvát
országhoz csatolva jelenleg is. 

Ily előzmények után, t. ház, nem tagadom, 
föltűnő előttem azon nehézség, melynek e módo
sitvány kifejezést ad; midőn tehát most egy régi 
diplomatikus törvényes elnevezéstől való eltérés 
hozatik javaslatba, igen félek, hogy elfogadása 
esetében egy századokon át gondosan megőrzött 
jog fog csorbát szenvedni, győngittetik meg és 
egygyel több érv adatik azon elleneink kezébe, 
a kik szent koronánknak Dalmátiához való 
jogát kérdésessé tenni törekednek. Az, hogy a 
bán elnevezésében Dalmátiának neve megtar
tat ik, igénytelen véleményem szerint mitsem len
dít az ügyön; mert egészen paralizáltatik az 
által, hogy épen azon országoknak megnevezésé
nél hagyatik ki, melyekre a bánnak hatósága 
kiterjed. Azért bátor vagyok a t. házat fölkérni: 
méltóztassék az előbbeni szöveget ugy, a mint 
van, megtartani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Én az előttem szóló képviselő 
ur ellenében a t . házat arra vagyok bátor föl
kérni, hogy méltóztassék a módositványt elfo
gadni és az előbbeni szöveget akként végleg 
megállapítani, a mint azt bátor voltam ajánlani. A 
t. képviselő ur előadta mindazon adatokat, és 
idézte mindazon törvényeket, a melyekből kide
rül, hogy nemcsak a bánra alkalmaztatik azon 
czim, t. i, Horvát-, Sziavon-, Dalmátországok 
bánja, hanem egyszersmind az országra is. Nincs 
e házban senki, ki ezt kétségbe vonja, legke
vésbé én. Nem is volt szükség a törvények idé
zésében oly messzire visszamenni, mert igy al
kalmaztatott ez régebben s igy alkalmaztatott 
ez a legújabb időkig is; igy alkalmaztatott ez 
legújabban a magyar-horvát egyezségi törvény
ben, és igy fog alkalmaztatni ezentúl is. 

Azt méltóztatott mondani a t. képviselő 
ur, hogy a miről itt szó van, az különös je
lentőséggel bir. Egyátalában nem bir az különös 
jelentőséggel, vagy ha bir, megmondom: mi je
lentőséggel bir. A ház nem mondhat ki olyat, a 
mit nem akar t kimondani, és a mit nem is te
hetett volna, ha kimondaná is. I t t egyszerűen 
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tollhiba volt az: „hogy ezen törvény végrehaj
tásával a pénzügyminiszter és a bán Dalmátor
szágra nézve megbízatnak." Mert kérdem a t-
képviselő urat : vajon volt-e e háznak szándéka, 
vagy van-e magának a képviselő urnák szándéka 
e rendelkezéseket Dalmátországban is keresztül 
vinni? Igen, vagy nem? Ha szándéka van, mél
tóztassék külön indítványt tenni; ha nincs, akkor 
méltóztassék — logikailag máskép nem is lehet 
— elfogadni azon szerkezetet, mely azt mondja: 
hogy ezen törvény végrehajtandó Horvát-Szlavon-
országokban és ennek végrehajtásával a pénz
ügyminiszter és Horvát-, Sziavon- és Dalmátor
szágok bánja bízatnak meg; de Dalmátországban 
végre nem hajtandó, a mit követelni senkinek 
eszébe nem jutott. Ha tehát a törvény szavai 
mégis ngy hangzottak, ez nem lehet egyéb, mint 
egyszerű tollhiba, a mire nézve sokaktól hallot
tam, hogy nem is kellene azt a törvényhozás elé 
hozni, nehogy oly nagy feneke kerittessék a do
lognak, a mint az jelenleg történt; de a kor
mány nem érezte magát fölhatalmazva arra sem 
most, sem máskor, hogy egyetlen egy jottáját 
változtassa is meg azon szövegnek, a melyet a 
törvényhozás megállapított. Ez volt az egyedüli 
ok, a melyből ezen módosítást előterjesztettem. 

A mi a kormány álláspontját illeti Dalmát
országra nézve, ezt hallgatással mellőzhetném, 
de nem látom annak okát. 

Ott van a Horvát- és Magyarország közötti 
egyesség folytán létrejött törvényben, és ott van 
a legutolsó föliratában e háznak azon álláspont, 
a melyhez a kormány a maga részéről is hozzá
járult; itt pedig egy egyszerű tollhiba kiigazítá
sáról van szó; és azért kérem a t. házat, mél
tóztassék az általam ajánlott szerkezetet elfo
gadni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módosit-
ványt? 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Még egy körülményt akarok fölemlí
teni, hogy t. i. a Magyar- és Horvátország közt 
létrejött egyezség 14-ik §-a így szól: „A meg
előző szakaszokban kifejtett elv alapján egyrész
ről Magyarország, másrészről Horvát- és Szlavón-
országok közt a következő pénzügyi egyezség 
jött létre." 

Tehát itt is és mindenütt meg van külön
böztetve az, hogy itt Horvát-Szlavonországról 
van szó. nem pedig Dalmátiáról. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
módositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a modo-
sitványt ? (Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfo
gadja. Ez is holnapután fog harmadszor és vég
leg megszavaztatni. 

Következik a magyar tengerparti kikötőkből 
külföldre szállított tölgyfa utáni illeték megszün
tetéséről szóló törvényjavaslat. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
törvényjavaslatot.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A központi 
bizottság tekintetbe vévén, hogy a „diritto d'al-
borragio" név alatt a magyar tengeri kikötőkből 
tengeren kivitt tölgyfa után a kikötői hivatalok 
által szedett illeték nemcsak nehezíti a tenge
ren kivitelt, hanem egyszersmind megcsökkenti 
a hajóépítésre alkalmas fával való kereskedést; 

tekintetbe vévén, hogy ezen illetékek to
vábbi föntartása a hajóépítésre alkalmas fák te
nyésztését is akadályozza, a mennyiben az erdő
tulajdonosok erős és értékes fák állandó tenyész
tésére nem buzdittatnak; 

tekintetbe vévén továbbá azt, hogy ezen, 
a szabad kivitelt akadályozó illetéknek a ma
gyar-horvát kikötőkbe befolyt része igen cse
kély; 

tekintetbe vévén végül azt, hogy ezen ille
ték megszüntetése több kereskedelmi és iparka
mara által sürgettetik, s nevezetesen a fiumei 
annak teljes megszüntetése mellett nyilatkozik: 
a „diritto d'alboraggio" név alatti kiviteli illeték 
megszüntetésére vonatkozó ezen törvényjavaslat 
elfogadását azon meggyőződésben ajánlja a t . 
képviselőháznak, hogy ez által nem csak a ma
gyar tengerpart, hanem egyszersmind a szom
széd Horvát-Szlavonországok és a határőrség 
közgazdasági érdekei is előmozdittatnak; s hogy 
ezen törvényjavaslat intézkedése is ujabb előha-
ladás azon kereskedelem-politika terén, a mely
nek irányelvei vezérelték eddig Magyarország 
törvényhozását hasonló czélu törvények alkotá
sában. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a részletes tárgyalásra me
gyünk át. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az első 
szakaszt. Fölkiáltások: Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Nem tevén észrevétel, elfogad-
tatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2. 
szakaszt. Fölkiáltások : Elfogadjak!) 

E l n ö k : E szakasz ellen sem levén észre
vétel, elfogadtatik; s a részleteiben elfogadott 
törvényjavaslat holnapután harmadszor fölolvas
tatván, végmegszavazás alá bocsáttatik. 

Következik ő fölsége cabinet-irodájának 
szükséglete. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés tételeit: Fölkiáltások : Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a Magyar
országra eső fele részt 60,234 frtban? (Elfogad
juk!) Ennélfogva elfogadtatott. 

20* 



]_5($ '**• orsiágo* fiiéi márczhis 21. 1870. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az 
államadóssági járulék szükségletét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva az államadósági járulék szük
ségletét a ház elfogadja. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a föld-
íehermentesitési adósság szükségletét.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak észrevétele nincs. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kö
zösügyi kiadások szükségletét.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Jól tudom, 
hogy az összeghez nem szólhatunk, jól tudom, 
hogy ez oly fizetési meghagyás, a mely ellen 
nincs fölebbezés; ez oly név becsűlésbőli elfoga
dás, a melyet, mig a törvény megváltoztatva 
nincs, teljesítenünk kell. Olyan örökség ez t. 
ház, melyet az 1867-ki országgyűléstől „absque 
benefieio inventarii" fogadtunk el és viselnünk 
kell ezen örökség terheit még akkor is, ha né
pünket azért nyomor fenyegetné, viselnünk kell 
e terheket, még a törzsvagyon föláldozásával 
is, mig a törvény megváltoztatva nincs; 

Az összeghez tehát nem szólhatok; azonban, 
miután most először kerül a költségvetés rend
szeres és rendes tárgyalás alá: engedje meg ne
kem a t. ház, hogy ezen megállapított összeget 
továbbá a delegatióknak ezen megállapításnál 
követett eljárását néhány adattal megvilágosít
sam ; miután éhez a törvény értelmében világos 
jogom van. 

T. ház! Itt, 21.000,000 frtot meghaladó, 
összegről van szó és ez, az államadóssági járulék 
ide nem számításával, a mi költssgvetésünknek 
körülbelül egy ötöd részét képezi, megérdemli 
tehát, hogy néhány percznyi időt szenteljünk 
ezen tárgynak. Ez összeg ránk nézve, miután már 
megszavaztatott, meghalt; illő, hogy irjuk meg 
annak legalább biographiáját és sírverset. 

Az 1868-ki első delegatió igen sok reform
javaslatot hozott indítványba és a közös minisz
térium ezen javaslatokat nagyobb részben elfo
gadta. 

Az 1868. évi első magyar delegatió a ha
tározatnak egész sorozatát hozta ugy a külügyre 
mint a közös pénzügyre, valamint a hadügyre vo
natkozólag és mindezen határozatok reformja
vaslatokat tartalmaznak, a mely refermok leg
főbb czélja a megtakarítás volt. Nem aka
rom ezen határozatokat a t. ház előtt elősorolni. 
Időkímélés tekintetéből is szorítkozom főleg a 
hadügyre és a hadügynél is csupán az 1868-ki 
delegatió márczius 16-án hozott határozatát 
említem föl, sőt még ezen határozatból is csak 
néhány tételt érintek. Meghatároztatott a többek 

közt, hogy a határőrvidék közigazgatása sem 
katonainak, sem közösnek nem tekinthető, to
vábbá, hogy a határőrvidék jövedelme mint a 
magyar korona országainak tulajdona a magyar 
országgyűlés rendelkezése alatt áll; hogy a Lu-
dovicea academiai épület melyről a múlt alka
lommal részletesebben szóltam és az ezen inté
zetre tett alapítványok, Magyarország kétségtelen 
tulajdonául tekintendők, és igy a magyar kor
mány által kezelendők, következőleg a hadsereg 
szükséleteire nem fordíthatók. Ezen kívül a ka
tonai főparancsnokságok, katonai bíróságok, inten-
daturák, az élelmezési és fölszerelési raktárak, 
nyugdijak, katonai nevelő intézetek, ugyszinte 
a hadmérnöki igazgatóságok tárgyában igen 
ezélszerü refoormja sasiatok tétettek. Ezek el is 
fogadtattak; elrendeltetett a katonai administra-
tio decentralisatioja, egyszerűsítése, a területi 
divisiók alakítása és hogy a hadesapatok tobor
zási helyeikben tartassanak meg. Ezeken kívül 
több ezekhez hasonló üdvös intézkedés tétetett 
és határozat hozatott. 

Megtartattak-e ezen határozatok ? fogana-
tosittattak-e a kilátásba helyezett reformok? 
megbirálták-e a delegátiók, hogy a közös kor
mány mennyiben tett az ez iránti ígéreteknek 
és határozatoknak eleget •• mindezeket nem aka
rom részletesen taglalni, különben is az ide vo
natkozó adatok, t. i. a delegatió iratai a t. 
képviselők kezeiben vannak. 

Hogy időt kíméljek, s hogy lehető legrövi
debb legyek, csak számokra hivatkozom; az itt 
fölvetett kérdésekre ám feleljenek maguk a 
számok. 

A külügyre nézve következően áll a költ
ségvetés. Az 1868-évi első delegatió a külügy
minisztérium rendes s rendkívüli költségeire meg
állapított 4.263,221 frtot; az 1868-ik évi máso
dik delegatió a külügy rendes költségeire 
4.081,959 frtot, a rendkívülire 101,481 frtot, 
összesen 4.183,430 frtot szavazott meg. Az 1869-
iki delegatió 1810-re a rendes költségre 4.024,171 
frtot, a rendkívülire 90,300 frtot, összesen 
4.114,471 forintot állapított meg. Ezt az igaz
ság érdekében említem föl, mert e téren, a kül
ügyminisztérium költségvetését illetőleg, habár 
nem jelentékeny de mégis megtakarítás mutat
kozik. Itt csak sajnálatomat kell kifejeznem a 
fölött, hogy többet ne mondjak, miszerint a ma
gyar consulatosok fölállítása, a keleti akadémi
án magyar ifjak neveltetése iránt kifejezett óhaj
tások, az ezek iránt adott ígéretek, sőt részben 
határozatok is mai napig várnak a teljesü
lésre. 

A közös pénzügyminisztériumra nézve az 
1868-ki első delegatió megállapított összesen 
223,000 frtot, a második delegatió rendes szűk-
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ségletül 1.682,265 frtot, a legfőbb számvevő
székre 101,950 frtot, a rendkívüli szükségletre 
pedig 13,830 frtot; összesen 1.802,045 frtot. 
Az 1869. évi delegatio rendes szükséglet fejé
ben 1.736,577 frtot, a rendkívüli szükségletre 
pedig 6,930 frtot, összesen 1.743,507 frtot sza
vazott meg. 

Azonban arra sem fektetek nagy súlyt, mert 
különben is az 1868-ki első delegatio határo
zata szerint a közös pénzügyminisztérium költ
ségvetéséből a nyugdijak és államadósság kezelési 
költségei kiszakitandók voltak, hanem származott 
a költségvetés csökkenése; azonban utóbb fölvé
tet tek e költségvetések a nyugalmazott katonai 
számvevőségi, udvari számvevőségi hivatalnokok 
és szolgák, valamint a katonák özvegyeinek és 
árváinak nyugdijélvezményeik; ezenkívül fölvé
tet tek ezen költségvetésbe a tengerészeti nyug-
és kegydijak is. Ez okozta a költségvetés szapo
rodását ; ámbár mindezek a közös pénzügymi
nisztérium költségvetésébe nem tartoznának, és 
az 1868-ki első delegatio világos határozata sze
nem is tartozhatnak. 

Azonban, t . ház, én különös súlyt fektetek, 
a mint előadásomban már megérintettem, a kö
zös hadügyminisztérium költségvetésében megál
lapított összegek történetére, és ezeket akarom 
néhány tétellel megvilágítani. 

A közös hadügyminisztérium költségvetésé
ben az 1868-ki első delegatio a szárazföldi had
sereg rendes szükségletére megállapittatott 68 
millió 699.640 frt, a tengerészeti rendes szük
ségletre 7.508,477 frtot; összesen 76.208,117 
frtot. Az 1868-diki második delegatio által a 
szárazföldi hadsereg számára megszavaztatott 
69.774,692 frt; a tengerészet számára 7.461,1 32 
f r t ; összesen tehát 77.238,824 f r t ; tehát több 
állapít tatott meg 1868-ban a második delega
tio által, mint az elsőben 1.030,204 frttal. — 
1870-re a szárazföldi hadsereg rendes szükség
lete 71.845,857 frt, a tengerészet rendes szük
séglete 7.373,312 frt, összesen 79.219,169 frt; 
tehát ismét több, mint mennyi az 1869-ki költ
ségvetésnél megszavaztatott 1.980,345 frttal, és 
több, mint 1868-ban az első delegatio alkalmá
val megállapított költségvetés 3.011,052 fo
rinttal . 

Megjegyzem, t. ház. hogy a bevételeket 
mindenütt leütöttem, és számítottam csupán 
azon összegeket, melyek a bevételek leütésével 
engedélyeztettek. 

T. ház! Álig pár évi idő kellett arra, hogy 
a kilátásba helyezett reformokkal, a kilátásba 
helyzett megtakarításokkal ellenkezőleg, a közös 
hadügyi minisztérium költségvetése több mint 3 
millió forinttal emelkedjék; holott az 1868-ki el
ső delegatiónak pártunkhoz tartozott tagjai ki

mutat ták számszerűen, hogy a megtakarítások, 
ha azok czélszerüen vezettetnek keresztül, leg
alább 8 millió frtnyi összeget fogná aak eredmé
nyezni ; és ezen kilátásba helyezett megtakarí
tásokkal szemben épen ellenkező tör tént : mert a 
költségvetés alig pár évi idő alatt több mint 3 
millióval emelkedett. (FölkiáMs jobb felöl : Nem 
ide tartozik!) Es itt — engedje meg a t . ház — 
(Zaj. Nem ide való! Halljuk!) Én képzelem, hogy 
önök előtt i t t a túlsó oldalon unalmas lehet ez; 
hanem engedje meg a t . ház, hogy azt, a mit 
mondtam és a mit megmondani akarok, számok
kal igazoljam. (Halljuk! bal felől.) 

Az 1868-ki első delegatio alkalmával — 
mint mondom, — 8 millió frtot meghaladó meg
takarítás lehetőségét mutat tuk ki, és ezzel még
is ellenkező történt. Ha például az úgynevezett 
közös hadsereg katonai administratiójának költ
ségeit, a poroszországi administrationalis költsé
gekkel összehasonlítjuk. (Nem ide tartozik! Zaj 
jobbról. Ralijuk ! balról.) 

Nem szólok én az összeghez, csak kimuta
tom az eljárás eredményét; és méltóztassanak 
megengedni, ehhez a törvény értelmében világos 
jogom van. (Nincs joga!) 

Az összeghez nem szólok, hanem szólok a 
delegatiók eljárásáról és ehhez jogom van, ám 
méltóztassanak az 1867 : XII. t. ez. 41-ik §-át 
megnézni: a szerint világos jogom van. (Fölkiál
tás jobbról: De ez vitatás!) Nem vitatom 
mokat, csak megvilágosítom, hogy miként állot
tak elő az összegek, ehhez pedig jogom van. (Zaj 
jobb felől. Halljuk! bal felől. Elnök csenget.) 

Az összegek ily formán állnak elő: például 
Poroszországban a központi igazgatás költsége 
volt 1868-ban 2.429,842 frt, nálunk 2.720,946 
frt, tehát (Zaj jobb felől. Fölkiáltások: Eláll!) 

E l n ö k : (Csenget.) Hivatkozás történt az 
1867. XII. 41 . t. czikkre, azt fölolvastatom; 
méltóztassanak meghallgatni, és a t. ház Ítélje 
meg: vajon ily tárgyalásnak a költségvetés tár
gyalásánál helye lehet-e i t t ? (Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 41-
ik §-t.) „Az ily módon megállapított költségve
tés többé az egyes országok által tárgyalás alá 
nem vétethetik, (No hát! jobb felől.) hanem kő-
teles mindenik azon arány szerint, mely (a jelen 
határozat 18., 19., 20., 21. és 22, pontjaiban kö
rülirt módon) előre megállapittatott, a közös 
költségvetésből reá eső részt viselni. De mivel 
ezen közös költségekre nézve a kivetés, beszedés 
s az adórendszernek megállapítása Magyarország
ra nézve, a magyar országgyűlés és magyar fe
lelős minisztérium köréhez tartozik; a magyar 
minisztérium a magyar országgyűléshez terjesz
tendő költségvetésébe is fölveendi mindig azon 
összegeket, (Fölkiáltás bal felől: Tehát csak as ösz-



J 5 S 1 4 9- orszáSOs ülés márczius 21. 1B70. 

szeghez nem lehet szólani, de a tárgyhoz igen !) me
lyek a már megállapított közös költségvetésből 
az emiitett arány szerint Magyarországra esnek; 
csakhogy ezen rovatok, a mennyiségre nézve vi
tatás alá többé nem vehetők. (Ez már nem tarto
zik ide!) Beszedetvén az ekként megállapított 
közös költségekre szükséges összeg a magyar fe
lelős minisztérium által, a havonkint befolyt 
áílamjövedelmekből a közös költségek fedezésére 
szolgáló rész a magyar pénzügyminiszter által 
havonkint a közös pénzügyminiszterhez áttétetik, 
azon arány szerint, a mely arányban áll a kö
zös költségek összege az országos költségek ösz-
szegéhez. A közös pénzügyminiszter felelős lesz 
az átvett összegnek a kitűzött czéíokra leen
dő fordításáért; magában értetődvén, hogy az, a 
ki az összegeket kezeli, szoros számadással fog 
tartozni." 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház ! Én 
kijelentettem, hogy a megállapított összeghez nem 
szólok, (Jobb felől ellenmondás, nagy zaj) és nem is 
szóltam még eddig, nem is fogok szólni, hanem 
a delegatio eljárását, nézetem szerint, jogom van 
megbírálni. (Bal felől helyeslés, jobb felől nagy 
zaj-) 

E l n ö k : Én azt hiszem, hogy nem a kép
viselő úrtól függ a tárgy tovább folytatását el
dönteni, hanem azt gondolom, hogy ezt csak a 
t. képviselőház határozhatja el. A törvényben 
nemcsak az van, hogy a ,,mennyiség"-et nem le
het tárgyalás alá venni, hanem a törvényben 
még a megállapítási módra nézve is az monda
tik, hogy „az ily módon megállapított költség
vetés többé az egyes országok által tárgyalás 
alá nem vétethetik." (Nagy zaj.) Tehát most 
csak a t. háznak különös engedelme szükséges 
arra, vajon akarja-e tárgyalni e kérdést, vagy 
nem 1 

V á r a d y G á b o r : A hatalom a többség
nél van, én ezt nem erőszakolhatom. (Zaj.) Kér
dem tehá t : szólhatok-e ? (Bal felől fölkiáltások : 
Szólhat! Jobb felől zaj.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t . háznak a tár
gyalást tovább megengedni? (Jobb felől zaj és 
fölkiáltások: Nem lehet! Halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Azt mondottam t. 
képviselőház, hogy a központi igazgatóság Porosz
országban 1868-ban került 2.429,842 frtba, ná
lunk 2.720,946 frtba, tehát többe került nálunk 
291,104 írttal. Csak néhány tételt említek föl. 
A pótló beszerzés került Poroszországban 1.553,126 
frtba, nálunk 1.827,334 frtba, tehát nálunk 
274,208 ír t tal többe. A tüzérségi készletek Po
roszországban 2.028,445 frtba, nálunk 3.317,044 
frtba, tehát nálunk 1.288,599 frttal többe kerül
tek. A hadi építészet került Poroszországban 
694,830 frtba, nálunk 2.632,386 frtba, tehát 

nálunk 1,937,536 frttal többe került. Az okta
tásügy Poroszországban 753,822 frtba, nálunk 
1.376,489 frtba; tehát nálunk többe került 
622,667 frttal. Az ezen tételek alatti szükséglet te
hát nálunk 4,414,134 frttal többet igényelt. íme 
csak ezen néhány tételnél 4.000,000 frtot meg
haladó összeggel több adatik ki nálunk, mint 
Poroszországban, daczára azon kdátásba helye
zett megtakarításoknak, daczára azon határoza
toknak melyeket az 1868-ik évi első delegatio 
hozott. A két hadsereg közti párvonalat t . kép
viselőház nem húzom meg, (Jobb felől nagy zaj) 
mert tudjuk, hogy az egyik hadsereg tetemes 
megtakarítással és szűkmarkúsággal minő ered
ményt mutatott föl és minő eredményt tüntetet t 
föl a másik hadsereg, a nagy bőkezűség daczára is. 
A rendkívüli hadsereg szükségletére megszavazott 
1868-ban az első delegatio a szárazföldi hadse
regrészére 25.994,852 frtot, a tengerészeti szükség
letre 868,000, összesen 26,862,852 frt. Ezt azon
ban t. képviselőház nem veszem cynosurául, mert 
az 1868-ik évi első delegatio alkalmával a fegy
verzetre rendkívüli összeg állapíttatott meg: t . i. 
21.226,000 frt és ennek levonása után a rend
kívüli szükségletre mgállapitott összeg csak 
5,596,762 frt. 

Az 1868-ik évi második delegatio a száraz
földi rendkívüli szükségletet 4.739,681 frtot, a 
tengerészeire 1.289,028 frtot, összesen 6.028,709 
frtot állapított meg, tehát az 1868-iki első de
legatio alkalmával a fegyverzetre utalványozott 
összeg leütésével megállapított összegnél 431,947 
frttal többet. Ezenkívül az 1869-ik évben az 
1870-ik évi költségvetés tárgyalása alkalmával 
élelmezésre, nyugélvezményekre, ujonezok betanítá
sára és más czimeken póthitel gyanánt 3.790,000 
fit. szavaztatott meg ; és igy az összes többlet 
4.221,947 frtot, az 1869-ben 1870-remegállapított 
szárazföldi rendkívüli szükséglet 3.818,500 frt, 
a tengerészeti 2,459,933 frtot összesen 6.278, 
453 frt és igy a múlt évben megádapíttottnál 
249,744 frttal több, az 1868-ra megállapítottnál 
pedig 681,691 frttal több. Ehhez bizonynyal jönni 
fog még — a múlt évi példa szerint — 1870-ben 
ugyan csak ezen folyó 1870. évre megszavazandó 
néhány milliónyi póthitel. 

Azonban azok részére t. ház, kik azt hin
nék, hogy a rendkívüli szükségletnél mutatkozó 
ezen többlet talán onnan származik, mert fegy-
verzésre és fölszerelési eszközökre forditatik ezen 
összeg, szükségesnek látom megemlíteni, hogy az 
1869-iki delegatio által az 1870-iki költségvetés
ben összesen csak 340,000 frt szavaztatott meg 
száz kartáeságyura. A többi holmi építkezésekre 
és indtt-amott luxuskiadásokra fordittatik. Ily 
luxus kiadás például, — hogy többet ne em
lítsek, — a bécsi arzenálnak freseo festmények-
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kel ellátása. {Nyugtalanság a jobb oldalon. Helyes
lés bal felől.) 

Ha megtakarítások történtek volna érteném 
az ily kiadásokat is, de midőn a költségek foly
vást növekednek és pedig az 1868-iki delegatio 
határozatai ellenében növekednek, ily kiadáso
kat, mint például 100,000 frt freskókra, mely 
összegből 1870. évre 66,000 frt szavaztatott 
meg, ezt észrevétel nélkül, én legalább nem 
hagyhatom. (Helyeslés hal oldalról.) 

Azonban t, képviselőház, mindezen összege
ket nem annyira annak föltüntetésére hoztam 
föl, hogy minő progressioval növekednek a dele
gatio által megszavazott összegek, hanem inkább 
és főleg azért, hogy a t. képviselőház meggyő
ződjék ezen számokból, hogy a delegatio határo
zatai miként foganatosíttatnak. Hiszen ha az 
első delegatio alkalmával hozott reformok, a 
megtakarításra irányzott határozatok csak rész
ben foganatosíttattak volna, már ezen pár év 
alatt észlelhető volna a hadügyi költségeknek 
tetemes alábbszállitásay. Ez nem történt. De ha 
valaki azt állitná, hog egy pár év alat t még 
nem volt lehetséges ezen megtakarítás eredmé
nyét észlelhetni, az bizonynyal azt sem fogja 
tagadhatni, hogy az emiitett reformokra és meg
takarításokra irányzott határozatok foganatosí
tásának az legyen végeredménye, hogy a költsé
gek évről évre szaporodjanak. 

Azon kérdésre t . ház, hogy miért mind ez? 
az én álláspontomról nagyon könnyű felelni. A fe
lelet egyszerűen az. hogy a delegatiók tehetet
lenek : (Bal felől: TJgy van! Zaj jobb felől) mert 
a delegátusok nem képesek legjobb akaratuk 
mellett is kifejteni azon erélyt, azon hatalmat, 
a mely szükséges a közös minisztériummal szem
ben arra, hogy az általok képviselt országok ér
dekeit kellően védelmezzék. (Helyeslés bal felől. 
(Zaj jobb felől. Napirendre!) Elismerem t. ház, a 
keblünkből kiküldött delegátusok hazafiságát, 
buzgalmát, ügyszeretetét; de minél magasabb 
fokra állítom ezen hazafiságot, ezen buzgalmat, 
annál törpébben áll előttem a delegatiók intéz
ménye: mert ekkor még inkább kitűnik, hogy a 
legnagyobb hazafiság, a legnagyobb buzgalom 
sem képes ezen nem üdvös institutiő segélyével 
üdvös eredményt fölmutatni; (Helyeslés bal felől,) 
mert továbbá kitűnik, hogy a delegatiók az 
1868-ik évi első delegatio által elfoglalt állás
ponttal szemben egy lejtőre jutottak, a melyen 
szakadatlanul haladnak alább és alább. Feleletre 
vonhatja ugyan a delegatio a minisztereket a 
törvény betűi szerint, de a valóságban, a gya
korlatban nem. (Jobb felől zaj. Bal felől Halljuk!) 

E l n ö k : Előbb már mondám, hogy a t. 
háznak határozni kell a fölött, vajon lehet-e 
mindezeket most tárgyalni. (Jobb felől zaj. Föl-

kiáltások : Nem lehet!) A szabályok, a törvény 
értelmében kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. 
képviselő urat , hogy most nem a delegatio in-
stitutiojának ezélszerüségéről, vagy czélszerütlen-
ségéről van a szó; hanem arról, hogy ez összeg 
a budgetbe bele illesztessék. (Helyeslés jobb felől. 
Bal felől halljuk!) 

V á r a d y G á b o r : Csak azt akartam 
mondani, hogy a delegatiók még egy határoza
tot sem hozhatnak javaslatba, ha csak magokat 
nevetségessé nem akarják tenni, s ha nem akar
ják magukat kitenni azon eshetőségnek, hogy az 
ellenkező részről, épen helyeslési határozat fog 
inditványoztatni. Kérdem, t . ház : kinek jutna 
például eszébe, a magyar delegátusok közül, hogy 
gr. Beust külügyminisztert feleletre vonja azon 
beszédeért, a melyet folyó év január havában a 
birodalmi tanácsban a felirati vita alkalmával 
mondott? (Jobb felől növekedő zaj. Bal felől: Hall
juk !) 

E l n ö k : T. ház! Kétszer figyelmeztettem 
a képviselő urat, hogy a napirenden levő tárgy
ra szorítkozzék. Kérdem a t . házat, megengedi-e 
neki, hogy a napirenden túl menjen? (Zajosföl-
kiáltások jobbról: Nem! Nem lehet! Bal felől: 
Halljuk.') 

En a t. házhoz e kérdést intézem: Megen
gedi-e a t. ház, hogy Várady képviselő ur elté-
rőleg a napirendtől szólhasson, vagy nemI (Jobb 
felől fölkiáltósok: Nem lehet ! Bal felől: Halljuk I 
Nagy zaj.) A kik azt mondják, hogy szólhat, szí
veskedjenek fölkelni. (Hosszantartó nagy nyugta
lanság. A jobb oldalon többen fölállnak. Nagy zaj. 
Fölkiáltások a bal oldalon : Kisebbség. Halljuk tehát 
Váradyt!) 

Én igen sajnálom, t. ház, valahányszor oka 
vagyok valamely kellemetlenségnek, de én szol
gája vagyok a szabályoknak, ezeknek pedig 121-ik 
§-a azt mondja: „A napirendre kitűzött tárgy fö
lötti tanácskozások megkezdetvén, attól eltérve 
más tárgyról szólni a ház különös engedelme 
nélkül nem lehet." (Nagy zaj: Ez a kérdés!)Mél
tóztassék az elnököt meghallgatni, mert az is a 
szabályokban van. (Várady Gábor: Hiszen a ház 
már megengedte a szólást.) Azért kérdeztem a t. 
házat, de Várady képviselő ur mindig tovább 
ment beszédében és feleletre kívánta itt vonni 
a közös minisztereket; (Zaj a bal oldalon.) nekem 
e kérdéstétel kötelességemben fekszik, s azért 
kérdeztem, hogy méltóztatik-e a ház, a 121. §. 
értelmében megengedni a képviselő urnák a szó
lást, vagy nem? (Nagy zaj.) 

M ó r i c z P á l : Bátor vagyok megjegyezni, 
hogy kétszer nem lehet szavazni; méltóztatott 
az elnök ur fölhívni a házat, hogy szavazzon, a 
a szavazók többsége amellett volt, hogy Várady 
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ur szólhat. (Zaj. A miniszterelnök szólni akar. Nö
vekedő zaj.) 

E l n ö k : Engedje meg miniszterelnök nr, 
hogy mint megtámadott , néhány szót mondjak. 
(Zajos fölkidltások bal felől: Halljuk az elnököt!) 

Bocsánat, de megjegyzésem van a képviselő 
ur beszédére, melyet el nem hallgathatok! (Hall
juk az elnököt ) A mit Móricz képviselő ur mon
dott, bocsánat, de a ténynyel nem egyezik meg, 
mert nem szavaztunk. En föltettem a kérdést. 
de szavazás nem történt és Várady ur folytatta 
beszédét. (Fölkiáliások bal felől-: fölálltak a szava
sók és kisebbség volt. Zaj és fölkidltások jobbról: 
Nem értettük mindnyájan a kérdést.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Én bizonyosan nem szólaltam volna föl, 
(Halljuk!) mert érzem, hogy közbeszólani nekem 
jogom nincs ; (Közbeszólások bal felől: Nincs bi
zony.) de miután előttem egy t. képviselő, Mó
ricz Pál ur a túlsó oldalról fölszólalt s elmon
dotta a maga nézetét, azt hiszem, hogy ugyan
azon joggal szólhatok én is. (Halljuk!) Én rövi
den csak azt vagyok bátor kifejezni, hogy: mi
után Várady képviselő ur már megkezdte, a mit 
mondani akart , óhajtom, végezze is be; (Helyes
lés bal felől.) de föntartom magunknak, akkor, 
midőn bevégezte, a kérdés fölött határozni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. ház méltóztatik nieg-
engedni,hogy képviselő ur tovább szóljon ? (Zajos 
fölkiáltások bal felől: Halljuk. Jobb felől: Végezze 
tehát be beszédét, hogy végre tovább haladhassunk. 
Folytonos zaj. Fölkiáltások: Nem lehet.) 

A magam igazolása végett, a t. ház több
ségének akaratát kívánom tudni az iránt, vajon 
a 121. §. értelmében a napirendtől ez esetben 
el akar-e térni, vagy nem? (Fölkiáltások: Ez nem 
eltérés!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! (Nagy zaj.) 
A kérdéshez akarok szólani. Fölötte sajnálatos, 
hogy én is, midőn egy képviselőtársam még áll 
s még beszédét be nem végezte, az elnök urnák 
általam a szabályok szerint nem igazolt eljárása 
következtében kénytelen vagyok fölszólalni és a 
szavait félbe szakítani. A t. elnök ur hivatkozik 
a 121. szakaszra, (ügy van, jobb felől.) s ennek 
következtében még a miniszterelnök urnák azon 
minden esetre az ellenpárt irányában mint kor
mányelnöknek igen ildomos kijelentése után is 
kérdésül kívánja kitűzni azt, hogy e tárgyban 
a ház meghallgathatónak véli-e Várady képviselő 
urat vagy sem? Ezt tartom a szabályokkal el
lenkezőnek. A 121. szakasz ugyanis nem mond
ja azt, hogy a t. elnök ur erre „szavaztasson," 
hanem csak azt mondja, hogy a házat megkér
di, vajon megengedi-e más tárgyról szólni vagy 
nem ? (Közbeszólások jobbról: Hisz ez ugyanaz; 

minden kérdés csak szavazás által dől el.) és mi
után a t. elnök ur a házat egy izben már meg
kérdezte, s ez engedélyét megadta, (Fölkiáltások 
jobb felől: Nem adta!) bocsásson meg tehá t ne
kem a t. elnök ur, kit én igen tisztelek, de a 
kitől az elnöki jogok föntartása mellett az elnöki 
kötelességek teljesítését ópoly szigorral óhajtom, 
— mondom — akkor nincs jogában az elnök ur
nák a már egyszer a ház által megadott enge
dély után (Fölkiáltások jobb felől: Nem adatott 
meg!) hivatkozni a házra, hogy azon engedel
met újból meg újból szavazástól függővé tegye. 
(Zaj.) 

Azért én határozottan azt nyilvánítom, hogy 
a t . elnök urnák azon joga, miszerint a szóno
kot kétszer rendreutasítván (Zaj.) még a házat 
hívja föl, vajon ki akarja-e hallgatni a szónokot 
vagy nem, ezen kérdésnél nem alkalmazható. I t t 
csakis a 121 -ik §. levén alkalmazandó, ugy hi
szem, hogy addig, mig a szónok be nem végzi 
szavait, ujabb szavazásnak helye nem lehet. 
(Bal felől helyeslés. Halljuk Váradyt! Bal felől: 
Azóta már régen befejezhette volna beszédét.) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy a t. ház 
megadja az engedélyt. (Ellenzés bal felől. Kállay 
Ödön: Nincs szükség az engedélyre. Ellenmondás a 
jobb oldalon. Nagy zaj.) Méltóztassanak tehát ezen 
kérdést tisztába hozni. (Szűnni nem akaró zaj. 
Elnök föláll székéről.) Én semmi jogot nem kö
vetelek. Én kötelességemet teljesítem és nékem 
a 121. §. törvényt szab. (Halljuk, halljuk az el
nököt.) A t. háznak joga van attól a szólót föl
menteni, de nekem nincs. Én tehát még egyszer 
figyelmeztetem a t. házat, méltóztassék ez iránt 
nyilatkozni. (Halljuk Váradyt. A zajban többen szó
lani akarnak.) 

Z s e d é n y i E d e : A háznak határozni kell 
a fölött, hogy megengedi-e Várady Gábor képvi
selő urnák a szót vagy nem. (Zajos fölkiáltások 
bal felől: Minő joggal szól Zsedényi? Rendre kell 
utasítani. Zaj és közbeszólások: Szóljon Várady és 
vége lesz a vitának.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Szólani akar. 
Zajos fölkiáltások jobb felől: Halljuk Váradyt.) 

E l n ö k : Ha nem méltóztatnak a csendet 
föntartani, kénytelen leszek az ülést fölfüggesz
teni. (Helyeslés és fölkiáltások : Halljuk Váradyt!) 
Ugy látom a t . ház megengedi, hogy Várady 
képviselő ur szóljon. (Halljuk!) 

A t. ház megengedte, hogy Várady Gábor 
képviselő ur szólhasson, méltóztassék tehát őt 
meghallgatni. (Helyeslés jobb felől. Több hang: 
Beustnál maradtunk) 

V á r a d y G á b o r : Azt akartam kérdezni, 
t . ház, hogy melyik magyar delegátusnak jutna 
például eszébe, gróf Beustot, mint külügymi-

I nisztert feleletre vonni, — és i t t megjegyzem 
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hogy nem akartam és nem akarom ón i t t indít
ványozni, hogy feleletre vonassák gróf Beust, 
mint ezt tisztelt elnök ur tévesen ériutette, de 
nem méltóztattak meghallgatni, -— én csak kér
deztem, és kérdezem, hogy melyik magyaror
szági delegátusnak jutna eszébe gr. Beust fele
letre vonását a delegatióban indítványozni azon 
beszédéért, melyet a birodalmi tanácsban a föl-
irati vita alkalmával a f. évi január hóban mint 
külügyér mondott. (Több hang jobbról: Nem szó
lott, nincs külügyér.) Világosan azt mondta, hogy 
mint képviselő nem foglalhat el pártállást, azon
ban mint külügyérnek kötelességében állván a 
belvillongások meggátlása, a többség által javas
latba hozott fölirathoz járul! 

Ha valamely magyar delegátus indítványozná, 
hogy azért gr. Beust feleletre vonassék, vagy el
járása roszaltassék: számithatna-e támogatásra 
szemben azon delegatioval, mely a birodalmi ta
nács többségéből emelkedett ki, midőn a biro 
dalmi tanács többsége gr. Beustnak mint kül
ügyérnek ezen nyilatkozatát helyesléssel fogadtai 
(Zajjobbról'.) 

Ha például egy magyar honpolgárnak, s 
egyszersmind képviselőnek, ki a külügyi tárczát 
t a r taná kezében, eszébe jutna is, hogy itt a ma
gyar országgyűlés előtt, például a keleti kérdés
ben, vagy más nagy fontosságú tárgyban szavát 
mint külügyér vesse a mérlegbe : mit mondana 
ehhez a birodalmi tanács ? 

T. ház! Ez nem egyezik meg a paritás el
vével. Igaz, hogy ezen visszaélés, — mert néze
tem szerint ez visszaélés — nem foly a közösügyi 
törvényből, de igen is, a közösügyi törvényből foly 
az, hogy ezen visszaélést a delegatiók orvosolni 
nem képesek, a mint nem voltak képesek meg
akadályozni például azt, hogy az 1870. évi költ
ségvetés tárgyalása alkalmával 1869-re, tehát 
visszahatólag póthitel alakjában 3 millió hétszáz 
kilenezven ezer forint szavaztassák meg; és én 
kijelentem az iránti meggyőződésemet , hogy 
ezen eljárással a delegatiók tulhágták törvényes 
hatáskörüket. (Mozgás jobbról. Igaz! balról.) 

Ez az, t. ház ! főleg, amiért szót emelek : 
mert a fölött őrködni, vajon a delegatiók meg
tartják-e törvényes hatáskörüket, első sorban e 
képviselőháznak joga és kötelessége. (Helyeslés bal 
felől.) 

A delegatiók ezen eljárásukkal átlépték tör
vényes hatáskörüket, a delegatióknak joguk van 
a költségvetést minden évben megállapítani : de 
visszamenni a múlt évre, midőn a megállapított 
költségvetés itt törvényünkbe már beezikkelyez-
tetett , fölemelni a múlt évi összeget és pedig 
néhány millióval, az nézetem szerint nem tarto
zik a delegatiók hatásköréhez ; (Helyeslés bal fe
lül.) nem tartozik azért sem, mert minden ren-
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dezett országnak tisztába kell jönni a költség
vetés tárgyalása alkalmával az iránt, hogy az 
illető évben mi a bevétel és mi a kiadás. 

Mi tudtuk, hogy 1869. évre ennyi és ennyi 
kiadásunk lesz: és mint most kiderül, hát nem 
annyi, — mert utólag még néhány millióval meg
toldották azt a delegatiók. 

T. ház ! Én számos adatot hozhatnék fel 
az elősoroltakon kivül annak támogatására, 
hogy a delegatiók intézménye tarthatlan, szá
mos érvet sorolhatnék még elő annak bebizonyí
tására, hogy e tárgyban ismételve felhozott 
aggályaink már eddig is teljesedésbe mentek ; 
azonban nem untatom a t. házat, (Helyeslés jobb 
felől, felkiáltások bal felől: halljuk !) mert a t . ház 
túlsó oldalán többen az én véleményemmel el
lenkezőleg, azon nézetben lehetnek, hogy e be
szédnek nem lesz és nincs practicus eredménye; 
és mert szívesen elismerem, hogy szerfölött 
unalmas dolog minduntalan oly bajokról hallani, 
a melyeket velünk együtt önök is látnak, 
tudnak. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Ellenkezőleg. 

V á r a d y G á b o r : . . . De rajtok nem segít
hetnek, vagy talán nem mernek segíteni. (Föl-
kiáltások jobb felöl: Tudunk !) Videó meliora, pro-
boque, deteriora sequor. Czélom t. képviselőház 
egyszerűen csak az volt, hogy ismételve kifejez
zem az iránti meggyőződésemet, miszerint a 
delegatiók intézménye tarthatatlan, és kifejez
zem azon reményemet, hogy, ha a delegatiók 
igy haladnak évről évre, időről időre a lejtőn 
lefelé, ugy nem sokára be fog következni azon 
idő, hogy ezen roskadozó épület széthordásánál 
azok fognak nekünk leginkább segíteni, a kik 
annak építésénél oly nagy buzgalmat fejtettek 
ki. Hogy ez mielőbb bekövetkezzék, szívből kívá
nom, (Felkiáltások bal felől : Adja Isten!) mert 
mig ez meg nem történik, addig hazánk álla
miságáról , függetlenségéről, felvirágzásáról ál
modni sem lehet. (Élénk hosszas tetszés bal 
felől.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház ! Most 3 hónapja, hogy a t. ház 
az ez évi budgetjét tárgyalja. Oly időszak ez: a 
mely rendes viszonyok között és más országok
ban tökéletesen elegendőnek bizonyul az összes 
törvényhozási teendők bevégzésére. {Ellenmondás 
bal felől.) Azonban i t t nálunk bizonyos okoknál 
fogva, a melyeknek példáját most látjuk, kiter
jesztetett a vitatkozás az ország igen sürgős teen
dőinek és követelményeinek kárával, kelletén tul, 
három hónapon át. Mi ezt egy szóval sem el
leneztük, mi nem kívántuk a szónokokat meg
fosztani a szólástól. Mi oknál fogva ? Azért, mert oly 
összegekről volt szó, mely összegeknek megszavazása. 

21 
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ezen országgyűlés teendője. De már most kér
dem t. ház, midőn a t. képviselő ur maga ki-
mondá, hogy azon összegek, a melyeket ő i t t 
idézett, nem a ház meghatározásának tárgyai : 
vajon magára tudná-e venni a felelősséget az 
ország irányában az időveszteségért, vagy mél
tányosnak tartj"a-e azt az álláspontot, a melyet 
elfoglal, a melynél fogva t. i. mi vagy kényte
lenek vagyunk őt ezen vitatkozás terére követni, 
és akkor azon számokat ós állításokat tekintve, 
a melyeket itt előhozott, még vagy három hétig 
vitatkozni az általa érintett pontok fölött : 
vagy pedig kénytelenek vagyunk elhallgatni és 
mintegy elfogadni azoknak valóságát. (Ugy van! 
jobb felől.) Midőn a t. képviselő ur oly sok szá
mot idéz, kettő közül egyet akar : vagy azt, 
hogy az általa idézett számok i t t tárgyaltassa
nak, a mit a törvény világosan t i l t ; vagy pedig 
nem akarta a számokat tárgyaltatni , és akkor 
mit akart? Azon olcsó dicsőséget, hogy oly szá
mokat állítson föl, a melyeket megczáfolni senki 
sem fog, mert azok nincsenek napirenden. (Élénk 
tetszés jobb felől.) 

A mit itt a számokra nézve mondottam, 
azt kénytelen vagyok kiterjeszteni az ő állítá
saira nézve is, hogy t. i. oly tért méltóztatott 
választani, a mely megengedi, hogy oly állításo
kat tárjon a ház elé, a melyeket nekünk meg-
czáfolnunk nem lehet . (Fölkiáltások bal felöl: 
miért?) Nem lehet: mert nem engedhetjük meg 
azt, hogy oly tárgyak, a melyek napirenden nin
csenek, oda hozassanak. (Helyeslés jobb felől.) 
A t. képviselő ur azon kérdését illetőleg, vajon 
megengedtetik-e, vagy tiltva van-e a delegatio 
eljárása, hatásköre íelett e házban nyilatkozni ? 
azt gondolom, hogy a dolog természetéből foly 
a felelet: igen; a delegatio felett itél a közvé
lemény, ítélnek a lapok és hozzászólhat a ház 
is, a minthogy szólt is annak idején, mikor e 
kérdés napirenden volt. A mit most csakúgy per 
tangentem érintett a képviselő ur, t. i. a 
delegatiók tehetetlenségét már eddig is elég 
számos alkalommal méltóztattak fölhozni. De 
ha önök azt hiszik, hogy e kérdés még nem 
volt eléggé megvitatva és szükségesnek tartják 
az ország drága idejét újólag ezzel töl teni: 
semmi kifogásunk, tehetik azt bármikor és ak
kor hozzá fogunk szólni és ez esetben - - meg
mondom — mi fog kiderülni? Ki fog derülni, 
hogy a kritika vajmi könnyű, különösen oly 
perczekben, midőn a válaszba bele mennünk nem 
lehet, és ki fog derülni az is, hogy önök nem
csak hogy jobbat nem, de hasonló vagy átalá-
ban elfogadható intézményt nem fognak tudni 
javaslatba hozni, ezentúl ugy, mint nem tudtak 
eddig sem. (Élénk helyeslés a jobb oldalon. Egy hang 
bal felől: Nem is akarunk l) így állván a dolog, 
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minthogy nekünk kettő között kell választanunk: 
vagy azon térre lépnünk, melyre minket a kép
viselő ur állítani méltóztatott, s ekkor még há
rom hétig megnyújtani a tárgyalást ; vagy pe
dig nem válaszolni. Es az én nézetem az, hogy 
mi ne válaszoljunk. (Helyeslés jobb felől.) A ház 
szabályok értelmében helyén van, hogy a ház 
határozzon a fetett: lehet-e e vitát tovább foly
tatni , vagy nem. (Helyeslés jobb felől.) Ennek 
^olytán én a napirendre áttérést indítványozom, 
(Élénk helyeslés jobb felől, ellenmondások bal 
felől.) 

E l n ö k : Napirend inditványoztatott: e fö
lött a ház határoz; kérem a t. házat, méltóz
tassék nyilatkozni: elfogadja-e a napirendet 1 
(Fölkiáltások jobb felől: Elfogadjuk! Ellenmondás 
bal felől.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Fölkiáüások 
jobb felől.-' Nem lehet a tárgyhoz szólani ! Térjünk 
napirendre' Halljuk! Halljuk!) 

Én a kérdéshez akarok szólani. I t t egy tör
vény magyarázása körül forog a kérdés. (Fölki
áltás jobbról: Nincs napirenden!) A miniszterel
nök ur akként magvarázza a fölolvasott tör
vényt, hogy Várady Gábor t. barátomnak nem 
volt joga fölszólalni, és illetőleg a fölhozottakat 
elmondani. (Fölkiáltások jobbról: Nincs napiren
den !) Azt akarom kimutatni, hogy i t t nincs is 
helye e kérdésnek. 

Én azt gondolom, t. ház, i t t törvény ma
gyarázása forog fön. (Fölkiáltás jobbról: Nem az 
a kérdés! Nincs napirenden!) és ezt egyszerű na
pirend indítványozásával nem lehet eldönteni. 

Én azt gondolom, t . ház, és azt gondolja a 
háznak nagy része, hogy jogos téren áll, midőn 
fölszólal; midőn az elnök úrra hivatkozik, hogy 
ezen jogát föntartsa, akkor nincs joga a több
ségnek — bármely nagy legyen — a törvény
ben gyökerező jogától egy képviselőt is meg
fosztani. 

E jog a többség határozata fölött áll; 
azért hogyha törvény magyarázata forog fön, 
méltóztassanak e végre külön indítványt tenni, 
azt napirendre kitűzni; akkor tárgyalni fogjuk, 
s el fogjuk határozni: vajon helyesen magya-
ráztatik-e akként, mint a miniszterelnök ur 
magyarázza, vagy akként, mint mi tartjuk? 
Egyszerű napirendretéréssel a dolgot elütni nem 
lehet. Következőleg arra kérem a t. házat, arra 
kérem a t elnök u ra t : a napirendretérés kérdé
sét föltenni ne méltóztassék. Én azt helyesnek 
nem tartom. (Helyeslés bal felől.) 

C s e r n á t o n y Lajos: T. ház I A kérdés
hez akarok szólani, ha az föltétetik vagy fölté
tetett , mert nem tudom, hogy föltétetett-e vagy 
nem. En ugy hiszem, hogy e kérdésnek nincs 
helye azért, mert én részemről — mások névé-
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ben nem akarok beszélni, bár ngy látszik, a ház 
e részén minden t. barátom azt hiszi — azt 
tartom, hogy a napirendtől eltérés nem történt, 
annak tehát helye nincsen, hogy napirendretérés 
fölött a kérdés föltétessék. 

A miniszterelnök ur szavaira megjegyzem, 
miszerint, ugy látszik, egy kifejezésre nézve 
nincsen tiszta fogalma. (Zúgás jobb felől.) A tör
vényben az van, hogy a ház nem veszi tárgya
lás alá azokat a bizonyos tételeket. Mit tesz ez? 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Összeget! 

C s e r n á t o n y Lajos : Tehát összeget. 
En a tárgyalás szóra nézve mondom, hogy nin
csen a t . miniszterelnök urnák tiszta fogalma. 
(Zúgás jobb felől.) Mit tesz a tárgyalás fogalma 
parlamentalis értelemben? Azt teszi-e, hogy nem 
lehet véleményt mondani, indokolni akármivel 
akármit ? Épen nem, a tárgyalás föltételezi a 
határozathozatalt : mert a mit én mondok érv 
gyanánt, még nem tárgyalás; azon érv egy 
másik érvvel, mit a túloldal mond, megdönthető, 
de azért ez nem tárgyalás, ez csak indokolás. 
A tárgyalás mindig föltételezi a határozathoza
ta l t , a határozathozatal pedig előlegezi azt, 
hogy kitüzetik napirendre. Ennyit voltam bátor 
megjegyezni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Meg kell jegyeznem, hogy igen is 
a napirendtől eltérés tör tént : mert a t. ház Vá-
radynak a szólást megengedte. Most ismét napi
rend inditványoztatván, bátor vagyok a kérdést 
föltenni. (F'ölkiáttások bal felől: A kérdéshez fogunk 
szólani! Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Zaj. Jobb fe
lől fölkiáltások: Szavazzunk!) A házszabályok ér
telmében igen jól tudom, hogy napirendet in
dítványozni mindig szabad. De azt a házszabá
lyokból nem olvastam még ki, hogy a napi
rendre te t t indítvány fölött azonnal szavazni 
kelljen, a nélkül, hogy valaki indokolhatná, hogy 
miért kívánja a napirendre térést, vagy miért 
nem kívánja. (Helyeslés.) Ennek a házszabályok
ban semmi nyoma, s én részemről azon napi
rendretérés iránti indítvány szükségessége ellen 
szólok: mert határozottan merem állítani, hogy 
a napirendtői eltérés nem történt. Miről van 
mostan szó ? Van szó az úgynevezett közös költ
ségek beigtatásáról? Mit mond a közös költsé
gekről a törvény ? Azt, hogy a rovatok mennyi
ségökre nézve vitatás alá többé nem eshetnek. 
(Lónyay Menyhért pénzügyminiszter közbeszól: Vita
tás alá a rovatok nem eshetnek!) Engedelmet ké
rek, ne méltóztassanak a törvény egy passusához 
ragaszkodni, hanem tovább is menni. (Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter közbeszól: Az elején az 
áll: tárgyalás alá nem jöhetnek !) Ha nem méltóz
tatnak megengedni, hogy szóljak szorosan arról, 

a mi, nézetem szerint a kérdéshez tartozik, szólok 
többről is. 

A 41. §. azt mondja az elején, hogy ezen 
költségvetés többé az egyes országok által tár
gyalás alá nem vétethetik, hanem (Lónyay Meny
hért pénzügyminiszter több képviselővel értekezik. Szü
net) — épen az igen t. pénzügyminiszter ked
véért vagyok bátor ezen passust magyarázni, 
(Nagy derültség bal felől. Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter közbeszól: Tudom ) hanem köteles 
mindenik azon arány szerint , mely előre meg
állapíthatott, a közös költségvetésből reá eső 
részt viselni. Ez tökéletesen igaz és helyes, és 
nem is kisértette meg i t t senki ezen költségve
tést tárgyalni, azaz: megtámadni azt, hogy ez a 
költségek közé fölvétessék; hanem, miután en
nek az országos költségvetésben kell fölterjesz
tetni , és a magyarországi költségvetésbe fölvé
tetni, igen is élni akart egy képviselő ur azon 
jogával, melyet ugyanazon szakasza a törvény
nek ád, midőn meghatározza, hogy mi nem sza
bad, azaz: hogy nem szabad ezen rovatokat a 
mennyiségre nézve vitatás alá venni; de hogy 
ne legyen szabad ezen rovatoknak rendeltetésé
hez hozzászólani, hogy ne legyen szabad azon 
rovatok létrejöveteléhez szólani, az sem a tör
vényben nincs, sem egyátalában soha még eddig 
senki által nem állitatott. En hivatkozom mind
azokra, kik e törvény alkotásánál jelen voltak 
és abban részt vettek, hogy a delegatió veszé
lyes voltát illetőleg fölhozott érvek ellen épen 
azzal érveltek mindig, hogy csak az összeg az. 
a melyről szólani nem lehot, ellenben ha a de
legatió helytelenül vagy roszul jár el, ahhoz a 
ház mindig szólhat. (Élénk helyeslés bal felől; jobb 
felől mozgás.) 

Megengedem, uraim, ezen érv akkor igen 
kedves volt önöknek, mert csakugyan az volt az 
egyedüli hatalmas érv, a delegatió elleni aggá
lyok eloszlatására. (Mozgás jobb felől.) Most azon
ban alkalmatlan ezen érv, tehát jónak látják 
nem emlékezni rá ; de én emlékszem ós önöket 
is emlékeztetem reá. (Miniszterelnök közbeszól: Hát 
ez a kérdéshez tartozik'!) Különben, ha nekem 
meg fogja engedni az igen t. miniszterelnök ur. 
— a delegatió jó vagy rósz voltát taglalni nem 
szándékozom — csak azt akarom kimutatni, 
hogy a napirendretérés iránti kérdésnek nincsen 
helye, mert eltérés nem történt. (Jobb felől föl-
kiáltások : Az elnök kimondta! Bal felől: B-oszuí 
mondta ki!) Ezen kívül nem a delegatió jó vagy 
rósz voltára nézve, de a miniszterelnök ur in
dokolására nézve, melyet nem a delegatió jó 
vagy rósz volta, hanem a jelen eljárásra nézve 
hozott föl, azt hiszem, lehet még egy pár ész
revételt tennem. (Fölkiáltások bal felől: Halljuk!) 

Igen egyszerűen ós igen röviden jegyzem 
21* 
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meg azt, hogy én nem kívánok azon általa nem 
tudom minő miniszteriális szótárban kikeresett 
kifejezéssel jelzett olcsó dicsőség után hajhászni; 
(Élénk derültség bal felől; zaj jobb felől) hanem a 
nélkül, hogy egy hasonló szótárban keresgélni 
akarnék,, megjegyzem azt is, hogy miután, mi
ként aznapokban itten hallottuk, (Miniszterelnök 
közbeszól: Ez is a kérdéshez tartozik! Zaj jobb fe
lől.) a mai ujabb fogalmak szerint — ugy lát
szik — a siker és dicsőség egyet jelentő fogal
mak, én legalább részemről.a mai időnek leg
több dicsősége után nem vágyom, mert azt nem 
olcsónak, hanem végtelenül drágának tartom. 
{Élénk helyeslés Jss derültség lal felől. Zaj. Rendre! 
jobb felől.) 

E l n ö k ' Kérem a képviselő urat, szíves
kedjék csupán csak a kérdéshez szólani. (Fölki
áltások bal felől: A kérdéshez tartozik! Zaj jobb 

felől.) 
T i s z a K á l m á n : Különben beváltandó 

szavamat az iránt, hogy a delegatio jó vagy 
rósz voltához most szólani nem akarok, nem 
csodálkozván, hogy ezen intézmény számára nem 
csak fátyolt, de sötét éjszakát óhajtanak terem
teni, csak megújítom azon nyilatkozatomat, hogy 
én a napirendretérésnek helyét nem látom; mert 

mit Várad v Gábor tet t , a napirendre tar
tozott, és arra kérem önöket, méltóztassanak 
minden mellékes indok keresése nélkül, midőn a 
tárgyalást nyugodt lélekkel íolytatjuk, épen oly 
készséggel föltenni, hogy minket sem vezetnek 
holmi olcsó indokok, a mint mi is akarjuk önök
ről föltenni azt, hogy nem vezetik más indokok, 
hanem önök is jót akarnak. (Zaj jobb felől. He
lyeslés bal felől) 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! (Fölki
áltások: Halljuk a kérdést!) A kérdéshez, egészen 
szigorúan a kérdéshez kívánok szólani. A kér
dés az, vajon föltétessék-e a napirendretérést kí
vánó indítvány szavazás által leendő eldöntésre 
vagy se? A túlsó félről azt mondják, nincs he
lye a kérdésnek azért, mert a napirendtől elté
rés nem történt. Erre akarom ellennézetemet 
megmondani, állítván, hogy történt. Azzal bizo-
nyittatik, hogy nem történt eltérés, a napirend
től, mert az állíttatik, hogy a törvény 41. §-a 
csupán csak a mennyiségre vonatkozó tárgyalást 
tiltja, és mást nem. En ezt elismerem, hanem a 
mi törvénynyel tiltva nincs, azt még a tárgya
lásba bevonni csak akkor lehet, ha az nemcsak 
tiltva nincs, hanem napirenden is van. Ha va
lamely tárgyról szólni egyáta Iában tiltva volna, 
akkor az elnök nem tehette volna föl a kérdést, 
és a ház nem adhatta volna meg a kivánt en
gedélyt Várady képviselő urnák arra, hogy ak
kor hozzá szóljon. Ha tehát az elnök ezen kér
dést tehette, és a ház arra szavazott, ez már bi-
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zonyiték arra, hogy a dolog, bár magában tárgyal
ható, de napirenden nem volt s épen mivel nem 
volt, kellett engedélyt adni, hogy most szólhas
son ahhoz. Az által, hogy a többség erre enge
délyt adott, már kimondta, hogy mihez en
gedélyt adott, a napirend tárgya nem volt, mi
után ellenkező esetre engedélyre szükség nem 
lett volna. 

I t t eltérő nézetek lehettek e tárgyban, de 
kimondatván egyszer azon határozat, hogy a 
ház többsége engedélyt adott ezen napirenden 
nem állott tárgyhoz szólani: többé nem jogosult 
azon kérdés vitatása, hogy a napirend nem sza-
kit tatott meg; mert a ház, — legalább annak egy 
része, — az engedélyt nem akarja ki terjeszteni 
mindenkire azért e kiterjesztés meggátlása czél-
jából a napirendretérés indítvány oztatott. Ezen 
indítványt, véleményem szerint, szavazással el 
kell dönteni, akár tetszik, akár nem: mert ezt a 
szabályok rendelik; én tehát fölkérem a t . elnök 
urat, legyen szives szavazással eldöntetni a föl
te t t indítványnak sorsát. (Helyeslés jobb felől.) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Sokkal kö
zelebb állunk egymáshoz, mint hogy e kérdés 
felett tovább vitatkoznunk kellene. Kerkapoly 
Károly t. képviselőtársam azt állította és be
ismerte, hogy kivévén az összeget, a delegatio 
intézményeiről itt szólani lehet; már most kér
dem én: mikor lehet ezen tárgyakhoz szólani 1 
Azt hiszem, a mikor ezen költségvetés tárgyalása 
a napirenden előfordul. Hivatalkozom a gyakor
latra. 

Mikor i t t bármelyik budget tárgyalása elő
fordult, annak átalános vitatásába mindig bele
bocsátkoztunk, s nem jutot t eszébe senkinek azt 
ellenezni. Különösen ezen eset — én nem tu
dom — miért vétetnék ki 1 Ennél fogva nézetem 
szerint a napirendtől el nem tér t Várady Gábor 
t. képviselőtársam, és igy ezen kérdésnek nem 
lehet helye. Nem mondom én azt, hogy az el
nök ur a tárgyalás folyamának megszakítása 
által maga önkéntesen el nem tért a napirend
től ; (Ohó! jobb felöl) de a ház a napirendre való 
viszatérést azzal mondta ki, hogy Várady Gábor 
képviselőtársamnak megengedte, hogy beszélhet. 
Tehát a napirendtől eltérés nem történvén, a 
napirendre való visszatérés indítványozásának 
nincs helye. 

Z s e d é n y i E d e : Én csak azt akarom 
elmondani, a mi történt. Az elnöknek felszólítá
sára a ház többsége Várady Gábor képviselő ur
nák engedélyt adott a szólásra: tehát elismerte 
a ház, hogy a napirendtől eltérés történt és ha 
a napirendtől csakugyan eltérés történt, már most 
a napirendre vissza kell térui, erre nézve indít
vány tétetett , erre tehát szavazni kell. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én óhaj-
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tom, hogy ezen esetben azon módot követnők a 
szavazásnál, melyet a költségvetés tárgyalásánál 
eddig mindig követtünk ; bármely pont fordult 
elő a költségvetésben és vitatás alá került. 

Mondattak az iránt észrevételek egyik ol
dalról is, másik oldalról is, beszéltünk — meg 
kell vallani — sokszor oly tárgyakról, melyek 
szorosan nem tartoztak az illető költségvetési 
tételek megbirálásához. A kérdés azonban, mely 
töltetetett az elnök ur által, eddig mindig nem 
az volt, hogy napi rendre tér-e a ház vagy nem, 
hanem : elfogadja-e a ház az illető költségvetési 
tételt, vagy nem? 

Megengedem, hogy e pontnál a kérdést ugy 
föltenni, hogy elfogadja-e a ház az illető költségve
tési tételt, vagy nemi—nem lehet: mert azt elfogad
ni kötelesek vagyunk; de föl lehetne tenni ugy, 
hogy beleegyezik-e a ház abba, hogy az e 
pontban foglalt 23 millió és néhány százezer fo
rint a költségvetésbe betétessék? Méltóztassanak 
a kérdést igy föltétetni, és e szerint szavazni. 
(Ellenmondás jobb felől.) 

E l n ö k : T. ház! Bármennyire tiszteljem 
és tisztelem is minden egyes képviselőnek saját 
nézeteit, rám nézve itt csak a többség vélemé
nye lehet döntő: nem pedig az, hogy mint véle
kedett egyik vagy másik képviselő; hanem mint 
vélekedett a többség. 

A többség megengedte, hogy Várady Gábor 
képviselő ur szóljon, és ezen határozatot, mint 
elnök, ki is mondtam; tehát a napi rendtől el
térés történt. 

Most a miniszterelnök ur által inditványoz-
tatot t a napi rendre való visszatérés; nekem 
miut elnöknek kötelességem kitűzni a kérdést 
szavazásra: méltóztassanak azok, kik a napirendre 
áttérni kivannak, fölállani. (Megtörténik.) Követ
kezik tehát a közösügyi kiadások rovata. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kö
zösügyi költségvetést.) 

E l n ö k : Ezen összegeket a képviselőház 
a törvény értelmében a költségvetésbe igtatja. 
Következik az országgyűlési szükséglet. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő {olvassa a fő
rendi és a képviselőházra előirányzott 500,000 frtról 
szóló tételt.) 

M a d o c s á n y i P á l : Az országgyűlés szük
ségletei mind 1868. mind 1869-ben sokkal többre 
rúgtak 500,000 írtnál. Az én vélekedésem sze
rint a bndgetnek olyannak kell lenni, hogy mint
egy jó példával menjünk elő, hogy ne állítsunk 
föl praecedenst ez 500,000 frttal, mikor előre 
lehet látni, hogy 1870-re az országgyűlés költ
sége 900,000 frtba fog kerülni. Kötelességemnek 
tartom tehát azt indítványozni, hogy az 500,000 
frt helyett 900,000 frt tétessék a budgetbe: 
mert előrelátható, hogy e 900,000 frt a legjobb 

esetben alig pótolja a kiadásokat. (Zaj. Ellen
mondások.) 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a pénzügyi 
bizottság javaslatát ? (F'ölkiáltások : Elfogadjuk.') 

A ház elfogadta a pénzügyi bizottság jelen
tését ; e szerint a budget el van részleteiben 
végezve. A t. ház föntartotta magának, hogy 
annak befejezése után fogja a nyugdijakról szóló 
budget tárgyalását megkezdeni. íme ezen perez 
elkövetkezett, méltóztassanak e tekintetben a 
pénzügyi bizottság jelentését, valamint Ghyczy 
Kálmán külön véleményét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi buottság jelentését és- Ghyczy Kálmán külön 
véleményét.) 

K a u t z G y u l a : T, ház! Engedje meg a 
t. ház, hogy a napirenden levő tárgyhoz előadói 
tisztemnél fogva néhány igen rövid megjegyzés
sel járuljak. A hazánkat közvetlenül terhelő nyug-
dij-kérdés és különösen elintézésének mikénti 
módja tagadhatlanul évek óta foglalkodtatja a 
közvéleményt és foglalkodtatja a törvényhozó 
testület tagjait a nélkül, hogy mind e mai na
pig a föladat megoldásához eljutottunk volna. 
Bizonysága ez, igénytelen nézetem szerint annak, 
hogy a tárgy fontossága, sajátlagos jellege átaláno-
san elismertetik és a kérdés nem a legkellemesebb
nek és nem a legkönnyebben megoldhatónak te
kintetik. Az első érdemleges lépés az ügy elin
tézésére nézve, a mint a t. ház tudni mél
tóztatik, az általam képviselt állandó pénzügyi 
bizottságnak az 1868-ik évi költségvetés fölött 
beterjesztett jelentésében azon véleménye, illető
leg formulázott indítványa vala, hogy a múltra 
nézve a hazánkat közvetlenül terhelő nyugdijak 
a jog és méltányosság alapján lennének elinté-
zendők. A jogosság alapjának megítélésénél az 
1848-ik évtől fönállott és hosszas szakadatlan 
gyakorlat által mintegy törvényesített nyugdij-
szabályzat fogadtassák el, egyidejűleg pedig a 
minisztérium oda utasittassék, hogy a szóban 
levő nyugdíjasoknak mind számaránya , mind 
szolgálati ideje tekintetében lehetőleg kimerítő 
jegyzékét adja a t . ház rendelkezése alá. 

A képviselőház akkor a pénzügyi bizottság 
által beterjesztett ezen véleményt helyesléssel 
fogadta; és az ügy elintézésének második stá
diumát az képezte, — a mint a t. ház tudja, — 
hogy az 1868-ik év deezember 5-én a ház 
által határozatilag kimondattak és elfogadtat
tak azon elvek , melyeket az állandó pénz
ügyi bizottság e tárgyban a tisztelt ház elé ter
jeszteni bátorkodott. Ezen határozat alapján kö
telességének tar to t ta a pénzügyi bizottság, a 
most tárgyalás alá került 1870-ki budget elő
irányzata tárgyalásánál, ezen kérdést újólag 
érdemleges vitatás alá venni — iparkodott 
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oly véleményt, oly indítványt formulázni, mely 
a tiszt, ház által a kérdésben levő ügy
nek elintézésénél legalább alapul és kiindulási 
pontul szolgáljon. Ez azon vélemény, mely imént 
fölolvastatott, és melyre nézve ez alkalommal 
csak azon igen rövid megjegyzést akarom tenni, 
hogy tekintettel egy felől a tárgy sajátságos 
jellegére, tekintettel a dolog természetére, de 
különösen arra, hogy a részletekbe való szerve-
lefci ereszkedés tán hosszadalmas easuistiea és kü
lönösen elvi határozatok hozatalának megnehe
zítésére vezethetne, a pénzügyi bizottság emii
tet tem véleménye részletekbe nem bocsátkozik, 
hanem átalános Szempontot és elveket jelöl ki, 
melyekből kiindulva azt hiszi, hogy az előttünk 
fekvő kérdés megoldására sikeresen eljuthatunk. 

Mintán azonban mint a t. ház tndni mél
tóztatik, Komárom városa igen érdemes képvi
selője és több elvtársa részéről ós által egy ez
zel némileg ellentétben álló indítvány is ada
tot t be és fekszik a tiszt, ház asztalán, bátor va
gyok ez alkalommal egész átalánosságban meg
jegyezni azt, hogy a mennyiben szükségét látan-
don és az érvelést fogom hallani, előadom zár
beszédemben a szükséges észrevételeket. 

Ez alkalommal csak a pénzügyi bizottság 
formulázott indítványára nézve azon megjegyzé
sem van, hogy az, a fölemlítettem képviselőházi 
határozat szellemének és értelmének megtelelő, 
a jog és méltányosság elveit lehetőleg egymás
sal összhangzásba hozni törekvő, a rideg igaz
ság és az abstract jog igényeit a politikai eszély, 
humanitás, és a méltányosság mérlegével is 
mérő, és azon — tán nem hibáztatható — nézetre 
van fektetve, hogy az előttünk levő kérdés meg
oldásánál az általunk alkotandó szabványnak 
nem átalában és kivétel nélkül , minden 
rangú és rendű tisztviselőkre, hanem csak azokra 
kell, hogy kiterjedjen, kik a fölemiitett politikai 
rendszer legfőbb képviselői, tényezői és előmoz
dítói voltak. 

Bátor vagyok a pénzügyi bizotáság e véle
ményét az átalános tárgyalás alapjául leendő 
elfogadásul tisztelettel ajánlani. (Elfogadjuk.) 

G h y c z y K á l m á n : Minek előtte, t. ház, 
az általam beadott határozati javaslatot indo
kolnám, a pénzügyi bizottság által beadott vé
leményes jelentésnek értelmezését akarnám meg
kísérlem a végett, hogy annak hordereje és 
valódi értelme annál inkább fölvilágitva legyen. 

A pénzügyi bizottság a politikai, közigaz
gatási kormánytestületeknél a tanácsosinál na
gyobb rangban álló hivatalnokokat kívánja a 
nyugdíj élvezetétől elzáratni. Ezek, tiszt, ház, 
csak azoknak elnökei és alelnökei lehet-
nek. Érintetlenül maradnak tehát ezen intézke
dés folytán az elnökök tanácsadói, vélemény

adói, azok kik azon kormánytestületek szerve
zete szerint első sorban tervezték, initiálták, vé
leményezték a kormánytestületek által kiadott 
törvénytelen rendeleteket, a kik tehát azért, a mit 
ők terveztek és tanácsoltak, szintén felelősség
gel tartoznak. 

Érintetlenül maradnak a pénzügyi bizottság 
véleménye szerint a pénzügyi vezetőhatóságok 
főtisztviselői: tehát épen azok, kik behozták az 
országba és rendszeresítették azon adókat, me
lyek Magyarország polgáraira az országgyűlés 
megegyezése nélkül illetékesen nem vettethet
nek ki. 

Érintetlenül maradnak azok, kik legfőbb 
eszközei voltak annak, hogy idegen törvény ho
zassák be hazánkba, ós ezen idegen törvény sze-
szolgáltattassék a hon polgárainak igazság, vagy
is mindazon esetben igazságtalanság, melyek
ben ezen idegen törvény a honi törvénynyel nem 
egyezett meg. 

A pénzügyi bizottság véleménye szerint to
vábbá a nyugdíj élvezete megtagadandó a me
gyei, városi és kerületi főnököktől. Ez helyes; 
de nem érintetnek itt ezen főnökök eszközei 
közreműködött jobb kezei, kik nélkül ezen főnö
kök maguk semmit sem tehettek ; nem érintet
nek azon alájok rendelt tisztviselők, kik részben 
leginkább és közvetlenül zsarnokoskodtak az or
szág lakosain, és mind a mellett oly hivatalo
kat viseltek, melyek után nyugdijt még azon 
esetben sem igényelhetnének a fönálló szabá
lyok szerint, ha azokat törvényes utón nyerték 
volna el. 

A pénzügyi bizottság véleménye szerint 
azon tisztviselők cathegoriáiba, kik 10 évig nem 
szolgálván, egy évi fizetéssel végleg kielégiten-
dők, egyedül a politikai tisztviselők soroztatnak 
és ezek közt is csak az alárendelt az alsóbb 
rangú tisztviselők; it t is tehát sújtatnak a ki
csinyek, de érintetlenül maradnak a nagyok, 
kik közt, és pedig elnöki állásban is voltak, 
kik néhány évi, sőt néhány havi szolgálat után 
egész évi fizetesök megtartásával nyugdíjaztat
tak, ííem terjesztetik ki ez intézkedés a köz
igazgatás más ágaihoz tartozó hivatalnokokra 
is; pedig a fönálló nyugdíjazási szabályok átalá
ban minden nyugdijképes hivatalnokra nézve 
kimondják azt, hogy 10 évi szolgálat alól ren
desen csak végkielégítés jár az illető tisztvise
lőnek. 

A mi már határozati javaslatomat illeti, én 
bátor voltam azt indokolni azon alkalommal, 
midőn azt a t . ház asztalára letettem. JSTem 
akarom ismételni az akkor mondottakat, és csak 
azt jegyzem meg, hogy ezen határozati javasla
tom szerkesztésénél én is kötelezve éreztem ma
gamat, mint a t. előadó is megemlítette, alkal-
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mázni a háznak 1868-ik esztendei deczember 5-én 
hozott határozatához, mely szerint a nyugdijak 
kérdése a jog és méltányosság alapján adandó 
meg, és a jogosság kérdésének eldöntésénél irány
adóul azon nyugdíjazási szabályok veendők, me
lyek az 1848-ki esztendőt megelőzőleg számos 
éven át törvényes gyakorlatban voltak. 

Elismerem t. ház, hogy határozati javasla
tom a jog szigorú követelményeinek nem felel 
meg: mert ha egyedül a jogosultság tekintendő, 
akkor nyugdijat csak azon tisztviselők követel
hetnek, kik 1848-ban s azelőtt hivatalban állot
tak, és csak azon szolgálatokért követelhetnek 
nyngdijt, a melyeket ezen évek lefolyása alatt 
tettek, és tet tek oly hivatalban, mely az akkor 
fenállott szabályok szerint nyugdijkepesnek volt 
kijelentve. 

Nem nyngdijt, hanem teljes fizetésűket jog
gal követelhetik azok, a kik az 1848-ban fel
oszlatott legfőbb kormányszékeknél voltak alkal
mazva, mert azok számára egész akkori fizeté
sűket az 1848. III. t. ez. még azon esetre is 
biztosította, ha ujabban alkalmazásba nem jön
nének. 

Azon szolgálatokért t. ház, melyek 1849-től 
fogva a minisztériumnak 1867-ben lett felállí
tásáig tétettek az absolut kormány részére, nyug-
dijt senki nem követelhet: mert mindazon hiva
talok az absolut kormány által idegen minták 
szerint szervezve, törvényellenes czélok végrehaj
tására fölállítva és alkalmazva, a szó teljes ér
telmében törvénytelenek voltak; törvénytelen 
szolgálat után pedig azon díj és jutalom, mely 
törvényes szolgálat számára van kijelölve, véle
kedésem szerint, nem igényelhető. 

Á nehézség azonban t. ház abban áll, hogy 
a nyugdijak kérdésének megoldásánál a háznak 
határozata szerint, nem csupán a jogosultság, 
hanem egyszersmind a méltányosság is tekintetbe 
veendő. Meg fogom erre nézve is mondani néze
temet. (Halljuk-!) 

Nézetem szerint nem méltányos, hogy azok, 
a kik akár önként, akár a nemzet iránti gyűlö
letből, akár az ígért dijért az absolut kormány 
kész eszközeivé szegődvén, oly állásban, melyben 
tanácsadásra, véleményadásra jogosítva, és így 
nagyobb befolyásra képesítve voltak, elkövettek 
mindent, a mi tehetségökben volt. hazánk tör
vényeinek, jogainak, érdekeinek megrontására — 
megjutalmaztassanak oly tényekért, melyekért 
inkább megrovást, esetleg büntetést érdemle
nének. 

Méltányosnak tartom, hogy azok, kik nem 
vétettek semmit, nem okai semminek : az özve
gyek, árvák, szolgák a megélhetésökre kiszabott, 
különben is csekély összegektől ne fosztassa
nak meg. 

Méltányosnak tartom, hogy azok, a kik az 
államvagyon, az államot törvényesen megillető 
jövedelmek, javadalmak megőrzésével, kezelésével 
foglalkoztak, az általok kezelt, megőrzött javak
ból méltányos nyugdijakkal láttassanak el. 

Nem jogos, nézetem szerint, de méltányos, 
mert a könyörület érzete ajánlja, hogy azok, 
kik nem valami politikai elvnek érvényesítésére, 
hanem az emberi élet ezerfélekópen módosulható 
viszonyai szerint maguk vagy családjok fentar-
tása végett vállaltak 1848 előtt is nyugdijképes 
oly alárendelt hivatalt, a melyben semmi önálló 
rendeikezési joggal nem bírtak, ha életök javát 
e foglalkozásban töltötték el, aggkorukban csa
ládjukkal együtt végnyomoruság martalékaivá ne 
tétessenek. 

Nem méltányos végre nézetem szerint, hogy 
nyugdijt húzzanak azok, a kik mint például a 
birák és megyei tisztviselők, oly hivatalokat vi
seltek, a melyek után nyugdijt az 1848-ik esz
tendő előtt fenállott szabályok szerint még azon 
esetben sem követelhetnének, ha ezen hivatalokat 
törvényes utón nyerték volna el. 

Indítványom, ugy vélem, a mérsékletnek 
ugyanazon elvéből indul ki, a melyből kiindultak 
azon t. elvbarátaim, a kik a honvéd kérdésben 
határozati javaslatot nyújtottak be; ők sem kí
vántak nyugdijt minden honvéd számára, nem kí
vántak nyugdijt azon kitűnő férfiak számára, a 
kik kiváló érdemeket szereztek a hazáért; 
ták téréin: ők csak a honvédek rokkantjainak, 
özvegyeinek s árváinak számára kívántak nyug
dijakat. Ennek megfelelőleg én sem kívánom a 
megélhetés és az életfentartás eszközeitől kizá
ratni az absolut kormány minden közegét, csak 
azoktól kívánok minden elismerést megtagadtatni, 
kik kitűnő szolgálatokat tet tek az absolut kor
mánynak, és azoknak nem kívánok nyugdijt 
utalványoztatni törvénytelenül viselt hivatalaik 
után, kik azon esetre, ha törvényesen viselték 
volna ezen hivatalokat, az 1848-iki esztendőben 
fenállott nyugdíjazási szabályok által a nyugdíj 
élvezettől kizárva lettek volna. (Helyeslés bal 
felölj 

Jogosítva érzem ennélfogva magamat azon 
kérést intézni a t. házhoz , hogy, miután a t. 
ház a nyugdíj élvezetet megtagadta még a hon
védek rokkantjaitól is, megtagadta azoktól, a kik 
vérzettek a hazáért, ellene állottak a haza ellen
ségeinek, a kiknek nagy részben köszönhetjük, 
hogy az ország létezik, a nemzet él (Tetszés bal 
felől) ne jutalmazzák nyugdijakkal most azokat, 
a kik megtámadták a hazát, szövetkeztek annak 
ellenségeivel és körükben tehetségök szerint el
követtek mindent, a mit tehettek arra nézve' 
hogy az ország, a nemzet, a létező országok, az 
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élő nemzetek sorából kitöröltessék. (Élénk tetszés 
bal felől.) 

A pénzügyi bizottság politikai tekinteteket 
emlit és azt mondja, hogy ezen politikai tekin
tetek kívánják, hogy minél szűkebb körre szo
ríttassák a nyugdíj élvezésnek megtagadása; mi
nemű politikai tekintetek ezek, nem tudom: mert 
sem a pénzügyi bizottság által, sem a t. előadó 
ur által ezen politikai tekintetek nem részletez-
tettek. 

Én részemről azt tartom, hogy jó politika 
mindig megjutalmazni az érdemet, lehet jó po
litika gyakran, nem büntetni a politikai bűn
tényeket, emberi érzéssel, elnézéssel, kímélettel vi
seltetni a hiba ós gyarlóság iránt: de megju
talmazni a rósz szándékot, a bűnt, jó politika 
soha sem lehet, (Élénk tetszés bal felől) legfölebb 
kislelkűség (Élénk helyeslés bal felől): ha akár a 
hatalom, akár egyesek érdekeinek megsértésétől! 
visszarettenés tekintetéből történik." 

Nem lehet ez eljárás, melyet emliték, jó po
litika azért sem, mert ingerültséget ébreszt a 
loyalis polgárok szivében, a kikre nézve megalázó 
méltatlanság az, hogy adójokból folyvást még ju
talmazni is kénytelenek azokat, kik mindent el
követtek, a mit körükben tehettek kárukra, az 
ország romlására. (Fölkiáltások bal felől : Igaz l) 

Ezt megfontolván, annyival inkább be kell 
ismernem, hogy határozati javaslatom nem felel 
meg a jog szigorú követelményeinek, nem felel meg 
az 1848-ik év előtt gyakorlatban volt nyugdíja
zási szabályok szigorúságának sem, mert ezen 
nyugdíjazási szabályzat egyik pontja így szól: 
»Államhivatalnok vagy szolga, ki rósz magavi
selete vagy egyéb erkölcsi hiányok következtében 
állásától elmozditatott, nyugdíjra vagy egyéb 
járulékokra nem számíthat." 

Lehet-e t. ház, roszabb magaviselet, nagyobb 
erkölcsi hiány, mint felemelni kezét a haza el
len ? annak rontására közreműködni % (Fölkiáltás 
hal felől: Igaz!) Ezen körülmény maga elégséges 
lenne arra, hogy az absolut kormánynak minden 
közegétől a nyugdíj élvezete átalában megtagad
tassák. (Helyeslés bal felől.) Én azonban azt gon
doltam, a magyar nemzetnek büszkesége volt 
mindig a nagylelkűség, azt véltem tehát: legyen 
nagylelkű azok irányában, kik vétkeztek ellene, 
de ezen nagylelkűségnek is vannak határai, s 
ezen határok ott kezdődnek, a hol a büszkeség 
megaláztatássá, a nagylelkűség kisleíküséggé vá
lik. (Helyeslés bal felől.) Határozati javaslatomat 
részletes tárgyalás alapjául elfogadtatni kérem. 
(Élénk helyeslés, éljenzés bal felől) 

K á l l a y Ö d ö n : T ház! Tegnapelőtt a 
nyugdijak ügyében folyt tanácskozás alkalmával 

azon politikai pártnak férfiai, mely politikai 
I párthoz számíttatni szerencsésnek tartom maga

mat, bővebben nyilatkoztak; szükségtelennek tar
tom tehát azt, hogy ismétlésekbe bocsátkozzam, 

,s tovább illustráljam a kérdést. Csak azért szó
lalok föl, hogy politikai álláspontomat s azon 
pártét, a hová, mint mondám, számíttatni szeren
csésnek érzem magamat, jelezzem. 

T. ház! Mi a t. előadó ur által és Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur által előadottak közt 
elvi különbséget nem találunk; (Helyeslés a jobb 
oldalon) de igen is pénzügyi különbséget: az elő
adó ur többet, Ghyczy Kálmán képviselő ur ke
vesebbet kivan megadni. (Helyeslés bal felől.) 
Megmondottuk már, hogy mi okon nem kíván
juk azon tisztviselőket nyugdíjazni, kik 184S 
óta egész addig, mig az alkotmány helyreálli
tatott, szolgáltak; de felesleges volna t. ház, 
hogy én érveket hozzak elő, miután Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur a mellett a legtöbb ér
vet mondotta el. 

Én tehát kijelentem, hogy én és elvtársaim 
azoktól, kik 1848 óta az alkotmány visszaállítá
sáig az absolut hatalom alatt szolgáltak, a nyug
dijakat megtagadjuk. (Helyeslés a szélső balon.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén följe
gyezve, e szerint szavazattal lesz eldöntendő a 
kérdés, vajon elfogadja-e a ház a pénzügyi bi
zottság véleményét; húsz képviselő azonban a 
szavazást holnapra kívánván elhalasztani, a kér
dés fölolvasása és a szavazás a holnapi ülésre 
halasztatik. 

A holnapi ülés napirendjére jön Deák Fe
rencz képviselő indítványa, a kisebb hivatalno
kok ós hivatalszolgák fizetésének javítása iránt. 
Több tárgyat a holnapi napirendre kitűzni nem 
tudok, miután Zsedényink s erre vonatkozva 
Tisza Kálmánnak a közlekedési minisztériumot 
illető indítványát a miniszter betegsége miatt el 
kell halasztanunk. 

Az ülés után legyenek szívesek az osztályok 
müködésöket folytatni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Én csak azon megjegyzést 
teszem, hogy a t. elnök ur ma azt méltóz
tatott kijelenteni, hogy szólásra senki följe
gyezve nincsen, tehát a vitatkozás be van fe
jezve. Szerintem még az előadó ós indítványozó 
uraknak van végszava, s ezen kívül én a kor
mány részéről is kívánok szólani e kérdéshez. 
(Halljuk tehát!) Belenyugszom egyébiránt, ha ez 
holnapra halasztatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mai ülés ezzel be van fejezve. 

Az ülés végződik d. u. i'/4 órakor. 




