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tárgyalás. (Jobb felől fdUáltások: Kisebbség! Zaj.) vajon délutáni 4 vagy 5 órakor tartassék-e az 
Én többségnek találtam, és a határozatot e sze- ülés? (Felkiáltások: 5-kor!) Tehát d. u. 5 órakor 
rint ki is mondtam; ha kételkednek benne, szám- lesz az ülés. 
láljuk meg a szavazatokat. (Fdkiáltás jobb felől: 
Maradjon a határozat!) Abban van még eltérés: • Az ülés végződik d. e. 11 órákor. 

91. országos ules 
1869-dik évi deczember 20-án 

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: Szalay Sándor törvényjavaslata az adószedési és költségfedezési fölhatalmazásról tárgyalás alá 
vétetvén, a központi bizottság szerkezete szerint megállapíttatik. A főrendek üzenik, hogy a pénzügyi törvény
székekről, a részvénytársulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetékekről, a bélyeg- és illetékszabályok 
érvényének meghosszabbításáról, végre a tőzsdebiróságokról szóló törvényjavaslatokat, az utóbbit módosítással, elfogadták. 

A kormány részéről jden vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. u. 5 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
délelőtti ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs ellene észrevétel? 
D i e t r i c h I g n á e z : T. ház! Midőn reg

gel a szőlőváltságról szóló törvényjavaslatot elő
terjesztettem : a t. elnök ur azon határozatot 
mondta ki, hogy a törvényjavaslat indokaival 
fog kinyomatni, miután hosszasabb indokolás 
mellett terjesztettem elő a törvényjavaslatot; a 
jegyzőkönyvben azonban csak az van mondva, 
hogy a törvényjavaslat kinyomatik. Kérem te
hát hozzátétetni, hogy az indokolásával együtt. 

E l n ö k : Ki fog igazíttatni. Egyéb észre
vétel nincs ? (Szünet múlva:) Tehát a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Következik a napirenden levő tárgy: a 
Szalay Sándor képviselő által beterjesztett tör
vényjavaslat és a központi bizottságnak rá vo
natkozó jelentése. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Sza
lay Sándor törvényjavaslatát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését. Azután szól:) Engedje 
meg a t. ház, hogy mint a központi bizottság 
előadója röviden körvonalozzam azon álláspontot, 

melyet a központi bizottság e törvényjavaslat 
megítélésében elfoglalt. (Halljuk!) 

Midőn a t. ház tegnapi ülésében e törvény
javaslatot az osztályokhoz utasította, elvben el
fogadta és szavazatával mintegy szentesitette 
azon nézetet, hogy az 1870-ki államköltségvetés 
tárgyalásába, az idő rövidségénél fogva épen 
azért, mert felette bővebben, behatóbban, rész
letesebben kivan tanácskozni a f. év még hát
ralevő és amugyis ünnepek által megszakasztott 
napjaiban nem kivan bocsátkozni. 

A központi bizottság midőn véleményét a 
törvényjavaslat felett a tisztelt háznak bemu
tatja, mindenekelőtt kénytelen kimondani azt, s 
én vagyok szerencsés annak nevében kiemelni, 
hogy nem marad egyéb hátra a központi bizott
ság nézete szerint a kérdés jelen stádiumában, 
nehogy az állam szükségletei fedezet nélkül ma
radjanak, nehogy az államháztartás felzavarásá
val az álamgépezet megakadjon, nem marad, 
mondom, egyéb hátra, mint indemnity által fölha
talmazni a minisztériumot, hogy az állam költsé
geit és kiadásait fedezze. 

A központi bizottság a törvényjavaslat tár
gyalásánál az indemnity megajánlásában két 
utat látott : az indemnityt vagy az 1869-ik évi 
költségvetésre fektetni, vagy azt a pénzügyi bizott
ság által előterjesztett és 1870-re praeliminált 
államköltségvetésre alapítani. 

Midőn a törvényjavaslatot a központi bi
zottság elfogadta, ugyanakkor a második mód 
követését ajánlotta a t. háznak, és tette azt 
teljes meggyőződése szerint azért, mert az 1869-ki 
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államköltségvetésbe való alapitása az indemnity-
nek a központi bizottság előtt igen nagy nehéz
ségekkel és igen nagy kiviteli akadályokkal já
rónak tűnt elő; tette azért, mert a 69-ki és 
?'0-ki költségvetés közt lényeges kölönbséget lá
tott, s épen e különbség volt fő indoka annak: 
miért javasolja az indemnityt az 1870-ki költ
ségvetésre fektetni. Az 1870-re előirányzott költ
ségvetés ugyan még koránsem normális, és nor
mális budgetről addig nálunk nem is lehet szó, mig 
a reformok, legalább legfőbbjein, az igazságszolgál
tatás, biróságok, megyék rendezésén keresztül 
nem esünk; de bizonyos irányban tagadhatlan, 
hogy az 1870-ki költségvetés előirányzata, ugy, 
a mint előttünk fekszik, közelebb áll a normális 
budgethez mint az 1869-ki. Az 1869-ki bud-
getre nem alapitható az indemnity a központi 
bizottság véleménye szerint már csak azért sem, 
mert a honvédelmi tárcza, hacsak az oly jó si
kerrel megindult honvédség reorganisatióját fél
beszakítani nem akarjuk, az 1869-ki költségve
tés alapján egy napig sem látható el a szüksé
ges költségekkel; vannak azon kivül tárczák, 
melyeknek előirányzata annyira különbözik a 
69-ki előirányzattól, hogy a legnagyobb zava
rok nélkül és az adminisztratio megakasztása nél
kül valósággal nem szorithatók vissza a 69-ki 
költségvetés keretébe. Ilyen a közlekedési és 
közmunka, ilyen a közoktatási minisztérium 
költségvetése. De ezenkívül a többi minisztérium 
1870-ki költségvetéseiben is annyi változás tör
tént — hasonlítva a 68-ki költségvetéshez — hogy 
lényeges közérdekek veszélyeztetése és a közad-
minisztratió nagy kára nélkül alig volnának 
ezen különbözetek figyelmen kivül hagyhatók. 

Azért, t. ház, a központi bizottság egyhan
gúlag azon nézetben volt, hog}~ az 1870-ki ál
lamköltségvetés azon alakban, a mint azt a 
pénzügyi bizottság előterjesztette, lehet egyedül 
azon alap, melyre helyesen fektethető az adandó 
felhatalmazás. 

De volt még más indoka is a központi bizott
ságnak. Többek közt különösen a helyes ellen
őrzés és elszámitás szempontja is egyik indok 
volt, mely a központi bizottságot elhatározásá
ban vezérelte. A központi bizottság a helyes el
számolás lényeges akadályait látta abban, ha az 
év első részében oly alapon kezdetik meg az el
számolás, melyet a másik részben meg kell 
szüntetni. 

Igaz, hogy a képviselőház a költségvetés 
részletes tárgyalásánál módosításokat tehet és 
valószínű, hogy fog is tenni; a központi bizott
ság ezt jól tudta ; de miután mégis azon keret, 
melyben a tárgyalás mozog, ugyanaz marad, ez 
lényegileg fog különbözni azon alaptól, melyen 
az év első részének költségvetése tárgy altatott. 

Ez a központi bizottságot nem tántorította 
meg meggyőződésében, s azért van szerencsém a 
törvényjavaslatot ugy a mint azt a központi 
bizottság szövegezte, a t. háznak ajánlani. (He
lyeslés jobb felöl.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk!) Mi
előtt a szőnyegen levő tárgyra nézve részle
tezném nézeteimet, legyen szabad annak kijelentése 
után, hogy én a törvényjavaslatot ugy, a mint 
azt a központi bizottság előterjesztette, el nem fo
gadom, legelőször is az igen t. előadó ur beszé
dére kell tennem egy pár észrevételt. 

A t. előadó ur azt monda, hogy a képvi
selőház annak kimondása által, hogy ezen tör
vényjavaslatot tárgyalni akarja, azt elvben már 
elfogadta. Én, részemről, egyszerűen és csak a 
jövőre való tekintetből akarom erre megjegyez
ni, hogy nem fogadhatom el azon magyarázatot, 
mely szerint azon körülmény, hogy a ház vagy 
bárki valamely törvényjavaslatot tárgyalni akar, 
már annyit jelentene, hogy annak elveit magáévá 
teszi. Mert igen sokszor lehet és kell óhajtanunk, 
hogy valamely tárgy megvitattassék a házban, és 
épen azért tárgyalni kívánunk valamely tör
vényjavaslatot, a nélkül, hogy ez által már az 
elvet, melyet az magában foglal, elfogadtuk 
volna. 

Az igen t. előadó ur indokolásában felhozta 
az ellenőrzési szempontot, azt mondván, hogy 
az 1870. évi költségvetést kell alapul venni, 
mert ez által az ellenőrzés könnyebben lesz telje
síthető; míg, ha az 1869-i vétetnék alapul, az 
év egyik részében egy, másik részében más rend
szer szerint kelletvén eszközölni a könyvezést, az 
ellenőrködés nagyon meg volna nehezítve. Ki
mondta azon nézetét is, hogy, ha teljes normá
lis budget a reformokig nem lehet is, de min
denesetre az 1870. évi budget sokkal közelebb 
áll egy normális budgethez, mint az 1869. évi; 
tehát már ennélfogva is erre kell az általa úgy
nevezett indemynitit alapítani. 

A mi az elsőt illeti, a két eset közül egy 
állhat : vagy az, a mi, hitem szerint, csakugyan 
ben van a törvényjavaslatban, a mint előter
jesztetett, hogy ezen javaslat által az ország
gyűlés saját kezeit megköti a jövő 3/4 évre is; 
vagy nem. Ha ez foglaltatik benne, akkor 
egyforma vezetése a könyvezésnek, igaz, biztosít
va van, de a háznak alkotmányos joga meg van 
csorbítva. (Helyeslés a bal oldalon.: Igaz!) Ha nem 
ez foglaltatik benne, akkor nem látom át, hogy 
a könyvezés tekintetében minő könnyebbség ho-
zatik létre. De egyátalában ezen szempont én 
előttem irányadó nem is lehet, mert e szerint 
nem arról lehet szó, hogy az ellenőrködés köny-
nyebb vagy nehezebb legyen ; hanem csakis ar
ról, hogy a finánczminiszterium közegeinek ke-
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vesebb vagy több dolguk legyen. Mert ha az 
1869. budget fogadtatik el alapul és addig, mig 
az 1870. évi meg nem állapittatik, e szerint tör
ténnek a könyvezések , annak csak egy követ
kezéselehet: az, hogy midőn az 1870. évi budget 
is meg lesz állapítva, a mikor különben is — ha
csak a ház nem akarja saját jogait megcsorbi-
tani — az addig történt bevételek és kiadások 
az utólagosan megszavazott budget keretébe 
majd bele illesztetnének, ezek addig mint ide
iglenesen történt kiadások s bevételek fognak 
könyveztetni ugy, mint a megszavazott budget 
szerint könyveztetniök kell. 

A mi azt illeti, hogy nem normális budget 
a 70-ki is, de közelebb áll egy normális budget-
hez, mint az 1869-ik évi: először is azt jegyzem 
meg, hogy, ha meggondolom, hogy a reformok 
irányában mennyire gyengén nyilatkozik — ak
kor, midőn azok valósításáról komolyabban van 
szó — a hajlam: attól kell félnem, hogy, ha a 
reformok keresztülvitelétől teszszük függővé egy 
normális budget lételét, évtizedek fognak eltelni, 
mig normális budgettel birni fogunk. 

De megjegyzem mellékesen még azt is, hogy 
én legalább nem hiszem, hogy a t. ház, midőn 
azon nézetből indult ki, hogy az 18 70-ki budge-
tet tárgyalni alaposan ideje nincs, már most elő
re, a nélkül, hogy azt tárgyalta, hogy azzal 
foglalkozott volna , kimondhassa azt , hogy ez 
helyesebben van szerkesztve, mint az 1869-ki bud
get. Mert ezt csak akkor fogjuk kimondhatni, ha 
a budgetet tárgyalni fogjuk. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

A mi magát a dolgot illeti, én, részemről, 
szomorú dolognak tartom, hogy most, midőn 
már közel három éve, hogy felelős minisztérium 
kezeli az ország ügyeit, ismét oly helyzetben va
gyunk, hogy még azon részleteire nézve is az 
államháztartásnak, melyekre nézve a kiegyezési 
törvények még épen tar tot ták a képviselőház 
jogait, a helyett, hogy a költségvetés helyesen 
és alkotmányosan rnegállapittatnék, ismét meg
hatalmazásról kell szólni. Oka ennek természete
sen igen egyszerű ; oka rejlik nem az átme
net nehézségeiben, mert a sokszor emiitett 24 
óra rég elmúlt, hanem rejlik abban, hogy a t. 
minisztérium teljesen elhanyagolta az országgyű
lés határozatát, azon határozatát, melyet a ház 
saját beleegyezésével alkotott a múlt évben. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Most mi lehet a teendő ? Nem tagadhatom, 
legószszerübb vagyis leglogikaibb volna azt 
mondani, hogy a mely minisztérium ily módon 
hanyag volt oly kötelesség teljesitósében, melyet 
saját maga vállalt magára — mert az 1868. évi 
3002, számú végzés a minisztérium hozzájárulá
sával alkottatott — az a képviselőház bizalmát 
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nem érdemli meg, és igy számára nem kell 
megszavazni a költségvetést. (Helyeslés bal fe
lől. Felkiáltások jobb felől: Kegyes engedelmével meg
szavazzuk !) 

Egészen és teljesen őszinte leszek. (HaU-
Ijuk!) Én ily modorú inditványnyal elő
lépni nem akarok. (Jobb felől: Kár!) Ne 
méltóztassanak találgatni , megmondom az 
okát. Nem állok ilyennel elő azért, mert, mint 
ma a képviselőháznak állását ismerem, ily 
inditványnyal nem eszközölnék egyebet, mint 
a z t , hogy nagy diadalt aratna a miniszté
rium épen azon perczben, midőn arra legkevésb-
bé érdemes. (Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Nem akarva ily inditványnyal előlépni; nem 
akarva és nem akarhatva — valamint ezt már a 
t. ház kebelében többször mondottam is — azt sem, 
hogy az államháztartásban zavar álljon be, 
most nincs egyéb hátra, mint arra törekednünk, 
hogy, ha már az államháztartás zavarnélküli fen-
állásának szempontjából szükséges a jövő év 
első negyedére, vagy legalább bizonyos részére 
felhatalmazás utján intézkedni; e felhatalmazás 
ne csak a kellő korlátok közt adassék, hanem 
az alkotmányosság és a parlamentalismus fogal
mainak is minél inkább megfeleljen és foglal
jon magában intézkedést az iránt is, hogy ezen 
idő minél rövidebbre tétessék. 

Ezen szempontok által vezéreltetve, én a 
törvényjavaslatot, ugy a mint az beterjesztve 
van, részemről nem fogadom el. Nem fogadhatom 
el, mert, először: nem tar tom lehetgségesnek, 
hogy e felhatalmazás egy bizottsági vélemény 
alapján adassék, mely a házban tárgyalva nem 
volt, és mely még alaposan nem ismertetik; de 
nem tar tom lehetőnek továbbá azért sem: mert, 
mig lehetségesnek tartom, vagyis nem lehetségesnek 
tartom, hanem kényszerítve érzem magamat arra, 
hogy egy felhatalmazásba bizonyos feltételek mel
lett beleegyezzem, addig ahhoz, hogy kiadásoknak 
és bevételeknek megállapítása, megszavazása a 
70-ik évi költségvetés alapján történjék, nem fo
gok részemről soha hozzájárulni ; nem fogok 
pedig azért, mert megszavazni egy, e házban 
nem tárgyalt bizottsági vélemény alapján a 
bevételeket és kiadásokat, nem tenne mást, mint 
megszavazni legalább három hónapra a költség
vetést tárgyalás nélkül, a mi pedig ismét nem 
tenne mást, mint ezen szavazás által és —• kény
telen vagyok ismételni — a tisztelt miniszté
rium hibája miatt bekövetkezett esetben, a fe
lelősséget e rendkívüli helyzetért a miniszter 
vállairól levéve, azt a képviselőházra ruházni á t ; 
vagyis a felelősséget, mely a miniszter iránt 
még valósitható, áthelyezni olyanokra, a kik irá
nyában azt valósítani nem lehet. 

19 
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Én azt tartom, t. ház, hogy a felhatalma
zást más alapon, mint az 1869-ki költségvetés 
alapján, a háznak nem lehet megadni. 

Az mondatik — vonatkozott reá az igen 
tisztelt előadó ur is — hogy ily módon sok, igen 
fontos költség nem lenne teljesithető. Előhoz
ta a honvédelem költségeit, a népnevelés költ
ségeit , a közlekedés és a közmunka költségeit, 
értve hihetőleg ez utóbbiak alatt a Tisza-szabá
lyozásnak épen a képviselőházban is fölmerült 
költségeit is. En, t. képviselőház, nem hiszem, • 
hogy, ha az 1869-ki alapon szavaztatik is meg a I 
fölhatalmazás, és kimondatik, hogy a bevételek 
és kiadások egyébiránt az 1870-ik évi költség
vetés keretébe lesznek beül esztendők, hogy ez 
által azon szomorú eset, a melyet a t. előadó 
ur is emiitett, jelesül, hogy a honvédségnek meg
kezdett szervezése ebben félbeszakadna, szükség
kép bekövetkeznék. 

En, részemről, mind a parlamenti kormány
nak, mind az indemnitynek eszméjét ugy fogom 
föl, hogy, ha a rendkívüli körülmények azt igény
lik, hogy rendszeres, szabályszerű módon a költ
ségvetésről gondoskodni nem lehet, ebből nem 
az következik, hogy a képviselőház a nélkül, 
hogy azt alaposan tárgyalta volna, magára ve
gye a felelősséget; hanem igenis az, hogy a mit 
az állam szükségei, a mit a fenálló törvények, 
mint például a honvédségről szóló törvény, ki
vannak, azt addig, mig a rendszeres megszavazás 
megtörténik, saját felelőssége alatt teljesítse a 
minisztérium , (Bal felől helyeslés; jobb felől ellen
mondás) kérvén, hogy a képviselőház annak ide
jében azokat a budgetbe vegye föl, és ez által 
tényleg neki az indemnityt adja meg. 

Meglehet, azt fogják mondani, hogy ez több, 
mint a mennyit kívánnak , hogy ez több, mint 
a mennyit elfogadnak. Én nem azt tartom hogy 
ez több, hanem azt tartom, hogy kevesebb. 
Mert mi az, a mit önök most kivannak? és mi 

mit én ezen általam most elmondottak 
szerint megadni akarok? Önök azt kívánják, 
hogy a képviselőház, a nélkül, hogy tárgyalhatta, 
megfontolhatta volna a tételeket, előre hatal
mazza föl a minisztériumot azon kiadások meg
tételére, és igy hatalmazza föl, a nélkül, hogy 
meglátta volna, hogy igazában miről van szó, 
és mentse töl a minisztériumot a felelősség alól. 
És mit akarok én? Azt, hogy ha a képviselő
ház oly helyzetbe hozatott, hogy teljes alapos
sággal nem állapithatja meg a költségvetést, 
maradjon meg ótalmául az alkotmányos jogok
nak a miniszteri felelősség, azon minisztereknek 
felelőssége, kiket lesz a háznak alkalma felelős
ségre vonni azért, ha olyasmit tettek, a mit 
nem kellett volna tenniök, vagy pedig, ha nem 
tették azt, a mit tenniök kellett volna. Ily mó- i 

don megóvatnak a parlamentálismus elvei, meg
marad a miniszteri felelősség, mig máskép a kép
viselőház oly kiadások iránt, a melyeket alapos 
tárgyalás után nem állapithatott meg, leveszi a 
minisztériumról a felelősséget, és előlegesen fel
menti a minisztériumot, a mely a késedelemnek 
is oka volt, és ily módon a felelősséget és par-
lamentálismust kfjátsza. 

Én tehát, t. ház, az 1869-ik évi költségve
tés alapján kívánom a meghatalmazást meg
adatni; kívánom kimondatni, hogy minden kia
dás és bevétel az utólag megszavazandó 
1870-ik évi költségvetés keretébe beilleszten
dő, és kívánom kimondatni, hogy, ha az 1870-ik 
évi költségvetés, a mint én ezt hiszem és re
ménylem, 1870-ik évi marczius 31-ikénél előbb 
megálapittathatik, ezen fölhatalmazás érvénye 
azon perczben megszűnik. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Az természetes! 

T i s z a K á l m á n : Sok van, a mi ter
mészetes, de ha tisztán a törvényben ki nem 
mondatik, nem ugy történik, sőt sokszor, ha 
tisztán kimondatik is, még sem történik meg. (Fel-
Máltások a bal oldalon: Ugy van!) 

Ezen nézetből kiindulva, én részemről ellen-
inditványt vagyok bátor a ház asztalára letenni, 
mely kimondja annak okát: miért hozza a ház 
ezen határozatot s miért intézkedik akként, a 
mint előadott nézetem szerint intézkedni kell? 
(Olvassa) : „Törvényjavaslat az állam bevételeinek 
és kiadásainak az 1870-ik évi január 1-től mar
czius 31-kéig terjedő kezelése iránt a miniszté
riumnak adott fölhatalmazásáról. Az 1868-ik év 
L-ik törvényczikk érvénye folyó hó 31-én lejár
ván, s a minisztérium által az 1868-ik évi 3002. 
számú határozat ellenére elkésve beterjesztett 
költségvetés tárgyalása addig befejezhető nem 
levén : 

„1. §. A minisztérium fölhatalmaztatik, hogy 
az állam bevételeit és kiadásait az 1870-ik év 
január 1-től marczius 31-kéig, a mennyiben 
ujabb törvények mást nem rendelnek, az 1869-ik 
évre megszavazott költségvetés értelmében ke
zelhesse. 

„2. §. Minden ezen idő alatt erre közlendő 
bevétel és kiadás az 1870-ik évre megsza
vazandó költségvetés keretébe lesz beillesztendő. 

„3. §. Ha az 1870-ik évi költségvetés az 
1. §-ban kitett idő eltelte előtt állapittatik meg, 
ezen fölhatalmazás hatálya azonnal megszűnik. 

„4. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénz
ügyminiszter bizatik meg." 

T. ház! Midőn ezen ellenjavaslatomat elfo
gadás végett a t. háznak ajánlanám, még két 
megjegyzést vagyok bátor tenni. (Ralijuk!) 
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Egyik megjegyzésem vonatkozik egy argu
mentumra, melyet specifice az előadó nr föl nem 
hozott ugyan, de a melyet az osztálytanáeskozá-
sokban sokszor hallottam említtetni. Azt állítják 
ugyanis sokan, hogy már csak azért is az 
1870-ki költségvetés alapján kell megadni a föl
hatalmazást, mert abban a nyugdijak, a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint, már^ szűkebb 
körre vannak szorítva, mint 1869-ben. Én ugyan 
nem tudom, hogy az 1870-ki költségvetés alap
jára fektetett meghatalmazás az emiitett érte
lemmel bírna, de részemről határozottan taga
dom azt, hogy midőn mi azt mondjuk ki, hogy 
a minisztérium fölhatalmaztatik arra, hogy a 
kiadásokat az 1869-ki költségvetés alapján ke
zelhesse, ez által oda volna utasítva, hogy a 
nyugdijakat azon nagyobb mérvben, melyben az 
1869-ki költségvetésben foglaltatott, tartoznék 
kiadni. Ily értelemmel azért sem birna a fölha
talmazás, mert midőn azt mondjuk, hogy a ki
adások az 1870-ki költségvetés keretébe lesznek 
beillesztendők, ez által elérendjük azon ezélt, 
hogy az óvatos és felelőssége érzetében eljáró 
minisztérium tartózkodni fog attól, hogy a nyug
dijakat oly mérvben szolgáltassa ki, minőben 
azok az 1869-ki budgetben előirányozva voltak. 

Másik megjegyzésem ez. Nem tagadhatja 
senki, hogy azon eljárás , melyet most indit-
vánjdm hozunk, nem egészen rendszeres, nem 
teljesen alkotmányos és helyes eljárás. De a 
helyzet olyan, hogy bár — annak nehézségeivel 
számítva — magam is bátor vagyok a ház asz
talára egy javaslatot letenni, teljes őszinteséggel 
kimondom, miszerint nincs ember, ki oly javas
latot képes lenne a jelen helyzetben tenni, mely 
az alkotmányosság igényeinek teljesen megfe
lelne. (Helyeslés a bal oldalon.) De ha már e hely
zetben vagyunk, én azt hiszem, hogy inkább oly 
eljárást kell követnünk, mely azon lehetőséget 
megnehezítse, miszerint akár a jelen, akár más 
minisztériumnak ilyen kényszerhelyzetet ismét 
előidézzen, nem pedig oly eljárást, mely ezen le
hetőséget megkönnyítse. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Már pedig, ha ezen helyzetbe jutva, oly intézke
déseket teszünk, melyeknél fogva positiv alapo
kat adunk a minisztériumnak, és igy leveszszük 
vállairól a felelősséget és a magunkéra teszszük, 
akkor a minisztériumnak megkönnyitjük az ily 
eljárást mindenkorra; mig, ha ugy intézkedünk, 
hogy a minisztérium helyzete ez időközben kel
lemetlen legyen, és hogy érezze a rá nehezedő 
felelősség súlyát, akkor mind a jelen, mind egy 
más minisztérium óvakodni fog hasonló helyzetet 
előidézni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezen okoknál fogva én az indítványhoz nem 
járulhatok, s ajánlom elleninditványomat. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
az élleninditványt, valamint aláíróit, úgymint) : 
„Tisza Kálmán, Ghyczy Kálmán, P. Szathmáry 
Károly, Horváth Sándor, Eördögh Frigyes, Sala
mon Lajos, Plachy Tamás, Dobsa Lajos, Szomjas 
József, Hajdú Ignácz , Huszár Imre, Szontagh 
Pál (csanádi)." 

E l n ö k : Mielőtt a szőnyegen levő tárgy 
fölötti vitát folytatnók, engedje meg a t. ház, 
hogy a felsőház épen megjelent jegyzője átad
hassa üzenetét. (Halljuk!) 

Csáky Gyula gr. főrendi jegyző 
(as elnöki szék elé járul): Mélt. elnök! tisztelt ház! 
Van szerencsém az 1869-ik év deczember 20-án 
tartott főrendi ülés jegyzőkönyvének kíséretében 
a pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról, 
a pénzintézetek, részvónytársulatok és egyletek 
üzletére vonatkozó bélyeg és illetékek szabály
zásáról szóló, a főrendiház által elfogadott tör
vényjavaslatokat, továbbá a pesti áru- és érték
tőzsde és a vidéki termék- és gabonacsarnokok 
bíróságai fölállításáról szóló törvényjavaslatot, 
az ez irányban tett módosítások szövegezésével 
együtt, a t. háznak alkotmányos tárgyalás és 
szíves hozzájárulás végett átnyújtani. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház ezen törvény
javaslatokat most fölolvastatni, vagy talán a 
holnapi ülésben? (Holnap!) Tehát a holnapi 
ülésre halasztatik el; most pedig folytatjuk a 
szőnyegen levő tárgy fölötti vitát. 

S z a l a y S á n d o r : Tiszt, ház! A központi 
bizottság előadója, Széll Kálmán tiszt, barátom 
által beterjesztett törvényjavaslatban az állítta
tik, hogy a központi bizottság az általam be
nyújtott törvényjavaslatot elvben elfogadta. En 
azonban azt mondom, hogy a központi bizottság 
jelentése az én törvényjavaslatomat lényegéből 
kiforgatta. (Halljuk!) 

Mert az általam beterjesztett törvényja
vaslat főelve abban áll, hogy — a t. pénzügymi-
miniszter ur által elkésve beterjesztett budget 
tárgyalása a már igen előrehaladott idő miatt 
nem levén lehetséges — hatalmaztassék föl a mi
nisztérium, hogy az 1870-ik év első 3 hónapjá
ban az 1868-ki XVHI-ik és XXVIII-ik törvény-, 
czikkei értelmében a magyar korona országaiban 
az összes adót beszedhesse és felelőssége mellett 
kezelhesse. A központi bizottság t. előadója ál
tal beterjesztett törvényjavaslatban pedig az áll, 
hogy ezen adók három hónapra minden tárgyalás 
nélkül szavaztassanak meg. 

En, t. ház, habár itt az ellenzék soraiban 
ülök, nem tartozom azon férfiak közé, kik min
denkor és minden áron opponálnak . . . (Éljen
zés a jobb, zaj a bál oldalon.) 

T i s z a L á s z l ó : Senki sem opponál min
den áron! 

19* 
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S z a l a y S á n d o r : . . . de a jelen eset
ben ki kell jelenteném a t. túlsó oldalnak, hogy 
a beterjesztett költségvetésből tárgyalás nélkül 
egy garast sem fogok megszavazni. (Hosszas de
rültség a bal oldalon.) Mivel pedig a budget tár
gyalása a mai ülésre nincs kitűzve, hanem ki 
van tűzve az a fölötti tanácskozás, vajon 
a pénzügyminiszter fölhatalmaztassék-e arra , 
hogy három hónapig kezelhesse az állam jöve
delmeit vagy nem ? és miután továbbá az álta
lam beterjesztett törvényjavaslathoz az ellenzék 
részéről, Debreczen városa képviselője Tisza Kál
mán t. képviselő ur által beterjesztett törvény
javaslat közelebb á l l , mint a központi bizottság 
javaslata : ennélfogva ón az előbbit pártolom. 
(Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

M á r i á s s y B é l a : T. képviselőház! Az 
államköltségvetés meghatározása az országgyű
lésnek legfontosabb, leglényegesb joga, és én 
megvallom, nem szeretném ezen jogot sem fölü-
letesen gyakorolni, sem nem szeretném, hogy 
ezen jog gyakorlásában bármily pressio által 
akadályoztatnám. T. képviselőház! É n , mint a 
pénzügyi bizottság egyik tagja, két hónapig fog
lalkoztam az 1870-ik évi budgettel, és meg va
gyok győződve, hogy ezen budgetet a ház több
sége el fogja fogadni. (Zaj bal, tetszés jobb felől.) 
Nem azért fogja pedig elfogadni, mintha azt va
lami különösen hasznavehető vagy a legjobb 
budgetnek tar taná, ós azt sem állitom, hogy 
azt maga a pénzügyi bizottság is kitűnő bud
getnek tar tot ta volna; hanem azért, miután 
mindaddig, mig ezen nehézkes döezögős ós hiá
nyos gépezetből egy szöget sem lehet kivenni, 
tehá t valószínűleg el fogja fogadni ezen indok
nál fogva a ház többsége az 1870-ik évi bud
getet. (Bal felől: De nem fogjuk elfogadni!) Ezen 
föltevés azonban nem visz engem arra, hogy 
már most e tekintetben bármi pressiót megen
gednék részemről, miután ezen 1870-ki budget 
elfogadás esetén 3 hónapra már előre megadtuk 
volna a sanctiót; ez pedig, az én nézetem sze
rint, pressió volna a budget leendő tárgyalására. 
De másodszor a ház olyasmit fogadna el, mit 

. még nem tárgyalt , a mit részemről mind az al
kotmányossággal, mind a parlamentális eljárás
sal, ellenkezőnek tar tok; (Helyeslés bal felől) an
nálfogva én Tisza Kálmán indítványát pártolom. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Miután Szalay Sándor 
t . képviselőtársunk indítványát visszavette . . . 

S z a l a y S á n d o r : Nem vettem vissza! 
I r á n y i D á n i e l : . . . annálfogva nem 

marad egyéb há t ra , mint a központi bizottság
nak szövegezése egyrészt, másrészt pedig azon 
elleninditvány, melyet t. képviselőtársam Tisza 
Kálmán benyújtott. 

En sem tartozom azok közé, kik a kor
mánynak mindenkor és mindenben oppositiót csi
nálnak, és nem tartozik azok közé a bal oldal
nak egyik tagja sem, (Élénk helyeslés bal felől) 
ezt számos esetben megmutattuk, midőn a 
kormány oly indítványokkal lépett elénk, melyek, 
véleményünk szerint, az alkotmány terén mozog
tak, akkor egyhangúlag hozzájárultunk azokhoz; 
(Ettenmondásők jobb felől) mindazáltal nem fogad
hatom el azon törvényjavaslatot, melyet most a 
központi bizottság terjesztett elő: nem fogadha
tom el pedig azér t , mert oly költségvetésnek 
kívánja előleges megszavazását, melyet a ház, 
úgyszólván, nem ismer, és mindenesetre nem 
tárgyalt, (ügy van! bal felől) és meg nem álla
pított , mely költségvetésben oly uj tételek for
dulnak elő, melyekhez hozzájárulni soha és sem
mi esetre sem fogok, nevezetesen a nyugdijak és 
azon t i tkos költségek, melyeket „rendelkezési 
alap" névvel keresztelt el a miniszterelnök. (He
lyeslés bal felől.) 

Másrészt azonban sajnálattal kell kijelente
nem, hogy nem fogadhatom el a t . képviselőtár
sam Tisza Kálmán ur által benyújtott ellenin-
ditványt sem: mert az 1869-ki költségvetésben 
is foglaltatnak, részint a bevételek, nevezetesen 
az adók, részint a kiadások tekintetében téte
lek, mint például a már emiitett nyugdijak, a 
melyekhez nekem megegyezésemet adnom nem 
lehet; és én nem osztozhatom tiszt, barátomnak 
azon aggodalmában, miszerint, ha a kormánynak 
sem az egyik, sem a másik költségvetés szerinti 
eljárásra fölhatalmazást nem adunk, s igy irá
nyában egy nemét a bizalmatlanságnak nyilvá
nítjuk, akkor a kormánynak azon dicsőséget sze
rezzük, miszerint magának a többség által uj 
diadalt fog szerezni. Én attól tartok, hogy ezen 
eredmény különben is be fog következni: mert 
ugyanazon többség, mely a minisztériumtól azon 
bizalmatlansági szavazatot elhárítaná, azon tisz
telt barátom által indítványozott, az 1868-ki 
költségvetésre alapított fölhatalmazást — félek 
— szintén nem fogja elfogadni, s ez által a kor
mány iránt bizalmat szavaz. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) De nem tartok attól sem, hogy ez 
által az államgépezet megakadna: mert, föltéve 
— a mivel, fájdalom, nem kecsegtetem maga
mat — hogy az én nézetem nyerne többséget, 
ebből nem az következnék, hogy az államgépe
zet fölakadna; hanem következnék az , hogy a 
jelen minisztérium visszalépne s azon esetben az 
uj többségnek alapján fölváltatnék oly kormány 
által, mely azon uj többségnek bizalmát birva, 
találna módot arra, hogy a jövő évre az állam
gépezet meg ne akadjon. (Helyeslés a szélső bal 
és jobb oldalon.) 

En tehát, tiszt, ház, sem egyik, sem másik 
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alapon nem vagyok hajlandó fölhatalmazást adni 
oly kormánynak, mely iránt előbb sem, de a 
legújabb tapasztalatok után sem viseltethetem bi
zalommal; a mely kormány annyiban sem telje
sítette kötelességét, miszerint ugy az 1868-, 
mint az 1867-ik évi számadásokat oly időben és 
oly alakban nyújtotta volna be, hogy azokat a 
ház felülvizsgálhatta volna. 

Én az indemnityt a bizalom egy nemének 
tartom, s az ily kormány irányában bizalom-
nyilvánitásra nem érzem magamat följogosítva. 
Midőn ekképen nyilatkozom, egyúttal — hogy 
leggyengédebb kifejezéssel éljek — kénytelennek 
érzem magamat sajnálatomat fejezni ki azon, 
hogy a kormány, nem csak hogy kellő időben 
nem nyújtotta be a költségvetést, hanem, hogy 
az egyes miniszter urak nem is tar tot ták szük
ségesnek kimenteni magokat ezen törvény- és 
alkotmányellenes mulasztásért. 

Valamint beszédem elején, ugy befejezésül 
is kijelentem, hogy én a központi bizottság ál
tal szövegezett törvényjavaslatot, valamint a Ti
sza Kálmán t. barátom által benyújtott ellenin-
ditványt sem fogadhatom el tárgyalás alapjául. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Ha már tökéletesen 
rendes állapotban volnánk és parlamentális kor
mányunk rég idő óta fönállana, ha normális 
budgetünk volna, szóval, ha még nem volnánk 
a szervezés igen nehéz munkájával elfoglalva: 
akkor természetesnek találnám, hogy a tavalyi 
budget alapján hatalmaztassék föl a minisztérium 
arra, hogy kezelje a legközelebbi három hónap 
a Jatt is az ország bevételeit és kiadásait; (Bal 
felől ellenmondásolíj hanem igen jól tudjuk, hogy 
nem vagyunk ítyen rendes állapotban, hogy a 
szervezés munkája még folyvást foly, igen jól 
tudjuk, hogy ezen állapotból ki akarunk bonta
kozni. Ha — mondom — mindez nem volna, 
akkor lehetne a rendes működéshez kezdenünk ; 
de most azon eljárást nem követelhetjük semmi
kép, melyet a túlsó oldalon inditványoznak, 
hogy t. i. az 1869. évi budget alapján ad

junk fölhatalmazást a minisztériumnak: mert ezen 
budgetben ott vannak még pl. a dicasteriális 
kiadások is, holott azokra az idei budget sze
rint nem volna semmi alap, melyből azokat 
flzetnők. Igen jól tudjuk továbbá, hogy a hon
védelmi minisztérium szükségleteinek födözése 
végett két millióra volt szüksége ; ez idén 
azonban körülbelül négy milliót vesz igénybe. 
Ha már most egy negyed évre egy millió
ra van szüksége, nem látom át, hogy jőjön ki 
a minisztérium, ha lelkiismeretesen akar el
járni, 500 ezer forinttal? Ez áll a közlekedési 
minisztériumról is. A kereskedelmi minisztéri
umban — csak egy esetet vegyünk fel — mil

liókat adtak ki azon czélra, hogy a hatvan-mis-
kolczi vasutat kiépítsék. Kérdem már most, va
jon ugyan ezen összeget most másodszor is ad
juk k i? (Derültség jobb, ellenmondás bal felől. 
Nagy zaj.) 

A tanácskozást nyugton folytatni nem lehet: 
kérem az elnököt, méltóztassék azokra is (a 
bal oldalra mutatva) csöngetni, ne csak mi reánk. 
(Hosszas derültség.) 

E l n ö k : Csendet kérek. 
P u l s z k y F e r e n c z : Ez idén egészen 

más szükségek fordulnak elő, s lehetetlen a régi 
keretet az uj keretbe beletenni. 

Azt mondja Tisza Kálmán, hogy a mennyi
ben a régi költségvetés nem alkalmazható, fön-
marad a minisztérium felelőssége, mert hiszen 
— ugy mond — a minisztérium felelős mind 
azért, a mit tesz, mind azért, a mit nem tesz, 
akár tesz, akár nem tesz, felelős lesz. (FölMáltá-
sok: Ez kétségen kiviil áll!) Igenis, a minisztérium fe
lelős, akár van budget, akár nincs, mindenért, a 
mit tesz, mindenért, a mit mulaszt. Ezen fele
lősségre mindenütt a világon mindig a többség 
vonja a minisztériumot, nem a kisebbség. Miután 
pedig mi, kik többségben vagyunk, e felelősség
re vonhatást szem előtt tar tot tuk, egyszersmind 
megszabtuk pontosan azon alapot is, melyre 
a minisztérium eljárását fektetni akarjuk. 

A különbség köztünk bal oldal közt az,hogy 
a bal oldal sokkal tágabb kört enged a miniszteri-
riumnak, mint mi. (Ugy van! jobb felől.) 

Mindenesetre, akár így veszszük, akár ugy, 
mint ő akarja : az kétséget nem szenved, hogy ily 
felhatalmazás, milyen most szóban forog, csak a 
bizalom alapján adható meg. Mi a bizalom alap
ján megadjuk ezen felhatalmazást, megadjuk 
pedig, ámbár igen sajnáljuk, hogy az, ki a leg
első indítványt tette, most azt találja, hogy kö
zelebb áll ehhez Tisza Kálmán indítványa mint a 
központi bizottságé; {Derültség a bal oldalon) de 
mi elfogadjuk azon alapon, melyet az indítványozó 
élénk terjesztett, t. i az 1870. költségvetés alapján. 
0 ugyan azt találja, hogy azon fogalmazás, mely 
most előttünk fekszik, annyira eltér tőle, hogy 
még az 1869-et is közelebb állónak látja az 
1870-nél {Derültség jobb felől); de én megvallom, 
ezt át nem láthatom, és csak azt látom, hogy. 
a stylus másforma, hanem a lényeg ugyanaz. 

Mi bizalommal vagyunk a minisztérium 
iránt, mert a mi meggyőződésünk szerint, mint 
legjobbak közülünk emelkedtek ők azon polezra, 
melyen jelenleg ülnek. Nagyon természetes, hogy 
a kiknek előbb sem volt bizalmok, most sincs. 
Irányi képviselőtársam világosan kimondta, 
hogy nincs bizalma, s épen azért nem is csodál
kozom, hogy ellene van és nem akar ezen tör
vényjavaslatra szavazni. Tisza Kálmán képviselő 
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ur ezt máskép fogalmazza: t. i. megrovást fo
galmaz a törvényjavaslat bevezetésében, és azt 
akarja, hogy ily megrovással együtt fogadja el 
a minisztérium a felhatalmazást. Nagyon termé
szetes, hogy ugyanoda czéloz, hová Irányi kép
viselőtársam, s azért csodálkozom, hogy ketten 
mégis egymás ellen szavaztak: (Derültség) mert 
ha Tisza Kálmán javaslata keresztül menne, nem 
hiszem, hogy lenne miniszter, ki ily feltétel mel
lett a felhatalmazást elfogadja. (Helyeslés jobb 
felől) r 

En azt hiszem, ha van bizalmunk, mond
juk ki tisztán, hogy van; ha pedig nincs bizal
munk, mondjuk ki világosan, hogy nincs; (He
lyeslés jobb felől) ez oly kérdés, hol hijába való 
a szőrszálhasogatás. Mindenki tudja, hogy itt 
nem egyébről van szó, mint arról : bizzunk-e 
a minisztériumban vagy nem? akarjuk-e, hogy 
az ország háztartása meg ne akasztassák, vagy 
nem? 

Mert hogy az 1869-ki költségvetéssel a ház
tartás mindenesetre megakad ; azt mindenki át
látja. Például még fölemlitem, hogy a Tisza ki
öntésre nincs a tavalyi költségvetésben külön 
összeg megszavazva; (Derültség) honnan fedezze 
a közlekedésügyi miniszter ezen tételt ? Jól tud
juk, hogy a honvédség költségei nincsenek a ta
valyi költségvetésben előirányozva ; honnan fe
dezze ezeket a honvédelmi miniszter? Tudjuk, 
hogy a megyékre nézve az idén egészen más 
költségvetés van, mint tavaly volt: meg lesznek-e 
elégedve a megyék, ha ismét csak annyit adunk 
mint tavaly ? (Zaj bal felől.) Jól tudjuk, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter szintén több
féle javaslatot tett, hogy pl. az idei budgetben 
a népnevelésre sokkal több fordittatik: azt akar
ják-e hát önök, hogj7 ez megszűnjék, hogy három 
hónap e részben elveszszen? vagy azt akarják-e, 
hogy a kereskedelmi miniszter a tavalyi budget 
szerint rendezze kiadásait, holott pedig a ló
tenyésztés az idén egészen máskép áll mint tavaly ? 

Mindenkinek át kell látni, hogy most, a 
szervezés stádiumában, midőn a budget eszten-
dőrül esztendőre változik, lehetetlen egyik esz
tendő budgetjét a másik esztendőbe átvinni. 

Egészen másként fog a dolog állani, ha 
majd administrátiónk tekintetében normális ál
lapotba jövünk, ha rendes budgetünk lesz. 

I v á n k a I m r e : Mikor lesz az ? 
P u l s z k y I m r e : Hogy mikor lesz ? Meg

mondom őszintén: 4—5 év múlva, mert előbb 
nem lehet. (Derültség.) Igen, ha a külfölddel és 
fináneztudományokkal bővebben foglalkoztak vol
na, akkor tudnák, hogy nem egy esztendei, ha
nem csak 5 — 6 esztendei zárszámadás után le
het tudni, hogy átlag véve, miből állanak az 
ország bevételei és miből kiadásai, Azért,ameny-

| nyire lehet, minden nemzet oda működik min
dig, hogy a kiadások is consolidált kiadások le
gyenek, hogy tudniillik az egyik esztendőben 
annjn és oly kiadás legyen csak, mint a másik- • 
ban, s legfelebb csak csekély legyen a különb
ség és változás, a mi különben, ha az administrá-
tió rendszeresítve van, nem nehéz. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Átmegyek még más szempontokra. Jól tudjuk, 
hogy csak a tavalyi országgyűlés utolsó napjaiban 
jött létre a kiegyezés Horvátországgal s ennek 
tolytán átvettük a Dunának kezelését Eszéktől 
Orsováig, átvettük a Dráva és Száva kezelését, 
átvettük az államutakat, Horvátországban ha-
soníag. Ezek mind oly dolgok, melyek még nem 
voltak az 1869-iki költségvetésben figyelembe 
véve. Avagy el akarják talán kedvetleniteni a 
horvát testvéreket, kik ide jöttek? (Bal felől: 
Oltó!) Azt akarják, hogy mondhassák, miszerint 
önök három hónapra ismét elhalasztották a dol
got, csak hogy ott ne történhessék semmi, mert 
nem adtak fedezetet arra, a mi mulhatlanul 
szükséges. 

Jól tudjuk, hogy a múlt évben — csak hogy 
a deficitet elkerülhessük — az utakkal igen mos
tohán bántunk saját országunkban is. Az utak 
elromlottak: a megyéknek nem voltunk képesek 
megadni azon pótlékokat, melyeket számukra 
már meg is szavaztunk volt, és az utolsó pilla
natban kitöröltük a már megszavazott összege
ket is, csak hogy a mérleg egyensúlyát fe'n-
tartsuk. 

Avagy tán oly helyzetbe akarjuk-e juttat
ni a minisztériumokat, mint tavaly, hogy a mi
niszter a számára megszavazott öszszeggel ki 
nem jöhetett, póthitelt kellé kérnie, mit mi meg 
is szavaztunk 1 Ismét azt akarjuk, hogy ezen 
rendszer, mely eddig fenállott, még három hó
napig tartson ? 

En részemről megvallom, annak practicabili-
tását, hogy a múlt évi budget szerint, csak rö
vid időre is fedezzük az 1870. évi háztartás ki
adásait, és igy vigyük tovább is, egy át alán át 
nem látom, és azért a központi bizottsági tör
vényjavaslatra szavazok. 

S c h v a r c z G y u l a : A központi bizott
ság által elénk terjesztett törvényjavaslat, mi
után Szalay Sándor képviselő ur a magáét visz-
szavonta, (Nem vonta vissza!) tehát, mondom, a 
központi bizottság által elénk terjesztett törvény
javaslat szomorú világot vet hazai alkotmányos
ságunk jelen stádiumára. 

Daczára annak — miként mondatott — hogy a 
ház határozata tisztán, világosan elrendelte, mint 
ezen tárgyalás folyamában már előhozatott, hogy 
a minisztérium szept. közepéig beterjeszsze az 
összes jövő évi előirányzati javaslatot, nem tette ;. 
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hanem az egyes füzeteket, miként szintén említ
te te t t , közrebocsátani kezdte november végével, 
és azok közrebocsátását csak néhány nappal ez
előtt fejezte be ; minisztérium lehetetlenné 
te t te az államköltségvetési előirányzatnak tör
vényszerű tárgyalását s megszavazását. Uraim, 
önök ott a túlsó oldalon gyakran hivatkoznak 
Angliára, (Felkiáltások: Dehogy hivatkozunk!) na
gyon sokszor hivatkoznak pedig kivált oly ese
tekben, midőn politikájuk támpontját keresen
dők a különben csodálatra méltó angol alkot
mányosság aristokratikűs kinövéseire hivatkoz
hatnak. Engedjék meg önök, hogy én is hivat
kozzam Angliára, de nem aristokratikűs kinövé
seire, melyekkel élethal ál-tus át ví az angol nép 
közvéleménye, a radicalismus, de hivatkozhassam 
az angol alkotmányosság azon vonásaira, melye
ket bármely democratikus államférfin kész volna 
átültetni bármely pillanatban, bármely államba, 
a hol még valódi parliamentárismus nem tenyé
szik. Vajon lehetséges volna-e Angliában ilyesmi, 
hogy a költségvetési előirányzatot az év vége 
előtt egy pár héttel terjeszsze elő a miniszté
rium ? Ilyesmi ott nem lehetséges; de igenis le
hetséges az, hogy az év folytán négy költségve
tési előirányzatot is terjeszt a minisztérium a 
ház elé. így történt 184:8-ban, midőn Lord John 
Russel volt miniszterelnök, s midőn Sir Charles 
Wood volt a kincstár kanczellárja: a miniszté
rium február 18-án — följegyeztem magamnak 
— adott be egy előirányzati javaslatot, és mi
után a ház többsége ellene nyilatkozott, február 
28-án egy másodikkal lépett elő, de ez sem volt 
oly szerencsés, hogy a ház többségének tetszését 
megnyerhette volna; mi történt? Sir Charles 
Wood a kincstári kanczellár előterjesztett június 
30-án egy uj előirányzati javaslatot, és ez is el
esvén, végre augusztus 16-án terjesztette elő a 
negyediket, mel}? azután meg is szavaztatott. 
Ezt nevezem én azután a budget megajánlási 
jog valódi gyakorlásának, ezt valódi parliamen-
tárismusnak. Es e példa nem egyedüli Angliá
ban. Ott van loixl Liverpool minisztériumának 
esete 1816-ból. A franczia háborúk kimerítették 
a kincstár forrásait, a jövedelmi adót a minisz
térium kiterjesztetni kérte, oly mérvben, melyben 
az a megelőző években volt megszavazva; a ház 
többsége ellene nyilatkozott és ime mit csinált ? 
Azt tet te , hogy még a malátára kivetett hadi 
adót is önkényt visszavonta, jóllehet az ez által 
okozott diíferentia, mely nem kevesebb mint 
12,000 font sterlingre rúgott, az állami költség
vetést egészen fölforgatta, más szavakkal, a mi
nisztérium vissza volt kénytelen venni javaslatát 
és ujat dolgozott ki. Ott van a közelebbi idők
ből Grladstone minisztériuma. 1863-ban beter
jesztett egy javaslatot, mely által a clubbokra 

és jótékony intézetekre, kivánt jövedelmi adót 
vetni; lát ta, hogy a ház többsége ellene van, 
visszavette, és ujat terjesztett be ezen megadóz-

j ta tás nélkül. Es miért történhetik Angliában 
ilyesmi1? Azért, mert a minisztérium megtartja, 
a mit a törvény parancsol; sőt arra is ügyel, 
hogy ott se lépje át a valódi parlamentalismus 
korlátját, hol a törvény határozottan nem szól. 
Mindig azzal állanak elő önök, hogy ez egy át
meneti korszak, melynek nehézségei vannak. Bo
csássanak meg, én megmondom önöknek, mik az 
én nézetem szerint a nehézségek. Ezen nehézsé
gek egyfelől azon nyomás, mely önökre Bécsből 
a közös ügyek folytán nehezedik, s másfelől azon 
nyomás, illetőleg azon tekintetek, melyeket önök
nek itt-ott az országban ki kell elégiteniök, 
hogy magukat többségökben fentarthassák. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) Tavaly ugyanazon 
kormány ült a miniszteri padon, mely jelenleg, 
és mi történt 1 A helyett, hogy mihelyt a ki-
egyezkedés létrejött elkészítették volna az adóre
formra vonatkozó javaslatokat, és intézkedéseket 
tettek volna a házban egy államszámvevőszék 
fölállítására, mely nélkül zárszámadásokat meg
vizsgálni modern alkotmányosság szerint nem 
lehet, mit tet tek önök uraim ? Az ülésezések 
végső napjaiban keresztül hajtották a katonai 
bíróságokra vonatkozó javaslatot. Ezt kellett 
tenniök, mert ezt kívánták Bécsben. Mit tet tek 
ez idén1? A helyett, hogy az ülésszak elején elő
léptek volna a költségvetéssel, keresztülhajtot
ták az aratás idejében a birói hatalom gyakor
lásáról szóló törvényjavaslatot; azért, mert lát
ták, hogy pártjuk bomladozik és hogy azok, a 
kik önöket a múlt választások alkalmával még 
támogatták, nagyon számítanak it t-ott legalább 
hivatalos kinevezésekre. Tették ezt valószínűleg 
csakis azért, mert a bíróságok szervezését nem 
is terjesztették a ház elé. Csak egyet mondok 
még. A mnlt országgyűlés végével megszavaz
ta t ták a népoktatási törvényt. És a törvény 
végrehajtására mikor tették önök az első lépé
seket ? Tán rögtön, a mikor lehetett volna, a szen
tesítés után? Nem. Bevárták a választásokat. 
Miért? Mert szükségök volt a papságra, mint 
kortesekre. (Ilosgás.) Tudták, hogy ha végrehajt
ják a népoktatási törvényt, ha kinevezik a tan
felügyelőket, akkor a közös iskolák kérdése elő
térbe lép és akkor nem számithatnak a pap
ságra a választásoknál. Mikor nevezte ki a mi
nisztérium a tanfelügyelőket ? Kinevezte több hó
val a választások után. Mutatja ez is az önök 
nehézségeit, uraim! 

És ha én be is látom, hogy önök nagy ne
hézségekkel küzdenek, engedjék meg, hogy én 
még se fogadjam el a központi bizottság által 
beterjesztett javaslatot. (Jól teszi! jobb felől) El-
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fogadnám a Tisza Kálmán képviselő ur által be
nyújtott javaslatot azon esetben, ha azon meg
rovó passust, mely benne előfordul, alkalmaz
hatnám módositványkép azon indemnity-javas-
latra, melyet nem képviselő nyújtana be, hanem 
a minisztérium kérné a háztól. Sajátságos való
ban, hogy a minisztérium szükségesnek nem is 
tartja a ház elé járulni ezen kéréssel. 

Én részemről nem aggódom a felett, hogy 
mi történik azon esetben, ha az indemnity nem 
adatik meg a minisztériumnak. Azt hiszem, hogy 
mindazon ellenvetések megszűnnek, a melyek 
felhozhatók azok irányában, a kik elismerik, 
hogy megtörténhetik, hogy az indemnity nem 
fog megadatni. Én részemről tudom ugyan, hogy 
a parlamentalismus nem mathematikai discip-
lina, de tudom azt is, hogy a mennyiben vala
mire valószínűséggel számítani lehet, annyiban 
lehet előre megmondani, hogy a többség meg 
fogja adni az indemnityt. (Fölkiáttásók jobb felől: 
Igenis meg fogja adni!) Es épen azért, mert meg 
íogja adni: nem tehetek mást, mint, hogy őszintén 
kifejezést adok meggyőződésemnek. E meggyő
ződésemet nem azon ezélból nyilvánítom, hogy 
azt a ház elfogadja, mert arra nem számítha
tok, de nyilvánítom azért, mert szomorúnak ta.r-
tanám, ha valaki elő nem állhatna a parlament
ben oly meggyőződéssel, melyről nem meri föl
tenni, hogy a többség azt elfogadja. Az én meg
győződésem pedig az, hogy erkölcsi kötelességem 
mint képviselőnek, nem a t. pénzügyminiszter ur 
felett, mert elismerem én is és mind, mindnyá
jan ismerjük tevékenységét, buzgalmát, (Éljenzés 
jobb felől) de az egész minisztérium eljárása felett 
határozott roszalásomat fejezem ki azon kése-
delmezés miatt, melylyel bennünket ily kényszer
helyzetbe döntött. En részemről indemnityt adni 
nem fogok, és miután az indemnityt nem a mi
nisztérium kéri a háztól, még azon javaslatot 
sem vagyok szerencsés elfogadhatni, melyet Tisza 
Kálmán képviselő ur beadott és melyhez külön
ben határozottan csatlakoznám. 

Meglehet e szavaimat nem fogják komo
lyaknak venni a túlsó oldalon": nem t. i. objec-
tiv értelemben; azaz nem azon csekély becsnél 
fogva, melyet önök egy csekély töredék képvise
lőjének tulajdonítanak: de a magam részéről 
lelkiismeretemet megnyugtatom, mert tudom, 
hogy az indemnity megajánlása ily roszalás ki
fejezése nélkül oly praecedenst alkotna, melynél
fogva a budget-jog valódi gyakorlása nem évekre, 
hanem évtizedekre fogna Magyarországtól el
odáztatok 

Részemről Irányi Dániel felszólalásához csat
lakozom. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! (Zajgás, 
morgás.) Ne tessék rósz néven venni, ha várok 

egy kissé, mert az ajtónál az ember bereked és 
rósz az ülés, de várom a csendet. 

Hallottam sok hivatkozást és bölcs beszéde
ket, — mert, természetesen, mindenki azt hiszi, 
hogy az övé a legbölcsebb — hallottam Szalay 
Sándor képviselő ur indítványát, rá is szólhat
nék, valóban volna rá okom ; hanem mindezeket 
mellőzve s a dologra térve, azt vagyok bátor 
mondani, hogy itt az egész dologban, bár mit 
beszélünk is, a fő dolog az, hogy karácsony jő és 
haza kell mennünk, mert karácsony van . . . (Átalános 
derültség.) En azonban ezt sem pártolom, mert 
azt hiszem, hogy a mit Szalay Sándor képviselő 
ur mondott, hogy t. i. a magasztos karácsony 
ünnepekre haza kell mennünk, nem annyira nyo
matékos : mert ha Rómában levő püspökeink nem 
tartják ez ünnepet oly magasztosnak, hogy haza 
jöjjenek, nekünk sem kell azt olyannak tartani. 
(Átalános derültség.) Sajnálom, hogy a közokta
tási miniszter ur nincs itt, mert e tárgyban 
hozzá interpellatiót akartam intézni. (Derültség.) 

A dologra térve, csodálkozom, hogy mi most 
nem a központi bizottság jelentését tárgyaljuk, 
melyet Széll Kálmán jegyző ur felolvasott s az 
elnök ur tárgyalásra kitűzött. Pulszky képviselő 
ur — kivel egyidőben Amerikában nagy repub
likánusok voltunk — mondom, Pulszky képviselő 
ur hosszasan beszélt a pénzügyi bizottság mun
kálatáról, de nem tudom, a tisztelt elnök ur ne
kem is megfogja-e engedni, hogy azt tárgyalás 
alá vegyem, és én is arról beszéljek ? En azt hi
szem, jogom van arról beszélni: mert bár nem 
volt napirendre kitűzve, de önök beszédjeik által 
szőnyegre hozták ezt is; jogunk van tehát mind
nyájunknak hozzászólni; pedig, ha erről elkez
dünk beszélni, akkor bizony karácsonyra haza 
nem megyünk. (Derültség.) 

Egyébiránt nem fogok hosszasan beszélni, 
csak egy pár sort fogok fölolvasni a pénzügyi 
bizottság jelentéséből. 

A pénzügyi bizottság ezt mondja: „Először 
is sajnálattal kényszerül a bizottság fölemlíteni 
azt, hogy a költségvetési előterjesztés nem egy
szerre és az egészet összefoglalókig, és nem a 
kellő időben történvén, a bizottság a kellő ala
possággal nem járhatott el." Ez szóról szóra benne 
van. Már kérem alásan, midőn maga a bizott
ság nem járhatott el benne: hogyan akarunk mi 
oly hamar eljárni? 

Azt hittem, hogy a t. pénzügyminiszter ur 
erre a bizottságra újra meg fog haragudni, és 
újra megteszi a hét vágást, mint a múltkor, 
(Derültség) és újra kinevez hét bátor férfit, hogy 
csapja el azokat. Én valóban azt hittem, hogy 
ezt fogja tenni, mert ez oly boszantó, mikor a 
végén azt is mondja a bizottság, hogy a mos
tani költségvetés mégis valamivel jobb, mint a 
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tavalyi volt. Ha megró valaki, azt nem bánom, 
hanem ha azt mondják, hogy kezdek javulni, és 
ugy classifikálnak, mint a gyermeket, azt nem 
szeretem. (Derültség.) 

Tovább menve, itt kaptam valamit, a mi
ről nem tudom, ügyelt-e rá az előadó ur, ő 
irta-e vagy ki; de mindenesetre furcsa, mert 
ebből azt látom, hogy a jobb oldal buzgóságá
ban többre ment, mint kellett volna, tudniillik 
ezt mondja szóról szóra a központi bizottság: 
„Á. minisztérium felhatalmaztatik, hogy azon ki
adásokat, melyek a képviselőház pénzügyi bizott
sága által tett előterjesztésben javaslatba hozat
tak, az 1870-ik évi január 1-től kezdve ugyan
azon évi márezius hó 31-ig folyókká tehesse." 
Ebben tisztán az van, hogy a minisztérium az 
első negyedévben elköltheti mindazt, a mit a 
bizottság egész évre oda tett. (Derültség.) Ugy 
van kérem, és pedig oly tisztán, hogy ezt a 
gyermek is megértheti, ha tud magyarul. Itt az 
van, megírva, hogy az indemnity három hónapra 
meg van adva az egész évi költségre. Ennyire 
ment a buzgóság. (Derültség.) Azt mondja a fran-
czia: „Ce n'est que le premier pas qui coute," 
vagyis: csak az első lépés nehéz. 

Bátor vagyok még egyet megjegyezni. 
Pulszky képviselő ur nagy dolgot mondott, 

mert azt mondta, hogy a felelősségről ne beszél
jen más, csak a többség, és nekünk semmi dol
gunk a felelősséggel. Pulszky ur ezzel rendje 
szerint azt mondta, hogy: az urak kimehetnék, 
itt nincs helyök, itt nem beszélhetnek; körülbe-
lől legalább annyit tesz. 

Még tovább megy Pulszky képviselő ur és 
azt mondja, hogy 4—5 évig mi ne is várjunk 
rendes számadást. (Fölkiáltás jobb felől: Nem ad 
mondta!) De igen, azt mondta, hogy 4—5 évig 
nem is lehet rendes budgetünk. (Fölkiáltás jobb 
felől: Az már más!) E szerint a miniszter urak
nak igen jó dolguk van, mert 4—5 évig csinál
hatnak, a mit akarnak. 

Én egyébiránt oly dologba nem ereszkedem, 
a melyet nem tudok; minthogy pedig oly költ -
ségvetést, melyet maga a bizottság hiányosnak 
talál, csakugyan helyesen megbirálni nem tudok, 
nem is ereszkedhetem annak tárgyalásába. Ab
ban pedig, hogy oly költségvetésc, melyet tár
gyalni nem akarunk, idő hiánya miatt s mert 
haza akarunk menni, egyszerűen megszavazzuk, 
a nélkül, hogy tárgyalnék: én ebben logikai kö
vetkezetlenséget látok. 

Végül annyit vagyok bátor kijelenteni, hogy 
valamint a múlt években történt, hogy szám
adás mellett az indemnity megadatott, az 1869-ki 
költségvetés alapján most is megszavazom, mert 
hiszen ezzel senki sem mondja ki, hogy ne le-
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hessen megszavazott költségekre nézve a felelős
ség fentartva. 

Nem tudom, hogy midőn mindent megte
hetett a miniszter, kiben oly nagy a bizalom, 
miért kívánja most határozatra emelését annak, 
a mit mi még nem tárgyaltunk? En mint képvi
selő olyat, a mi e házban nem fordult elő, a mi 
nem tárgy altatott, a mi itt nem hataroztacott, ami 
nem törvény: bár a legnagyobb tisztelettel vi
seltessem is, nem vagyok 'képes logice elfogadni. 

Ennélfogva kijelentem, hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam indítványát pártolom, megje
gyezvén, hogy a hazamenetelre nézve, ha ez na
pirendre kerül, majd elmondom mondandóimat: 
mert ahhoz is lesz egy pár szavam. (Derültség.) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház ! Nem tartom 
különös szerencsének, hogy nem rég a t. pénz
ügyminiszter ur által beterjesztett több rendbeli 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmából egy mű
szót találtam fel helyzetünkre vonatkozólag, mi
dőn kényszer, vagy tán kinszer. törvényjavasla
tokról szólottam. Annyival inkább leverőleg 
hat reám az, hogy ime most az összes magyar 
államháztartás ismét kinszer állapottal van szem
közt. Mint a hegyről alászakadó lavina, mely 
által lesodortatni fölöttébb könnyű, előle kitérni 
bajos, irányában visszaterelni lehetetlen. Meg
vallom teljes tisztelettel az alkotmányosság fo
galmai iránt, hogy én ezen szőnyegen levő tör
vényjavaslat alkalmából kénytelen vagyok azon 
meggyőződésre jönni, mintha itt e szó alkot
mányosság nem is vétetnék elég komolyan, nem 
valódi értelmében. Csak kevés előzményre kell 
hivatkoznom. így az 1867/69. évről szóló zár
számadásokat megvizsgálatlanoknak, sőt megvizs-
gálhatlanoknak mondta maga a pénzügyi bizott
ság; annyi legalább bizonyos, hogy a sárgabori-
téku könyvek közül egy harmadik darab máig 
sincs kiosztva. Igaz, hogy találkozott hét oly 
bátor térfiu, kik a számadások megvizsgálásának 
könnyű munkáját, akár szembekötve, elvégezni 
készek. És csakugyan könnyű is nekik e munka. 
Hiszen nincs egyetlen roszaló ellenzéki nyilatko
zat, mely megzavarja helybenhagyó itéletöket, 
mert az ellenzék tagjai nem kívántak ezen mű
tétben résztvenni. Hanem még ennél is leverőbb 
az, hogy az 1869-ik esztendőben nem szavaztat
hatott meg az 1870-iki költségvetés. E második 
lépés hatása egészen destructiv azokra nézve, 
kik a legfontosabb jognak tartják a költségvetés 
alapos megvitatását. És itt van mellékletül ama 
nyugdijasok jegyzéke, melynek mint nyilvános
ságra jött, ezen alakban elfogadását ugy tudom 
nincs párt, mely ajánlani merné. S a szomorú 
drámának két felvonása után kifejlődött a leg
szomorúbb, a harmadik. Nem elég, hogy élnem 
készülhetett alkotmányos utón a jövő évi köít-
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ségvetés, most az jön, hogy meg kell azt sza
vazni három hónapokra látatlanban, in spe. előre, 
azon jegyzékek szerint, melyeket a pénzügyi bi
zottság 11 füzetben arra tett. Megvallva az iga
zat, félve léphet a magyar képviselő mivelt nyu
gateurópai képviselő színe elé, mert azt találja tőle 
kérdezni: hogy értik nálatok az alkotmányossá
got? játék-e az, vagy komoly valóság? Talán 
•ezt is azon sors éri, mint a katonaságot, mely
nek volt egyszer magyar hadsereg neve is, az
után még honvédség sincs. A központi bizottság 
jelentésében és a t. előadó előadásában egyik 
főok, az 1870-iki költségvetésnek indemnitás 
utján megajánlására az, hogy a honvédségre na
gy obbszerü költség kívántatik. Igen is; annyi 
igaz belőle, t. képviselők, hogy adunk katonát 
és tartunk, de vele nem parancsolunk. Fizetünk 
adót borura derűre, számolnak róla, mikori Ha 
majd tetszeni fog. Mikép? Ugy, mint tetszeni 
fog, s azoknak, kik a hatalom élén állanak, és 
folyvást kérdésben lebeg felőlük: mikor cserélik 
fel a hatalom érvét az igazság érvével? Ha már 
most az államháztartás ügye ugyanazon állapotra 
jutand, mint a quondam hadseregnek ügye: félő, 
hogy az alkotmányosság lényegéhez nem fog 
annyira hasonlítani, mint a pohárban diszlő le
szakított virághoz, mely hamar elhervad és ki-
dobatik. Vajon miért kívántatik jutalmazás a 
minisztérium részére? Talán azért, inert köteles
ségét mulasstá ? vagy azért, mert bizik abban, 
hogy ide bent a házban annyira bizonyos a 
többség? Hát oda kint a hazában? 

En tehát a mondottak alapján nem csak 
nem csatlakozhatnám a központi bizottság véle
ményéhez, hanem még ahhoz sem, hogy az 
1869-iki költségvetés folytatása szavaztassák meg. 
Ellenkezően ezennel bizalmatlansági nyilatkozatot 
mondok ezen eljárás iránt, mely nem több. nem 
kevesebb, mint az alkotmányosság megsértése. 

S z o n t Á g h P á l (csanádi): Ha a központi 
bizottság által előterjesztett törvényjavaslatot . . 
(Halljuk! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
és csendesen lenni, mert igy lehetetlen a szóno
kot hallani. 

S z o n t á g h P á l (csanádi): Ha a t. ház 
méltóztatik a központi bizottság által előterjesz
tett törvényjavaslatot elfogadni, az — az én 
igénytelen nézetem szerint — nem tesz egyebet, 
mint hogy a ház az egész 1870-ki költségvetést 
megszavazza *. mert, ha a központi bizottságnak 
1870-ről szóló javaslata szerint 3 hónapra meg
szavazza a költségvetést, sokkal nehezebb fel
adat lesz a költségvetéseknek némely magasítá
sán, bizonyos hivataloknak újra teremtésén, szó
val: mindazon tételeken, melyekben az 1870-ki 
az 1869-kitől eltér, későbbeni vita által segíteni, 

sőt azt tartom, hogy teljes lehetetlen is lesz. 
Én megvallom, hogy talán időkímélés tekinteté
ből és talán könnyebben is áteshetünk rajta, t. 
i. a tárgyaláson, ha a t. ház azt kimondja mái 
most, hogy elfogadja az 1870-ki költségvetést, 
mert a központi bizottság javaslatának ered
ménye ugy is csak az, s eképen egyidejűleg és 
egv fáradsággal esnek át azon. (Élénk helyeslés 
bal fdS.) 

T. ház! T. barátom Nógrád megyének egyik 
képviselője méltóztatott megemlíteni a distric-
tualis táblát. Figyelmeztetem a t. házat, hogy 
erre nézve a költségvetés épen nem mutatja azt, 
mintha ez intézm ényvégkép megszüntettetett vol
na; de van e helyett más intézmény, csak egyet 
említve — e pluribus unum— mely az 1870-ki 
költségvetésben létezik, a nélkül, hogy törvény-
hozásilagmegállapittattak volna; ott vannak pél
dául a kerületi vegyes bíróságok — van-e tudo
mása a t. háznak ily intézmény létezéséről Ma
gyarországban? Ez tisztán és merőben ez idő 
szerint törvénytelen intézmény. Tehát törvényte
len intézményekre nézve is fogunk előleges költ
séget megszavazni, olyanokra nézve, melyekről 
a háznak hivatalos tudomása nincsen, hogy lé
tezett volna valaha. (Helyeslés bal felől. Zaj.) 

De bátor vagyok felhívni a t. ^ház figyel
mét még egy más körülményre is. Észrevettük 
részint olvasás, részint hallomásból, hogy a felső
ház mintegy életrevalóságát tanúsítani akarván, 
hogy ugy mondjam, kezdi magát „érezni", (De
rültség bal felől) az látszik cselekvéseiből kitűnni, 
hogy nagyobb • bátorsággal bírálja már meg, 
mint eddig tévé, a képviselőház javaslatait, és 
jónak látja a legújabb időben azokra nézve ész
revételeket- tenni és azokat megváltoztatás vé
gett vissza is küldeni. Ha már most a felsőház
ban, melyről csakugyan nem lehet mondani, hogy 
csak primis labiis is megvizsgálta volna a bud-
getet — hacsak privát szorgalom gyümölcseként 
nem teljesítette volna azt — mert hivatalos tudo
mása csakugyan nem lehetett az egész budget-
ről, mert hiszen még a képviselőház is eltekint 
a tari* yalás szükséges voltától, scrupulusok tá
madnának, pedig ha csakugyan igazolni akarnák 
azt, hogy élnek, hogy ők szükséges intézményt 
képeznek, meglehet, hogy ily észrevételeket te
hetnek és a képviselőházhoz visszaküldenek ezen 
javaslatokat, mi történnék ? 

De mindezeket csak mellékesen említve, 
eszembe jut nógrádi egyik képviselőtársamnak 
azon mondata, hogy ezen egész kérdés bizalom
kérdés, s ebben tökéletesen igaza van. Tökélete
sen igaza van! Azt is mondotta ugyanő, hogy 
logikailag tisztább azok állása, kik nyiltan ki
mondják, hogy nincs bizalmunk ezen miniszte-
rinmban, tehát semmi szin alatt ós semmi tekin-
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tétben ennek költségeket meg nem szavazhatunk. 
De bátorságot veszek magamnak figyelmeztetni 
a t. házat, hogy a bizalomnak még egy másik 
nemére is van szükségünk. Bizalmat kell gerjesz
tenünk a parlamentális intézmény iránt, és bi
zalmat kell gerjesztenünk a 'miniszteri felelősség 
helyes értelmezése iránt. (Helyeslés hal felől.) Ha 
a t . ház három hónapra előleg elfogadja ezen 
költségvetést, és ha jól emlékezetbe veszszük, 
hogy ennek az osztályokban még czime is más
kép volt fogalmazva, mint it t van, az intentió 
világosan ál l : azaz, elfogadtatni három hónapra 
azon költségvetést, melynek elfogadása által az 
egésznek alapos megvitatása, vagy annak csak 
megvizsgálása is lehetetlenné válik, s ekképen 
megszavaztuk már implicite az egész 1870-iki 
költségvetést, mind a miniszteri feleiősség eszméje, 
merő illusió, s a parlamenti kormányzat rend
szere merő káprázat. Ha nem fogadtatnék el a 
t . ház által, azon mondhatnám egyetlen szaba
duló ut , melyet Debreczen városa t. képviselője 
Tisza Kálmán indítványozott: az által e két 
alap ingattatnék meg az emberekben, t. i. a 
bizalom először a miniszteri felelősség iránt, mert 
én azt hiszem, csak hogy ha Tisza Kálmán ja
vaslata fogadtatnék el, mutatná meg férfias ön
megtagadással, igaz, de megmutathatná a mi
nisztérium azt, miszerint neki a többség e tekin-
tetbeíi dajkálkodására szüksége nincs, és meg
tenné a maga felelősségére azt, miért utóbb, 
mint egy második Cicero állhatna helyt a ház 
előtt; (Tetszés bal felől) de megingatná ez to
vábbá a parlamentális intézmény iránti bizalmat 
is: mert ha a nép előtt — és i t t , nyiltan ki
mondom, nem ily intelligens és magas mivelt-
ségü testületet értek, hanem értem a nép 
nevezete alatt, a leggazdagabb embertől a leg
utolsó polgárig, az összességet — a parlamen
tális intézmény mintegy játékszerül, mintegy 
pénzmegszavazási gépül tűnnék fel, akkor a 
népben bizalom nem fog gerjesztetni, és ha a 
központi bizottság szerint elfogadhatóbbnak lát
szó phraseologiával előterjesztetik, is e törvény
javaslat : nem lesz megfizetve azon kár , mit 
e házon kivül okozunk azon kényelemmel , a 
mit ez utón a minisztériumnak nyújtunk i t t 
belül!. 

Én megvallom, hogy biztam egy ideig mi
nisztereink férfias őnmegtagadásában, biztam 
emelkedett leikül etökben, és hittem, hogy Tisza 
Kálmán barátomnak habár talán nem épen hí
zelgő alakú javaslatához hozzájárulnak: mert ab
ban mind a felelősségi elv, mind a parlamenti 
kormányrendszer eszméje tisztán megóva, míg a 
központi bizottmányéban fel van adva. 

Azonban igen gyakran hallottam mondani 
egyik-másik képviselőtársam részéről, hogy én 

idealista vagyok; elismerem, hogy e tekintetben 
visszautasittatásom esetében idealista volnék, de 
nagyon szeretném, ha csalatkoznám, és kérem a 
t. többséget, ne méltóztassék a központi bizott
mány javaslatához ragaszkodni, hanem fogadja 
el Tisza Kálmán t. képviselőtársam javaslatát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! két tőr vény
javaslat áll a t. ház előtt, t . i. a központi bi
zottmány által beterjesztett törvényjavaslat és 
azon ellentörvényjavaslat, melyet Debreczen váro
sának t. képviselője terjesztett elő, az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslatot az indítványozó visz-
sza vonván. 

A ki az ezen törvényjavaslatok felett támadt 
vitát eddig hallotta, okvetlenül azon meggyőző
désben lehetne, hogy a nagy többség Debreczen 
város t. képviselőjének javaslatát fogadja el : 
mert egyetlenegy szót kivéve, a központi bizott
ság törvényjavaslata mellett sem jobb, sem bal 
oldalon egy szó sem emeltetett. 

Azon egy szó, mely emeltetett ezen tör
vényjavaslat mellett — t. i. Pulszky Ferencz 
képviselő úré — bizalomra alapítja ezen törvényja
vaslatnak megszavazását. Az a kérdés — azt mond
j a — bizunk-e a minisztériumban, vagy nem 
bizunk? ha bízunk, akkor szavazzuk meg, ha 
nem bízunk, akkor ne szavazzuk meg a törvény
javaslatot. Azonban megvallom, ha magát a tör
vényjavaslatot tekintem, abban nem a miniszter 
irányábani bizalom foglaltatik, sőt inkább azt 
félretéve, foglaltatik bizalom a pénzügyi bizott
ság irányában. Nem az javasoltatik, hogy a mi
niszter általi előterjesztést fogadja el a t . ház, 
hanem az, hogy nem bízván a minisztériumban, 
fogadja el a ház azt, mit a pénzügyi bizottság 
kijavítva előterjesztett. Ha tehát bizalomról van 
szó, az bizonyosan nem a minisztereket illeti, 
hanem illeti a pénzügyi bizottság tagjait, kik
nek eljárásával pedig a minisztérium nem igen 
volt megelégedve mindenkor. 

Azt mondja Pulszky Ferencz t. képviselő úr, 
hogy ha tökéletesen rendezett állapotban volnánk, 
akkor várhatnánk normális budgetet. En meg
vallom, ebben kevés vigasztalást találok, mert 
attól félek, hogy, ha ezen kormány még soká 
megtartja állását, soha sem fogunk azon rende
zett állapotba bejönni. A haladás oly lassú és 
oly sebes léptekkel történik a visszamenés, hogy 
ha az év végével megmérjük, hogy mennyit men
tünk előre, inkább azt fogjuk találni, hogy hátra-
csusztunk egy kissé, mint azt, hogy haladtunk. 
Ez tehát részemre csekély vigasztalás. Hanem 
én nem is tartom szükségesnek minden reform
nak keresztülvitelét arra, hogy normális rendes 
budget terjesztethessék a ház elé. Én normális 
rendes budget alat t azt értem, hogy állapítsuk 
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meg, mint lesz akkor, mikor alkotmányunk már 
tökélyre fejlődött; hanem azt akarom, hogy álla
pítsuk meg a költséget és kiadást az állani mos
tani kellékei és követelései szerint, állapítsunk 
meg éppen annyit, a mennyi szükséges, és jelöl
jük ki azon jövedelmeket, melyek legkevésbé 
válnak terhére a nemzetnek; ez pedig akár fog 
valami reformkérdés keresztülvitetni, akár nem, 
mindig lehetséges, erre a reform-kérdések ke
resztülvitele épen nem szükséges. 

Azt mondja Pulszky úr, hogy, ha meg nem 
szavazzuk a budgetet, elkedvetlenítjük a horvá
tokat, mert a közlekedési minisztérium nem fogja 
a Dunának egy részét, nem fogja a Drávát sza
bályozni, nem fogja az ő gőzhajózásukat és vas-
utaikat létesíteni. En azt hiszem, ha Pulszky 
úrnak igazán lelkén fekszik az, hogy a horváto
kat ne kedvetlénitsük el, legjobban^ 'cselekszik, 
ha oda törekednék minden befolyását intézni, 
hogy a mi közlekedési minisztériumunk a hor
vátok dolgaiba ne avatkozzék, mert különben 
bizonynyal el fogná kedvetleniteni. 

Egyébiránt, t. ház, hogyan keletkezett ezen 
törvényjavaslat, mely a központi bizottság által 
benyujtatik 1 En ugy tudom, legalább az osztály
ülésben, a melyben én voltam, igy történt, azon 
törvényjavaslat, mely a ház előtt beterjesztetett 
és a ház rendelete folytán kinyomatott, felolvas
tatok ; arra egy jobb oldali képviselő kihúz a 
zsebéből egy ellen-törvényjavaslatot, melynek 
elfogadása előtte oly bizonyos volt, hogy kinyo-
matásáról már előre gondoskodott, bizonyosan 
saját költségén (Derültség.) és azon furcsa dolog 
történt, hogy a mig én nem tudtam róla semmit, 
az osztályban minden kormánytagnak már kezé
ben volt egy ilyen törvényjavaslat; azt hallot
tam, hogy ez igy történt a többi 9 osztályban 
is. (Derültség.) T. ház! En a csodáknak nem va
gyok nagy hivője, hanem én simpliciter ugy fo
gom föl a dolgot, hogy azt a törvényjavaslatot 
a mint az az osztályokban benyujtatott, nem az 
a képviselő, ki a VH-ik osztályban kihúzta, hanem 
a miniszter maga javasolta. 

Megvallom, ha megnézem az eredeti szöve
get, meglátszik rajta a mester gyakorlott keze: 
nem akar semmi felelősséget vállalni a kormány, 
hanem föl akar hatalmaztatni a kiadások telje
sítésére és a jövedelmek beszedésére és azok oly 
módoni elköltésére, a mint az meg nem szavaz-
tatik és a törvényhozás által meg nem vizsgált 
budgetben foglaltatik, azon kevés módosítással, 
melyet a pénzügyi bizottság tett. Ez nem fölha
talmazás rendkívüli esetben, oly megakadás jővén 
közbe, mely a törvény szigorú teljesítését lehet-
lenné teszi, hanem teljes fölhatalmazás, a bud-
get megszavazása a nélkül, hogy azt a törvény
hozás megvizsgálta volna. 

Ha a minisztérium valami rendkívüli költ
séget szükségesnek lát tenni, vagy mint ezen 
budgetben van, oly költségeket akar tenni, me
lyek a tavalyi tőrvényhozás által megalapított 
budgetben nem foglaltatnak, ha azon költsége
ket elkerülhetlen szükségek parancsolják, vagy 
pedig ha azok már meghozott törvényeken ala
pulnak, akkor a minisztérium teljesítse e kiadá
sokat saját felelősségére! A miniszteri hivatal 
felelősséggel jár, tollba beszélve az íródeák is 
tud irni, arra nem kell miniszter; a minisztéri
um oly állás, melylyel saját felelősséget kell 
vállalni. Ha az országgyűlés nem levén együtt, 
az ország ellenség által támadtatnék meg, az or
szággyűlést fogják tán előbb összehívni, hogy az 
ellenség visszaverésére szükséges költségeket meg
szavazza 1 az ily költségeknek saját felelősségre 
teljesítéséhez a minisztériumnak bátorságának 
kell lenni, jőjön azután a törvényhozás elé és 
mondja: igazolom magamat, én e költségeket 
teljesítettem, mert törvényesek és szükségesek 
voltak, most kérek adjál íölmentést; ily költsé
gekhez az országgyűlés a fölmentést mindig meg 
fogja adni; ily költségek azok, melyek a már 
meghozott törvények végrehajtására szükségesek; 
ilyen például a honvédelmi törvény és az ország
gyűlés nem fogja megvonni a fölmentést a mi
nisztériumtól, ha saját felelősségére ezen czélra 
annyi költséget fordított, a mennyit e törvény
nek végrehajtása magával hozott. De ha a mi
niszter úr nem akarja magára vállalni a felelős
séget, akkor engedje meg nekem, hogy én sem 
akarom magamra vállalni a felelősséget megbi-
zóim irányában, az ország népe irányában, hogy 
oly kiadásokra hatalmazzam fel a minisztert nem 
a magam zsebéből, hanem a nemzet zsebéből, 
melyeknek szükséges megvizsgálásába be nem 
folytam, melyeknek szükségességéről meggyőződ
ve nern voltain. 

Ha a miniszteri állás felelősséggel jár : a 
képviselői állás is azzal jár; és mert én ezen 
felelősséget erősen érzem, én részemről semmi 
oly kiadás teljesítésére a minisztert fel nem ha
talmazom, melynek szükségességéről meg nem 
győződtem; annál fogva én semmiféle indemni-
fyre nem szavazok. (Tetszés a szélső hal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Vannak esetek, 
melyekben hallgatni bűn, de fölszólalni köteles
ség. En ily helyzetben látom magamat a jelen 
esetben. 

A túl oldalon sincs senki, ki a miniszterialis 
elmulasztást palástolni kívánná. Itt is hallottam 
már többszőr, de különösen az osztályok tanács
kozásaiban kimondották tisztán, hogy, ha az in-
demnityt megadjuk is, incorrect lesz az eljárás. 
En, ki minden ügyben őszintén és tisztán szok
tam eljárni, sem a miniszteri elmulasztást palás-
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tolni, sem pedig állásomat mint képviselő incor-
reet eljárással elhomályosítani nem akarván: 
sem a központi bizottság törvényjavaslatát, sem 
a követtársam által beadott inditványt el nem 
fogadhatom, a felelősséget pedig azon kárért, 
mely az indemnity megszavazása által a hazára 
háromolhatik, az azt megszavazó miniszteriális 
többségre ezennel ünnepélyesen átruházom. (Föl-
kiáltások jobb felől: Elfogadjuk!) 

K i s s J á n o s : T. képviselőház! (Zaj. Sza
vazzunk!) Pulszky Ferencz képviselőtársunk azon 
szavait, hogy a felelősségre vonás a majoritás 
köréhez tartozik, felébresztették bennem azon 
felelősséget, melylyel én mint képviselő először 
megbízóim és másodszor hazámnak tartozom és 
melynél fogva nem tehetem, hogy a tárgyalás 
alatti kérdésben ne nyilatkozzam. 

Az indemnity tárgyában Szalay Sándor kép
viselőtársam által beadott törvényjavaslat vissza 
lévén vonva: most már csak a központi bizottság 
javaslata és Tisza Kálmán képviselőtársam javas
lata áll tárgyalás alatt. 

Valóban az 1867-ben alakult kormánytól a 
nép mindig várta, hogy a reá sulyosodó terhe
ket, melyekről 1861-ben az akkori országgyűlé
sen épen a t. kormány férfiai által kijelentetett, 
hogy azok a nép vállaira elviselhetlenül . súlyo
sodnak, könnyíteni fogja, és most már 3-ik éve, 
hogy az ő terheiken semmi nem könnyített, sőt 
midőn az ország költségeiről van szó, oly tör
vényjavaslat terjesztetik elő a központi bizottság 
által, mely szerint a képviselőháznak ajánltatik, 
hogy oly költségvetést fogadjon el alapul, melyet 
soha nem tárgyalt, és hogy ez által a képvise
lőház magára nézve tegye jogérvényessé azon 
javaslatot, melyet csak majdan fog tárgyalni és 
hogy már ab anticipando törvényesítse azt. 

En részemről ezen központi bizottság javas
latát az alkotmányba ütközőnek találom, és azért 
a központi bizottság javaslatát, mint az alkot
mányba ütközőt és a nép jogait sértőt egyátalában 
el nem fogadhatom. 

De más oldalról a Tisza Kálmán t. képvi
selő úr által előterjesztett törvényjavaslatot sem 
pártolhatom, a mennyiben azon törvényjavaslat 
szerint nem lehet kikerülni azt, hogy a nemzet 
előtt oly igen gyűlöletes nyugdijak a jövőre ki ne 
szolgáltattassanak azoknak, kik 1848-ban a haza 
ellenségeit behozták, kik eszközéül szolgáltak a 
hatalomnak a nép elnyomására. Egyébiránt ha 
ezt ki lehetett volna a szerkezetben kerülni, pár
toltam volna azt, de ily szerkezetben Tisza Kál
mán javaslatát sem pártolom és kereken meg
tagadom az indemnityt, pártolva Irányi Dániel 
képviselőtársam véleményét. 

C s e r n a t o n y Lajos: T. ház! A jelen 
vitatkozás nézetem szerint azért van, a jelen 

nem egészen correkt alapon, mert a miniszté
rium nem tette azt, a mit hasonló körülmények 
közt Európában minden minisztérium megtesz. 
Épen ebben a pillanatban van hasonló eset Olasz
országban ; nem ugyanazon ok miatt, mint mi, 
hanem épen oly szükségesség folytán, mint a 
milyen szükségben vagyunk mi, hogy indemni
tyt kell adnunk. Olaszországban minisztervál
tozás van ós a minisztériumnak, mely most Sella 
ur kormányelnöksége alatt megalakult, legelső 
lépése a kamara előtt az volt, hogy előterjesztette 
azon javaslatot, melyben szóról szóra kijelenti, 
hogy felhatalmazást kér az ország képviselőitől 
felvehetni provisorie az adókat az első évne
gyedre. Ezt minden minisztérium megteszi, mely 
kötelességét érti a nemzet és miniszteri felelős
ség irányában és a keltendő hitellel szemben. A 
mi minisztériumunk ezt nem tette, sőt ellenkezőt 
tett. Midőn itt néhány nap előtt átalánosan nyilt 
titok volt, hogy erről az oldalról proponáltatni 
fog indemnity a kormány részére — vagyis nem 
indemnity, mert ez helytelen szó a jelen körül
mények közt , hanem felhatalmazás az adó 
szedésére és kiadások megtételére —• rögtön meg
volt a másik oldalról az elhatározás, ós csak 
azért, mert a kezdeményezés innen történt, azt 
indítványozták, hogy a miniszternek bizalmi sza
vazat adassék, és a mi javaslatunk elvettessék. 
Ezért jöttünk ezen impasseba, ezen zsákutczá-
ba, melyben jelenleg vagyunk. Ha a miniszter 
azt mondta volna, hogy ime itt van az idő, 
melyben már a költségvetést alaposan nem tár
gyalhatjuk és én nem akarom erre szorítani a 
házat, s nem is kívánhatom azt, hogy a ház a 
költségvetést alaposság nélkül tárgyalja, mert 
épen ugy van saját hitelem kérdésben, mint az 
ország érdeke, következőleg hatalmazzatok fel 
engem, hogy beszedhessem saját felelősségemre 
3 hónapig az adót, — minden rendben lett volna, 
mert ez esetben az ellenzék, legalább azon párt, 
melyhez én tartozom, bizonyosan nem akarta 
volna megakasztani az állam háztartását, hanem 
megszavazta volna a miniszternek a mit kivan, 
mint megszavaz minden alkotmányos ellenzék 
minden országban hasonló kivánatot, kivévén ha 
valahol már odáig ment a dolog, hogy azt mond
ják, hogy a minisztériumban nem csak hogy nem 
bizunk, hanem árulással vádoljuk, akkor persze 
az ily minisztériumnak nem szavaznak meg sem
mit; de, mint mondom, minden alkotmányos el
lenzék megszavazza a minisztériumnak hasonló 
kivánatát azon egyszerű okból, mert hazája megy 
legelöl, azután következik minden egyéb. (He
lyeslés a bal oldalon.) Miután azonban a miniszter 
nem igy járt el, és a mi részünkről beadandott 
propositio eléje vágatott, a mint hogy nem is 
tétetett propositio, mert tudtuk, hogy az elvet-
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tet ik, most előállott a kérdés, hogy tehát mi 
történjék? Mert tárgyalni nem lehet a költség
vetést, i t t vannak az ünnepek, mindenki haza 
akar menni, majd nem lesz ház, tárgyalni sem 
lehet. Pedig i t t van az újév eleje. Ekkor elő
állott Deus ex machina két tagtársunk, és pro
ponálja, mint egy ember, hogy az indemnityt 
ajánljuk meg, és ekkor is nem az fogadtatott el, 
a minek el kell fogadtatni, vagy ha még roszul 
lett volna fogalmazva, jobbra módosíttathatott vol
na, hanem azon propositió bizalmi demonstratióra 
használtatott fel, midőn itt nincs bizalomról kér
dés; mert Pulszky képviselő ur téved, midőn azt 
hiszi, hogy ez bizalmi kérdés: ez szükségkérdés, 
nem bizalmi kérdés, ez az államháztartás mene
tének lehetségesitésére vonatkozó kérdés. A he
lyett, hogy a minisztérium azt mondta volna, 
nem engedem, hogy a házból bárki jogaimat 
usurpálja s kötelességem teljesítésének elejét ve
gye, hanem használom jogomat, teljesítem köte
lességemet s én magam teszem e kérdést a ház
hoz, még eddig legalább nem adta semmi jelét, 
hogy neki indemnity kell. 

A központi bizottság javaslata áll előttünk, 
és e felett vitatkozunk most; e javaslattal szem
ben áll előttünk az ellenzék egy javaslata. En 
csak azért szólalok fel. hogy szavazatomat indo
koljam. 

Tisza t. barátom bebizonyította javaslatá
val, hogy ez ellenzék, melyhez szerencsém van 
tartozni, nem gyerekeskedik, ha nem fogadtatik 
el mit proponál; hanem elfogadja azt ak
kor is, ha visszavettetett először, nem ugyan a 
házban, de mint nyilt titok mindenki előtt, a 
pár t conferentiájában. És épen azért, mert kö
vetkezetesek akarunk maradni magunkhoz, eresz
ben is nem vonakodtunk részünkről sem gátot 
vetni annak, hogy az ország költségei ne fedez
tessenek, és igy részemről szavazok Tisza Kál
mán inditvánj^ára. (Helyeslés a bal oldalon,) 

E l n ö k : Nem levén többen a szólásra fel
írva, az átalános tárgyalás bezáratik. Az indít
ványozó és előadó urakat illeti még a vég szó. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! (Moz
gás. Halljuk!) Azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy megígérhetem és meg is tarthatom, hogy 
igen rövid leszek, (Halljuk!) a mennyiben csakis 
azok közül némelyekre, a miket Pulszky képvi
selőtársam felhozott, kell felelnem s ennek kap
csában a t. ház figyelmét egy körülményre fel
hívom. 

Az igen t. képviselő ur azt mondotta, hogy 
ha normális budgetünk volna, akkor lehetne a 
múlt évi budget alapján megadni a felhatalma
zást, de miután még normális budgetünk nincs, 
és átmeneti s szervezkedési korszakban élünk, 
ezt tennünk nem lehet. Először is ő ugy lát

szik azt hiszi, hogy a hol normális budget van, 
ott nincsenek a múlt évben kifizetett tételek, a 
mennyiben más részről azt hozza fel indítvá
nyom ellen, hogy azért nem lehet azt elfogadni, 
mert annak értelmében a mi 69-ben kifizette
tett , azt 70-ben ujolag ki kellene fizetni; azt 
mondta azonban, hogy normális budget mellett 
ezt lehetne a múlt évi szerint megszavazni. Te
hát ebből az következik, az ő hite szerint, hogy 
normális budgetnél soha sem fizetne ki semmit. 
(Ellenmondás és derültség bal felöl.) De még egyre 
kívánom a t. ház figyelmét felhívni. Hogy ha 
meggondoljuk azt, a mi 1868-ban történt és a 
mostani politikának eredményeit igen szépen 
mustrálja, Pulszky képviselő ur, midőn azt mondja, 
hogy most nem lehet a múlt évi rendszer sze
rint megszavazni a bevételeket és kiadásokat; 
mert nincs normális budgetünk: mert ha mon
dom, meggondoljuk a 68-ik évben történte
ket, Pulszky képviselő ur elismeri ez által azt, 
hogy most a helyett, hogy haladtunk volna a 
normális helyzetben, hátra mentünk, mert nem 
lehet megtenni azt, a mit 1868-ban megtettünk. 
Az 1868-ik évi X. törvényczikk ugyanis, mely 
az 1868-ik évi kiadások és bevételek kezeléséről 
szól Julius hó 1-től september SO-káig, azon 
kezdvén, hogy a minisztérium által beterjesztett 
budgetet tárgyalni addig, míg az az előtti tőr
vény érvénye lejár nem lehet, felhatalmazást 
ad a minisztériumnak az állam bevételeinek 
kezelésére, de nem a beterjesztett budget sze
rint, hanem előtt megszavazott mód sze
rint és hasonlag felhatalmazást ad a kiadásokra 
nem a ' beterjesztett budget szerint, hanem a 
háznak előbb hozott megállapodásai és határo
zatai szerint. Ha tehát ez akkor lehetséges volt, 
és most nem. ugy látszik, hogy akkor normáli
sabb volt a helyzet, mint most, és ugy latszik, 
hogy ezen politika oda visz bennünket, hogy 
napról napra kevésbé normális lesz a helyzet. 
(Ellenmondás jobb felől.) 

Azt mondja a t. képviselő ur, hogy a mi
niszteri felelősségről beszéltem, de tudnom kell, 
hogy a minisztériumot felelősségre csak a több
ség vonhatja. Tökéletesen igaz, a mennyiben a 
kisebbség híjába akarja felelősségre vonnia miniszté
riumot, ha a többség nem akarja, mint a melynek 
egyedül áll hatalmában felelősségre vonni a mi
nisztériumot. De e közt. és a közt, a mi most 
czéloztatik, hogy a többség már előre lemond
jon arról, hogy a minisztériumot felelősségre 
vonhassa, nagy különbség van. Már pedig midőn 
előre megszavazzák önök a meg nem vizsgált 
tó te le te t , előre lemondanak arról, hogy a mi
nisztériumot feleletre vonhassák. Szó sincs róla, 
nemcsak felelősségre vonhatja a többség a mi
nisztériumot ; de a budgetet is csak a többség 
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szavazhatja meg, és minden törvényt egyátalá-
ban csak a többség alkothat, mert a kisebbség
nek éhez nincs módja. De ón mindamellett, hogy 
ezt tudom, és mindamellett, hogy a mai több
séghez nem tartozom, mindamellett a parlamen-
talismus iránti szeretetből óhajtom és kivánom, 
hogy a többség ha nem él is jogával és hatal
mával, de éljen legalább a parlamentalismus el
vei szerint, éljen ugy, hogy mielőtt megszavazza 
a tételeket, vizsgálja meg azokat és szavazza 
meg alapos megvitatás utján és ne szavazza 
meg úgyszólván bizalmi lázban, a mely bizalmi 
nyilatkozatok utoljára is igen messze vezetnek, 
mert ezt addig lehet vinni, hogy nincs is miért 
tárgyalni, nincs is miért törvényt alkotni, bízni 
kell a minisztériumban. 

A mi illeti, hogy, ha az én indítványom fo
gadtatnék el, akkor nem lehetne gondoskodni 
Horvátország szükségeiről, nem lehetne gondos
kodni sok más egyébről: erre nézve azt kérdem 
a t. képviselő úrtól, hogy Horvátország 69-ki 
szükségeiről lett-e vagy nem gondoskodva, bár 
ez a 69-ki budgetben nem is áll és erről nem 
volt semmi felhozva, de igen is tudjuk, hogy 
gondoskodva lett, mert utólag a minisztérium 
ez iránt javaslatot terjesztett elő. Egyátalában 
nekem erős meggyőződésem, a mit röviden előbb 
is említeni bátor voltam, hogy, ha egyszer a 
rendkívüli helyzetbe belejöttünk, akkor nem azt 
kell tennünk, hogy megszavazzunk oly budgetet, 
ha csak 1/i évre is, amit nem tárgyaltunk, hanem 
megszavazzuk azt, a mi a ház által tárgyalva 
volt, bizva a miniszteri felelősségre azt, hogy a 
mennyiben az ország okvetlen szükségei kíván
ják és a mennyiben mint Horvátországra, a hon
védségre és más hasonlókra nézve a törvény in
tézkedik, arra nézve teljesítse saját felelőssége 
alatt kötelességét: mert a minisztériumnak fel 
lehet és fel kell tennie a magyar alsóházról egész
ben véve . de bizonynyal a többség, melyhez tar
tozik, még nem adtott semmi okot arra, hogy 
róla föl ne tegye, hogy oly kiadásait, melyek a 
törvényen, az ország szükségén alapulnak, utol
jára is el ne fogadja. 

A t. képviselő ur azzal biztat, hogy 4—5 
év múlva lesz normális budgetünk. Négy-öt év 
kissé sok idő bizonyos tekintetben; de még sem 
hittem, hogy a t. képviselő ur a jelen minisz
térium életét ily rövidnek tartsa: mert, az ed
digi tapasztalás szerint legalább, azt mondani, 
hogy normális budgetünk lesz 4—5 év múlva, 
annyit tesz, mint az, hogy a jelen minisztérium 
4—5 év múlva nem lesz meg. (Derültség a jobb 
oldalon.) 

Es miután a képviselő ur azzal indokolja 
javaslatom el nem fogadhatását, hogy abban a 
minisztérium iránt megrovás foglaltatik, én ré

szemről kész vagyok kinyilatkoztatni, hogy mél
tóztassék azt külön elfogadni, akkor a megrovás 
kihagyásába szívesen beleegyezem. 

Ajánlom a t, ház figyelmébe indítványomat. 
(Mélyedés bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Méltóztassék megengedni, 
hogy a szavazás előtt nem annyira a szőnyegen 
levő tárgyhoz szóljak, mint inkább némely reá 
vonatkozó felvilágosító észrevételt tegyek: (Hall
juk !) mert valóban helyesen jegyezte meg egy 
előttem szóló képviselő ur, hogy ezen törvény
javaslatot nem a minisztérium hozta a ház elé, 
sőt a minisztérium ily törvényjavaslatot a ház 
elé terjeszteni nem is kívánt. 

Ezen állítást a létező tények bizonyítják. 
Méltóztassék elhinni, hogy a minisztériumra 
nézve, mely felelősséggel tartozik és ennélfogva 
reá nézve az kívánatos a költségvetési törvény 
végrehajtásánál, hogy az államkölfcségvetés rendes 
országgyűlési tárgyalás után minden részletében 
megállapittassék, az ettől eltérő felhatalmazás, 
vagy az államköltségvetésnek csak bizonyos időre 
szorított megszavazása tehát kívánatos nem le
het, s csakis a bekövetkezett körülmények kény
szerűsége indíthatja arra, hogy midőn az évnek 
már utolsó hónapja ennyire haladt, a jövő év 
első negyedére kilátásba helyezett felhatalmazást, 
illetőleg a költségvetésnek ezen időszakra való 
megszavazását mint szükséges rendkívüli rend
szabályt elfogadja. 

Minő körülmények folytán vált ez szüksé
gessé: kideríteni nem volna nehéz. Debreczen 
városa tisztelt képviselőjének nézete szerint min
den hibának a minisztérium az oka, s igy az 
évi államköltségvetés megszavazásának elmulasz
tása ÍR egyedül a minisztériumnak rovandó fel. 
Hogy a t. képviselő ur a kérdést igy fogja fel, 
azt természetesnek találom, miután ez felel meg 
saját álláspontjának. Legyen szabad azonban 
erre megjegyeznem, hogy azon hiba, melyet 
Debreczen városa érdemes képviselője most már 
3-ad ízben vet szemére a minisztériumnak, és 
mire már más alkalommal a szükséges felvilágo
sítást megadtam, hogy t. i. az 1868. évi de
czember 5-én hozott országos határozat, mely 
szerint az 1867-ik évi költségvetés szemptember 
15-éig lett volna a ház elé terjesztendő, azért 
nem mehetett teljesedésbe, mert az országgyűlés 
szeptember eleje helyett csak október közepe tá
ján kezdte meg üléseit,, és igy a költségvetés 
elébb elő sem terjesztethetett; nem kezdődött meg 
pedig az országgyűlés szeptember elején, mert az 
1867. XII. törvényezikk értelmében a delegatiók 
a nyári időszakban működtek. (Mozgás a bal 
oldahn.) Annak bizonyítására, hogy a miniszté
rium igyekezett ezen feladatnak megfelelni, ki-
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vatkozom arra, hogy az országgyűlés megnyitá
sának első napjaiban, ha nem csalódom, már a 
2-ik ülésben volt szerencsém a költségvetés leg
fontosabb részét, t. i. az összes bevételekre, azaz 
a fedezetre, és a pénzügyminiszteri kiadásokra 
nézve az előirányzatot minden részletében a t. 
háznak benyújtani, mely alkalommal a minisz
terelnökség és az ő felsége személye körüli mi
nisztérium költségvetése is bemutattatott. Igaz, 
hogy a többi minisztériumok költségvetése leg
inkább nyomtatási nehézségek folytán részleten-
kint adattak be; de azért a pénzügyi bizottság 
munkálatait 6 héten keresztül fenakadás nélkül 
folytathatta. A pénzügyi bizottság e hó elején, 
ha nem csalódom, ez előtt 8—10 nappal fejezvén 
be minden minisztérium költségvetését, a minisz
térium azon meggyőződésben volt, hogy még 
elegendő idő lesz a pénzügyi bizottság által rész
letesen tárgyalt költségvetést a törvény által 
megszabott határidő alatt országgyülésileg meg
állapítani, és ezt méltán is várta a miniszté
rium, miután a t. ház az 1869-ik évi költség
vetést, mely az ülésszak kezdetén benyújtva a 
pénzügyi bizottság által több hónapi tárgyalás 
után a ház elé terjesztetvén, az ülésszak végéig, 
mely már deczember 10-én következett be, ké
pes volt megállapítani. 

Ha részrehajlatlanul vizsgáljuk azon okokat, 
melyek következtében az 1870. évi államköltség
vetés jelenben meg nem állapíttathatott, ugy 
találjuk, hogy az nem egyedül a költségvetés 
mikori beterjesztésének tulajdonitható, hanem 
azt nagy részt az átmeneti korszak nehézségei 
és bekövetkezett rendkívüli körülményei okozák. 
Ezen hónap kezdetén a minisztérium még azt a 
reményt táplálta, hogy ha az országgyűlés foly
vást és fenakadás nélkül a költségvetés megál
lapításával foglalkozandik, azt az évnek végéig 
be is fejezheti annyival inkább, miután az 1867. 
példája mutatja, hogy az országgyűlés az évnek 
utolsó napjáig, Sylvester estéig együtt maradt 
és az akkor tárgyalt fontos ügyek miatt magát 
az ünnepek alatt el nem napolta. Hasonló eljá
rást remélt a minisztérium ezen évben is. 

Hogy mindez igy nem történt, közremű
ködtek más okok is. 

Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ugy, 
mint ő előadásában monda, hogy őszinte kivan 
lenni az elkövetett hibák vizsgálatában, én is 
hasonló őszinteséggel nyilvánítsam azt, hogy az 
elkövetett hibák közé tartozik az is, hogy or
szággyűlési tárgyalásaink még nem állanak par
lamentáris tárgyalás színvonalán, mert minden 
jog kötelességgel jár; s azon fontos jogok gya
korlására nézve, melyek a magyar törvényhozást 
megilletik, szükséges, hogy a tanácskozás módja 
és rendje czélszerübben szabályoztassék és néze

tem szerint e tekintetben is reformra van szük
ségünk. (Ugy van! jobb felől.) Engedje meg a t. 
képviselő ur, ha azon észrevételt teszem, hogy 
ha a hibákat, melyek eddig elkövettettek, min
den oldalról keressük és vizsgáljuk, mi volt oka 
annak, hogy eddig a törvényhozási reformok te
rén nem történt annyi, mennyinek történni kel
lett volna — részben az ellenzék azon hibás 
eljárásának is tulajdonítható, hogy nem ugy 
mint az angol parlamentben történik, hol az el
lenzék egyes nagy kérdésekben tartja feladatául 
csatát vivni, hanem ezen eljárással ellenkezőleg 
a mi ellenzékünk minden kis kérdésnél is csatá
rozást kezd és igy az időt szükség nélkül elfor
gácsolja. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) Tehát 
ha hibákról szólunk, ismételvén, hogy a minisz
térium is követhetett el egy vagy más tekintet
ben hibákat, az átmeneti korszaknak is meg
vannak a nehézségei, melyek akadályozólag hat
nak; de engedje meg a t. képviselő ur, hogy 
őszinte legyek és nyilvánítsam, hogy az elköve
tett hibáknak egy része az ellenzéknek általam 
emiitett eljárásában is fekszik. (Helyeslés és tetszés 
a jobb oldalon, ellenmondás a bal oldalon.) 

Előre bocsátottam, t. ház, hogy a felhatal
mazásról szóló indítvány tételét és annak meg
szavazását a minisztérium nem kívánta, minek 
tanúságául szolgál, hogy az indítvány maga nem 
a minisztérium vagy a jobb oldal részéről, de az 
ellenzék egyik tagjától származott. Simonyi Ernő 
képviselő ur a tárgyalás alatt levő javaslatot 
szeretné miniszteri javaslatnak tekinteni, és hogy 
ezt bizonyítsa, hivatkozott az osztályokban tör
téntekre, mondván, hogy meglepte őt, hogy 
mind a kilencz osztályban a Szalay képviselő 
ur által benyújtott javaslat helyett egy egyenlő 
ujabb javaslat adatott be, melyre nézve egyéb
iránt megjegyzem, hogy a központi bizottság 
által elfogadott javaslat semmi más, mint Sza
lay képviselő ur indítványának czélszerübb for-
mulázása; — meglepte őt, hogy tudakozódása 
folytán arról győződött meg, hogy mind a kilencz 
osztályban ugyanazon módosítási javaslat ter
jesztetett elő. Engedje meg t. képviselő ur, hogy 
erre viszont én is megjegyezzem, hogy azon 
osztályban, melynek tagja vagyok, az ellenzék 
részéről egy fogalmazott s írásban foglalt javas
lat terjesztetett elő, és én is tudakozódván, hogy 
a többi osztályokban mi történt, hasonló ered
ményre jutottam mint ő, t. i., hogy az ellenzék 
részéről mindenütt egyenlő Írásbeli javaslat ter
jesztetett elő. (Berültség.) Tehát, ha egyetértés 
volt az eljárásban a jobb oldal részéről, hasonló 
egyetértés mutatkozott az ellenzéknél is. Hanc 
veniam damus, petimusque vicissim. (Berültség.) 

Miután a minisztérium azon kényszerhely
zetbe jutott, hogy a jelen körülmények közt a 
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három hónapra terjedő felhatalmazást elfogadni 
kénytelen, és ezen felhatalmazás iránt két javas
lat van a ház előtt: az egyik a központi bizott
ságé, a másik Tisza Kálmán képviselő uré. En
gedje meg a t. ház, hogy a két indítvány közti 
különbség felett elmondjam nézetemet. 

Azt tartom, minden javaslatnak első fel
adata az, hogy gyakorlatilag kivihető legyen. En
gedje meg Tisza Kálmán t. képviselő ur, hogy 
indítványára vonatkozólag kijelentsem, hogy azt, 
ha többször olvasom is, gyakorlati értékkel bíró
nak nem tekinthetem; mert mi ezélja van a 
költségvetés megállapításának : szóljon-e az egy 
egész évre, vagy három hónapra ? Czélja nem le
het más, mint, hogy a törvényben megszabott ha
táridő alatt minden az állam bevételeire és ki
adásaira vonatkozó tétel határozottan megálla-
pittassék ; ily határozott megállapítást azonban 
a képviselő ur javaslata nem tartalmaz. 

Javaslata így szól: „A minisztérium fel-
hatalmaztatik, hogy az állam bevételeit és 
kiadásait az 1870-ik év január 1-étől márezius 
31-éig, a mennyiben ujabb törvények mást nem 
rendelnek, az 1869-ik évre megszavazott költség
vetés értelmében kiadhassa." 

T i s z a K á l m á n : Kezelhesse! 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Tehát „kezelhesse.* Mit jelent ez? 
Nézetem szerint mást nem jelenthet, mint, hogy 
az 1869-ki költségvetésben megállapított min
den egyes tétel érvényes legyen az 1870-ik év 
három első hónapjára, és igy ezen javaslatnak más 
értelme nem is lehet, mint, hogy csak azon költ
ségeket teheti a minisztérium 1870. évre folyóvá, 
melyek 1869-re megállapittattak. 

N y á r y P á l : A mennyiben a törvény 
nem változtatja. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Helyesen jegyzi meg a képviselő ur, 
mert csakugyan javaslata ugy szól: „A meny
nyiben a törvény nem változtatja;" de ne fe
ledje, hogy itt egy budgettörvényről van szó, 
mely minden fejezetre és ezimre bizonyos össze
get állapit meg. Ennek értelme tiszta és vilá
gos ; ennélfogva képviselő ur javaslata: miszerint 
a minisztérium az 1870. évben minden egyes J 
költségvetési tételt csak az 1869-ki előirányzat j 
értelmében tehessen folyóvá. Ily értelmezés egye- j 
zik meg az alkotmányos fogalmakkal. Ha javas
latát ily értelemben veszszük, mert más értelem
ben venni nem is lehet, a javaslat nélkülöz 
minden gyakorlati kivihetőséget, sőt ilyen eljá
rás ellentétben állana több rendbeli, az 1869-ki 
költségvetés megállapítása óta hozott törvény
nyel. Számos példával lehetne ezt bizonyítani, 
melyek megczáfolnák Tisza Kálmán képviselő urnák 
azon állítását, melyet az imént említett, hogy 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18ff rv. 

„előre nem mentünk.* A már eddig elért ered
mények is igazolják, hogy állítása nem áll: mert 
nem mentünk vissza, de bizonyos tekintetben 
előre. Például, az országgyűlés meghozta a bon
védelmi törvényt, és annak érvényesítése neve
zetes pénzösszeget igényel; korántsem elegendő 
tehát a jövő év első negyedére azon összeg, 
mely az 1869. évre elegendő volt, miután, ha az 
1869-ki összegek szavaztatnának meg, a minisz
térium a honvédelmi törvény végrehajtását nem 
eszközölhetné. De hogy nem mentünk hátra, ha
nem bizonyos tekintetben előre, bizonjdtja a nép-
nevelésről hozott törvény is, mely ismét nagyobb 
kiadásokat igényel, és igy ha ezen törvénynek ér
vényt kívánunk szerezni, bizonyára a jövő év 
első negyedére nem lehet az 1869-ki költségvetést 
megállapítani, ha csak azt nem akarnók egy
szersmind kimondani, hogy a népnevelés tárgyá
ban hozott törvény a jövő év első negyedében 
ne érvényesíttessék. Hogy nem mentünk hátra, 
hanem előre, annak egyik nevezetes bizonysága 
a horvát kérdésnek megoldása. Senki sem fogja 
tagadni ezen társországgali kiegyezésnek erköl
csi fontosságát, és ha ezen törvény erkölcsi fon
tossággal bir, és mert törvény, azt minden kö
vetkezményeiben teljesíteni is kell, azt azonban 
az 1869-ki költségvetés alapján teljesíteni lehe
tetlen. 

De alig található fel az 1869-ki költségve
tésben tétel, mely az 1870-ki előirányzatban más 
fejezet és czim alatt ne foglaltatnék: minden mi
nisztériumnál nevezetes különbség fordul elő. Igy, 
hogy többet ne említsek : a belügyminisztérium 
a megyék nélkülözhetlen kiadásaira és a városok 
törvénykezési költségeire, hogy a nyilvánult ki-
vánatoknak és a szolgálat igényeinek megfelel
hessen, nagyobb költséget volt kénytelen felvenni. 

A közlekedésügyi minisztérium is több ne
vezetes munkának foganatosítását hozta javas
latba, mely az 1869-ki költségvetésben előirá
nyozva nem volt. 

Hasonló esetek vannak a pénzügyminiszté
rium költségvetésénél is. Engedje meg a t. ház, 
hogy e tekintetben csak egy körülményt emiit-
sek meg. Nemde Tisza Kálmán képviselő ur, 
midőn indítványában mindenekben az 1869-ki 
költségvetésben való alkalmazkodást követeli, nem 
kívánja azt kiterjeszteni egyszersmind a pénzügy
minisztérium által előirányzott jövedelmekre is; 
miután nem fogja kedvezőtlen körülménynek te
kinteni, hogy a pénzügyminisztérium 1870-re kö
rülbelül 5.000,000 írttal nagyobb jövedelmet volt 
képes előirányozni, mint 1869-ben; ámde, ha 
azt kívánjuk, hogy többet vegyünk be, meg kell 
egyszersmind adni azon szükséges eszközöket is, 
melyek a nagyobb bevételt eredményezik. 

Hogy teljesítse a pénzügyminisztérium ezen 
21 
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feladatot, ha az 1869-ki költségvetéshez köteles 
magát mindenekben tartani, melyben ezen na
gyobb jövedelmek eszközlésére szükséges kiadási 
tételek nem foglaltatnak. Megvenni akarni a mi
nisztériumtól ezen kiadási tételeket annyit tesz, 
mint lemondani az előirányzott nagyobb jövedel
mekről. Hogy több esetet ne említsek, csak 
egyet kívánok jellemzésül felhozni, remélvén, 
hogy ezen körülmény Tisza Kálmán t. képviselő 
ur előtt nem lesz ismeretlen, miután felteszem, 
hogy azon pár napot, melyet indítványa folytán 
a ház a pénzügyi bizottság javaslatának tanul
mányozására adott, és melylyel későbben kezdő
dött a költségvetés iránti vita, a pénzügyi bizott
ság javaslatának tanulmányozására fordította, — 
talán nem kerülte el figyelmét, hogy a sójöve-
déknél 1870-re 1.443,000 ír t tal nagyobb jöve
delem fordul elő az előirányzatban, mint a múlt 
évben, s hogy ezen nagyobb jövedelem bejöjjön, 
a kiadásoknál bizonyos összegeket sószállitásra, 
árulásra és sóházak felállítására kellett felvenni. 
Ha a képviselő ur javaslata fogadtatik el, mind
ezen intézkedéseket azonnal be kell állítani, al
kotmányos minisztérium nem is járhatna el 
máskép. 

Miután a két javaslat közül kell választani, 
természetes, hogy Tisza Kálmán képviselő ur 
javaslatát el nem fogadhatom, és inkább járulok 
a központi bizottság javaslatához, mely az első 
pontban a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott tételeket fogadván el a jövő év első negyedére, 
megadja a kormánynak azon eszközöket, melyek 
a jövedelmek czélszerü kezelésénél igényeltetnek 
és a hozott törvények végrehajtására nélkülöz-
hetlenek; ámbár ezen javaslat számokat nem 
fejez ki, de számokra hivatkozik, melyeket irány
adóknak kér tekinteni. 

Engedje meg Simonyi Ernő t. képviselő ur, 
hogy előadására még egy megjegyzést tegyek. 
Azt monda ugyanis, hogy a pénzügyi bizottság 
által javaslatba hozott tételeknek elfogadása a 
minisztériumra nézve bizalmatlansági, a bizott
ság iránt pedig bizalmi szavazat. E tekintetben 
megjegyzem, hogy a jelen évben is ugy, mint a 
múlt évben minden az államköltségvetési elő
irányzatban a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott változás az illető minisztérium, illetőleg 
az összes minisztérium beleegyezésével történt, 
mert közösen és közös egyetértéssel állapíttattak 
meg az egyes tételek; és miután ezen eljárás 
folytán a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott tételek egyszersmind a minisztérium által 
elfogadott tételeknek tekintendők: ha ezen ja
vaslat elfogadását képviselő ur bizalmi nyilatko
zatnak tekinti a pénzügyi bizottság irányában, 
ugy hasonló értelemben kell azt vennie a mi
nisztérium irányában is. 

Végre még egy észrevételt akarok tenni 
Tisza Kálmán képviselő ur indítványára. A köz
ponti bizottság előadójának azon állítása ellen, 
hogy, ha az 1869-ki költségvetés állapíttatnék 
meg, czélszerü elszámolási rendszer keresztülvi
hető nem lenne, Debreczen város érdemes képvi
selője felszólalt és ezen állitásnak helyességét 
tagadta ; én ellenben azt hiszem, hogy teljesen 
igaza volt a központi bizottság előadójának : mert 
a rendes számvitel megkívánja, hogy mindjárt 
az év kezdetén a megszavazott összegek fejezet 
és czim szerint elősoroltassanak és annak alap
ján történjenek az utalványozások. És ez a szám
viteli rendszer elve szerint máskép nem is tör
ténhetik ; s hogy ez ekép történjék, már azon 
körülmény is kívánja, mert csak ennek folytán 
gyakorolhatja a törvényhozás azon ellenőrködést, 
mely a törvények által reáruháztatott . Ha ellen
ben az 1870. év kezdetén az 1869-ki költségve
tés fejezetei és czimei szerint történnék a köny-
vezés, akkor a minisztérium által benyújtott 
1870-ki előirányzatot czélszerüen tárgyalni sem 
lehetne, mely esetben kénytelen volna a minisz
térium az 1870-ki költségvetést az lS69-ki költ
ségvetés berendezése szerint újra átalakítani, a mi 
ismét — a mellett, hogy alig lenne czélszerü — 
oly hosszú munkába kerülne, hogy, ha ezen újon
nan átdolgozott költségvetés a pénzügyi bizott
ság hosszadalmas tárgyalásain is megint keresz
tül menne: ugy a három hónapra adott felha
talmazás a költségvetés tárgyalására bizonyára 
nem lenne elegendő. 

Ha a vita folyamát tekintem , ugy lá
tom a központi bizottság javaslata elleni felszó
lalások közt egyedül Irányi Dániel tisztelt kép
viselő ur foglalta el az ellenzék részéről a he
lyes álláspontot. Ő nem szavaz meg semmit, 
mert a minisztérium nem birja bizalmát, azon
ban ezen nyilatkozatához hozzáteszi, hogy azért 
abból nem következik, hogy az államháztartás 
1870-re fenakadást szenvedjen, mert,] ha a mi
nisztériumnak a költségvetés meg nem szavazta-
tik, annak egyenes következménye az, hogy ki
sebbségbe jővén, lelép és az uj többségből ala
kult minisztérium veszi el a kormányzatot, és 
ezen minisztériumnak, mely iránt az uj többség 
bizalommal viseltetik, megadja a kívánsága sze
rinti felhatalmazást, — és miután a jelen mi
nisztériumot a többség bizalmával támogatja, ezen 
a t . képviselő ur által emiitett helyes parlamenti 
elvből kiindulva hiszem, hogy a többség a kivánt 
felhatalmazást a kormánynak meg fogja szavazni. 
(Zajos tetszés és helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Be levén fejezve az átalános 
vita, a t. ház hivatva van a felett határozni: va
jon elfogadja-e a Szalay Sándor képviselő által 
beadott törvényjavaslatot átalánosságban ? (Fölki-
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állások: Szalay visszavette törvényjavaslatát!) Az 
már nem övé: a ház elfogadta s magáévá tette 
és rendesen tárgyalta. Tehát elfogadja-e a t. ház 
a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául vagy nem ? (Nem ! A központi bizottságét fo
gadjuk el!) Második kérdés az : elfogadja-e a t. 
ház általánosságban a részletes vita alapjául a 
központi bizottság által beterjesztett törvényja
vaslatot 1 A kik elfogadják, máltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a 

törvényjavaslat czimét.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a czimet? 

A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa az 
1. §-Q 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (kezdi olvasni 
a 2. §-t. A karzaton egg liölgy megszólal és nyug
talankodik.) 

E l n ö k : Csendet kérek a karzaton. 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (folytatólag végig 

olvassa a 2. §-t.) 
S i m a y G e r g e l y : T. ház! Nem szóla

nék a jelen tárgyhoz, már csak a jelen idő igen 
értékes volta miatt sem, ha a központi bizottság 
által beterjesztett ezen törvényjavaslatnak 2-ik 
§-ában oly sérelmet nem tapasztalnék, melyet 
szó nélkül nem hagyhatok. Méltóztassék az igen 
t, háznak az igen t. miniszter urat fölhatal
mazni, hogy az ország közkívánatának teljesíté
sére egy naponta tűrhetetlenebbé váló terhet 
megszüntessen, az 1870-ik évre előterjesztett ál-
lamköltségvetésről szóló törvényjavaslatban an
nak 60-ik lapján az ut- és hidvámokból e tételt 
az államjövedékek közé bevenni, és ez által ha
tározottan jelezni azt, miszerint eltökélett szán
déka, e terhet 1870-ik év január 1-ső napjától 
fogva megszüntetni, a miért is én azt hiszem, 
az összes haza igen nagy köszönettel és elisme
réssel fog tartozni a pénzügyminiszter urnák; 
de másrészről nem lehet igen kedvezőtlen meg
lepetés nélkül megszemlélni, hogy a központi bi
zottság ezen terhet ismét a jelen javaslat 2-ik 
§-a által jövő évre is — nem tudom, mi okból 
— megszüntetni nem ajánlja. T. ház! En azt 
hiszem, képviselői kötelességünk azt tartja, hogy 
az ország terhein a lehetőségig könnyitsünk és 
teljességgel nem az, hogy indemnitást adjunk 
egy oly tehernek további fentartására, melynek 

megszüntetésére az időt eljöttnek már maga a 
pénzügyminiszter ur is kimutatta. Ennélfogva 
én minden további indokolást szükségtelennek 
tartván, bátor vagyok indítványozni: miszerint 
a törvényjavaslat 2-ik §-ának 7-ik sorában elő
forduló e szavak, „valamint az ut- és bidvámok" 
egyszerűen kihagyassanak. Kérem a t. házat, 
méltóztassék ezt elfogadni. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A központi bizottság a képviselő ur 
által emiitett szavakat az 1869-ki költségvetési 
törvényből vette át, midőn ezen törvénynek a 
fedezetről szóló 6. §-át szóról szóra a javaslatba 
bevette. Legyen megnyugodva a képviselő ur, 
hogy miután a jövő év kezdetén, januáriusban 
meg fognak indulni a költségvetési tárgyalások, 
azon alkalommal az utvámok méltányos és 
igazságos szabályozása iránt is fog törvényjavas
lat a ház elé terjesztetni, még pedig azon irány
ban, hogy a jelenben fenálló, ós különösen Er
délyre nézve hibás alapokon nyugvó és nem 
méltányos utvámok iránt a sérelmek megszün-
tettessenek. Miután 3 havi felhatalmazásról és 
nem egy egész évi költségvetés megállapitásáról 
van szó, a jelenben törvényesen fenálló közter
heket és ezek közt az utvániokat a javaslatból 
rövid utón kitörölni nem lehetett. 

B e t h l e n S á n d o r g r . : Elismerem, hogy 
az állam szükségleteinek fedezeteire kénytelenek 
vagyunk oly forrásokat is használni, melyeket 
szívesen hagynánk érintetlenül, és hogy ezen 
források érintetlen hagyására idő kívántatik; 
de mégis első sorban megszüntetendőknek tartok 
oly forrásokat, melyeknek táplálásához verítékünk
kel nem egyenlő arányban járulunk. Ily forrás
nak tartom én a némely vidékeken még fenálló 
utvámokat : azért kérem a t. házat, méltóztas
sék ezen aránytalanul és igazságtalanul sújtó 
terhet már január l-jével megszüntetni. (Marad
jon !) Reménylem, a t. pénzügyminiszter ur nem 
fog ragaszkodni ezek fentartásához. (Maradjon!) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Mint a köz
ponti bizottság előadója, csak azt vagyok bátor 
megjegyezni előttem szólott érdemes két képvi
selőtársam módosításaira, miszerint a központi 
bizottság azon nézetből indult ki, melyet a t. 
pénzügyminiszter ur is jelzett, hogy mindaddig, 
míg valamely adónemnek mint jövedelmi forrás
nak eltörlésére törvényjavaslat nem terjesztetik 
elő, a központi bizottság, mint olyan, nem érez
heti magát hivatva, az eltörlést a háznak java
solni, és azért kötelességének ismerte ezen tör
vényjavaslatban mindazon adónemeket megne
vezni, melyek eddig törvény által megszüntetve 
nincsenek. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik §-t ? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a tör
vényjavaslat 3-ik szakaszát) 

E l n ö k : Gondolom, ezt is elfogadja a t. 
ház? (Elfogadjuk!) 

Ekként a törvényjavaslat részleteiben meg le
vén állapitva és el levén fogadva: a holnap 10 
órakor tartandó ülésben fog harmadszor fölolvas
tatni és végleg megszavaztatni. Holnap fog tár
gyaltatni Szalay Sándor szünetelési javaslata is. 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 

92. országos ülés 
1869. deczember 21-dikén „ 

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 . 

Tárgayi." Lónyay József megbizó levele és kérvények mutattatnak be. Benedikty Albert a revindicált hava
sok tárgyában, Perényi Zsigmond b. vasuti ügyben interpellálják a kormányt. A könyvtárbizottság működésre 
hivatik. Az adószedési s költségfedezési fölhatalmazásról szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. Latinovies Vincze és 
Szalay Sándor határozati javaslata a szünidőről tárgyalás alá vétetvén, mellőztetik, s a ház elhatározza, hogy 
ünnepek előtt már uj tárgyat nem vesz -föl, az 1870-diki állam-költségvetés tárgyalását pedig január 14-én kezdi 
meg. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a postajövedéki póthitel iránti törvényjavaslatról. A kormány törvényjavas
latot nyujt be a vegyes királyi bíróságokról. A kormány felel Ivánka Imrének vasutügyi, továbbá Salamon Lajosnak 
fogyasztási adót és Simonyi Ernőnek a még be nem adott pénzügyi kimutatásokat illető interpellátióira, mit a ház 
tudomásul vesz. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovícs 
Kálmán, Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a de
czember 20-án d. u. 5 órakor tartott ülés jegyző
könyvét.) 

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

Van szerencsém bemutatni Bereg megye 
munkácsi kerülete képviselőjének, Lónyay József
nek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvét. Ki-
adatik az állandó igazoló bizottságnak. 

Bemutatom továbbá Győr város közönségé
nek föliratát, melyben a Buda város által Fiúmé
nak visszacsatolása iránt Magyarországhoz a kép
viselőházhoz nyújtott kérvényt pártolja. 

Kézsmárky képviselő ur benyújtja Veszprém 
megyébe kebelezett, vörös-berényi uradalomhoz 
tartozó Padra község lakosságának kérvényét, 
melyben kérik az uradalom ós a volt jobbágy 

község közt lefolyt úrbéri perben okozott több 
rendbeli sérelmeik orvosoltatását. 

Fromm Antal pesti lakos folyamodását, 
melyben egy állami kereskedelmi akadémia föl
állítását kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Az elnökségnek több jelentése nincs. 
T h e i l I s t v á n : Bátor vagyok bemutatni 

Segesvár városa képviseletének folyamodását, 
melyben emiitett városban egy elsőfokú törvény
szék fölállítását kéri. Bátor vagyok e kérvényt 
minden indokolás nélkül a tiszt, ház figyelmébe 
ajánlani. 

B i n d e r L a j o s : Megy esszékben fekvő 
Nagy-Sínk mezőváros közönségének kérvényét 
van szerencsém bemutatni, melyben egy, az er
délyi közalapítványok egyikéből kapott kölcsön 
megengedéséért kérvényez. 

V i d a c s J á n o s : Van szerencsém bemu
tatni Stettner Venezel pesti polgár és bérkocsis 
kérvényét, melyben az 1848 —49-ki hadjáratban 
okozott 506 frtnyi kárát országos alapból meg
téríttetni kéri. 

E l n ö k : Ezen kérvények is áttétetnek a 
kérvényi bizottsághoz. 




