
150. országos ülés 
1870. márczius 22-én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Harkányi Frigyes képviselő végleg igazoltnak jelentetik, Sztratimirovics 
György a török kölcsön iránt, Hodossy Imre az egyházi patronatusi peres ügyek iránt, Irányi Dániel az állam 
vaspályák eladása vagy bérletére vonatkozó hirek iránt, Miletics Szvetozár előbbi válasz nélkül hagyott inter-
pellatiói, valamint újra a dalmát fölkelés költségei, és végre a limito só ügyében interpellálja a kormányt. A 
kormány felel Miletics Szvetozárnak a dalmát felkelési költségek ügyében; valamint Buttyán Lászlónak a parti-
umok úrbéri ügyei iránti interpelíatiójára. A kormány beterjeszti 1-ör a törvény kihirdetését szabályozó, 2-or a 
felebbviteli bíróságok létszámáról, 3-or a polgári perrendtartás némely §§-ainak módosításáról szóló törvény
javaslatokat. A nyugdijak iránti törvényjavaslat névszerinti szavazással elfogadtatik. Alsóbb rendű hivatalnokok 
és szolgák fizetésének felemelése iránt Deák Ferencz indítványa a pénzügyi bizottság jelentése szerint elfogadtatik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101!* órakor. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (Olvassa a 
márczius 21-én tartott ülés jegyzőkönyvéi.) 

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

E l n ö k : Van szerencsém bemutatni Tre
fort képviselő által beadott kérvényét Pápa vá
rosának, melyben Pest városának a köztörvény 
hatóságok és községi intézmény mielőbbi újjá
szervezése iránti kérvényét pártolja. Akórvényi-
bizottsághoz tétetik. 

Van szerencsém jelenteni, hogy Harkány i 
Frigyes képviselő ur a föntartott 30 nap le
telvén, véglegesen igazoltatik. (Éljenzés a jobb 
oldalon.) 

A n k e r H u g ó : T. ház ! Van szerencsém 
Giszinger Regina slavoniai Valpó kerületi velis-

KÉPV. H. NAPLŐ 18if VII. 

kovcei lakosnak kérvényét benyújtani, melyben 
Baden herezegségben insbachi lakos, Hauszer 
Alajos néhai fivérének hátrahagyott javai ki
adatásátrészére, mint egyetlen örökösnek, kiesz
közöltetni kéri. 

Kérem a kérvényi bizottsághoz áttenni. 
R a d ó K á l m á n : T. ház! Van szeren

csém Vasmegyébe kebelezett Sárvár és Jánosház 
vidéke lakosságának kérvényét a hozzá csatolt 
64 eredeti községi nyilatkozattal együtt a t. 
ház asztalára letenni, melyben a Vasmegye terü
letén felállítandó törvényszékhelyek egyikéül 
Sárvárt kérik kitüzetni. A kérvényt bővebben 
indokolni jelenleg nem látom szükségesnek; de 
a házszabályok engedte jognál fogva mégis ked
ves kötelességemnek tartom a t. háznak tudo
mására hozni, hogy a törvényszék Sárvárra, nem 
pedig Kis-Czelbe lenne elhelyezendő, annyival is 
inkább, mert 64 községnek 60,000 lelket 
számláló lakossága kéri az ide helyezést. 

Alkotmányos országban, t. ház, a nép több
ségének akarata döntő, különösen, ha kérelmök 
a közérdek és igazság alapján áll. Az általam 
benyújtott kérvény pedig ezen alapon áll : kér
ném tehát a t. ház figyelmét ezen kérvényre, 
és azt a t. ház pártfogasába ajánlva, a szabá-
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lyok értelmében a kérvényi bizottsághoz utasí
tani kérem. 

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

S z t r a t i m i r o v i c s G y ö r g y (interpel
latiót nyújt be írásban.) 

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

,,A legújabb időben Európa pénzköreit egy 
vállalat tartja feszültségben, mely hazánkra 
nézve is igen nagy horderővel bir. 

Ez a török vasúti kölcsön. Ámbár a török 
vasúti hálózatnak, különösen a salonichi-i vonalnak 
fontosságát anyagi és kereskedelmi viszonyaink
ra nézve teljesen elismerem : ugy mégis a mód 
és az eljárás, melylyel e vasúti kölcsön az euró
pai pénzpiaczra hozatott — t. i. egy sorsjegykől-
csön alakjában, —- teljesithetlen, tehát pusztán 
csak képzelt biztosítás mellett oly állam részé
ről, melynek zilált viszonyai eléggé ismeretesek, 
annyira botrányos és minden tettleges alapot 
nélkülöző, hogy minden kormánynak szoros kö
telessége arra ügyelni, nehogy az állampolgárok 
anyagi érdekei ezen néhány önző pénzember 
és politikus által pártfogolt szédelgésre és ámí
tásra fektetett vállalat által kárt szenved
jenek. 

Azon kérdést bátorkodom tehát az összes 
minisztériumhoz intézni : 

„Vajon, tekintettel a kérdéses sorsjegy -
kölcsönnek fönemlitett kétes és ámító voltára, 
szándékszik-e a kormány ezen sorsjegyeknek el
adását a magyar birodalom területén szigorúan 
eltiltani és ezen tilalom áthágói ellen a bün
tető törvénynek a közönséges hazártjátékosok 
ellen hozott czikkeit szorosan s tekintet nélkül 
alkalmazni V' 

E l n ö k : Az összes minisztériummal kö
zöltetni fog. 

F a z e k a s J ó z s e f : T. ház! Benyújtom 
Kis-Kún-Félegyháza város közönségének kérvé
nyét, melyben a bíróságok szervezése alkalmá
val Kis-Kún-Félegyháza várost járásbirósági és 
törvényszéki székhelvül törvényileg kimondatni 
kéri. 

E kérvényt az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni kérem. 

H o d o s s y I m r e : Egy interpelátiót va
gyok bátor intézni a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. Egy coneret eset alapján tudomá
sára jutottam annak, hogy t. i a vallás- és 
közoktatásügyi királyi minisztérium az egyházi 
patronátusi kérdésekből származó peres jog-
ügyekben magának bíráskodási hatalmat tulaj
donit ós bíráskodik Fölösleges mondanom, hogy 
az 1868 : LIV. t. ez. egyenkint és nóvszerint 
sorolja föl mindazon közegeket, melyek bírásko

dásra hivatvák, ezek közt azonban én a vallás
os közoktatásügyi királyi minisztériumot nem 
ta lá lom; de szintén fölösleges, de gondolom, 
mégis helyén levő lesz, miszerint fölemlítsem, az 
1869. IV.törvez. 1. szakaszát,mely világosan ki
mondja, hogy az igazságszolgáltatás a közigaz
gatástól elkülönittetik és sem a közigazgatási 
sem a birói hatóságok egy más hatóság körébe 
nem avatkozhatnak. Ennélfogva a vallás- és 
közoktatásügyi királyi minisztériumot bírásko
dásra hivatottnak egyátalában nem találom és 
igy a következő interpellatiót vagyok bátor in
tézni a vallás- és közoktatásügyi kir. miniszté
riumhoz. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Ho
dossy Imre interpellaüóját.) 

Szándékozik-e a vallás- ós közoktatásügyi 
kir. miniszter ur minisztériumában azon törvé
nyeink világos rendeleteivel ellenkező gyakorla
tot megszüntetni, melyszerint a most nevezett 
minisztérium az egyházi patronátus kérdéseiből 
származó pörös jogügyekben magának birói ha
talmat tulajdonit és bíráskodik. 

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

T i s z a László Van szerencsém benyúj
tani fíyéres és Egerbegy városok közönségének 
és ezenkívül még 13 mezőségi községnek a ko-
lozsvár-brassói vasútvonalon az állomások elhe
lyezésére vonatkozó kérvényét azon kérelemmel, 
méltóztassék ezt is az általam nem rég beadott 
tordai kérvény példája szerint a vasúti bizottság
hoz oly módon utasítani, hogy netán az e tárgy 
körüli tárgyalások alkalmával ezt is íelhasználni 
méltóztassék. 

E l n ö k ; A vasúti bizottsághoz íóg utasít 
tatni. 

Podmaniczky E r i g y e s : T. ház! Két 
kérvény benyújtására kérettem föl. Az egyik 
idősb Szirmay Pál bártfai lakos kérvénye, mely
ben még 1848-ból eredő 8000 frtnyi letétemé-
nyének kiadását sürgettetni kéri. 

A másik pedig özvegy Q-eörch Amália budai
lak osnő kérvénye, melyben házának eladatásá-
nál igaztalan utón szenvedett károsittatásánakor
voslását és az ezen ház után reá igaztalanul 
kivetett 900 forintnyi örökösödési adójának el
engedését kéri a háztól. 

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

I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Egy 
interpellatiót kívánok intézui a t. ház engedel
mével a kormány két tagjához. Azt hallom, 
hogy a t. pénzügyminiszter ur az államvaspá
lyákat némelyek szerint eladni, mások szerint 
csak bérbe adni szándékozik. 

Megvallom, uraim, e hír igen váratlan volt 
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előttem; annál váratlanabb: mert csak nem rég 
Hollán Ernő ur, a közlekedési minisztérium 
államtitkára azzal dicsekedett a ház előtt, hogy 
a magyar kormány volt az, mely egy átaláno-
san elterjedt balitéletet megdöntött, az által, 
hogy államköltségeken épitetett vasutakat. De 
csodálkozom azért is, mert maga a t. pénzügy -
miniszter ur a házban dicsekedett azzal, hogy 
az állam vaspályák tavaly 9%-ot jövedelmeztek. 

Én tehát bátor vagyok e tárgyban a kö
vetkező kórdóseket intézni ugy a t. pénzügyi, 
mint a közmunka és közlekedésügyi miniszter 
urakhoz: 

„ 1 . Igaz-e, hogy a t. pénzügyminiszter ur
az államvaspályákat akár el, akár haszonbérbe 
adni szándékozik? Ha igaz : 

2. Mi okon akarja azt tenni, s kinek és 
milyen föltételek alat t ?" 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Irányi 
Dániel interpellálté ját.) 

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 : Már nem egyszer, de több izben ké
rést intéztem a t. ház azon tagjaihoz, kik egy 
vagy más pénzügyi tekintetben fontos kérdésben 
interpellatiót kivannak hozzám intézni, méltóz
tassanak különösen oly tárgyaknál, melyek iránt, 
mint a t. képviselő ur is emiitette, az álta
lam, előbb e háznál mondottak épen ellenmon
danak a szárnyaló híreknek, előbb magán utón 
intézni kérdést hozzám, a mely esetben én a 
szükséges fölvilágositásokat bizonyára megadván, 
oly fölszólalás által, minőt a t. képviselő urmost 
hozzám intézett, és mely sem egyik, sem másik 
tételében nem igaz, a t. ház ideje nem veszte-
gettetnék. (Helyeslés jobb felől.) 

Nem egyszer emeltem ki a t. ház előtt és 
azt hiszem, a tapasztalás igazolni fogja, hogy 
épen azon vasutvonalak, melyek az állam által 
fölvett kölcsönből eddig építtettek és jelenleg 
építtetnek — minő például az éjszaki vasút
vonal — hazánk vasutvonalai legjövedelmezőbb
jei közé tartozik.és kérdem: képzelheti-e a t. 
képviselő ur azt, hogy ón, ki a képviselőház elé 
terjesztettem a kölcsön iránt javaslatot, ki a 
kölcsönösszegnek hováforditását illetőleg a jöve
delmezőbb vonalaknak az állam által leendő 
kiépittetését hoztam javaslatba — most mindjárt 
ezek eladását terveztem volna ? Ez szándékom
ban soha sem volt. Honnan meríti képviselő ur 
informatióját. azt nem tudom. Részemről kije
lenthetem, hogy sem én, sem minisztertársaim 
eladást soha szóba nem hoztunk. 

Mi a második kérdést illeti, azt : szándéká
ban van-e a minisztériumnak az államvasutakat 
bérbe adni, azt felelem, hogy bérbeadásról a 
minisztérium kebelében nincs szó, de igenis je
lenben folynak az iránt tárgyalások és azt hi

szem a minisztérium csak kötelességét teljesiti, 
ha fontolóra veszi azt, vájjon az-e az államra 
nézve a legjövedelmezőbb, ha az állam saját 
tisztviselői által folytatja az államvasutak üz
letét, avagy nem volna-e czélszerübb, a mi másutt 
annak bizonyult — az üzletvitele iránt bizonyos 
időre és bizonyos föltételek alatt szerződni ? Ez 
a végrehajtó hatalom köréhez tartozik, és a 
minisztérium kötelessége oda törekedni, hogy 
minden az állam tulajdonát képező ilynemű 
vállalata lehető 'egtöbb jövedelmet hozzon. 
(Helyeslés.) Ha ez iránt a tárgyalások be 
lesznek fejezve, a minisztérium bizonyára köte
lességének fogja ismerni ezen irányban t e t t in
tézkedéseiről a t. háznak jelentést tenni. Szol
gáljanak ezek a t. interpelláló ur fölvilágositá-
sául. (Helyeslés jobbról.) 

I r á n y i Dániel: A t. pénzügyminiszter 
ur fölakadt azon, hogy én a kérdések közé azt 
is iktat tam : vajon nem akarja-e eladni a vas
pályákat ? De méltóztassék megtekinteni, ott 
van mint második kérdés az is vajon nem 
akarja-e haszonbérbe adni 1 Méltóztassék megen
gedni, hanem több helyről voltam ez iránt ér
tesülve, bár meglehet, hogy hibásan; de 
hogy mégis van valami a dologban, a pénzügy
miniszter ur is bevallotta. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Az üzlet más. 
I r á n y i D á n i e l : Lehet, hogy talán nem 

épen azon kifejezés használtatik a miniszteri 
irodákban, melyet én használtam, t. i. nem bér
beadás, hanem az üzlet kezelésének átengedésé
ről van szó, és ez a dolgon lényegesen nem vál
toztat : mert végre mégis arról vau szó, hogy 
az államvaspályák más kezekre bízassanak, 
mint az államéira ; s azért azt gondolom, hogy 
a kérdés nem volt oly felesleges, mint a mi
lyennek azt pénzügyminiszter ur bélyegezni mél
tóztatott. 

Én részemről megvallom, hogy miután azt 
méltóztatott mondani, hogy a salgó-tarjáni va
sútvonal az állam kezelése alat t 9°/0-ot jövedel
mezett, nagyon csodálkozom, hogy annak üzleti 
kezelését mégis másokra akarja bizni. Mi okon 
akarja ezt tenni 1 az iránt is kérdést tettem s 
azt méltóztatott mondani, hogy tárgyalás csak az 
iránt foly : vajon nem lehet-e más utón nagyobb 
jövedelmet kihozni ? I t t azonban más kérdések is 
tekintetbe,veendők igy például, hogy „ki" haj
landó nagyobb jövedelem mellett is bérbe venni ? 
Nem-e a déli vaspálya valamely megbízottja, ki 
álnév alá bújva a déli vaspálya-társaság kezére 
játszaná ezen a vonalat, mi neki nagyon előnyére 
válnék, miután az emiitett vonal mintegy foly
tatását képezi a déli vaspályának ? Ennélfogva 
azt gondolom, hogy a kérdé nem volt oly fö
lösleges, mint azt mondani méltóztatott, és az 
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én aggodalmam ezen felelet által, megvallom, el
oszlatva nincs. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a mi
niszter ur feleletét? (Jobbról: Igen. Bal felől: 
Tárgyaljuk!) Fölteszem a kérdést t. ház: tudo
másul veszi-e a t. ház a miniszter ur feleletét 
vagy nem? 

A kik tudomásul veszik, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) A többség tudomásul veszi. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! (Hal
ljuk!) Több interpellatiómra, melyeket beadni 
szerenesés voltam, csak későn sziveskedett a mi
nisztereinők ur felelni, de mindannyiszor kitűnt, 
hogy vagy nem ismerte a valódi tényt, ugy a 
mint azt ismernie kellett volna, vagy hogy az 
ügy valódi állását e házban elhallgatta. így a 
múlt évben figyelmeztettem a miniszterelnök 
urat, hogy a határőrvidéken előkészületek tétet
tek Bosnia elfoglalására és a t. miniszterelnök 
ur azt felelte, hogy a dologban semmi sincsen, 
és hogy elfoglalási szándék nem is létezik, holott 
Wagner tábornok és pedig mint osztrák minisz
ter, a dalmatiai ügy bizottságában beismerte, 
hogy a múlt évben a törökkel ellenséges és két
ségtelenül a Bosnia és Herczegovina elfoglalásá
ra vonatkozó összeköttetés volt. így legközeléb 
interpelláltam a dalmatiai fölkelés költségei iránt, 
és a miniszterelnök ur azt felelte, hogy a csá
szári osztrák kormány semmiféle lépéseket sem 
te t t ez iránt a magyar kormánynyal szemben; 
holott Giskra miniszter a dalmatiai bizottságban 
ismételve kijelentette, hogy alkudozások folytak 
a két kormány közt, sőt valami megállapodás is 
történt. 

Én tehát ezen ügyre nézve bátor vagyok 
interpellatiómat, nem azonosan, hanem másként 
szerkesztve ismételni. Kérem azt felolvastatni. 

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

„Tekintve azt, hogy azon interpellatiómra: 
mikép egy osztrák miniszter a felirati bizottság
ban Bécsben a dalmatiai ügy tekintetében akkép 
nyilatkozott, hogy a bocca di cattaroi fölkelés 
alkalmával tett költségekre nézve az alkudozások 
a magyar kormánynyal folyamatban vannak, és 
hogy a magyar kormány rááll, hogy a költsé
gek közösek legyenek, — a t. miniszterelnök ur 
azt felelte: hogy a császári kormány ezért sem
mi lépést sem te t t a magyar kormánynál. 

Tekintve azt, hogy több magyar hirlapban, 
nevezetesen a „Pester Lloyd"-ban és a „Pesti 
Napló"-ban azt olvastuk, hogy Spiegel gróf 
ezen válaszból kiindulva, a reichsrath dalmát
ügyi bizottságában interpellálta Giskra belügy
minisztert : miként történhetett ez, holott a cis-
lajtháni kormány már a felirati bizottságban ugy 
nyilatkozott, hogy ezen költségek elvállalása iránt 

a magyar kormánynyal már folynak az alkudozá
sok? és hogy Giskra miniszter erre azt válaszó-
lá, hogy Andrásy gróf talán nem volt jelen az 
illető alkudozásoknál, de a bécsi minisztérium 
egy tagja ez ügyben Pesten alkudozott a ma
gyar kormánynyal, és bizonyos dolgokban meg is 
állapodott; 

tekintve azt, hogy a miniszterelnök és Gis
kra állításai ellenkeznek; 

tekintve azt, hogy mind a két körülmény 
szomorú, vagy hogy a miniszterelnök nem tud 
semmit az alkudozások, sőt egyezkedésekről, me
lyek milliókra rúgnak, és melyek első vonalban 
politikai kérdés, vagy hogy a miniszterelnök 
olyat mondjon e háznak, a mi nem áll — 

a képviselőház méltósága tekintetében inté
zem a miniszterelnök úrhoz a következő 

Interpellatiót: 
„Vajon tudta-e vagy sem, hogy Giskra mi

niszter szavai szerint a bécsi minisztérium egy 
tagja Pesten volt a mondott bocca di cattaroi 
íölkelés költsógfedezési ügyében, és hogy nem
csak alkudozott, hanem bizonyos egyezkedéseket 
is megállapított, és ha nem tudta azt : miképen tör
ténhetett, hogy oly eminent, az ő ügykörébe 
vágó politikai interlajtháni kérdés tudta nélkül 
nem csak pertractáltassék, hanem megállapittas-
sék is ; ha pedig volt tudomása, miért mondta 
az ellenkezőt e háznak, hogy egy lépés sem té
tetet t ? és végre: szándékozik-e ez ügy valódi 
állapota fölött a pénzügyminiszter úrral együt
tesen e háznak fölvilágosítást adni?" 

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 ° Az igen t. képviselő ur interpellációinak 
egy lényeges hibája van, az t. i., hogy oly mes
terségesen vannak összeállítva, és annyi oldal
ról jönnek a kérdések, hogy szerenesés tájéko
zási tehetség szükséges ahhoz, hogy az ember 
tisztába jőjön az iránt, tulajdonkénen mit akar 
tudni? Azonban én a két első pontra nézve azt 
gondolom, körülbelül felfogtam, mit akar a t. 
képviselő ur és azokra most fogok válaszolni; a 
harmadikat kérem még egyszer felolvastatni és 
arra is rögtön fogok felelni. (Halljuk íj 

A t. képviselő ur azt mondotta, hogy én 
előbbeni ínterpellatióira azért nem válaszoltam, 
mert valószínűleg nem tudtam, mi történik. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r (közbeszól: Nem 
mondtam !) 

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 : Igenis, mondta. Be fogja ismerni a t. képvise
lő ur, hogy én sokkal udvariasabb vagyok, mint 
ő, midőn azt válaszolom, hogy azt gondoltam: 
hogy a képviselő ur nem vár választ azon interpel-
latióra, mert feltettem róla, hogy ő tudja: mi történt. 
(Tetszés.) En tehát nem azért nem válaszoltam, 
mert nem tudtam mi történt ; hanem azért, mert 
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annyira tudta az egész világon mindenki a tör
téneteket, mikről múltkor a t . képviselő ur kér
dezett, hogy nem tar tot tam szükségesnek azokra 
válaszolni, annál kevésbbé, mert nem volt i t t . 

Az első interpellatio, melyre most hivat
kozni méltóztatott, bizonyosan a keleti ut czól-
ját illeti. Azt méltóztatott akkor kérdezni : mi 
szándékból történt ezen ut ? Egész Európa tudta, 
hogy a suezi csatorna megnyitása volt az indok, 
mely alkalmat szolgáltatott ő felsége elhatáro
zására. 

Azt méltóztatott kérdezni, illetőleg állítani, 
hogy Törökország ós az osztrák-magyar monar
chia közt valami offensiv és defensiv szövetség 
köttetett volna a szláv érdekek ellen. Az egész 
világ tudta és tudja, hogy ily szövetségről soha 
szó nem volt; az soha egy részről sem nem ki-
náltatott, sem szóba nem jött s még kevésbbé 
köttetett s ez mindennemű hivatalos alakban 
nyilváníttatott is, a minél fogva fel voltam jo
gosítva azt gondolni a t. képviselő úrról, a mit 
ő rólam nem gondolt : hogy t. i. tudja mi tör
tént és ez az oka annak, hogy nem válaszoltam. 
(Tetszés.) 

A mi a másik interpellatiót illeti, én ak
kor, midőn a képviselő ur az iránt tett kérdést: 
létezik-e Magyarország kormánya részéről a szán
dék Bosniát elfoglalni ? azt válaszoltam, hogy 
ezen szándék nem létezik. Ez irányban a t. kép
viselő ur felhozta, hogy Wagner tábornok, ki 
akkor még nem volt tagja a lajthántuli kor
mánynak, hanem azóta lett azzá, valamit — nem 
tudtom mit — mondott egy bizonyos körben. 
Meglehet, hogy mit a t. képviselő ur ama 
tábornok állításaiból felhoz, általa nem monda
tott, de meglehet az is, hogy mondtatott. De 
ha mondatott is, abból, hogy egy egyén, kinek 
a múltban csak mint magán embernek lehettek 
összeköttetései, mond valamit, még nem követ
kezik annak ellenkezője, a mit én állítottam és 
a mit ismételve állítok: hogy az osztrák-magyar 
kormány mérvadó és egyedül competens körei
ben nem létezett és nem létezik a szándék Bos-
nia elfoglalására. 

En tehát nem tudom, honnan vette a t. kép
viselő ur e gyanút, de annyi bizonyos, hogy nem 
oly forrásból, a mely figyelmet érdemel. 

A mi a harmadik kérdést illeti, nem tudom 
határozottan mire vonatkozik az ; kérném tehá t : 
méltóztassék azt még egyszer felolvastatni. 

S z e l i K á l m á n j e g y z ő (újra felolvas
sa Miletics Szvetozár interpellatióját.) 

A n d r á s y G y u l a g r . : A mi az első 
kérdést illeti: tudtam-e, hogy folyt ez ügyben 
tárgyalás a két minisztérium között, és ha tud
t am: miért mondottam az ellenkezőt? erre néz
ve azt hiszem, ha a t. képviselő ur nem is, a 

i ház lesz szíves engem felmenteni a válasz alól, 
mert tagadom, hogy legyen bárki i t t vagy egye
bütt, a kinek jogában lenne feltenni azt, hogy 
én oly személyes természetű kérdésben valamit 
mondjak, a mi nem való. Mellőzve tehát azon 
kérdést, mint olyant, melyre válaszolni nem tar
tozom, és nem is fogok ; csak azt ismétlem, a 
mit múltkor mondottam : hogy a két kormány 
között, mint olyanok között, absolute semmi 
tárgyalás nem folyt akkor, midőn a hozzám in
tézett kérdés következtében kijelentettem, hogy 
az én tudómra e kérdésben tárgyalások nem 
folytak. Azóta arról értesültem a pénzügyminisz
ter úrtól, hogy közte, és a lajthántuli pénzügymi
niszter között azon időben a midőn én keleten 
voltam, szóbeli értekezlet volt, melynek, tudtom
mal, az lett az eredménye, hogy ideiglenesen az 
osztrák péazügyminiszter fizeti a szükséges ösz-
szeget s annak idejében fog csak eldöntetni, hogy 
vajon Magyarország ebben részt vesz-e vagy 
nem? Ez, ugy tudom, azon megállapodás, a mi 
közte és az illető miniszter ur között létrejött. — 
De a kormányok között mint olyanok között ez 
ügyben semmi sem törtónt Annak idejében, mi
dőn e tárgy elő fog kerülni, a kormány állás
pontját legvilágosabban fogja kifejteni. (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 : T. ház ! Én is kötelességemnek isme
rem, néhány rövid szóban felvilágosítást adni e 
kérdésben. (Halljuk!) 

Midőn a keleti útra ment ő felsége s a 
miniszterelnök távol volt, a dalmát felkelés kö
vetkeztében igényelt költségek fedezése vé
gett ő felsége többi országának és királyságá
nak pénzügyminisztere előbb szóval, később írás
ban,-—ha nem csalódóm — deczember 22-én hoz
zám fordult. Ez iratban az foglaltatik, hogy ezen 
dalmatiai költségeket előlegesen fedezi; föntartja 
azonban magának, hogy később a két kormány 
közt tárgyaltassék s állapittassók meg az : vajon 
ezen költségek a közös védelem költségeinek te
kintessenek-e vagy nem ? Én megvallom, miután 
többször van az osztrák pénzügyminiszter úrral 
dolgom és alkalmam vele személyesen értekezni 
több függő kérdés kiegyenlítése végett : egy 
ily alkalommal azt mondtam: „véleményem sze
rint felesleges, hogy ezen szóval és írásban hoz
zám intézett kérdésre most írásban válaszoljak, 
annyival inkább, mert akkor a miniszterelnök 
ur távol volt, és a kérdés nem égető. Az oszt
rák pénzügyér a költségeket a hadügyminiszté
riumnak átszolgáltatja azon feltétellel, hogy utó
lag a két kormány közt megállapodás fog létre
jönni az iránt, hogy ez ügy a delegatiókhoz ter
jesztessék-e vagy nem ? Én azt ajánlottam : legyen 
türelemmel, hogy még most Írásbeli feleletet 
nem adhatok s ő bele nyugodott. 
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A múlt napokban kaptam felszólítást, a 
melyben a deczember 22-én hozzám intézett át
iratra írásbeli választ kér. Miután ily nagy fon
tosságú kérdésben a. pénzügyminiszter nem érez
heti magát feljogosítva határozott választ adni : 
azt irtam, hogy az i ránt : mikép fogja fel a ma
gyar kormány, azt a napokban lesz szerencsém 
megírni, miután e kérdést a minisztertanács elé 
kívánom terjeszteni. 

Ez tehát a dolog állása; az illető minisz
térium részéről történt Írásbeli felszólításra a 
magyar kormány még a mai napig írásban nem 
nyilatkozott, a kérdés csak e napokban fog a 
minisztertanácsban tárgyaltatni. Ez a dolog ál
lása, melyet pótlólag a miniszterelnök ur előa
dásához kívántam adni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Én nem mond
tam azt, hogy a t. miniszterelnök ur nem vá
laszolt volna többi interpellatióm 
mert nem tudja, hogy mit kell felelni. 

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 : Hiszen hallottam az interpellatiót. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Én csak azt 
mondtam, hogy azért nem felelt, mivel el akar
ja hallgatni a dolgok állapotát. (Közbeszólás : 
Ez körülbelöl ugyanaz!) Es ezt is csak mellékes 
indokolásképen emiitettem. 

A Bosnia elfoglalására vonatkozó kérdésem
re a t. miniszterelnök ur által ma adott felele
te t nem tekintem válasznak, és erre nézve még 
mindig választ várok. 

Ma csak a dalmatiai fölkelés költségei iránti 
kérdésemre felelt a két t. miniszter ur, és ezen 
felelettel én meg vagyok elégedve azért, mer t 
az mondatott a feleletben, hogy a dolog még 
függőben van. 

Azonban nem ismerhetem el, hogy ezen 
kérdés felett határozni a delegatiót illetné, mert 
azon kérdés eldöntése: mennyiben köteles Ma
gyarország ezen költségek fedezésére nézve con-
currálni, csakis a magyarországi ülést illetheti. 

Másodszor én nem akartam a miniszterel
nök urat sérteni, mert én csak alternative szó
lottam és feltételeztem róla is, hogy nem tudja a 
dolgok állását, a mint ki is tűnt. hogy az ő 
tudta nélkül történt valami, a minek nem kel
lett volna történni: mert az által, a mit a t. pénz
ügyminiszter ur mondott, már némileg praeju-
dieálva van a kérdés megoldásának, holott még 
itt nem forgott főn azon kérdés : hogy mennyit 
kell nekünk aránylag fizetnünk 1 mert az első 
kérdés mindig a politikai kérdés, t. i.. hogy egy-
átalában köteles-e az ország fizetni'! Az e fölötti 
tárgyalás pedig nem a t. pénzügyminisztert, ha
nem a t. miniszterelnök urat illeti, holott i t t 
kitűnt az, hogy az ő tudta nélkül történtek va
lami alkudozások. Minthogy azonban mind a 

két miniszter ur azt válaszolta, hogy a dolog 
még függőben van, én a válaszszal átalában meg 
vagyok elégedve. (Helyeslés.) 

T.ház! Az is mondatott,— és én nem is vo
nom kétségbe— hogy sokat interpellálok, de sok 
sérelmünk !s van és miután kevesen vagyunk 
szerb nemzetiségi képviselők, csak ily módon 
nyilváníthatjuk sérelmeinket. 

En remélem, hogy czélomat elérem, akár 
felelnek a miniszter urak, akár nem. Mert ha 
nem felelnek, de a sérelmeket orvosolják, akkor 
el van érve a czél. Ha pedig felelnek és nem 
orvosolják, annak idejében legalább nem mondhatja 
senki, hogy nem mondtuk meg, a mit mondani 
kellett, s akkor sérelmeinkből mind megannyi 
sérelmi vádpont lesz. 

Most ismét egy interpellatiót vagyok bátor 
intézni a minisztériumhoz. (Hosszas derültség.) 
Kérem, engem a derültség nem akadályoz. Egy 
interpellatió ez, mely ugyan nem egyenesen, de 
közvetőleg mégis mindnyájunkat érdekel. (Halljuk!) 

E l n ö k : Minekelőtte a másik interpella-
tióra átmennénk, fejezzük be először legalább 
az elsőt. (Derültség.) Tudomásul veszi az előbbi 
interpellatióra adott választ a t. ház ? (Tudo
másul veszsziik!) Ennélfogva a ház a miniszter 
urak válaszát tudomásul veszi. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő ,;olvassa 
Miletics Szvetozár interpellatióját:) 

„Tekintettel arra, hogy a pénzügy főkor-
mányzósága, nevezetesen pedig az állami só-mo-
nopoliumé az ügyek jelenlegi állapota szerint, 
Horvátország területén a magyar kir. pénzügymi
nisztérium alá tartozik, a bátor vagyok a pénz
ügyminiszter urat a következő tényekért inter
pellálni : 

Horvátországban Zágráb vármegyében Kárlo-
vacz szabad kir. várossal együtt az eladás mód
jánál fogva két fajú só létezik : limito- és tarif 
só, vagyis nép- és kereskedelmi só, az elsőt a 
kincstár adja ezen terület lakosságának leszál
lított áron 12 fontonkint egy lélekre, a másik 
meg kereskedelmi áron kel ; mindkettőre az 
18ö9-ki évig pályázat hirdettetett ki, és az el
adást, illetőleg az elsőnek szállítását azoknak 
adták, Kik azt legolcsóbb áron szállították a la
kosságnak, a másodikat azoknak, kik a kincstárnak 
legtöbbet adtak. 

Hogy a lakosoknak a nép-só megszerzése 
minél könnyebb volna. 1869-ig minden lépésért 
külön licitatió tar ta tot t , ugy annyira, hogy a 
vállalkozók kötelezve voltak, minden kerület 
központi helyiségében, milyen pedig 11 volt, ezen 
só raktárát tartaui. 

Ezen módon az éretett el, hogy a limito-só 
1868-ik évben következőképen adatolt a lakos
ságnak : 



150. országos ülés márcz ius 22. 1870. 175 

Karlováczban mázsája . . . 5 írt 10 kr. 
Sziszekben . . . . . . . 5 — 
Gonezában . . . . . . . 4 „ 80 
A banyáni kerületben . . . 5 „ — „ 
Szamobarban 5 — 
Szeverinben , , 5 „ 50 „ 

1869-ik évben ezen sóért sem lieitatio, sem 
nyilvános tárgyalás nem hirdettetett ki. és nem 
is ta r ta thato t t , hanem az illető kerületi képvise
lőknek a helytartógyülésnek 1869-ik évi ja
nuár 26-án 1086/125. szám alatt kelt rendelete 
jelent meg, melyben tudtul adatik, hogy a zág
rábi vármegye főjegyzője Guthard Náthánnal 
egyezményt kötött, mely szerint ez lekötelezve 
volna, hogy 1869-ben a limito-sót 5 frt 50 
krjával adná el eme kerületekben; pokupi, szi
szaki, goriezai, szamogori, faszkányi, krasiezai, 
banyáni, oszalyi, szeverini, és kibnyiczai kerü
letben, Sztupnik és Odra községekben és Karlo-
váez szabad kir. városban, és pedig kötelezett
ség nélkül, hogy minden kerületben tartozik 
raktár t tar tani ; azért is ez csakis Zágrábban 
és Karlováczban állított tel raktárt . 

Már a lakosoknak ezen kénytetése által is, 
hogy távol helységeikből sóért járni és annak 
megszerzése körül több időt és költséget elfecsé
relni kénytelenek, nagy gazdászati és pénzbeli kár 
okoztatott a népnek, a fön elősorolt 1868-ik 
évi árakkal való összehasonlítás azt a resulta-
tumot mutatja, hogy a sónak az ára is nagyobb 
és ki van számítva, hogy a különbséget a la
kosság kárára, legalább 6 krt vévén fejenkint 
az illető territóriumba eső 180,000 lakosra, 
évenkint 10,000 frtnyi kár esik, kivéve a na
gyobb útiköltséget , u ta t és fáradságot , a 
vállalkozónak pedig évenkint 10,000 frtnyi nem 
igazolható jövedelem. 

A megyei gyűlések ezen idő alatt föl vol
tak függesztve és igy csakis Karlováez városa 
vala képes fölszólalni. 

Karlováez szabad kir. város képviselete 
1869-ik évi február 17-én protestált az ellen, 
hogy a megyei hatalom ezen város tudta és 
megkérdezése nélkül nyilvános lieitatio nélkül 
kiárendálta a limito-sót. Kedvező határozat he
lyett Zlatarovic Róbert úrtól . ki magát a 
„méltóságos bán helyett" irta alá, fölszólítást 
kapott 1868-ik évi november 10-éről 3020/398. 
sz. a., hogy nyilatkoznék : nem lenne-e valami ki
fogása, hogy a Gudharddal kötött egyezmény 
6 évre meghosszabbíttassák ? Á város képviselete 
megujitá protestatióját és kijelenté, hogy talál
kozni fog, ki a limito só eladását mázsánkint 
5 frt 25 krjával magára fogja vállalni; ugyan
azon időben kínálkoztak karlováezi kereskedők, 
Zsivoinovieh A., Yeszmár N. és Krizman F., hogy 
ők 5 frt 30 krjával is magukra vállalnák az 

eladást, ha a nyilvános licitatión nem találkoz
nék olyan, ki olcsóbb áron is megtenné azt. 
Kedvező határozat helyett a város képviselete 
ugyanazon Zlatorovic R. úrtól „a méltósá
gos bán helyett" aláirt, azon meghagyást 
kapta: hogy a város képviseletének minden to
vábbi tárgyalását ezen ügyben föl kell függesz
teni, hogy az országos pénzügyigazgatóság a 
pénzügyminisztériumnak azon indítványt t e t t e , 
hogy a Gudhard N. J.-vel kötött Zágráb vár
megye és Karlováez városa Száván túli részében 
való limito-só megszerzése tekintetébeni egyez
mény 3 évre: és ugyan 187o-ik évi január 1-től 
1872-ki deczember végéig ineghosszabbittassék. 

Ez species faeti a limito sót illetőleg. 
A mi a tarif-sót illeti, a Hcitatiói tárgya

lás ki volt mondva és mégis volt tar tva 1868-ik 
évi augusztus hóban ós i t t a kincstárra nézve 
legelőnyösebb kínálatot fogadták el Barloviezi, 
Benics, Slepcsevits uraktól, 5 frt 221/2 krjával 
mázsánkmt, a licitatió végén a kerületi igazga
tóság és emiitett két kereskedő között megtör
tént az egyezmény és felsőbb megerősítés végett 
előterjesztetett. 

Kevés idő múlva azon hir jött Pestről, 
hogy a pénzügyminisztérium nem fogadta el a 
két kereskedő kíván atát , banem a tarif-só eladá
sát árendába adta Guthard ÍJ", -b-nek 5 frt l-l 
krjával mázsáját, tehát S1^ krjával olcsóbban, 
mi által 10,000 mázsáért a kincstár 8500 í r t ta l 
kevesebbet kap. 

Ezen az egyik és a másik sónak bérlője 
Gudhard Náthán sokáig Rauch Levin báró korcs
máját birta haszonbérben, s annak ügyvivője is 
vala, és átalános vala a hir, hogy ő mindkét 
taju só eladását Rauch Levin báró számára 
vállalta magára, kinél minden nap reggel szá
molás végett szabad bemenetele van, és csak 
ugy magyarázhatá meg magának a közönség, 
hogy mikép juthatot t Gudhard Náthán lieitatio 
és licitatio-tárgyalás nélkül oda, hogy oly elő
nyösen juthatot t a vállalathoz, és hogy későbben 
is mikép lehetett elsősége azok fölött, kik a 
kincstárra nézve többet Ígértek. Ezen vállalkozó 
megbérelvén a limito- és tarifsót, a közönséget 
és a kincstárt még más módon is megkárosította. 
Miután a lakosoknak volt joguk, de nem köte
lességük is. fejenkint 1 2 ír tért venni limitó-sót és 
pedig kiviteli részletekben, a bérlő tartozott az 
el nem adott limito-sóért a kincstárnak a kü-
iömbsóget mely 54 krt t e t t ki. megtéríteni: a 
lakosságnak pedig joga volt a lefolyt év után 
még két hónapig az el nem vitt sónak hátralé
kát fölvenni, azért nem is vétetett tőlök el az 
assignatió, míg az összes sót nem kapták meg; 
Gudhard azonban elvette mindjárt az első rész
let alkalmával az assignatiókat, maga részéről 
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„Restscheineket,* melyekre azonban az év le
folyta után a só hátralékot nem akará kiadni, 
kezében birván a BRestscheineka-et; ezekkel legiti
málta magát a kincstári hivatal előtt, s ugy 
nem téritheté meg a lakosoknak az asssignált 
külőmbséget, hanem számára marad a limito-só; 
azonkívül nem is vitt erről külön jegyzőkönyvet, 
a mint ez kötelessége lett volna, hogy cs ak az ellen
őrködést meghiúsítsa. 

Ezen hivatalos iratokon, publicistái megdönt-
hetlen adatokon és a közvéleményen alapuló 
tények, és ezek alapján bátor vagyok a pénz
ügyminiszter úrhoz intézni a következő interpel-
lat iót: 

Tudja-e a ni. kir. pénzügyminiszter ur, hogy 
a limito só szállítása ós illetőleg eladása a Szá
ván túli Zágráb vármegyére és Karlovacz sz. k. 
városra nézve 1869-ik évig nyilvános liczitáczion 
és azon föltétel alatt adatott bérbe, hogy a vál
lalkozó minden illető kerületben sóraktárt tar
tozik tartani és 1870-ben ugyanezen bérlő az 
illető, nevezetesen pedig Karlovacz sz. k. város 
képviseletének megkérdezése nélkül Gudhard Na-
thánnak liczitáczió nélkül, kéz alatt és Karlovacz 
sz. k. város tiltakozása ellenére is—és pedig át
lagosan nagyobb árért és föltétel nélkül, hogy 
minden kerületben raktár t tartson — adatott le
gyen, minek folytán a lakosság 10,000 írt tal 
évenkint, a nagyobb fáradság és utón kívül, meg 
van károsítva, a vállalkozó pedig évi 10,000 frt 
igazságtalan jövedelmet huz. És ha tudja, mi 
által igazolja miniszter ur ilyen, a lakosság jo
gával és hasznával ellenkező eljárást? Ha nem 
tudja szándékozik-e n}romozást elrendelni és a 
vétkeseket feleletre vonni? 

2. Van-e tudomása miniszter urnák, hogy 
azon alkalommal, midőn Gudhard Náthán ezen 
egyezmény 6 évre való meghosszabbítását kérte, 
Zsivajnovic A., Veszmár, N. és Kriszmán P kar-
lovaczi kereskedők a limito só mázsájáért 5 frt 
30 krt kínáltak, ha a nyilvános árverésen a 
lakosságra nézve előnyösebb árt nem tudnak 
kieszközölni; és ha van tudomása, mivel igazolja 
azt, hogy sem liczitáczió nem tar tatot t , sem 
föltételes nagyobb kínálat nem fogadtatott el? 
És ha nincs tudomása, szándékozik-e e miatt 
nyomozást indítani és az illető közegeket a nép
jogok és érdekek megsértése miatt feleletre 
vonni ? 

3. Jóváka<n7ta-e a miniszter ur Guthard 
Nathánnak a limito só tekintetébeni egyezmény 
3 évre való meghosszabbítását, t. i. 18 70-ik évi 
január 1-től 1872-ik évi deczember végéig, és 
ha jóvá hagyta, mily alapon tet te azt, nyilvá
nos liczitáczió és jobb kínálat tekintetbevétele 
nélkül ? ha pedig nem: szándékozik-e megtagadni 
a jóváhagyást? 

4. Van-e tudomása miniszter urnák Gudhard 
Náthán vállalkozó magaviseletéről a limito só 
assignatioi és saját Restscheinei tekintetében, me
lyekkel a népet is, a kincstárt is károsítja, és 
ha van, tette-e, vagy ha nem, szándékozik-e 
tenni nyomozás és büntetés végett a szükséges 
lépéseket? 

5. Mely alapon és mily indokból vetette el 
miniszter ur Bélic és Slepcsevits urak karlovi-
czi kereskedőknek a tarifsó tekintetébeni, 1868-
dik augusztusi nyilvános liczitáczion te t t , a ke
rületi pénzügy hivataltól elfogadott és a kincs
tár ra nézve előnyösebb kínálatát, jóváhagyta 
pedig Guthard Náthán kéz alatt te t t és a kincs
tárra nézve károsabb ajánlatot? 

6. Van-e tudomása miniszter urnák, hogy 
a közvélemény Rauch Lévin báró bánra panasz
kodik, hogy Gudhard Náthán a limito sót és a 
tarif sót is Rauch Levin báró számára bérelte 
ki, vagyis hogy annak társa, és hogy csak eké-
pen lehet az említett törvénytelenségeket és vissza
élésebet megmagyarázni? ha van, tett-e lépése
ket ügynyomozás végett és hogy az valósulna, 
tőrvény szerint járjon el ; ha nincs, szándékszik-e 
ilynemű lépéseket tenni ? 

E l n ö k Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Az igazságügyminiszter ur kivan nyilat

kozni. 
H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 

n i s z t e r ? T. ház! Van szerencsém a következő 
törvényjavaslatokat az indokolással együtt a t. 
ház azztalára letenni: 1-ör a törvény kihirdeté
sét szabályozó törvény egyik szakaszának módo
sításáról ; a másik szól a fölebbviteli bíróságok 
létszámának megállapításáról ; a harmadik a pol
gári perrendtartás némely szakaszainak módosí
tásáról. (Helyeslés.) 

Mivel ezek igen sürgősek, nagyon kérem a 
ház igen t. elnökét, méltóztassék azok kinyoma-
tása iránt mielőbb intézkedni; s azután a t. ház 
beleegyezésével tárgyalás végett az osztályokhoz 
utasítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mi a kinyomatást illeti, az 
iránt intézkedni fogok; ha pedig a t. ház kí
vánja, az osztályokhoz fogom utasítani. (Helyes
lés. Közbeszólás a bal oldalon: Nem is lehet ed 
megtagadni !j 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i -
n i s z t e r : T. ház! A múltkor Buttyán László 
képviselő ur intézett hozzám interpellatiót arra 
nézve, ha vajon azon rendeleteknek, melyeket 
az úrbéri ügyekben Erdélyre nézve kibocsátot
tam, hatálya kiterjed-e Kraszna, Közép-Szolnok 
és Zaránd megyékre és Újvár vidékére, vagyis 
az u. n. partiumokra is? 

Arra válaszom, t. ház az, hogy miután az 
országgyűlés mindkét házától nyert fölhatalma-
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zás a törvénykezés tárgyában csak Erdélyre szo
rítkozik, az én rendeleteim hatályát azon terü
letekre, melyek azelőtt Erdélyhez tartoztak, de 
1861-ben Magyarországba reineorporáltattak, ki 
nem terjeszthetem 

Azonban épen annak következtében aggo
dalmak merültek föl. 

Mivel t. i. ezen partiumokban ugyanazon 
jog és úrbéri birtokviszonyok fejlődtek ki, mint 
Erdélyben, a melyek lényegesen különböznek a 
magyarországi úrbéri jog- és birtokviszonyoktól, 
az aggodalom onnan támadt, hogy ezen birtok
viszonyok fölött a pesti kir. tábla ítél, tehát 
oly bíróság, a melynek tagjai talán az erdélyi 
úrbéri jog- és birtokviszonyokkal nem eléggé is
meretesek : ez nekem kötelességemül tette, hogy 
ezen aggodalmak megszüntetésére törvényjavas
latot készítsek, melynek két pontja van. 

Első az, hogy az u. n. partiumokban föl
merült úrbéri ügyek, tagosítás és arányosítások 
fölött a fölebbvitel ne a pesti kir. táblához, ha
nem a maros-vásárhelyi táblához történjék, és 
másodszor adassék nekem fölhatalmazás az iránt, 
hogy az ezen jog- és úrbéri viszonyok tárgyában 
Erdélyre nézve kibocsátott rendeletemnek hatá
lyát egyúttal ezen partiumokra is kiterjeszt
hessem. 

A mennyiben az aggodalmak megszünteté
sére ezen intézkedésnek első részét, t. i. azt, 
hogy ezen perek fölebbvitele a partiumban a 
pesti kir. tábla helyett a maros-vásárhelyihez 
menjenek, fölöslegesnek találná a t. ház: én ki
jelentem, hogy ahoz nem ragaszkodom, azonban 
mindenesetre lényegesnek tar tom kimondani azt, 
hogy a partiumban létező jog- és birtokviszo
nyon fölött ugyanazon szabályok alapján Ítélje
nek a bíróságok, a mely szabályok Erdélyre nézve 
érvényesek. (Helyeslés.) 

Megnyugtatásul csak annyit vagyok még 
bátor megjegyezni, hogy noha az erdélyi szabá
lyoknak Magyarországban érvényük nincsen, 
mindamellett a pesti kir. tábla a hozzá feljött 
úrbéri perekben, motu proprio, — tehát miniszteri 
utasítás nélkül — azon szabályok értelmében járt 
el, minthogy a magyarországi úrbéri törvények 
és rendeletek az erdélyi úrbéri viszonyokra egy-
átalában nem alkalmazhatók; de hogy a bírósá
gok tagjai saját lelkiismeretökkel küzdelembe ne 
jöjjenek, okvetlenül szükséges kimondani, hogy 
a partiumban létező úrbéri perekben az elinté
zés azon szabályok szerint történjék, melyek az 
analóg erdélyi viszonyokra nézve léteznek. 

Ajánlom tehát a javaslatot a t. ház figyel
mébe. (Helyeslés.) 

B u t t y á n L á s z l ó : A mennyiben az igen 
tisztelt miniszter ur kijelentette, hogy az úrbéri 
perekre vonatkozólag a partiumokban az; 1854. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f | vn . 

június 21-ki nyiltparancs rendeleteit kívánja ér
vényben tartani az 1868. október 12-ki utasí
tásba foglalt változtatásokkal: az adott válasz-
szal meg vagyok elégedve. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : így értettem én is. 

E l n ö k : A választ a t . ház tudomásul 
veszi. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, van sze-
j rencsém jelenteni, hogy a függő államadósságok 

ellenőrzésére vonatkozó törvényjavaslatok módo
sítása, — melyet nem tudom, melyik tisztelt 
képviselő tegnap megemlített, melyre nézve azon
ban nem levén róla informálva, választ nem ad
hattam, — azon stádiumban van, hogy kinyo
matott, de róla a ház még nem határozott. Ha 
méltóztatik tehát beleegyezni, az osztályoknak 
fog kiadatni. (Helyeslés.) 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
nyugdijak iránti tárgyalások befejezése. (Kautz 
Gyula közbeszól: Kérem még egy jelentésem van!) 

Kautz Gyula előadó ur még egy jelentést 
fog tenni a pénzügyi bizottság részéről. 

K a u t z G y u l a a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a : A pénzügyi bizottság részé
ről egy rövid jelentésem van. (Halljuk!) Először 
is a vallás- és közoktatásügyi miniszter budget-
jének tárgyalása alkalmával Patrubány Gergely 
képviselőtársunk egy indítványt adott be, mely
ben azt kéri, hogy a t. ház a fenyítő törvény
szék czéljaira szükséges vegyészeti műterem kellő 
fölszerelésére a budgetben fölvett 3000 frt he
lyett 5000 frtot méltóztassék megszavazni. Ezen 
indítványt a t. ház a pénzügyi bizottsághoz te t te 
át véleményes jelentéstétel végett. Ezen alkalom
mal bátor vagyok a pénzügyi bizottság nevében 
kijelenteni, hogy mi ezen indítványt nem véltük 
pártolhatónak, különösen azért, mert a teendő 
fölszerelések alkalmával előforduló körülmények 
és tapasztalatok alapján lesz csak véglegesen 
megállapítható a szükséglet mértéke; minél fogva 
a bizottság véleménye az, hogy méltóztassék a 
t. ház a már egyszer megállapított 3000 frtnyi 
tétel mellett megmaradni és az indítványt el 
nem fogadni. 

Második jelentésem vonatkozik a Pest szab. 
kir. városa törvényszéki bíráinak fizetéseik javi-

nézve benyújtott kérvényre. A pénzügyi 
bizottság ezen jelentéstétel végett hozzá utasí
to t t folyamodást érdemileg indokoltnak tartja ; 
azonban tekintettel arra, hogy a kérvény csak 
márczius első napjaiban került a ház elé, midőn 

! az illető belügyminisztérium költségvetése már 
tárgyalva és megállapítva volt, és igy az utóbb 
beérkezett folyamodások ujabb tárgyalásai a költ
ségvetés végleges megállapítását akadályozták 
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volna, a fönebb érintett kérvényt a t . háznak 
ez alkalommal nem ajánlhatja. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és annak idején 
napirendre ki fog tűzetni. -

Következik a napirenden levő tárgy. Mél
tóztatnak tudni, hogy tegnap senki szólásra nem 
jelentkezvén a szabályok 126 §. értelmében a 
tárgyalás befejeztetett. Ugyanazon szakasz jogot 
ad még szólásra a központi bizottság elő
adójának és még az ' indítványozónak. 

G h y c z y K á l m á n : TJgy tudom t. ház! 
hogy Lónyai t. miniszter ur a tegnapi alkalom
mal kijelentette, miszerint e tárgyhoz még szó
lani kivan. Azt hiszem tehát, hogy a szólás 
rendje most a pénzügyminiszter úron van, és a 
tanácskozások tárgyalásának valódi bezárása az
után következik be, azután tar ta t thatnak a zár
beszédek t. i. az előadó uré ha a t. ház megen
gedi, az enyém és — ha még egyszer szólani akar — 
a t. miniszter ur előadása lesz meghallgatandó. 
Azt gondolom tehát, hogy most a t. pénzügy
miniszter ur lenne szólásra felszólítandó. (Helyes
lés bal felől. Ellenmondás jobb oldalról. Zaj. Elnök 
csenget.) 

L ó n y a i M e n y h é r t p é n z ü g y m i n i s z 
t e r : T. ház! A t. képviselő ur úgyszólván föl
szólít, hogy most szóljak, de egyszersmind szí
veskedett beismerni azon jogomat, hogy ha szó
lani kívánok, akkor még egyszer szólhatok. Mi
után én ezen vitánál óhajtanám a t. házat 
megkímélni attól, hogy egy tárgyban talán egy 
órában kétszer szólják; sokkal célszerűbbnek 
tar tanám, akkor élni jogommal, midőn in
dítványozó ur elmondta érvét,« melyet meg-
czáfolni kötelességem lenne ; bátor vagyok 
tehát ajánlani: méltóztatnék a t. indítványozó 
ur előlegesen netaláni észrevételeit előadni, minél
fogva én csak egyszer lennék kénytelen szólani. 
(Helyeslés a jobb oldalon. Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : H a a t. kormány egy-
átalában nem akar ugy nyilatkozni hogy ész
revételei ellenében a mi részünkről teendő ész
revételek előadathassanak, hanem esak akkor 
akar nyilatkozni, midőn már senki nem szólhat 
utána, én akkor részemről magamat azon föl-
szólalási jogomtól, a mely megillet engem a zár
beszéd tartására nézve, elütve lenni látom s in
kább nem is szóiandok a tárgyhoz többé. (Föl
kiáltások bal oldalon: Ugy van! Igás! Ellemondás 
a jobb oldalon. Zaj. Elnök csenget. Fölkiáttások. Sza
vazzunk !) 

K a u t z G y u l a : T. ház! Én esak azt 
akarom constatirozni, hogy tegnap szólási jo
gomról nem mondtam le. Nem azért, mert nem a 
magam személyeért, hanem mint a pénzügyi bi
zottság előadója kötelességem szólani; másodszor 
szükségesnek is tar tanám, mert beszédem alkal

mával kijelentettem, hogy ha Ghyczy Kálmán 
t. indítványozó urnák érveit hallottam, föntar-
tom magamnak a jogot azokra felelni, és talán fe
lelhetnék is ; azonban ha a t . ház, — tekintettel 
azokra, mik tegnap az ülés végén történtek, azon 
nyilatkozatra, mely a miniszter ur részéről té
tetett , tekintettel más felől az idő igen nagy 
értékére — másképen méltóztatik határozni és az 
igen t. elleninditványt tevő nem tartja magá
nak föl a további felszólalás jogát, igen szívesen 
elállók. {Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : {Nagy zaj.) A 
házszabályok értelmében akarok szólni. {Jobb felől 
fölkiáltások: Nem lehet. Zaj.) 

E l n ö k x A házszabályok értelmében szabad 
mindig szólni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselő ház! 
Praecedentiánk már van. Az igen t. igazság-
ügyminiszter ur szintén a zárbeszédet igényelte 
magának és a t. képviselő ház kimondotta, hogy 
a házszabályok szerint beszéd csak az osz
tályok előadóját és az indítványozót illeti. {Jobb 
felől fölkiátlások: Nem mondta ki!) Én azt hi
szem t. képviselőház, hogy azon 127. szakasz, 
a melyre a pénzügyminiszter hivatkozott, csak a 
vita alatt adja meg azon jogot a miniszternek 
hogy szólhat bármikor, de midőn arra kerül a 
sor, hogy be kell zárni a tanácskozást, méltóz-
tessék megengedni — tessék megváltoztatni — 
a szabályokat, {Jobb felől ellenmondások) miként 
az interpellatióra vonatkozólag méltóztattak meg
változtatni és az interpellálási jogot devalválni; 
de a míg a házszabályokat meg nem változtatják, 
a zárbeszéd a minisztert meg nem illeti: mert 
ha megilletné, és arra többé válaszolni nem sza
badna, ez nem volna jog, hanem — a mint már 
a múlt alkalommal kijelentetett—előjog. [Jobb fe
lől zaj.) 

Én részemről tehát, mig e szabály máské
pen nem magyaráztatik, ugy értem, hogy a zár
beszéd csak az osztály előadóját és netán az 
indítványozót illeti. 

Én részemről a miniszternek szót nem adok. 
(Bal felől helyeslés, jobb felől zaj.) 

E l n ö k e A szakasz, melyre a t. képviselő 
ur hivatkozik, igy szól: „A miniszterek vagy ál-
talok a háznak előre bejelentett megbízottjaik 
a szükséges fölvilágositások adása végett a sza
vazási kérdés föltevése előtt bármikor szót kér
hetnek. " (Zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; De csak a vita 
alatt . (Zaj) 

E l n ö k : E szó „bármikor" minden kétsé
get kizár. Méltóztassék a miniszter urat meg
hallgatni. (Bal felől fölkiáltások: Nem szólhat!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : A szabályokra hi
vatkozva, szót kérek. 
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T. ház ! Én is azon véleményben vagyok. 
(Kovách László közbekiált: Időrablás!) Én azt hi
szem, a parlamentális vitatkozásoknak helyes 
fölfogása fölött a többség szabad határozati jo
gának löntartása mellett véleményét kimondani 
sohasem időrablás, sőt midőn valaki azt hiszi, 
hogy a követni akart mód ellenkezik, fölfogása 
szerint, a parlamentális vitatkozás szabadságával: 
akkor fölszólalni kötelesség. E kötelességérzetből 
szólalok föl. 

Igaza van Halász Boldizsár képviselőtár
sunknak: annyiban nem hozatott ugyan végzés 
rá, hanem e házban ugy értelmeztetett azon 
esetben a szabályok 126. és 127. szakasza, hogy 
a miniszter ur zárbeszédet a tárgy megvitatására 
nézve ne tartson, hanem, ha tárgyilagos észre
vételeit elő akarja adni, mindenesetre az előadó 
és indítványozó előtt beszéljen. A t. elnök ur 
engedelmével és a házéval én e nézetet a 127. §. 
szavaival is megegyezőnek vélem, mert habár 
igaz, hogy a 127. §. a szavazási kérdés föltevése 
előtt mindig megadja a szót a miniszternek, de 
világosan kiköti, hogy csakis fölvilágositás adása 
végett. (Nyugtalanság) így tehát meg fogja ne
kem engedni a t. ház, hogy a szabályok ezen 
értelmezése nem engedi meg a miniszternek a 
zárbeszédet az egész tárgyra vonatkozó ellenve
téseinek előadására; és habár a miniszternek a 
fölvilágosító szót mindig megadja, ba az a tárgy 
érdemébe akar bocsátkozni, a 126. §. rendelete 
alkalmazandó, mely szerint az előadó és az in
dítványozó zárják be a vitát. 

Én azt hiszem, hogy ezen szabályok fön-
tartása nem csak az ellenzéknek érdeke, hanem 
érdeke a park ment alkotmányos jogának (Zaj), 
és ennek megállapítására és föntartására kérem 
föl a túloldalon ülőket. {Zaj.) 

E l n ö k : Ugy hiszem, hogy miniszter ur 
fölvilágosítást akar adni. (Derültség. Nevetés.) 

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 : En azt hiszem, t. ház, (Hal'juk:) hogy 
épen, mert kétségbe vonják némely részről a 
127. §. valódi értelmét, hivatkozhatom arra, 
hogy én e joggal már nem egyszer, de többször 
éltem. (FölkiáÜások bal felől: Visszaélt!) 

Egyébiránt a mi azt illeti, én most is, mint 
bármely fölszólal ásómban, fölvilágosítást kívánok 
adni. (Fölkiáltás bal felől : Nem kell! Derültség.) 
Azt hiszem, hogy minden oly beszéd, melynek 
czélja nem a kérdés fölvilágositása, aunak a par
lamenti fogalmak szerint értelme alig lehet, az 
jly beszéd bizonyára fölösleges. 

Mindenkiről fölteszem, de kérem magamról 
is föltenni, hogy ha szólni kíván, fölvilágositás 
a beszéd czélja; magam részéről pedig kijelen
tem, hogy valahányszor e házban szóltam, arra 

magamat csak akkor éreztem fölhiva, ha a tárgy 
körül oly körülményeket említhettem föl, melyek 
a tárgy fölvilágositására szolgálhattak. Egyéb
iránt ezen jog az 1848: III törvény czikk 28 . 
§-ban biztosítva van, tehát a szabályok fölött 
álló törvénynek intézkedése azt mondja, hogy „a 
miniszterek az országgyűlés mindegyik táblájánál 
üléssel birnak, s nyilatkozni kívánván, meghall-
gatandók." Én most nyilatkozni kívánok, t. ház. 
(Derültség. Nevetés.) 

Még pedig most egyszer korántsem akarom 
ezen nyilatkozatot fölhasználni arra, hogy ezen 
kérdés körül előhozott több rendbeli ellenvetés
re részletesen válaszoljak, annyival is inkább, 
miután a magyarországi nyugdijak kérdésének 
tárgyalásánál, ugy látszik, a t . ház minden párt-
szinezete egyenlően érezte azt, hogy tekintve azon 
sok fontos teendőt, melyet okszerűen és a maga 
idejében meg kell oldani, hogy Magyarország jö
vőjét biztosítva higyük, a nyugdijak kérdésének 
hosszú és részletes vitatása üdvös hatással nem 
lehet. A t. ház minden pártszinezete részéről je-
leztetett ugyan azon álláspont, melyet elvi szem
pontból elfoglal, anélkül azonban, hogy a nyug-
dijkérdést bővebb vita tárgyává kívánták volna 
tenni : ennélfogva én is a szavazás előtt lehető
leg röviden és egész objectivitással kívánok szól
ni ezen tárgyról, és jelezni azon álláspontot, 
melyből ón ezen kérdést tekintem. 

A kormány az eddig előterjesztett költségve
tésekbe, — úgymint az 1868. és 1869-iki költség
vetésekbe — az összes mag}rarországi nyugdijélve-
zők számára fölvette a nyugdijakat, származza
nak azok akár az 1867-ik márczius előtti, akár 
márczius utáni, már alkotmányos korszakból; de 
e mellett teljesítette azon föladatot is, melyet 
az 1868-ik évi deczember 5-én hozott határozat 
eléje tűzött. Ugyanis előmutatta a nyugdíjazot
taknak részletes jegyzéket, s különösen kimutatta 
azon nyugdijasok neveit is, kik a felelős miniszté
rium életbe léptetése óta nyugdíjaztattak, és végre 
volt szerencsém a kormány nevében a nyugdi
jakról szóló törvényjavaslatot is a t . háznak be
mutatni. Teljesiti tehát a kormány mindazt, 
a mivel megbiztatott. Nézetem szerint a kormány 
máskép nem is járhatot t el, miután az idézett 
1868-ik deczember 5-ki határozatban kimondá a 
ház, hogy e kérdést jog és méltányosság alapján 
kívánja megoldani, és — hogy ezen megoldást 
annak idejében, t. i. az 1870-iki költségvetés 
megállapítása alkalmával minden körülménynek 
tekintetbe vétele mellett eszközölhesse — egy-

| szersmind — mint fönebb említem - - a nyugdi
jasok jegyzékének is előterjesztését kívánta. 
Tehát, csak ezen jegyzék átvizsgálása után ki
van a ház nemcsak a jog, de a méltányosság 
alapján is intézkedni — a minisztérium nem ki-

23* 
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vánt a t. ház határozatának bármely ez irány-
bani javaslattétel által praejudicálni. 

Jelenleg három javaslat fekszik a t. ház előtt : 
egyik, a pénzügyi bizottságé, melynél fogva 
csak a beligazgatás élén állottak nyugdijillet-
ményei lennének beszüntetendők; ez által kí
vánván jelét adni annak, hogy az országnak 
joga van a nyugdijilletméuyt megvonni azoktól, 
kik a múlt rendszer főbb képviselői voltak. A 
másik javaslatot Komárom városa t. képviselője 
te t te az ellenzék részéről, mely a jog és méltá
nyosságot alkalmazva, szélesebb körbe foglalja 
azokat, kiknek nyugdjilletményt nem kivan adni. 
Végre Kállay Ödön t. képviselő ur is beadott 
egy indítványt, mely azoktól, kik 1848 óta az 
alkotmány visszaállításáig az absolut hatalom 
alatt szolgáltak, a nyugdijakat egyenesen megta
gadja. Be kell vallanom, hogy ezen . utóbbi in
dítvány, nem tekintve a politika igényeit, s azt, 
hogy mi nem a forradalom vagy háború, de a bé
kés átalakulás terén állunk, legtöbb logicá-
val öir: meghagyva az 1848 s azelőtti nyug
dijakat, melyek az akkori alkotmányos viszonyok 
szerint adattak, — é lnem ismerni, a nem alkot
mányos viszonyok közt engedélyezetteket; — de 
érintetlenül hagyva azon nyugdijakat, melyek a 
magyar minisztérium kineveztetése óta, az alkot
mányos kormány és koronás fejedelein által enge
délyeztettek, — holott a két előbb említett indít
vány ez utóbbiakra tekintettel nincsen. 

A minisztérium elfogadja ugyan azon ja
vaslatot, melyet a pénzügyi bizottság indítvá
nyoz, azonban magam részéről kötelességemnek 
ismerem kijelenteni, hogy alkotmányos szem
pontból czélszerübbnek tartottam volna azon 
nyugdíjazásokat, melyeket a felelős kormány az 
1867-ik év márczius 10-étől fogva a fönállott 
szabályok értelme szerint engedélyezett — tekin
tetbe véve azt, hogy ezen nyugdíjazások tételére 
a minisztérium a törvényhozás által föl volt ha
talmazva — többé kérdés alá nem venni. 

Midőn ő felsége az 1867-ik év kezdetén az 
alkotmányt visszaállította és a magyar miniszté
riumot kinevezte, keletkezett a márczius 2-ki 
határozat, mely e tekintetben is irányadóul szol
gál. Ugyanis ezen határozatban az áll: „A mi
nisztérium fölhatalmaztatik, hogy az államjöve-
delmeinek beszedéséről és azok mértókéig az 
állam szükségeinek pontos fedezéséről saját felelős
sége alatt gondoskodjék, és ezen eljárásában a 
tényleg fönálló gyakorlati szabályok szerint fele
lősség mellett eljárhasson." Tehát nemcsak fölha
talmazást nyert a minisztérium, sőt az ország
gyűlés részéről meg volt neki hagyva, hogy a fön
álló gyakorlati szabályok szerint járjon el—és mi
után a kormányzási rendszer változása folytán mind
azok, kik az igazgatás élén állottak, elmozditattak— 

alkalmazni kellett irányukban a fönálló gyakorlati 
szabályokat,—ez esetben : az 1866-ik évi deczem
ber havában kiadott nyugdíj szabályrendeletet. 

Ekkép jár t el a minisztérium 1867-ben a 
kormány átvétele alkalmával s később is a nyert 
fölhatalmazások alapján. Ugyanis az 1868-ik óv 
4. első havára adott fölhatalmazás, az 1867. XVIII. 
t . ez. is hasonló megbízást tar talmaz; ezen tör
vénynek 3. §-a ugyanis igy szól : „Az 1-ső 
§-ban megállapitott 4 havi időszak alatt a pénz
ügyminiszter a beligazgatási költségek fedezésé
re a jelen év folytán gyakorlatban volt eljárás 
szerint fogja a szükséges összegeket folyókká 
tenni," s miután ezen törvény 1867-ben hoza
tott , a jelenév folytán gyakorlatban volt eljárás 
által mást érteni nem lehetett, mint a mit az al
kotmányos kormány 1867-ben alkalmazott, s 
miután hasonló megbízást tartalmaz az 1868-ik 
év első felére az 1868: IV. t. ez. 3. §-a, mely 
azt mondja, hogy a pénzügyminiszter mind a 
közigazgatási, mind a közös költségek fedezésére 
szükséges összegeket a jelen év folytán gyakor
latban volt eljárás szerint fogja folyókká tenni ; 
ennélfogva azon eljárás, mely 1868. évnek 4 első 
havában volt gyakorlatban, alkalmazandó volt az 
egész 1868-dik évre: ennélfogva az országos ha
tározat és a szentesitett törvény rendelete ellen 
cselekedett volna a minisztérium, ha a gyakor
latban talált szabályoktól eltér; s mindnyájan em
lékezünk, hogy az átalakulási korszakban a nyug
dijak kérdése egész 1868. végéig, míg az 1869-
diki költségvetés nem tárgy altatott, szóba sem 
hozatott és igy a minisztérium a törvényhozás 
fölhatalmazása szerint és alkotmányos módon 
járt el, midőn a nyugdijakat a fönálló szabályok 
értelmében engedélyezte. 

Mindezekből azt következtetem, hogy azon 
nyugdijtételek, melyek a magyar alkotmányos 
minisztérium részéről a törvényhozási meghatal
mazás alapján és szerint, a koronás fejedelem 
uralkodása alatt engedélyeztettek, megszavazan-
dók lennének. A pénzügyi bizottság erre nem 
volt tekintettel ; mind a mellett a kormány ré
széről hozzájárulok a pénzügyi bizottság javas
latához, hogy végre ezen nyugdijkérdés végle
gesen ^megoldassák. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a nyugdijkér
dés nem egyszerűen pénzkérdés; ha pénznórdés 
lenne, az esetben bizonyára Kállay képviselő ur
nák az indítványa leghelyesebb : mert ha nem 
is nagy, de mégis bizonyos meggazdálkodást le
hetett volna elérni. De azt tartom, hogy ezen 
kérdést csupán csak jogi szempontból sem lehet 
tekinteni. Ugy látom, hogy e tekintetben mind 
a pénzügyi bizottság, mind Komárom városa t . 
képviselője egyformán vélekednek : mert a jog 
mellett egyszersmind a méltányosságot is tekin-
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tétbe veszik. En részemről a nyugdijkérdést oly 
kérdésnek tekintem, melyet ugyanazon szempont
ból kell megítélni, mint az államadósság kérdé
sét. Az államadóssággal jogilag épen nem tar
toztunk, és mégis politikai és méltányossági 
szempontból elvállaltunk belőle annyit, a mennyit 
bírtunk, tisztán az okszerű politika követelmé
nyénél fogva; az államadósság is nem általunk, 
nem a mi czéljainkra, sőt gyakran a mi érde
künk ellen vétetett föl, és mégis magasabb po
litikai szempontból a magyar állam alkotmányos 
életének biztosítása tekintetéből elvállaltunk egy 
állandó és változhatatlan évi járulékot és fölvet
tük a költségvetésbe. Ha ezen államadóssági já
rulék nem állandó és változatlan, de ugy a mint 
a nyugdijak kérdésénél előfordult, évről évre 
ujonan vitatás alá vehető lett volna, vajon üd
vös és czélszerü eljárás lett volna-e ez ? így a 
nyugdijak kérdése 1867-ben, midőn a meghatal
mazás adatott, semmi nehézséget nem szült. Ak
kor még átalában az alkotmányos élet visszaál
lításának örömében a nyugdijkérdést, a jogi szem
pontot előtérbe állítani eszébe senkinek sem ju
tott . Az 1868-ki költségvetés megszavazásánál 
az első 4 hónapra, ugy a tölhatalmazás meg
hosszabbításánál is ezen kérdés előtérbe szintén 
nem lépett; de már az 1869-ki költségvetésnél 
ezen kérdés előtérbe helyeztetvén, már a jog 
szempontja hangsúlyoztatott. 

A mint bizonyára czélszerü nem lett volna, 
ha az államadóssági évi járulék évenkint kérdés 
alá jön, — ugy ideje, hogy a nyugdijkérdés is 
véglegesen megoldassák. Jobbra vagy balra ezen 
kérdésnek el kell dőlni, hogy többé e kérdés poli
tikai agitatiók czéljából föl ne hasznaltathassák 
s az egyenetlenséget köztünk ne növelje : mert 
ki tudja, mit hoz a jövő, ki tudja, nem-e épen 
a most következő korszak az, melyben a nem
zet megerősödését és az átalakulási reformok 
szerencsés keresztülvitelét leginkább kell kíván
nunk, hogy a lehető eshetőségekre készen áll
junk? 

Ily magasabb szempont előtt, mindazon 
indok, melyeket i t t fölhozni hallottunk — ugy 
hiszem, — kell, hogy elnémuljon. A fölhozott 
indokok közt előttem legkevesebb nyomatékkal 
bir azon okoskodás, mely arra van alapítva, 
hogy meg kell vonni azoktól a nyugdijakat, kik 
a múlt rendszer alatt szolgáltak : mert nem le
het, hogy azok büntetés nélkül maradjanak; le
gyen ez elrettentő példa a jövőre nézve. 

Ez körülbelül a nyugdijak kérdésében a fő-
indok, melylyel ezen kérdés nem a njoigodt pol 
litika, de az érzületek és szenvedélyek kérdésévé 
tétetett,' és mégis ezen okoskodásnak van leg
csekélyebb súlya. Ha a sors ugy hozná, hogy 
akár önhibánk, akár kedvezőtlen viszonyok foly

tán ismét az absolut uralom álljon elő hazánk 
fölött, ezen elrettentő példa, melyet a nyugdijak 
elvonása által fölállítani kívánunk, bizonyára 
senki tsem fog visszatartóztatni, — a ki máskép is 
hajlandó vagy kénytelen — az absolutismus szolgá
latába lépni. 

Ennek ellenében én azt állítom, hogy az az 
igazán teljes politika, a mely mindent elkövet és 
megtesz gyakran saját belső érzelme ellenére, 
észszerüségböl, hogy eltávolítsa az elégedetlen
ségnek és viszálkodásnak magvait, viszont erő
sítvén a nemzetben az alkotmányos érzést, s az 
absolutismus visszajövetelét lehetetlenné tegye. 

Higyék el a t. képviselő urak, hogy mint 
a magánosak, ugy a nemzetek életében is a ta
pasztalás azt mutat ta , hogy az, a ki sorsát biz
tosítva látja, és a ki erős. ellenének rendesen 
nagylelkűen megbocsátani szokott; ellenben a 
gyenge, a ki jövőjében a bizalmat elveszítette, 
a ki uralmát csak ideiglenesnek hiszi, az helyez 
nagy súlyt a visszatorlásra és büntetésre. Mi 
t. ház, kik a nyugdijkérdésből nem akarunk 
politikai capitalist csinálni, kik ezen kérdést 
nem tisztán a jog és méltányosság, de a politika 
szempontjából kívánjuk véglegesen megoldani: mi 
bízunk hazánk jövőjében, mi hiszszük, hogy az 
alkotmányos viszonyok meg fognak szilárdulni, 
és ezen érzés által magunkat egy jobb jövő hi
tében erőseknek érezve, tudunk megbocsátani ós 
fogunk igyekezni minden hasonló kérdést nem 
az érzelem, de a politika szempontjából megoldani. 

E l n ö k : T. ház! Következik a szavazás. 
Méltóztassanak a kérdést meghallgatni. 20 tag 
névszerinti szavazást kivánt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a kérdést:) Elfogadja-e a ház a pénzügyi bizott
ság véleményét vagy nem? 

E l n ö k : A betűt fogom kihúzni. (Kihúzza.) 
A szavazás „E" betűn fog kezdődni. Az ülést 5 
per ezre felfüggesztem. 

(5 pereznyi szünet után.) 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog

lalni, a szavazás kezdődik. A névjegyzéket ol
vassa Széll Kálmán, az „igen"-nel szavazókat 
írja Bujanovics Sándor, a „nema-mel szavazókat 
Jámbor Pál , a távollevőket pedig Podróczy 
Sándor. 

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

Igennel szavaztak: 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Ernusd Kelement 
Eszterházy Pál gr., Éber Nándor, Érkövy Adolf, 
Fekete József. Feszt Imre, Fluger Károly, Földváry 
Miklós, Fodrócsy Sándor, Gecző János, Gorove Ist
ván, tirazer Frigyes, Halassy Gyula, Halmossy 
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Endre, Harkányi Károly, Hertelendy Kálmán, Ho-
dossy Imre, Hoffmann Pál, Hollán Ernő, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Mihály, Hrabár 
Manó, Harkányi Frigyes, Ihász Rezső, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Je
szenszky Lajos, Joanovics György, Jurka Bazil, Justh 
Kálmán, Kapp Gusztáv, Kantz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kemény Gábor br., Kemény István br., Ken-
deffy Árpád, Kerkapoly Károly, Késmárky József, 
Királyi Pál, Klobusitzky Ágost, Kossuth Púi, Kovách 
László, Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinka Fe
rencz, Kvassay László, Korizmics László, Láng 
husztáv, Latinak Rudolf, Lázár Dénes. Leonhard 
Károly, Lindner Gusztáv, Lónyay Menyhért, Ló
nyay József, Madocsányi Pál, Maniu Aurél, Má
day Lajos, Mednyánszky Dénes br.. Melas Vilmos, 
Molnár István, Muslay Sándvr, Nedeczky István, 
Ónossy Mátyás, Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz 
Mihály, Orsics Férd. gr., Papp Zsigmond, Papp 
József, Pászt Vilmos, Petrovay Ákos, Prileszky Tádé, 
Pejacsevics László gr., Radó Kálmán, Ranicher Jakab, 
Rónay Jáczint, Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., 
Rudnay István, Samassa József , Semsey Albert, Simay 
Gergely, Simonis Ferencz, Splényi Béla br.. Stoll 
Károly, Simics Ignácz, Suhaj Imre, Szabó József, 
Szabó Miklós, Szatkmáry László, Szeniczey Ödön, 
Szentiványi Adolf, Szentiványi Károly, Széll Kál
mán, Szirmay Ferencz gróf, Szirmay Ödön, Szitányi-
Bernát, Szontagh Pál (gömöri), Szögyény László, 
Szülló Géza, Tanárky Gedeon, Térey Pál. Tlieil 
István, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török, Dá
niel, Török Sándor (göm.J, Török Sándor (sopr.), 
Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, Türy Sámuel, 
Tomasich József, Urházy (.yörgy, Ürményi Miksa, 
Wachter Frigyes, Wagner Frigyes, Wahrmann Mór, 
Wesselényi József b., Wirkner Lajos, Wodianer 
Béla, Zalay István. Zeyk József, Zeyk Károly, 
Zichy Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy 
József gr.. Zichy József gr., Zichy Manó gr., Zichy 
Nándor gr., Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, AcsélP. 
Andrásy Gyula gr., Ányos István, Anker Hugó, Barcsay 
Ákos, Bán-': József, Benedek Gyula,Berzeviczy Tiva
dar, Betegh Kelemen, Bethlen János gr, Bethlen Sándor 
gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Boér János, 
Bogdán Vincze, Bohus Zsigmond, Bömches Gyula, 
Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Bujanovics Sán
dor, Buttier Sándor gr., Buzinkay Pál, Bittó Ist
ván, Bömches Frigyes, Bogdanovics Vilihald, Bede-
Icovich Kálm., Csengery Antal, Csörghe László, Csé
ry Lajos, Dániel Pál, Deák Ferencz, Degenfeld 
Béla gr., Dienes József Drottleff Tamás. 

Nénimmel szavaztak: EördÖgh Frigyes, Eöry 
Sándor, Ercsey Lajos.jÉder István, Farkas Elek, 
Fazekas Alajos, Fejér Miklós, Fráter Imre, Gaál 
Endre, Gábriel István, Gál Péter, Gáspár András, 
Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda László, 
Gubody Sándor, Győrffy Gyula, Hajdú Ignácz, 
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Henszlmann Imre, Hodossiu József, Horváth Elek, 
Horváth Sándor, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, 
Ivánka Imre, Jankovics Gyula, Jankovics Miklós, 
Jámbor Pál, Joanesku Lázár, Jókai Mór, Kállay 
Emánuel, Kállay Ödön, Keglevich Béla g>., Kerkapoly 
Mór, Kiss János, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Cle-
mentis Gábor, Kollár Antal, Koós József, Kör-
mendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kun János, 
Kv/rthy István, László Imre, Ludw;gh János, Luksics 
Bódog, Madarász Jenő. Madarász József, Majoros 
István, Majthényi Dezső. Makray László, Matko-
vics Tivadar , Mednyánszky Sándor, Milkovics 
Zsigmond, Mocsáry Lajos, Mocsonyi Antal, Mo
csonyi (György, Mocsonyi Sándor, Móricz Pál, 
Mukics Ernő, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry 
Pál, Oláh Miklós,Papp Lajos,Patay István, Pau-
lini Tóth Vilmos, Perczel István, Péchy Tamás, 
Pétery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy La
jos, Plachy Tamás, Prick József, Prónay József, 
Sárközy Béla, Szhwarcz Gyula, Simonyi Ernő, Si
monyi Lajos br., Somossy Lgnácz, Sréter Lajos, Sza-
kácsy Dániel, Szalay Sándor, Szaplonczay József, 
P.Szathmáry Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter, 
Szilády Áron, Szluha Ignácz, Szontagh Pál (csan.J, 
Szunyogh Albert, Staneszku Imre Vazul, Tassy Mik
lós, Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Tóth Kálmán, Uhlárik Sándor, Vajda János, Varga 
Károly, Varró Sámuel, Vályi János, Várady Gá
bor, Vid/iczkay József, Vitulay József, Zámory 
Kálmán, Zlinszky György, Almássy Sándor, Beliczey 
István, Beniczky Ödön, Berecz Ferencz, Berke József, 
BoczkóDániel, Bogyó Sándor, Borlea Zsigmond, 
Berzenczey László, Csanády Sándor, Csernatony 
Lajos, Csernorits Péter, Csiky Sándor. Deáky La
jos, Dezseő Szaniszló, Dietrich Lgnácz, Dobsa La
jos, Domahidy Ferencz, Dőry János. 

Távol voltak: Eszterházy Pál hg., Fillenbaum 
Ferencz br., Forgách Antal gr., Filippovics Simon, 
Gajzágó Salamon, Gál Miklós, Gránzenstein Gusz
táv, Gromön Dezső, Házmán Ferencz, Hevessy Ber
talan, Horváth Jánoz, Hosszú József, Högyészy Gyula, 
Huszár Imre, Huszár István, Henter Géza, IJátz 
Vilmos, Hervoics István, Horváth Péter, Janicsáry 
Sándor, Joneszku Döme, Justh József Jancsó Ist
ván, Jozipovics István, Jellasics Kázmér, Kabos Imre, 
Kcddrovics András, Kazinczy István, Károlyi Ede 
gr., Keményfy János, Kende Kamit, Klapka György, 
Krajcsik János, Keresztury Ede, Kraljevics Benő, 
Kugler István, Khuen Henrik gr., Kraljerics Mi-
rost, Latinovics Vincze, Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Majláth Lstván, Máriássy Béla, Máttyus 
Arisztid, Máttyus Uzor, Mihályi Péter, Mikó Lmre 
gr., Miletics Szvetozár, Mocsonyi Jenő, Molnár And
rás, Molnár Pál, Maller Miksa, Nehrebeczky Sán
dor, Németh, Albert, Ocskay Rudolf, Olgyay Zsig
mond, Orczy Elek br., Paczolay János, Patrubányi 
Gergely, Pásztélyi János, Perényi Zsigmond br,. 
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Perczel Béla, Pethes József, Podmaniczky Frigyes 
tr., Popovics Zsigmond, Pribék Antal, Pulszky Fe
rencz, Pejacsevics Nándor gr., Badvánszky Károly, 
Ragályi Gyula, Rákóczy János, Rimanóczy Fe
rencz, Román Sándor, Rőth László, Rédey István, 
Rauch György br., Salamon Lajos, Salamon Tódor, 
Sipos Orbán, Siskovics Tamás, Sulyok Ede, Szabó 
Imre, Szentpály Jenő, Szilágyi Lajos, Szilágyi Vir
gil, Szilvay Károly, Szlávy József, Szluha Benedek, 
Szomjas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsig
mond, Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., Ugrón 
Lázár, Urbanovszky Ernő, Vass Sámuel gr., Vay 
Béla br., Vay Mihály gr., Várady Jánoz, Vidacs 
János, Vodiáner Albert br., Vukovics Sebő, Vukoti-
novics Lajos, Vukovics István, Zahornáczky Pál, 
Zmeskál Zoltán, Zuvich József, Andrássy Gyula, An
talfy Károly, Babes Vincze, Barcsay Kálmán, Bay 
Ferencz, Bánfy Albert br., Bánfy János br., Be-
nedicii Albert, Benkő József, Berde Mózes, Berényi 
Ferencz gr., Binder Mihály, Bobory Károly, Boros 
Pál, Brezovay László, Buttyán László, Bataglia-
rini Pál, Ciotta János, Csáky Tivadar gr., Császár 
Bálint, Caar János, Danid Márton, Degenfeld Gusz
táv gr., Drágfy Sándor. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa): 
Igennel szavazott 169, nem-mel szavazott 12 7, 
elnök nem szavazott, távol volt 133. 

E l n ö k : A többség tehát a központi bi
zottság véleményét elfogadta. Méltóztassanak e 
vélemény következtében a megállapított összeget 
meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a pénzügyi bizottság zárjelentésének következő részét) : 
„ Továbbá a nyugdijakat illetőleg, melyek tekin
tetében mindekkoráig törvényes intézkedés nem 
történt, és igy egy határozott összegnek megál
lapítása a jelenben még nem lehetséges — meg
jegyeztetik a bizottság által, hogy az előirány
zatba tet t 2.754,507 forintnyi összegből a bi
zottság, tekintettel arra, hogy ha a pénzügyi 
bizottság javaslata e tekintetben elfogadtatnék, 
némely nyugdijak töröltetni fognak, másutt pe
dig, annak folytán, hogy az illetőknek egy egész 
évi fizetés végkielégitniénykép lesz kifizetendő, 
az 1870-ik évben még több is fog szükségeltetni, 
mint az illetőkre az előirányzatnál alapul volt 
véve, — kerekszámban 2.700,000 forintot vélt 
e sommázatba fölveendőuek. 

A fedezetet illetőleg utal az alulírott bizott
ság arra, hogy azon 720,000 forintnyi tétel, 
mely a költségvetés beterjesztésekor a földadó
nak 29 százalékon fölüli százalék-törtje mellőzé
sével, mint bevételi kevesblet a pénzügyminiszter 
által jelezve volt: ez utóbbinak azon nyilatko
zata folytán, hogy a nevezett összeg, tekintettel 

a költségvetés mérlegére, a fedezetben nem nél-
külöztethetik, a bizottság által az államjővedel-
mek illető ágánál fölvétetett, minek folytán a 
rendes fedezet ugyanekkora sommával az elő
irányzottnál nagyobb tételben jelentkezik." 

E l n ö k : Megszavazza a t. ház a 2.700,000 
forintot 1 (Megszavazzuk! Nem szavazzuk!) Kik 
megszavazzák, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség megszavazza. A pénzügyminisz
térium budgetjénél van még néjiány tétel meg
szavazandó. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó -• A pénz 
ügyminiszterium költségvetésének jelentése al
kalmával a jelentésben foglalt egy-két tétel
ről azért nem lehetett véglegesen határozni, 
mert egy indítvány volt tárgyalás alatt, mely 
csak most fog vitatás alá kerülni. A pénzügyi 
bizottságnak a költségvetés ezen tételeire vonat
kozó jelentése következőleg hangzik (olvassa:) 

„A pénügyminiszterium költségvetésének 
rendes szükségleti tételeit illetőleg megjegyzendő 
még, hogy alulírott bizottság, az alsóbb fokú 
pénzügyi tisztviselők által fizetésjavitásért be
nyújtott s a bizottsághoz utalt folyamodás kö
vetkeztében, tekintettel a folyamodók csakugyan 
súlyosnak fölismert anyagi helyzetére, egyetér
tésben a pénzügyminiszterrel, azon megállapo
dásra jutott , hogy a t. képviselőház elé a kö
vetkező indítványt terjeszsze : 

Először : hogy addig is, míg az államhiva
talnokok állását, fizetési, nyugdíjazási és egyéb 
viszonyait szabályzó rendszeres törvény alkottat
nék, a 400 forinton aluli fizetésben levő hiva
talnokok flzetvénye olykép emeltessék, hogy a 
központban, s jelesen a pénzügyminisztérium ke
belében s egyéb pénzügyi hivatalokban alkalma
zott tisztviselők évi fizetése 500 forintnál, a vi
déki pénzügyi hatóságoknál pedig alkalmazottaké 
400 forintnál kevesebb ne legyen. Ellenben az 
ugyanezen minisztérium alá tartozó áilamjószá-
gokon elhelyzett tisztviselőknek, mint a kik fa
luhelyeken lakván, a drágaság nyomasztó hatá
sának nincsenek annyira kitéve, fizetése a je
lenlegi maradjon. Egyéb minisztériumokról azért 
nem levén szó, mivel azok egyikében sincsenek 
oly tisztviselők alkalmazva, a kiknek fizetése 
400 forintnál kevesebb volna. 

Másodszor: az itt indítványba hozott fizetés
emelést azonban takarékossági tekintetből a bi
zottság nem állandó és változhatlan mérvként, 
hanem csak fizetési pótlékként véli megszavazan-
dónak, minek folytán az illetők nyugdijösszegei 
kiszabásánál e fizetósjavitás nem lesz tekintetbe 
veendő." 

A pénzügyi bizottság jelentésének ezen pont
jaival áll összeköttetésben azon indítvány, melyet 
felemlíteni bátor voltam. 
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E l n ö k : Ezen tárgyat azért méltóztattak 
elhalasztani, mert Deák Ferencz képviselőtársunk 
egy indítványt nyújtott be, mely szerint a ház 
által minden minisztériumnál alkalmazott kisebb 
fizetésű hivatalnok járandóságát főiemeltetni 
kéri, és nehogy a kettő kőzött különbség legyen, 
együtt fog tárgyaltatni. Méltóztassék Deák Fe
rencz képviselő urnák fölolvasandó indítványát 
tanácskozás alá venni és a fölött határozni. 

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

S z é l l K á l m á n p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g i e l ő a d ó : A kérdéses indítványt a t. ház 
jelentéstétel végett a pénzügyi bizottsághoz 
méltóztatott utasítani. A pénzügyi bizottság az 
e tekintetbeni irányelveket megállapította, és a 
következő jelentésben, melyet azonnal bátor le
szek felolvasni, terjeszti a ház elé. 

Miután a pénzügyi bizottság ezen jelentés
ben kifejtette azon nézeteket, melyek ezen véle
mény megállapításában vezették, nem kívánom 
ezen jelentést bővebben indokolni és azért csak 
egyszerűen ajánlom, a t. háznak elfogadás vé
gett. (Olvassa a pénzügyi bizottság jelentését.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Indítványom
nak két része volt. Egyik vonatkozott az alsó 
rendű hivatalnokokra, másik pedig a szolgákra. 
Meg nem különböztettem : i t t és a vidéken, 
egyiknek ugy, mint a másiknak fizetését 20%-al 
óhajtottam fölemelni. Ezen indítványt tárgyalta 
a pénzügyi bizottság részletesen és behatóan, és 
szükségesnek látta a hivatalnokok fizetését nem 
ugyan 20%-al, de mégis annyira fölemelni (Hall
juk!) hogy a központiak közöl mindegyiknek 800 
forint fizetése legyen. Habár ez kevesebb mint 
én indítványoztam, de a fölhozott okoknál fogva 
az ország közpénztárának kimerítése tekintetéből 
én a pénzügyi bizottság véleményének ezen ré
szét egészen elfogadom, és részemről teljesen 
megnyugszom benne, mert hiszen azon hivatal
nokokon némileg e felemelés által mégis segítve 
van. A mi a szolgákat illeti, azok fizetését a 
pénzügyi bizottság elegendőnek tartja; én azon
ban megvallom, hogy azt némely helyütt, a köz
ponton pedig átalában kevésnek tartom. Hiszen 
itt úgysem lehet jogról vagy követelésről szó, 
csak méltányossági tekintetekről ; én elismerem 
fontosságát a pénzügyi bizottság által fölhozott 
okoknak, s azért csak a Buda-Pesten alkalmazott 
államhivatali szolgák fizetésére kívánom szorítani 
indítványomat, és épen a fölhozott tekintetekből 
nem kívánom a 20%-nyi felemelést, hanem meg 
tudnék nyugodni szívesen abban, — mert azt hi
szem, hogy ez által is némileg segítve lenne raj
tok — ha rendes fizetésök fölemeltetnék, t . i. a 
házbért ós ruhapénzt oda nem értve, 10°/0-al; ez 
magában nem nagy összeg, mert ha a hivatal

szolgákat, még a curiáét is együvé veszszük, alig 
menne ez összeg 6 — 7000 forintra, s azt hi
szem, hogy az az 54,000 forintból uj terheltetés 
nélkül is kikerül. 

Én tehát, — a mi nem mindennapi dolog, — 
magam módosítom indítványomat. De, mert az 
egészet elérni ugy is tudom: hogy nem lehet, 
meg hogy az egész ellen fontos okok is vannak; 
azt óhajtanám kimondatni: hogy a Buda-Pesten 
alkalmazott, államhivatali szolgák rendes fizetése 
az itteni nagyobb drágaság tekintetéből 10%-al 
a folyó évre fölemeltessék; e fölemelés a szállás-
és ruhapénzre ki nem terjed. E csekély összeg 
megszavazását a szolgákra nézve bátorkodom 
ajánlani a t. háznak. (Elfogadjuk.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Magam is mél
tányosnak tartom azt, hogy az alsó rendű hiva
talnokok fizetése, mely igen csekély, fölemeltes
sék, hanem nem értek egyet abban sem a t. 
indítványozó úrral, sem a pénzügyi bizottsággal, 
miszerint ez által uj teher rovassák az adózó 
népre; hanem azt gondolom, hogy lehet módot 
találni, hogy a nélkül, hogy uj tehert vállal
nánk, e kívánság teljesüljön; jelesül ugy, ha elő
ször a hivatalnokok számát kevesbítjük; másod
szor, ha a nagyobb hivatalnokok fizetését leszál
lítjuk. Azt gondolom, t. ház, hogy egyik mód, 
ugy mint a másik mód lehetséges, és a budget 
tárgyalása alkalmával több részről hangsúlyozva 
volt, miszerint némely minisztériumnál túlságos 
a személyzet. Vukovics t. barátom be is adott 
e-tárgyban egy indítványt, melyben oda kérte 
utasíttatni a miniszterebet, hogy mutassák ki 
részletesen, hány személyre van szükségök, és 
hogy e fölött azután a ház határozzon. Én 
ugyan részemről nem gondolom, hogy ezen módja 
a vizsgálatnak czélhoz vezessen,unert félek attól, 
hogy a miniszter urak nem igen fognak meg
hálni akarni azoktól, kiket már kineveztek, s 
én részemről sokkal czélszerübbnek tartanám azt, 

| ha a ház maga küldene ki parlamenti bizottsá
got, mely e tárgyban vizsgálatot tenne. 

Én, t. ház, maguktól az illetőktől tudom, 
hogy vannak a minisztériumokban egyes osztá-

I lyok, melyekben sokkal kevesebbet dolgoznak 
I mint másokban, és sokkal kevesebbet, mint le-

hetne dolgozni. En tehát azt gondolom, hogy a 
hivatalnokok számának leszállítása nem oly kí
vánság, mely elérhetlen volna; de nem méltány
talan az sem, miszerint a magasabb rangú hi-

| vatalnokok fizetései szintén leszállittassanak. Volt 
már alkalmam említeni példát arra, midőn Olasz-

! ország hasonló körülmények közt volt, mint Ma-
| gyarország, hogy t. i. évről évre növekedett a 
I deficit. Az történt, hogy a magasabb hivatalno-
\ kok a miniszterektől kezdve a maguk fizetéseiket 

leszállították. A királyt emiitettem annak ideje-
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ben, és most, mintán a hivatalnokokról van 
szó, nem akarok a királyról szólni, ámbár azon 
példa is ajánlásra méltó, mert ott a király pro-
prio motu 3.000,000 franccal szállította le a maga 
civillistáját. 

Én tehát t. ház, hogyha a költségek ke-
vesbitésének ezen módja elfogadtatik, szóval, ha 
ez által nem szaporitatik a költségvetés: elfo
gadom az alsóbbrendű hivatalnokok fizetésének 
szaporítását. Különben pedig kénytelen lennék 
ellene szavazni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e ; Tágadhatlan, hogy igen 
fontos és figyelemre méltó az, a mit Iráayi Dá
niel t. képviselő ur mondott, de azt hiszem, 
hogy ezekről majd a jövő évi költségvetésnél 
fogunk szólni. — Most csak a napirenden levő 
tárgyra nézve teszek egy észrevételt, t. i. Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének indítvány ára, 
melyet most olykép formulázott, hogy a buda
pesti hivatalnokok és szolgák fizetései 10°/o-kal 
emeltessenek. E tekintetben hivatkozom t. ház arra, 
a mit a pénzügyi bizottság is előhoz véleményében, 
melyben azt mondja, hogy valahányszor a központi 
kormánynál levő szolgák állomása üresedés
ben van, mindannyiszor annyi versenyző jelenik 
meg, mint sehol másutt. A tapasztalás tehát 
okvetlenül mutatja azt, hogy ezen állomásokkal 
oly előnyök vonnak összekötve, melyek a költ
ségvetésben nincsenek kitéve, de a melyek min
denesetre olyanok, hogy ezen szolgák szükséggel 
nem küzdenek. Oly állomások ezek, melyekre 
nemcsak azok folyamodnak, a kik magán szol
gálatban állanak, hanem azok is, kik máskép 
vannak elfoglalva. Azt hiszem tehát, hogy je
lenleg, midőn úgyis deficit fedezésével küzdünk, 
ezen fizetéseket ne emeljük föl, és ajánlom elfo
gadás végett a pénzügyi bizottság véleményét. 
(Smvasmnk!) 

E l n ö k ; Első a bizottság véleménye. A 
vélemény Deák Ferencz indítványának egyik ré
szét t. i. a szolgák fizetésének emelését egészen 
elejti, a másik részre nézve pedig, t. i. a hiva
talnokok fizetésének fölemelésére nézve tabella-
ris javaslatot ad elő. Arra kell tehát először 
szavaznunk elfogadja-e a ház, vagy nem, vagy 
pedig mivel a szabályok megengedik, hogy a 
kérdés megosztassék ott a hol a tárgy kívánja, 
tehát a kérdést igy teszem föl: Elfogadja-e a 
ház, vagy nem a pénzügyi bizottság véleményé
nek azon részét, a mely szerint a kisebb hiva
talnokok fizetése bizonyos schema szerint emel
tessék. A kik elfogadják méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség tehát elfogadja a pénz
ügyi bizottság véleményének ezen részét. A má
sik része a pénzügyi bizottság véleményének 
átalán véve az, hogy a szolgák fizetése ne javít
tassák. A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 

KÉPV. H, NAPLÓ 18 -̂f- vn. 

(Megtörténik.) E szerint tehát a pénzügyi bizott
ság véleményének mindkét része elfogadtatik. 
Kívánják a részletes fölolvasást ? (Nem!) Tehát 
csak az átalános összeget mondom, a mely 9670 
irtot tesz. 

Ezzel kapcsolatban áll a pénzügyminiszté
rium hivatalnokai fizetésének javítása. Ez any-
nyiban különbözik az elébbenitől, mert itt van
nak oly kis fizetési hivatalok is, melyek másutt 
nincsenek. Ezekre nézve külön javaslatot adott be 
a pénzügyminiszter ur. 

A kérdés tehát az: vajon ugyanazon schema 
alkalmaztassék-e a pénzügyminisztérium hivatal
nokaira is, a mi a többi minisztériumokéira alkal
maztatott, vagy pedig külön alkalmazást kíván a 
miniszter ur? 

L ó n y a y M e n y h é r t ; T. ház! Bizonyos 
tekintetben különbség van a részben a pénzügy
minisztérium és a többi minisztérium kis fizetési! 
hivatalnokai közt: mert a pénzügyminisztérium
ban vannak olyan hivatalnokok, kik a vidé
ken gazdaságoknál szolgaiván, más előnyeik is 
vannak; ezekre nézve nem hoztam javaslatba a 
fizetésfölemelést. Az én javaslatomban ki van 
számítva, hogy mind a kettőre kitelik az ösz-
szeg. Méltóztassanak tehát a mellett maradni. 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! Én. épen a 
pénzügyi hivatalokban szolgáló egyének fizetéseit 
nem kívánom fölemelni. Nem, annyival inkább, 
mert tudjuk azt, hogy azon financzok, azon adó
hivatalnokok, a kik a vidéken laknak, akkor, 
midőn adóbehajtás tekintetéből a vidéken uta
zást tesznek, igen nagy dijakat Ítélnek meg ma
guknak és fizettetnek meg az adózó néppel. Én 
tehát soha és semmiféle körülmények közt 
azoknak fizetését javítani nem akarom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Azon képviselő urak, kik a pénz
ügyi bizottság indítványát elfogadják, méltóztas
sanak fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : ügy tudom, t. ház, hogy a költség
vetésnek minden tétele, mely a minisztérium 
által beterjesztetett, most meg van szavazva. — 
Azonban van egy tétel, a mely fölött a ház még 
nem intézkedett, és ez az államszámvevőszékre 
előirányzott 80,000 frt. Erre nézve nem történt 
még szavazás. Azt tartom, miután a törvény 
tárgyalása még folyamatban van, más részről pe
dig reménylhető , hogy az államszámvevőszék 
nem sokára életbe lép, de ha nem lép is életbe, 
ugyanezen teendőkkel a főkönyvelési osztály van 
megbízva: okvetlenül szükséges, hogy a költség
vetésben általam javaslatba hozott 80,000 frt 
iránt a ház határozatot hozzon. Ha egyszer az 
államszámvevőszék elnöke kineveztetik vagy meg-
választatik és a törvénv értelme szerint mü-
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kődését az államszámvevőszék megkezdi, az ál
lamszámvevőszékre vonatkozó törvény értelmében 
az elnök saját költségeire nézve maga tesz elő
terjesztést a háznak; tehát ha nagyobb összeg 
igényeltetik, azt megszavazni a háznak mindig 
jogában és módjában lesz. 

Azonban tekintetbe véve azt, hogy január 
elsejétől, mint a múlt évben, a főkönyvelési osz
tály működik és annak tisztviselői vannak: azok 
számára bizonyos összeget elő kell irányozni. — 
Arra kérem tehát a t. házat: méltóztassék ezen 
általam előterjesztett összeg megszavazása iránt 
is intézkedni. 

E l n ö k : A költségvetés átalános összeál
lításában van egy összeg aversionaliter 80,000 
frtra előirányozva. — Nem tudom méltóztat
nak ezen összeget most megszavazni, vagy pedig 
csak akkor, mikor az államszámvevőszék már 
törvényileg elfogadtatott? 

A pénzügyi bizottság, ugy tudom, ez iránt 
még nem nyilatkozott. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A pénzügyi bizottság nem nyilatko
zott azért, mert azt hitte, valamint magam is 
azt hittem, hogy addig, mig ezen tárgyakon ke
resztül megyünk a törvény életbe lép, és akkor 
az államszámvevőszék elnöksége fog az állam
számvevőszék költségei iránt előterjesztést tenni. 
De miután a tudva levő körülményeknél fogva 
még a törvény nem lépett életbe, hanem eljött az 
ideje annak, hogy az államköltségvetés defini-
tive megállapittassék: czélszerü volna ezen ösz-
szeg iránt intézkedni, mert jelenleg is történnek 
már ebből fizetések. Ez utóbbi körülmény azon
ban nem praejudicál annak, hogy később az ál
lamszámvevőszék elnöke által tett kiszámítás 
szerint intézkedjék a ház véglegesen. Azért szük
séges tehát, hogy a ház most intézkedjék, mi
után az egyes minisztériumok által beterjesztett 
tételek már mind megszavaztattak ; de szüksé
ges ez azért is, mert a fedezetről kell gondos
kodni, harmadszor szükséges azért, mert itt az 
ideje, hogy — a múlt évi szokás szerint — a 
ház által megszavazott tételek még egyszer vég
legesen törvényjavaslat formájában megállapit-
tassanak. 

Hogy pedig ezt tehessük, szükséges, hogy 
ezen összeg iránt is hozassék határozat. (He
lyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én azt hi
szem, hogy ezen tárgyban sem lehet eltérnünk 
az átalános szabálytól, mely azt rendeli, hogy 
minden pénzügyi kérdésre nézve előbb a pénz
ügyi bizottság adjon véleményes jelentést. (He
lyeslés a bal oldalon.) Az mondatott itt, hogy az 
államszámvevőszék költségeire 80,000 frt sza
vaztassák meg, de egyszersmind azt is mondja 

a miniszter ur, hogy nem ugyan az államszám-
vevöszékre, hanem a főkönyvelési osztályra kell 
azon 80,000 frt. Már ezen ily rövid indokolás
nál fogva sem lehet tehát ezen összeget azon
nal megszavazni. Méltóztassék tehát e tárgyat 
előbb a pénzügyi bizottsághoz utasítani; a pénz
ügyi bizottság elő fogja terjeszteni véleményét, 
és a ház majd akkor fog fölötte határozni. 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni: most 
kivánják-e ezen összeget megszavazni, vagy pe
dig azt előbb a pénzügyi bizottsághoz utasítani í 
(Fölkiáltásók jobb felől: Szavazzuk meg most. Bal 
felől : A pénzügyi bizottsághoz.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Bocsánatot 
kérek, de mind az elnök urnák, mind magának 
az igen t. miniszter urnák nyilatkozatából kive
hetjük azt, hogy a pénzügyi bizottság e tárgy
ban még nem nyilatkozott, véleményt nem adott. 
Nem kétlem, hogy ennek az az oka, a mit a t. 
miniszter ur előhozott, de nekünk meg kell tar
tanunk a szabályt, a melyet magunknak hoz
tunk, és a mely azt rendeli, hogy pénzösszeget 
egyszerre, a pénzügyi bizottság meghallgatása 
nélkül nem szavazunk meg. Ha a bizottság iga
zoltnak fogja találni ezen összeget, akkor meg
szavazzuk, ha pedig nem, akkor nem szavazzuk 
meg. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Arra vagyok bátor figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ma 22-ike van, és igy a pénz
ügyi bizottságnak a törvény összeállítását kel
lene minél előbb elkészítenie, hogy az elkészül
vén, a maga rendjén átküldethessék a felső ház
hoz. Azért bátor vagyok arra kérni a pénzügyi 
bizottságot, hogy — ma délután összeülvén — 
a mi reá bizva van, azt egészen elvégezze, s 
holnap jelentését megtegye. 

C s e n g e r y A n t a l : T. ház! Épen az 
iránt akarok én is fölszólalni, a mit a t. elnök 
ur érintett. Fölkérem ugyanis a pénzügyi bi
zottságot arra, hogy ülés után itt maradni mél
tóztassanak. Miután azt hiszem, hogy azonnal 
be lesz fejezve az ülés, azonnal összeülhetünk 
és e tárgy elintézése sem fog sok időt venni 
igénybe. 

A mi azonban a törvény összeállítását il
leti, az nem történhetik meg oly rögtön, mint 
azt elnök ur gondolni méltóztatik. Méltóztatnak 
tudni, hogy a háznak több rendbeli határozata 
van, melyeket nekünk a budget végleges meg
állapításánál, s külön törvény szerkesztésénél te
kintetbe kell vennünk. Mindezen határozatokat 
össze kell szedni, azokon átmennünk, azokat 
combinálnunk kell, hogy a törvény megállapítá
sánál azon határozatokat, melyek a törvénybe 
fölveendők, abba fölvehessük. Ez — mint mon
dom — rögtön oly rövid idő alatt nem történhetik 
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meg, azonban rajta leszünk, hogy minél elébb 
megfelelhessünk megbízatásunknak. 

Kérem tehát a pénz agyi bizottságot, mél
tóztassanak most ülés után itt maradni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : De az a baj t. ház, hogy jelen
leg nincs tárgy napirendre tűzve. — Volna egy 
tárgy: Zsedényi képviselő ur indítványa, de az 
illető miniszter ur beteg, és igy nem lehet azt 
tárgyalni. 

Ennélfogva holnap ülés nem lesz azért, 
hogy a pénzügyi bizottság elvégezhesse dolgát, 
valamint a központi bizottság is bevégezhesse 
azon törvényjavaslatokat, melyeket az osztályok
tól átvett, melyeket aztáa csütörtökön vagy 
szombaton lehetne előterjeszteni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r ; Bátor vagyok a t. ház becses figyel
mét a napirend megállapításánál egy perezre ki
kérni. (Halljuk') Ha méltóztatnak elfogadni az 
elnök urnák azon kimondását, hogy holnap ülés 
ne tartassák, azt vagyok bátor indítványozni : 
méltóztassék a csütörtöki napirendre a bizott
ságnak a zárszámadások megvizsgálásáról szóló 
jelentését kitűzni. Ez is oly tény, melyet sür
getően el kell végezni, hogy a jövő hónapban 
annál nagyobb erővel lehessen a törvényhozási 
munkálatot folytatni. (FoUááltásók: Ad mA.g nem 
lehet tárgyalni!) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én is a napi
rendhez kívánok szólani. Legelőször is azt va
gyok bátor megjegyezni, hogy a zárszámadások
ról szóló jelentést csütörtökre nem lehet napi
rendre tűzni, mert miután eddig más tárgyak
kal voltunk elfoglalva, nem volt időnk e je
lentés iránt tájékozni magunkat. Azért kérem, 
méltóztassék azt szombatra napirendre tűzni. 

Továbbá bátor vagyok megjegyezni azt is, 
hogy vau még egy határozati javaslat azon kí
vül, s ez Vukovies képviselőtársam határozati 
javaslata, melyre nézve, — ha jól emlékszem, — 
ki volt mondva, hogy a budget befej eztetése 
után azonnal napirendre tűzetik. Én óhajtom, 

hogy ennek tárgyalása se halasztassek hosszura, 
s igy ezt lehetne most a csütörtöki napirendre, 
vagy legfölebb a csütörtöki ülésben szombatra 
kitűzni. 

Lónyay Menyhért pénzügyini-
j n i s z t e r : Annyival inkább jó a zárszámadások 
j iránti jelentést csütörtökre tűzni napirendre, 
j mert ha csütörtökre nem tűzetik, — miután a 
j pénzügyi bizottságnak a budget iránti jelentése 
• már szombaton a ház asztalára kerülend, — ak-
j kor ennek tárgj^alására idő nem lenne. Legalább 
j tehát időt nyerünk, ne is vesztegessük az időt 
I más tárgyakkal, ugy is ki volt már ez osztva, 
I mindenki olvashatta, s mindenkinek kezénél volt. 

Legczélszerübb lesz csütörtökre tűzni napirendre. 
E l n ö k - De csütörtökre hihetően maga a 

; pénzügyi bizottság is jelentést tesz. 
I G h y c z y K á l m á n : Azt gondolom, t. 
, ház, hogy a pénzügyi bizottság jelentése, mely 

a költségvetési törvényről be fog adatni, azon 
alkalommal, midőn beadatik, a ház idejét nem 
fogja elvenni, mert az akkor azonnal az osztá
lyokhoz utasitatik ; nem áll tehát semmi ellen 
annak, hogy a zárszámadás iránti jelentés szom
batra fölvetessék, De ha szombatra mégis a két 
tárgyat soknak gondolná a t. ház, akkor talán 

; t. elvbarátim is jónak fogják találni azon kéré-
I semet.hogy péntekre tűzessék ki e tárgy.—(Föl-
j kiáltások: Ünnep van!) 

Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ed-
j dig egészen más tárgyakkal levén elfoglalva, nem 
| vehettük tanácskozás alá ezen fontos munkát. 
j szükséges pedig, hogy ezt combináljuk, érfeekez-
í zünk elvbarátainkkal. Ennélfogva én bátor va

gyok ajánlani, hogy szombatra tűzessék ki e 
tárgy. 

E l n ö k : Csütörtökre lesznek sürgős apróbb 
törvényjavaslatok beadva, s a pénzügyi bizott
ság is tesz előterjesztést, tehát úgyis hihetően 
szombatra marad a zármadásnak tárgyalása. 

Az ütés végződik d. u. ?U órakor. 
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