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E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen felele
tet tudomásul venni? (Igen)! Tudomásul vétetik. 

Következik a napi renden levő tárgy: a 
pénzügyi bizottság államköltségvetési átalános 
jelentésének tárgyalása. Azonban akadály merült 
fel, a mennyiben a pénzügyi bizottság előadója 
súlyosan beteg. A pénzügyi bizottság eddig még 
nem intézkedett más előadó iránt, azonban meg
kértem az elnököt, hogy hivja össze ülés utánra 
a bizottság tagjait. Czélszerü volna tehát, a 

pénzügyi bizottság jelentésének tárgyalását talán 
holnapra elhalasztani. (Helyeslés). Ha tehát a t. 
ház belegyezik, a tárgyalás holnap 10 órakor fog 
megkezdődni. 

Kérem a pénzügyi bizottság és a gazdasági 
bizottság tagjait, méltóztassanak az ülés után 
itt maradni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 

Az ülés végződik d. e. IP/% órdwbr. 
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1870. január 15-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 . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kir. ügyek igazgatója Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatását kérvén, ez 
ügy a mentelmi bizottsághoz utasittatik. A M. Akadémia könyvküldeménye bemutattatik. A ház januári költ
ségvetése benyujtatik. A pénzügyi bizottságból Bethlen Farkas gr. kilépvén, a bizottság kiegészítése elhatároztatik. Irányi 
Dániel nyomtatványok utczán áruihatása iránt, Vukovics Sebő egy lelkibeteg hölgynek Bécsből Pestre tolonczoztatása 
miatt interpellálják a kormányt. Berzenczey László kéri az ellene kért bünfenyitő eljárást megengedtetni. Az 1870-iki 
államköltségvetés átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért.; később Andrásy Gyula gr., Horvát Bol
dizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

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

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jan, 
14-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Nincs észrevétel ? (Nincs.') ügy a 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

A most felolvasott jegyzőkönyv határzata 
folytán bátor vagyok az osztályok t. előadóit 
megkérni, legyenek szívesek az osztályokat ösz-
szehíni és azokban a számvevőszék felállítása 
iránti törvényjavaslatot tárgyalni. 

Bemutatom Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Buda szabad királyi főváros kö
zönségének Fiúménak Magyarországhoz való visz-
szacsatoltatása iránti kérvényét pártolja. 

Ugyancsak Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Ung megyének az adóügy körüli 
reform iránt a képviselőházhoz beadott kérvé
nyét pártolja. 

Ugyancsak Torna megyének feliratát, mely
ben Liptó megyének a zárdák és kolostorok el
törlése iránti kérvényét pártolja. • 

Szabó János a királyi ügyek aligazgatója, 
mint sajtóügyi közvádló kéri, hogy országgyű
lési képviselő Dr. Miletics Szvetozár, mint a 
„Zastava" czimü lap felelős szerkesztője ellen, 
az emiitett lap 118-dik számában foglalt sajtó
vétség iránt indítandó vizsgálat és közkereset 
folyamatba tétele megengedtessék. E kérvény a 
szabályok szerint a mentelmi bizottsághoz uta
sittatik. 

A Magyar Tudományos Akadémia történel
mi osztálya a törvényhozás által engedménye-

{ zett állami segélyben részesülvén, két évi mun
kásságának eredményét 53 kötetben tisztelettel 
bemutatja a képviselőház könyvtára számára. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 

Van szerencsém bemutatni a gazdasági bi
zottságnak jelentésót a ház január havi költsé
geiről. Ki fog nyomatni és hétfőn napirendre 
tűzetni. 

Bethlen Farkas gr. képviselő ur súlyos be
tegségben levén, magát a pénzügyi bizottságból 
kihagyatni kéri, miután kötelességének nem fe-
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élhet meg. Az ok alapos; szükséges lesz te
hát helyette más tagot választani. Kérem a kép
viselő urakat, méltóztassanak értekezleteikben 
választandó uj tag iránt megállapodni és — ta
lán a jövő keddi ülésbe — ezen uj tagra szava
zataikat behozni. 

Egyéb jelentése az elnökségnek nincs. 
G o n d a L á s z l ó : Van szerencsém bemu

tatni 49|gjbékés városi polgárnak a regálék tör
vényhozás utján mielőbb leendő eltörlése tár
gyában benyújtott folyamodását. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

V á r a d y G á b o r : Van szerencsém be
mutatni Ugocsa megye Veléte és Kiova helysége 
közönségeinek kérvényét, melyben Ugocsa me
gyéből Mármaros megyébe leendő törvénykezési 
átkebeleztetéseik tárgyában 1861 s 1866 évek
ben benyújtott s mind ez ideig elintézetlen kér
vényeik kegyes elintézését s ebből folyólag Már-

- maros megye huszti törvényszéke területébe le
endő beosztásukat kérelmezik. 

Kérem, méltóztassék e kérvényt a kérvény 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
D e á k F e r e n c z : Van szerencsém benyúj

tani a tisztelt háznak Pest városa kérvényét, 
melyben a törvénykezésre fordított számos költ
ségei még eddig meg nem téritett részének meg-
térittetéseért esedezik. E tárgy szoros kapcsolatban 
van a költségvetéssel, természetes ennél fogva, 
hogy halasztást nem szenved, s akkor tárgya
landó, midőn a költségvetés. Kérelmem tehát az: 
méltóztassék e kérvényt a pénzügyi s nem a 
kérvényi bizottságnak véleményadás végett ki
adni, hogy azt a költségvetés tárgyalásakor majd 
nyelembe vehessük. (Helyeslés.) 

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

B e r z e n c z e y E á s z l ó : Marosvásárhelyi 
lakos Győri József kérvényét van szerencsém be
mutatni, melyben kéri, hogy az 184 9-ben a soro
lóbizottságnak tett munkálataiért, a magyar kor
mánytóljutalomkéntkapott, és a későbbi hivatalno
kok által visszafizetni kényszentett 122 fr. neki 
visszafizettessék. Ez összeget ö a magyar kor
mánytól természetesen Kossuth-bankóban kapta, 
az osztrák kormány pedig rajta osztrák pénzben 
vette meg. Kérem e folyamodást a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
B o b o r y K á r o l y : Czegléd város közön

sége csatlakozik szabad királyi Sopron városa 
azon kérvényéhez, mely múlt évi június 7-én ter
jesztetett a t. ház elé, és mely a törvényható
ságok, de különösen a városok és községek mi
előbbi rendezését tárgyazza. Vagyok bátor e kér

vényt választóim részéről a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! A belügymi

niszter úrhoz kívánok a t. ház engedelmével in-
terpellatiót intézni. Ez előtt néhány nappal tör
tént, hogy Pesten több hordár, mint hallom tizen 
voltak, bezáratott és pénzbirságra Ítéltetett azért, 
mivel egy nyomtatványt, Kossuth Lajosnak a 
honvéd-menház ügyébeni levelét az utczán árul
ták. Tudakozódván: mi jogalapon történt ezen 
elfogatás 1 azon választ nyertem, hogy létezik a 
belügyminisztériumnak 1867-ik évi Julius 5-én 
kelt, és Pest városához intézett egy rendelete, 
melyben az áll, hogy ilyetén az utczán való áru
lás, a hatóság és illetőleg a polgármester enge-
delmétől tétetik függővé. Én ezen rendeletet tör
vénytelennek tartom: mert ez, véleményem sze
rint, nem más, mint az előleges cenzúrának helyre
állítása. Ugyanis lehetetlen, hogy a polgármester 
megadja az engedelmet, anélkül, hogy elolvasta 
volna az iratot, melynek áruihatása kéretik tő
le, és igy ő felállitatik censornak, oly hivatal
noknak, mely az 1848-ki törvények által el van 
törülve. Ennél fogva szabadságot veszek magam
nak, báró Wenckheim hivatali utódához azon 
kérdést intézni: fen akarja-e tartani a t. belügy
miniszter ur a hivatali előde által 1867. évi 
jun. 5-én Pest városához intézett s a nyomtat
ványoknak az utczán árulását illető rendeletet ? 
s ha igen : mire alapítja ezen rendeletet ? ha pedig 
nem.: mikor szándékozik azt visszavenni ? (He
lyeslés a szélső bal oldalon). 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa Irányi 
Bánki interpellatióját). 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! A mit 
soha sem hittem életemben, a tegnapi napon 
megtörtént : hogy a pesti fenyítő törvényszék 
bűnvádi keresetében reám is került a sor. (Hall
juk!) Ez megtörtént. A tárgy kellemetlen, és 
pedig annál inkább, mert azt a hírlapok tovább 
szélesítették, mint a mennyire a vád czime 
megy, mely ellenem beadatott. Ezen vád ugy 
becsület, mint lovagiasság kérdése levén, és 
azon angol szavait használva, hogy becsületem 
után lovagiasságom legféltettebb férfiúi kincsem. 
Ámbár bizom abban, hogy ha a dolog a men
telmi bizottság elé kerül — bármily párt árnya
latú képviselők legyenek annak tagjai— hogy ezen 
vád alól bizonyosan feloldattatom; de ez engem 
nem elégíthet ki, miután a közbeszéd, mely ily 
dolgokat mohón kap fel, azt fogná mondani, 
hogy elsimították a dolgot, mivel a vádlott egy 
képviselő: azért bátorkodom felkérni a t. képvi
selőházat, méltóztassék ezen bűnvádi keresetnek 
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a nyilvánosság előtt szabad folyást engedni. Nem 
akarok a kérdés érdemlegességébe ereszkedni ez 
alkalommal, ezt igy per tangentem érinteni, 
ugy a ház, mint magam méltóságán alattinak 
tartom. (Jobb felől: Helyeslés!) Ne tessék kár
örömmel lenni, mert ez rendre járhatja, ez má
son is megeshetik. Bármily fájdalmasan esik is 
az embernek magán életét, különösen ha hosszas 
száműzetésből visszatér, feltárni, én kész va
gyok reá. Kérem tehát, méltóztassék a dolognak 
szabad folyást engedni, s a mentelmi bizottság 
mellőzésével az ellenem indított kereset folyta
tásába mindjárt bele nyugodni. 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Ha jól emlék
szem, épen ez eset fordult elő Böszörményi kép
viselő úrral, akkor a ház azon véleményben volt, 
hogy a képviselő maga sem mondhat le men
telmi jogáról. A dolgot tehát először minden
esetre a mentelmi bizottságra kell bizni, és 
azután a t. ház majd határozhat felette. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Bátorkodom egy másik praeee-
dens esetre is a t. házat figyelmeztetni. Hasonló 
eset fordult elő Miletics Szvetozár képvi
selő úrral a szerb fejedelem meggyilkoltatása 
alkalmával. Miletics ur szintén kérte a házat, 
engedje meg perbefogatását, a ház pedig azt 
mondta, hogy a mentelmi jog nem egyes kép
viselő, hanem az összes ház joga levén, előbb a 
mentelmi bizottság véleményét kell bevárni. 
(Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Annyit mégis 
mindenesetre kérhetek, hogy ügyem minél hama
rabb döntessék el. 

T u k o v i c s S e h ő : T. ház! En az igen 
t. belügyminiszter úrhoz kivánok interpellatiot 
intézni. (Halljuk.) 

Az egyéni szabadság igen flagrans megsér
tését akarom fölemliteni. Egyéni szabadság alatt, 
igaz, oly jogot értünk, mely egyes embert illet, 
de mégis ezen egyes jogok, ezen unitások ösz-
szegéből áll maga a közbátorság, az ország köz
bátorsága. Ha közönynyel, vele nem gondolással 
fogadunk egyes sértéseket, akkor lassankint meg 
lesz ingatva a közbátorság. En a jelen esetre 
annyival inkább kívánom a t. ház figyelmét fel
hívni, mert ez esetben nem csak a közös bátor
ság, hanem egyszersmind a humanitás érzelmei 
is lábbal tapostattak. (Halljuk!) Nem mulasztha
tom el egyébiránt kitüntetni, mennyire bizo
nyult be ez alkalommal is azon nagy jótékony
ság , melylyel a sajtószabadság bir; mert kétség
kívül a legnagyobb jótékonyságok egyike az, ha 
a történhető kihágások napfényre hozatala és 
közrebocsátása által vizsgálat alá j u t , vajon 
igaz-e vagy sem az, mi a közhír szárnyára kel. 

Egy két szót bocsátok előre, mielőtt inter-
pellatiómat felolvasnám. Interpellatióm azon 
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hölgyre vonatkozik, ki nem rég e teremben 
szenvedő lelki állapotának jelei által ezen ház 
szánakozását vonta magára*). 

Engedje meg tehát a t. ház, hogy inter-
pellatiómat felolvassam. 

(Olvassa.;) „1. Van-e tudomása a miniszter 
urnák azon a legközelebbi napokban az uj ság
lapok utján közhírré terjedt, és a közönség ér
zelmeinek felindulását okozott esetről, mely sze
rint egy magyarországi fiatal hölgy, kin az elme
betegség jelei vétettek észre, Bécsben letartóz-
tattatott, s onnan mint egy büntevő a legdurvább 
módon az úgynevezett tolonczozás utján helyről-
helyre Pestre kisértetett, hová 14 nap utáni 
megérkezésekor a rajta elkövetett ezen kegyet
lenkedésnek következései szánandó látványt tün
tettek elő. 

„2. Ha az igen t. miniszter ur figyelme e 
híreken megállapodott, s ő vizsgálatot rendelt a 
valóság kiderítésére, volna-e szíves a közönség 
megnyugtatására jelentést tenni arról, hogy a 
kérdéses hírek valók-e vagy sem? 

, 3 . Es ha szerencsétlenségre valóknak bi
zonyulnak be, mi eljárásra merített eszközt tör
vényeinkből azon hatósági tisztviselők ellen, kik 
oly esetben, midőn az illető egyén irányában 
gond és ápolás volt a kötelesség, a személyes 
bátorság és humanitás ily flagrans megsértésé
től nem iszonyodtak. 

„4. Midőn nem lehetetlen, sőt valószínű, 
hogy a kérdéses szerencsétlen hölgynek netalán 
múló és ideiglenes elmebetegsége a leirt bánás
mód által gyogyithatlanna tétetett, s e szerint 
állandó ápolásának szüksége okoztatott, fog-e 
a miniszter ur arról gondoskodni, hogy a bün 
okozói kártételi kereset iitján pénzben is el
marasztaltassanak. 

„5. Volna-e at . miniszter ur hajlandó vizsgála
tának eredményét e tekintetben a házzal közölni, 
vajon a tolonczozás valamely magyarországi ható
ságvégzése folytában volt-e végrehajtva, vagy csak 
a bécsi autoritások által megrendelve és megin
dítva ? mely utóbbi esetben a visszaélést elköve
tett tisztviselők vétke agraválva van az által is, 
hogy idegen országbeli hatóság cselekvésének esz
közéül szolgáltak. 

„6. Végre mi biztosítást képes miniszter ur 
adni jövőre nézve a tekintetben, hogy a szemé
lyes bátorságnak és humanitásnak ilyen kiáltó 
megsértései nem fognak eszközöltetni, és jelesül, 
hogy az elmeháborodottak nem fognak mint 
bűnös gonosztevők sújtatni?" 

E l n ö k : Az írásban beadott interpellatiő 
a belügyminiszter úrral közöltetni fog. 

Következik a napirenden levő tárgy: a 

*) A 19-ik ülés vége felé. 
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pénzügyi bizottság átalános jelentése az 1870. 
évi államköltségvetés tárgyában. 

A pénzügyi bizottság elnöksége értesített, 
hogy átalános előadóul Pulszky Ferencz képvi
selő ur bízatott meg, a részleteket pedig azok 
fogják előadni, kik már a bizottságban az illető 
tárgyakkal meg voltak bizva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
pénzügyi bizottság átalános jelentését.) 

P u l s z k y Ferencz e l ő a d ó : T. ház! 
A pénzügyi bizottság rendes előadója, Kautz 
Gyula tagtársunk nagyobb betegsége 1 ehetienné 
teszi, hogy ő ezen hivatásának megfeleljen; a 
pénzügyi bizottság ennélfogva tegnapi ülésében 
engem bizott meg helyettesítésével. Bocsánatot 
kell tehát kérnem a t. háztól, ha nélkülözni 
fogja azon szakavatott szabatosságot, mely Kautz 
Gyula előadását mindig jellemezte. 

A mi magát ezen átalános jelentést illeti, 
ez oly átlátszó tisztasággal kimondja a pénz
ügyi bizottság véleményét, hogy azt hiszem, je
lenleg minden további indokolást szükségtelenné 
tesz; azonbaD fentartom magamnak, hogy annak 
idejében, ha ellenvetések tétetnének, azokra fe
lelhessek. Ajánlom e jelentés elfogadását. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Midőn most 
az állandó pénzügyi bizottság átalános jelentése 
tárgyalásával az 1870-dik évi költségvetés tár
gyalását megkezdjük, nem szándékozom e költ
ségvetés részleteire nézve elmondani nézeteimet; 
fentartom észrevételem megtételét az egyes költ
ségvetések tárgyalásához, föl akkorra, midőn azon 
tételek, melyekre nézve különös észrevételeim 
lesznek, tárgyalás alá kerülnek. 

Ez alkalommal nem szándékom egyébről 
szólani, mint azon átalános benyomásról, melyet 
az 1870-diki költségvetés a számok hatalmánál 
fogva kell hogy mindenkire tegyen, és azon szo
morú képről, melyet hazánk pénzügyi helyzeté
ről elénk tár. S valóban, ha oly szomorú nem 
volna e kép, hivatkoznom lehetne arra, hogy az 
1870-dik évi költségvetés legfényesebb bizonyí
téka annak, mennyire igazunk volt 1867 végén, 
midőn azt mondottuk, hogy annyi terhet vállal
nak az ország vállaira, mennyit az megbírni 
képes nem lehet. (Helyeslés bal felől.) Ugyanis 
mit tüntet elénk az 1870-dik évi költségvetés? 
Előtünteti azt, hogy mellőzve most azon igen 
nagy tételeket, melyekhez a képviselőháznak a 
jelen rendszer szerint hozzászólója nincsen, leg
égetőbb szükségeinkre alig jut valami, és mégis, 
midőn némely egyes pontok kivételével, melyek 
legnagyobb részben a központi igazgatásnál for
dulnak elő, minden egyes tételnél nem azt sze
retnők mondani, hogy kevesebbet, de ha le
hetne, azt szeretnők mondani, többet adjunk, 
mégis mind a mellett, hogy mind azon terhes 

adó, melyek ellen annyiszor hallottunk egyhan
gúlag panaszkodni a múltban, nem csak fentar-
tatott, de azoknak némely része sulyosbittatott 
is: mégis a rendes kiadásoknál majdnem hetedfél 
milliónyi deficittel állunk szemben, pedig mindaz, 
a mi befektetésnek tekinthető — és ezt nem 
megrovásképen mondom — igen gondosan el-
különittetett a rendkívüli kiadások közé. Igaznak 
kellé tehát lenni annak, hogy azon teher, me
lyet mint állandó terhet a 1865-68-iki ország
gyűlés az ország vállaira vállalt, oly nagy, hogy 
az ország nem. birja meg. (Helyeslés bal felől.) 
Azt mondták akkor, s talán azt fogják mondani 
most, hogy a teher ugyan nagy,, de hogy mind 
a mellett az adók megtartása által deficit nélkül 
elbírható; de mondom, talán most is, midőn már 
kisült, hogy deficit nélkül nem birjuk, azt fog
ják mondani, hogy az átmeneti baj, melyen se
gítve lesz akkor, midőn hasznos befektetések 
folytán az ország vagyonossága s igy adóképes
sége is emelkedik. Tagadhatlan, hogy hasznos 
befektetések emelik, és kell, hogy emeljék az 
ország vagyoni erejét, s én nem kétlem, hogy 
az nálunk is be fog következni; de ugyan kér
dem, mi a módja jelen pénzügyi helyzetünkben 
hasznos befektetések tételének? Rendes bevéte
leink rendes kiadásainkat nem birják, bár azok 
a legkisebb mérvre legyenek is leszállítva; nem 
marad tehát egyéb hátra, mint mindent, a mi 
hasznos, a mi jövőre szóló befektetés lenne, vagy 
nyílt, vagy leplezett kölcsön utján teljesíteni. 
Es miután tudjuk, hogy a legczélszerübb, a leg
hasznosabb befektetések is csak évek múlva le
hetnek gyümölcsözőkké, igy kölcsön utján tör
ténvén a befektetések, mielőtt a gyümölcsözés 
elkezdődnék, már ujabb terhek kell hogy esse
nek vállainkra, melyek nem tehetnek mást, mint
hogy neveljék a deficitet és igy megyünk belebb 
és belebb az adósságcsinálás örvényébe. 

Ez azon kép, t. ház, mely elénk tárul az 
1870-ki költségvetés alapján, melynél — ismét
lem — pedig legégetőbb szükségeinkre a cse
kélynél is csekélyebb összegek vannak fordítva, 
mert hiszen, én legalább nem gondolom, hogy 
legyen valaki e házban, ki a népnevelés, a tu
dományok terjesztésének czéljaira ne adna szíve
sen öt, hat. vagy talán tízszer annyit, mint a 
mennyi a költségvetésben föl van véve (Ugy 
van! bal felől) és viszont nem hiszem, hogy le
gyen valaki a házban, ki kétségbe vonhatná, 
hogy azon összegeken kivül, melyek a rendkívüli 
költségek közt hasznos befektetésekre fordíttat
nak, ne lennének még igen szükséges befekteté
sek, anyagi czélu befektetések. Hogy ne említsek 
egyebet, hogy ne lenne pl. az országnak végte
len nagy szüksége az országutak rendszerének 
kiépítésére, (Ügy van! bal felől) melyre ismét 



96. országos ülés január 15. 1870. J g g 

egy fillér sem jut, mind a mellett, hogy oly 
nagy deficittel állunk szemben. 

Nem szándékom, t. ház! — mert sokkal 
fájdalmasabbnak tartom, semhogy ahhoz kedvet 
éreznék magamban — ebből, a mi pár év előtt 
tett állításaink igazolására örömteljes hivat
kozást tenni. Adta volna Isten, hogy csalódjunk, 
de miután nem csalódtunk, miután ma a szo
morú valóság előttünk áll, ne vegyék nekem 
rósz néven, ha bátor vagyok figyelmeztetni, hogy 
vigyázzunk, hogy igyekezzünk orvoslást keresni 
ott, hol orvoslást lelni egyedül lehet: azon költ
ségek levonásánál ós azon költségek iránti intéz
kedésnél, melyekhez ma a képviselőháznak hoz
zászólani joga nincs, azaz; igyekezzünk oda vinni 
a dolgot, hogy, őszintén megmondva, az állandó 
hadsereg költségei apadjanak, mert saját kiadá
sainkat apasztani tovább nem tudjuk, azok ma 
is rendkívül csekélyek, és mégis, ha ezen utón 
haladunk, oda fogunk jutni, hogy midőn kama
tozni kezdenének a hasznos befektetések, akkor 
az azokra fordított tőkék, és azoknak ujabb köl
esönök által fedezendő kamatai oda nőttek? hogy 
az előállott siker ismét elégtelennek fog bizo
nyulni. (Helyeslés bal felöl,.) 

Ezeknek előrebocsátása után, a mi magát 
a pénzügyi bizottság átalanos jelentését illeti, e 
jelentésben igen sok oly észrevétel és mintegy a 
jövőre adandó utasítás áll, melyet, azt gondo
lom, hogy lehetetlen nem helyeselni; én legalább 
nem hiszem, hogy lenne valaki e házban, ki ne 
helyeselné azt, hogy a költségvetések együttesen I 
összefüggésben, összefoglaloiag terjesztessenek elő ; i 
(Helyeslés bal felől) nem hiszem, hogy lehessen \ 
valaki, ki ne kivárnia, hogy a különböző minisz
tériumok költségvetései egyöntetűek legyenek; 
nem hiszem, hogy ne kívánná, hogy ne fordul
janak elö oly. mindenesetre zavart okozó esetek, 
hogy fejezet és czim mást tesz az egyik és más: 
a másik minisztérium költségvetésében, (Ugy 
van! bal felél) és hogy ugyanez történik a „czi-
mek" és „rovatok" kifejezésekkel is. Továbbá azt 
is hiszem, nincs senki, ki ne helyeselné azt, hogy 
minden irányban brutto-budget terjesztessék elő, 
mely kívánalomnak még eddig csak némelyekben 
tétetett elég; valamint az is helyes bizonyára, 
hogy minden egyes minisztérium részletesebb 
indokolással terjeszsze elő javaslatát. 

Én tehát, t. ház, mindezeket részemről pár
tolom és óhajtom, hogy a képviselőház jegyző
könyvileg mondja ki ezen pontokra nézve, hogy 
elvárja a minisztériumtól, miszerint a jövő évi 
költségvetést már ezeknek figyelembe vételé
vel fogja beterjeszteni. 

Van azonban a pénzügyi bizottság jelenté
sében egy nagy fontosságú kiadás: a nyugdijak 
kérdése iránti javaslat. Sokkal fontosabbnak tar

tom e kérdést, semhogy azt hinném, hogy ezt 
a többi ponttal együtt egy végzés vagy határozat 
által — mintegy ezekkel összekeverve — lehetne 
eldönteni. En tehát részemről azon óhajtásomat 
fejezem ki, s ebből kifolyólag indítványozom, 
hogy a t. ház méltóztassék a nyugdijakra vo
natkozólag külön határozni; többi pontjára 
nézve pedig a pénzügyi bizottság átalanos jelen
tésének azt, hogy elvárja, miszerint jövőre ezek 
figyelembe vétessenek, jegyzőkönyvileg kimon
dani. Indítványom ennyiből állana: (Olvassa:) 
„Mondja ki jegyzőkönyvileg a ház, hogy mel
lőzve most a pénzügyi bizottság átalanos jelen
tésének a nyugdijakra vonatkozó részét, mely 
önálló határozat, illetőleg törvényes intézkedés 
tárgyát kell hogy képezze, az azon jelentésben 
foglalt többi észrevételt magáévá teszi s elvárja 
a minisztériumtól, hogy jövő évi költségvetéseit 
ezeknek megfelelőleg fogja beterjeszteni. „ 

Azt hiszem, t. ház, a nyugdijak kérdése oly 
fontos, hogy az egy önálló tüzetes tárgyalást 
megérdemel; s azt hiszem, hogy nem is fog ez 
által a tanácskozás hosszabbra nyúlni: mert, ha 
a nyugdijak kérdése külön kérdéssé tétetik, ugy 
gondolom, bog}7 a pénzügyi bizottság átalanos 
jelentésén sokkal rövidebben fogunk végig me
hetni, és azután alkalom fog nyílni, ha ugy tet
szik, rögtön utána a nyugdijak kérdését tüzete
sen, alaposan megvitatni, és ebben a tárgy fon
tosságához képest külön határozat által intéz
kedni. 

Ajánlom indítványomat. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra felolvassa 
Tisza Kálmán indítványát.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Nem a dolog 
érdeméhez, hanem a formára nézve szólok. A 
jelentés felolvastatván, annak átalanos tárgyalása 
van szőnyegen; elsőben tehát a többségnek azt 
kell kimondani, hogy azt átalánosságban elfo
gadja a részletes tárgyalás alapjául. Azon javas
latokat, melyeket itt a pénzügyi bizottság egyes 
tárgyakra nézve tesz, magam is helyeslem; de 
a forma azt kívánja, hogy, ha a jelentés átalános
ságban elfogadtatott, akkor annak minden egyes 
pontja külön tárgyaltassék. Ily pontot képez a 
nyugdijak kérdése. E kérdésre nézve a ház ki
mondhatja, hogy annak tárgyalását valamelyik 
utóbbi stádiumra halasztja, midőn e tárgynak 
részletes és beható megvitatása megtörténhetik. 
Én tehát azt gondolom., mindenek fölött kell 
határoznunk, hogy a jelentést átalánosságban el
fogadjuk-e a további részletes tárgyalás alap
jául? ha pedig a többség elfogadta, akkor egy
szerűen fogjuk tárgyalni annak egyes pontjait. 
Ha ekkor tetszik a többségnek, a nyugdijak kér-
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dését egy más alkalomra lehet halasztani. (He
lyeslés.) 

M ó r i c z P á l : T. képviselőház! Ha e 
költségvetés tanulmányozásával az ember véget 
ér, szükségképen vizsgálnia kell azon okokat, 
melyek a mutatkozó tetemes hiányokat elő
idézték. Azok közt mindenesetre első sorban a 
kiegyezés káros volta áll. Ez azonban már sok
szor meg levén vitatva, én ennél időzni nem kí
vánok. 

Azt hiszem, t. ház, midőn a kormány a ki
egyezést létrehozta: ugy a közös költségekben, 
valamint a házi kiadásokban kötelessége leen-
dett a szigorú takarékosság elvét szem előtt tar
tani. A közösügyi költségeknél nem követte 
ezt, — két példára vagyok bátor hivatkozni: az 
első, hogy a oközös pénzügyminiszter létezése 
csak később hozatott be, az arra fordított költ
ségeket tehát nagy részben meg lehetett volna 
gazdálkodni; a másik, hogy a delegatiők első 
ülései alkalmával a hadügyi költségvetésben te
temes törlések tétettek, melyeket a második de-
legatió egyszerűen megszavazott, — tehát ott 
sem követték a takarókosság elvét. De a legfőbb 
az, hogy házi kiadásainknál sem takarékoskod
nak ugy, a mint azt a minisztériumtól megvár
hatnék. 

Miként minden költségvetés, ugy ezen költ
ségvetés is két részre van osztva: az egyik ren
des, a másik a rendkívüli költségvetés. 

A rendkívüli költségvetésben látjuk, hogy 
460,000 frt, van előirányozva a minisztériumok 
elhelyezésére szükséges építkezésekre ; nem le
hetne-e ezt boldogabb időkre elhalasztani? ezt 
ítélje meg a minisztérium maga ; de én azt hi
szem, hogy a mi körülményeink között halaszt
hatók az ily kiadások. 

Továbbá Kis-Bér megvételére 1.750,000 frt 
van előirányozva. En igen szépnek tartom a do-
miniumok vásárlását; de államgazdászati szem
pontból nem helyeselhetem. Ez már most a har
madik uradalom, mit a minisztérium vásárolt, 
és ha többet nem veszítünk, elveszítjük azon 
adót, a mit a megvásárlandó dominiumok fizet
tek és elvonjuk a birtokot a közforgalomtól, a 
mi államgazdászati szempontból semmi esetre 
sem helyes.* Valóban, ideje volna, hogy az ily 
vásárlásoknak az ország már egyszer véget ves
sen. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ha pedig áttérek a rendes költségvetésekre, 
szükségkép éreznem kell, hogy a háznak könyv
tára nincs, és hogy más civilizált államok költ
ségvetéseiből egyetlen példánynyal sem rendel
kezhetik a ház, igy összehasonlító észleléseket 
nem tehetünk; azonban méltóztassanak megen
gedni, hogy a szomszéd osztrák örökös tartomá
nyok budgetjével némely tóteleket összehason

lítván, az eredményt feltüntessem. Már tavaly 
tiszt, barátom Szontagh Pál fölemiitette, hogy a 
centralis költségek nálunk sokkal többe kerül
nek, mint Lajtán tul, és akkor azt hozták föl 
ellenvetésül, hogy ott vannak helyhatóságok, 
melyek sok tekintetben a minisztériumok teen
dőit végzik; de ha tekinjük, hogy Horvátország
ban szintén helytartóság, Erdélyben hasonlóul 
miniszteri biztosság létezik, — ezek szintén a 
minisztériumok terheit végezvéű, ezen ellenvetés 
értéke elenyészik. 

Méltóztassanak megengedi,hogy ehhez hasonló 
ellenvetések után szárazan a számokat összeha
sonlítsam. 

Nálunk a miniszterelnök ur központi költ
ségvetése kerül — a rendelkezési alapot ide nem 
értve — 126,200 frtba, Lajtán túl 68,919 írtba, 
tehát nálunk többe kerül 55,281 írttal. A bel
ügyminisztérium költségvetése nálunk — mindig a 
centralis költségeket értem — 365,000 frt, ott 
352,000; tehát nálunk többe kerül 13,000 írt
tal. A közlekedési és kereskedelmi minisztérium 
költségvetését külön fölvéve nem lehet- megítélni, 
mert a Lajtán tul máskép vannak ezek fel
osztva ; de a két költségvetést együtt meg le
het ítélni. E szerint a közlekedési és kereskedési 
minisztérium együtt véve minálunk 449,813 frtba 
kerül, oda át 451,000 frtba, tehát itt 46,580 
frttal többe, mint oda át. Az igazságügyminisz
ter költségvetése mi nálunk 200,400 frtba, Auszt
riában 153,820 frtba, ós igy 42,154 frttal töb
be kerül minálunk, mint oda át. A cultusmi-
niszter költségvetése — és ezt tartom legna
gyobbnak — mi nálunk 242,754 frt, oda át 
182,603 frtba kerül : a különbség tehát 42,735 
frt; holott minálunk autonóm hatóságok vannak, 
melyek sok tekintetben könnyítik a minisztérium 
teendőit. A honvédelem nálunk 249,717 frtba, 
odaát 156,000 frtba kerül, tehát a különbség 
92,717 frt. Megengedem, hogy a honvédelem 
nálunk jobban van rendszeresítve, mint oda át, 
és e tekintetben kivételt teszek, mert a honvéd
elemre szívesen áldozok. Egyedül a pénzügymi
niszter költségvetése takarékosabb szemben az 
oda át valóval. (Derültség.) Kénytelen vagyok 
ezt elismerni, mert tény. A pénzügyminiszter 
költségvetése minálunk kerül 769,000 frtba, oda 
át 838,000 frtba; a mi javunkra tehát esik 
69,000 frt. De ez, t. ház csak szám szerint 
van igy : mert ha veszszük azt, hogy Ausztriá
ban az adók összevéve tesznek 298 milliót, Ma
gyarországon 191 milliót, tehát az osztrák örö
kös tartományokban 107 millióval nagyobb a 
budget, mint mi nálunk, s ha tekintetbe vesz
szük. hogy ezen 298 millió kezelése oda át 
838,000 frtba kerül, mi nálunk pedig a 191 mil
lió kezelése 769,000 frtba: akkor a mi kezeié-
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sünk valósággal sokkal drágább, mint az oda 
á t való. 

Es most méltóztassanak összehasonlítani a mi 
adózási körülményeinket Ausztriáéival szemben-
és ezen tetemes kiadások még magasabbak
nak fognak feltűnni. 

Magyarországban földadó fejében fizettetik 
33.541,00 J frt, oda át 36.410,478 frt, tehát 
mi csak 2.869,478 írttal fizetünk kevesebbet, 
mint oda át . Méltóztassanak fölvenni nem a föld
birtokok terjedelmét, hanem azok értékét és jö
vedelmezőségét, és méltóztassanak pl. összeha
sonlítani mármarosi, beregi, zempléni erdein-
ket s az egész hegyes vidékeket a tiroli, stí
riai vagy csehországi erdőkkel rendezett erdő
gazdaság mellett , melyek vadászati, halászati 
jövedelmeikkel — hol minden egyes galy fának 
értékesítése által roppant tőkét képviselő birto
kok tetemes jövedelmet nyújtanak — és bátran 
mondhatom, hogy adózási viszonyaink szerfelett 
terhesek. 

így vagyunk a személyes kereseti adóval 
is. Nálunk fizet az ország összesen 7.306,000 
irtot, Ausztriában 7.754,542 frtot, tehát csak 
448,542 ír t tal fizetünk kevesebbet, mint Ausz
triában. Méltóztassanak már most a népességet 
és a kereseti forrásokat összehasonlítani, méltóz
tassanak tekintetbe venni, hogy Ausztriában a 
létező gyáripar hány embernek nyújt biztos ke
resetet, mig mi nálunk a népesség télen át csak 
alszik, mert foglalkozása nincs. Méltóztassanak 
továbbá az alföldre tekinteni: mig oda át a 
közlekedési eszközök jóvolta által biztosítva van 
a nép kereseti forrása egész télen át, sőt azt lehet 
mondani, hogy az erdők rendszeres kezelése mel
lett a kereset ott télen nagyobb, mint nyáron, 
nálunk pedig azért kell tartani a gazdasági cse
lédséget, teleltetni télen át az igavonó erőt, hogy 
nyáron át legyen kivel dolgoztatni. Ily viszonyok kö
zepett ugy tűnik fel előttem a minisztérium mindig 
növekvő, központi kormányzati költségével, mint egy 
fenhéjázó rósz feleség, ki gyermekeit odahaza 
rongyosul hagyva, a fővárosban azt követeli fér
jétől, hogy fényes háztartást vigyen, palotát 
építsen stb. Ily körülmények között nincs más 
teendője a férjnek, mint elegendő morális erő
vei bírván, megtagadni a kívánságokat, vagy 
pedig kimondani a bankrottot. 

De ha ez a deficitnek vége volna, nem szó
lanék, hanem ez még csak kezdete : mert ha 
felgondoljuk azt, hogy az igazság ügy miniszteri 
szervezet ez idő szerint még egészen hiányzik, 
s igy ezen költségvetésbe nem vétetet t fel; mert 
ha felgondoljuk, mi fog még kelleni börtön
rendszerre, közigazgatás javítására, a népneve
lésre, felsőbb tanintézetekre, vas utakra, és az 
ezeknek adandó subventió, és a vasúti kölcsön 
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I kamatai t ; ha felveszszük az utak építésére fordi-
| tandó költségeket, ha felveszszük a technikai 

csapatok szervezését: évenkint fog növekedni 
ezen deficit. 

Annálfogva, t. ház, midőn én az előttünk 
fekvő költségvetést a tárgyalás alapjául elfoga
dom, csak azon világos kitétel mellett teszem 
ezt, hogy mindenütt és mindenkor a lehető leg
szigorúbb takarékosság elvére fogok szavazni. 
(Helyeslés hal felől.) 

K e m é n y G á b o r » . A pénzügyi bi
zottság, t . ház, átalános jelentésében a budget 
különböző kérdéseivel foglalkozik, de magával 
az átalános országos pénzügyi állással, a bevé
teli- és kiadási mérleggel nem. 

Annak megemlítése után, hogy nem egy
szerre adattak be a minisztériumok által a bud
get különböző részei, és nem egy időben, rögtőn 
áttér arra, hogy némely minisztériumok költ
ségvetéseiben i t t-ott a fizetésekben némi különb
ségek vannak, nevezetesen a kezelési és a szolga 
személyzet fizetésére nézve. 

Tovább folytatja azután a pénzügyi bizott
ság — a mi mindenesetre inkább csak formai, 
mint elvi megjegyzés — hogy t. i. össze vannak 
zavarva némely budgetekben a fejezetek a czi-
mekkel, ós a czimek a rovatokkal. 

Ezután dicsérőleg említi fel a pénzügyi bi
zottság, hogy a jelenlegi előterjesztésekben a 
netto-budget rendszere, vagyis inkább rendsze-
retlensége — mely eddig követtetett — nem 
mutatkozik már annyira, amennyiben a kor
mány a, ha nem is egészen, de mindenesetre 
brutto-budgetre tér t át. 

Egy további formai haladás — folytatja a 
pénzügyi bizottság — rejlik abban is, hogy a ren
des és rendkívüli kiadások helyesebben vannak 
megkülönböztetve a mostani budgetben, mint 
voltak eddig, és hasonlag haladást lát abban, 
hogy a mostani előterjesztést, különösen némely 
miniszter, terjedelmes és kimerítő okadatolással 
kiséri. 

Ezután megjegyzi a pénzügyi bizottság, hogy 
kívánságai, melyeket egyes kérdéseknél kifejezni 
szükségesnek tar tot t , azon jelentésekben foglal
tatnak, melyeket az egyes minisztériumok költ
ségvetéseire te t t . 

Ez után még két megjegyzés következik, 
mely átalános szempontokra van fektetve, az 
egyik az, hogy némely központi hatóságoknál 
igen sok a hivatalnok, és hogy a virementnek 
átaiában véve nem lehet helye, csak azon kivé
teles esetekben, a hol a ház azokat egyenesen 
meghatározza. Ezek mellett legtöbb helyet fog
lal el az átalános jelentésben a nyugdijak kér
dése. Ezen kérdésre bátor leszek később vissza
térni, de mindenekelőtt azt kell megjegyeznem, 
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hogy igen óhajtottam volna, hogy a pénzügyi 
bizottság vett volna időt magának arra, hogy a 
bevétel és kiadás mérlegét, a bevételeknek 
egyes tételeit részletesen bírálta volna. Erről pe
dig majdnem szó sem említtetik az átalános je
lentésben, s a pénzügyminiszter budgetjéről szóló 
részletes jelentésben sincs szó, a miből azt lehet 
következtetni, hogy magánál a zárjelentésnél sem 
fog e tekintetben említés tétetni: mert a pénz
ügyi bizottság azt emeli ki, hogy addig, mig 
több év eredményei nem fekszenek előtte, addig 
e téren nem igen lehet előhaladni. Nem tagad
hatni ugyan, hogy sokkal biztosabban lehetne 
következtetést vonni a jövedelemre és az egész 
pénzügyi mérlegre nézve az esetben, ha több 
év eredménye feküdnék a ház s a bizottság 
előtt, mely azt ismerte volna: de némely ada
tok így is ismeretesek. És igy, miután a bevé
teli tételeket és a mérleget maga a pénzügyi 
bizottság mellőzte, mondhatni a budget fele ré
szét hagyta megjegyzés, kritika nélkül; pedig 
megjegyzendő, hogy ugyanakkor volt ideje és 
kényszerítve is érezte magát némely kiadási té
teleknél a legkisebb részletekbe menni, levoná
sokat, változtatásokat javasolni, pedig a kiadá
sokra nézve hasonlag nem állott több időről 
szóló adat a ház rendelkezésére, mint a bevéte
lekről ; és azokra nézve habár nem is sok, de 
jelentékeny támpontokat nyújt az 1868. év zár
számadása és az 1869-re szóló előirányzat kap
csolatban azon előterjesztésekkel, melyeket a 
minisztérium részéről e házban többször hal
lottunk. 

Kótségenkivül sokkal kevésbé lehet anyagi
lag és szellemileg képesítve e tekintetben, habár 
csak valamennyire is a valót megközelítő ada
tokat nyújtani, véleményt mondani, mint képe
sítve lett volna a pénzügyi bizottság; de annyira 
fontosnak tartom magát a dolgot, hogy minden
esetre bátor leszek e tekintetben néhány néze
temet a maga helyén elmondani, de ugy tartom, 
hogy annak nem most van helye: mert a pénz
ügyi bizottság átalános jelentésében — mint azt 
bátor voltam megjegyezni — számok nincsenek, 
mérleg nincs, tehát itt alig szólhatunk magukról 
a számokról, hanem egészen egyébről beszélünk, 
mint a mi a jelentésben van. 

E tekintetben eltér nézetem Tisza Kálmán 
és Móricz Pál képviselő urakéitól, kik már itt 
vették vizsgálat alá a kiadás és bevétel közti 
mérleget. Én azt hiszem, annak valódi helye, — 
miután az átalános jelentésben szó rólok nincs — 
akkor lesz, midőn a pénzügymininiszterium bud
getjéről szóló részletes vita lesz szőnyegen. 

E tekintetbeni nézeteim nyilvánítását ak
korra tartom fen, most csak annyit bátorkodván 
megjegyezni Tisza képviselő ur beszédére, hogy, 

ha azon vád állana, melyet minden fontos vita 
alkalmával njra meg újra előhoz, a kiegyen
lítés kérdését t. i., ha csakugyan oly terhet rótt 
volna magára az ország, mint ők hirdetik, ha e 
súlyos vád csakugyan állna, ez valóban igen 
súlyos vád volna. Nézetem szerint azonban az 
átalános pénzügyi helyzet nem oly fekete, mint 
a minőnek némelyek festik. 

1869-ben hasonló volt a félelem, hogy defi
cit lesz, és ki is volt számítva néhány millió frt 
deficit, u. i. 12,000,000, tehát több mint a jövő 
évre íenyegető, papíron. Az évet keresztüléltük, 
és a pénztári utalványokat, melyek kiadására a 
pénzügyminiszter fel volt hatalmazva, hála isten
nek, sehol sem találtuk. Biztos jele annak, hogy 
deficit nem volt, hogy az ország kiadásait be
vételeivel fedezni tudta, a mi mellett még meg 
kívánom jegyezni, hogy az 1869. év kiadásaira 
nézve nem tartozik a rendes évekhez. Tudva levő 
dolog ugyanis, hogy a múlt évben felállíttatott 
a honvédség, melynek felszerelése sok pénzbe 
került, valamint minden intézmény fölállítása 
drágább, mint annak fentartása. Es még sem 
volt deficit. 

Nem lesz tehát nehéz akkor, midőn egyes 
számokat fogunk felhozni, bebizonyítani, hogy 
pénzügyi helyzetünk nem oly fekete, mint né
melyek gondolják. 

Bátorkodom még azon megjegyzést tenni, 
hogy Tisza Kálmán képviselő ur egyszer azt 
mondotta, hogy a kiadások nagy részének meg
határozásáról lemondottunk, akkor, midőn a ki
egyezést megkötöttük, és mégis utána mindjárt 
ajánlja, hogy a közös hadsereg kiadásait minden
esetre reducálni kell. Erre csak azt felelem, hogy 
vagy lemondottunk a rendelkezhetésről, mint 
Tisza képviselő ur mondotta, és akkor nem re-
dueálhatjuk; vagy ha reducálhatjuk, akkor nem 
mondottunk le. Én azt állítom, hogy nem mon
dottunk le; csakhogy az országgyűlés nem köz
vetlenül, hanem a delegatio által rendelkezik. 
Es ha a delegatio szükségesnek fogja látni 
a hadügyi kiadások reductióját, azt bizonynyal 
meg is fogja tenni. (Felkiáltások bal felől: Nem látta 
szükségesnek!) 

Legyen szabad pár szóval visszatérnem a 
nyugdijak kérdésére. (Halljuk!) Megvallom, a 
nyugdijak kérdését nem vélem tisztán jogi szem
pontból megoldhatónak, és nem tartom helyes
nek azok eljárását, kik ezen kérdést folytonosan 
jogi szempontból akarják vitatni, és abból néha-
néha politikai capitalist akarnak csinálni. (Zaj 
bal felől) Helyzetünk transactión alapszik, mely 
hosszas és gondos egyezkedéseknek lett eredmé
nye. Én ezen transactiót szerencsésnek tartom. 
Valahányszor ily szerencsés transactió köttetik, 
melyben, nézetem szerint, az ország egész a lehe-
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tőség határáig megkapta mindazt, a mit főbb 
vonásokban kaphatott, ily transactió mellett min
dig lehetnek mellékkórdések , melyekben enged
ni az opportunitás helyesnek tartja. Én e tekin
tetben nem aggódom, és nem akadok fen az 
egér farkán; (Derültség) hanem folytonosan szem 
előtt tartom a főtételeket és a főirányt. Miután 
tehát nem tartom helyesnek és méltányosnak a 
nyugdijak kérdését pusztán jogi szempontból 
ítélni meg, csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy nem egy dolog van nálunk, mely a trans
actió által állandósittatott, és mely ellen nem 
szól senki. Már pedig ezek sem közvetlen folyo
mányai a 48-ki törvényeknek. Száz meg száz 
oly viszony fejlődött ki, melyeket durva kézzel 
széttépni nem lehet, a nélkül, hogy az ország 
súlyosan ne károsodnék. És az ország bele adta 
magát és elfogadta ezen intézkedéseket. Említem 
csak az úrbéri kárpótlást, az öröködési viszonyo
kat, ámbár hozhatnék fel száz meg száz ily vi
szonyt, melyeket a transactió utján szívesen el
fogadtunk. Yagyok tehát bátor megjegyezni, 
hogy én ezen. pénzügyileg nem igen fontos kér
dést lehetőleg a méltányosság szempontjából kí
vánom tekinteni, és a méltányosságot nem csak 
azok irányában kívánom szem előtt tartani, kik a 
nyugdijakat húzzák, hanem más szempontokból is. 
melyeket szintén és talán még nagyobb mérték
ben tekintetbe kell venni. (Felkiáltások bal felől: 
Halljuk azokat a szem-pontokat!) 

E l n ö k (csenget): Ne méltóztassanak a 
szólót félbeszakítani! 

K e m é n y G á b o r b . : Ezek után bátor
kodom kijelenteni, hogy átalánosságban, a rész
letes vita alapjául, elfogadom a pénzügyi bizott
ság jelentését, és óhajtom, hogy a nyugdijak 
tárgya csak, miután egyéb pontokon keresztül 
mentünk, vétessék elő. (Helyeslés jobb felöl.) 

G h y c z y K á l m á n : Én, t. ház, tüzetesen 
ugyan csak a nyugdijak kérdéséhez akarok szólni, 
azt hiszem azonban, hogy e tárgyban nézeteimet 
helyesen fejtem ki, már most is az átalános vita 
folyama alatt azon tekintetből, mert a pénzügyi 
bizottság is a nyugdijaknak minden egyes mi
nisztérium költségvetésénél előforduló kérdését 
nem tárgyalta minden egyes minisztérium költ
ségvetésénéi, hanem itt az átalános jelentésben 
összefoglalva adta elő ez iránti véleményét. Erre 
vonatkozó nézetem és észrevételeim tehát, véle
kedésem szerint, szintén itt jelzendők és emlí
tendők föl, és annyival inkább vélem ezt teen
dőnek, mert szándékom a nyugdijak kérdésében 
indítványt, illetőleg határozati javaslatot beadni. 
Azt tartom tehát, hogy ezen nagyfontosságú 
kérdés eldöntését csak siettetni és könnyíteni 

gom, ha ez iránti határozati javaslatomat ideje
korán juttatom a t. ház tudomására. ^ 

Mielőtt azonban a nyugdijak kérdéséhez 
szólanék, egy pár szót akarok mondani azokra 
nézve, miket az előttem szóló képviselő ur adott 
elő , továbbá a költségvetés tárgyalásának 
módjára nézve is óhajtanék némely átalános 
észrevételeket tenni. 

A t. képviselő ur abban hibáztatja a pénz
ügyi bizottságot, hogy a minisztérium költségve
tésének fedezeti részét nem is tárgyalta. En ugy 
tudom, hogy a költségvetés fedezeti része a 
pénzügyminisztérium költségvetésében van elő
adva. Itt a pénzügyi bizottság azt annak rendje 
szerint tárgyalta ós a ház elé terjesztette véle
ményes jelentésében. Nem olvasta tehát talán a 
t. képviselő ur ezen jelentést . . . 

K e m é n y G á b o r b . : De olvastam. 
G h y c z y K á l m á n : . . . különben egy-

átalában nem mondhatná, hogy a pénzügyi bi
zottság a költségvetésnek fedezeti részére figye
lemmel nem volt. 

A t. képviselő ur azt mondta, hogy ő e 
részben speciális észrevételeket fog előterjeszteni 
a háznak, melyek majd kitüntetik, hogy meny
nyivel tisztább és fényesebb pénzügyi állásunk 
annál, mint azt sokan vélik. Miután azonban a 
t. képviselő ur csak ily átalánosságban mondja 
el nézeteit, azokra akkor lehetend csupán észre
vételt tenni, ha a t. képviselő ur emiitett 
speciális észrevételeit elő fogja adni. Most min
den esetre kénytelen vagyok mégis megjegyezni 
azt, hogy miután a költségvetésnek fedezeti ré
szét a pénzügyminiszter ur saját hivatalos ta
pasztalatai után terjesztette a ház elé, a költ
ségvetés fedezeti részének megvitatásában a t. 
képviselő urnák leginkább a pénzügyminiszter 
úrral lesz dolga, és a pénzügyminiszter ur teendője 
lesz kimutatni azt, hogy ő nem akart kész
akarva, vagy tévedve feketébb színekkel festeni, 
mint a hogy a dolog valóban áll. (Derültség.) 

Még t. barátom Tisza Kálmánnak előadá
sára megjegyezte a t. képviselő ur, hogy — úgy
mond — nem áll az, hogy mi nem rendelkez
hetünk az állami költségvetéshez tartozó minden 
tárgyról: mert igaz ugyan, hogy közvetlenül 
nem rendelkezünk a hadiköltségekről, de rendel
kezünk a delegátió utján. Én ellenben azt tar
tom, hogy a mit valaki nem maga tesz, hanem 
más által tesz, a ki nem függ tőle, azt nem 
maga teszi. (Közbeszólás a jobb oldalon : Ez régi 
nóta!) De különben még a magyar delegátió 
sem határoz maga, hanem határoz összekötve a 
monarchia másik részének delegatiojával. Mind 
ez a magyar országgyűlés rendelkezési jogát 
— a mint ezt maga a t. képviselő ur sem 
fogja tagadni — bizonyosan nagyon korlá
tozza. 

Ezek után elmondom már most átalános 
24* 
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nézeteimet a költségvetés tárgyalásának módjára 
nézve s mindenekelőtt azokat illetőleg, a miket 
az előttem szóló képviselő ur a pénzügyi bizottság 
eljárására nézve mondott, megjegyzem : hogy 
igaz ugyan, hogy a pénzügyi bizottság jelentésé
ben maga előadja, hogy a költségvetést kellő
képen, kellő alapossággal nem tárgyalhatta, 
leginkább azért, mert az egyes minisztériumok 
költségvetései nem egyszerre adattak be, mint 
kellett volna és nem adattak be annak idejében, 
hanem egyenkint és elkésve : részemről mindaz
által azon véleményben vagyok, hogy a pénz
ügyi bizottság azzal, hogy a minisztérium költ
ségvetéseit mindemellett végig legjobb tehet
sége szerint tárgyalta, kötelességét teljesítette. 
Mert ezen költségvetések nem egyenesen a pénz
ügyi bizottsághoz adattak be, hanem beadattak 
a t. házhoz és a ház által ugy, a mint beadat
tak és akkor, mikor beadattak, utasíttattak elő
leges tárgyalás végett a pénzügyi bizottsághoz. 

A pénzügyi bizottság tehát, midőn ily állás
ban is a költségvetést előleg végig tárgyalta, 
csak azon kötelességét teljesítette, melylyel a 
ház irányában tartozik. 

De kötelességét teljesítette a pénzügyi bizott
ság azzal is, hogy őszintén kijelenti, miszerint 
az általa előadott okoknál fogva a költségvetést 
kellőképen nem tárgyalhatta. Ezzel tartozott 
maga iránt, de tartozott ezen nyilatkozattal a 
ház irányában is, azon tekintetből, hogy intéz
kedjék a ház az iránt, hogy jövőre ily hátrama
radások ne történjenek. 

Ámbár azonban az előttem szóló t. kéviselő 
ur véleményével ellenkezőleg nézetem a pénzügyi 
bizottság eljárásáról az, melyet előadni szeren
csém volt: nem titkolhatom el mégis azon meg
győződésemet, miszerint annak, hogy a költség
vetések a házban még kellő alapossággal soha 
nem tárgyaltattak és a jelenben is alig fognak 
tárgyaltatni kellő alapossággal, fő oka mégis 
a pénzügyi bizottságban rejlik. (Halljuk !) 

Nem azért, t. ház, mintha a pénzügjd bizott
ság ugy a múltban mint a jelenben nem telje
sítette volna kötelességét ugy, a mint azt telje-
siteni tartozott; hanem azért, mert átalában a 
külön pénzügyi bizottság létezik. Ugy vagyok 
ugyanis meggyőződve, hogy ezen ház az állam
költségvetést kellő időben és alapossággal tár
gyalni mindaddig nem fogja, míg : először nem 
történik meg az, mire nézve t. barátom Tisza 
Kálmán már törvényjavaslatot adott be, mig 
nem történik meg t. i. az, hogy a jövő évi 
költségvetés mindig már az előző év első negyedében 
terjesztessék e ház elé; de másodszor nem fog 
a költségvetés alaposan és idejében tárgyaltatni 
mindaddig, mig a ház a költségvetésnek tár
gyasásánál azon eljárást követi,, melyet eddig 

követett, mig külön pénzügyi bizottságot küld 
ki a költségvetés előleges tárgyalására. 

Indokolni fogom állításomat. (Halljuk!) 
Miképen történik a költségvetés tárgyalása 

jelenleg ? 
A t. ház kiküld egy 15 tagú pénzügyi 

bizottságot. Ezen pénzügyi bizottság minden 
egyes minisztérium költségvetésére előadót vá
laszt kebeléből. Az előadó érinkezésbe teszi ma
gát az illető minisztérium közegeivel, s a gond
jaira bizott költségvetést a pénzügyi bizottság 
kebelében s lehető észrevételeivel együtt előadja; 
ezen előadásnál jelen van az illető miniszter 
vagy képviselője és nem csak erélyesen védi költ
ségvetésének minden egyes tételét, hanem — a 
mint az igazság érdekében el kell ismernem — 
teljes készséggel felvilágosítást ad mindazok 
iránt, melyekre nézve kívántatik, közli mindazon 
adatokat, melyek a költségvetés egyik vagy 
másik részletének indokolására szükségesek, igyek
szik eloszlatni mindazon kételyeket, melyek a 
költségvetés egyes tételeinek helyességére nézve 
a bizottság bármely tagja által támasztatnak. 

Mindez igen helyesen és rendesen történik, 
de történik a pénzügyi bizottságban, a ház 15 
tagja előtt. És e tényből kettő következik. 

Először is 15 egyén mindig csak 15 egyén; 
tekintve pedig azon sokoldalú szakismereteket, 
melyek egy nagy ország egész költségvetésének 
megbirálására kívántatnak ; a dolog természete 
szerint lehetetlen, hogy ily szűk körben mind
azon észrevételek, mindazon megjegyzések föl
merüljenek, melyek egy nagyobb testületben, pl. 
a házban magában felmerülnének, és így a költ
ségvetésben észrevétel és megjegyzés nélkül marad 
sok olyaa, a mi különben nagyobb körben észrevé
tetett és orvoslást nyerhetett volna. 

Másodszor az következik e tényből, melyet 
emiitettem, hogy midőn a ház a költségvetést 
tárgyalás alá veszi, a minisztereken és azon 
képviselőkön kivül, kik eg3^szersmind a minisz
tériumnak is tisztviselői, összesen csak 15 egyén 
van a képviselőházban, kik közelebbről ismerete
sek azon tényekkel és körülményekkel, melyek 
a költségvetés megbirálására szükségesek. 

És igy két ut áll a ház előtt: vagy meg
bízik a pénzügyi bizottságban, és akkor csak azon 
észrevételeket és megjegyzéseket tárgyalja, melye
ket a pénzügyi bizottság tett; ha a ház ezt teszi, 
igen hamar fog haladni a költségvetés tárgya
lásában, de tárgyalása olyan lesz mint eddig 
mindig volt, t. i. igen felületes. Teheti azonban 
a ház azt is hogy egyenkint tanácskozás alá 
veszi a költségvetés tételeit, az azokra nézve 
fenforgó észrevételeket a minisztérium által a 
házban világosittatja fel , közölteti magával 
mindazon adatokat, melyek szükségesek a költ-
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ségvetés egyes tételeinek indokolására, szóval, a 
minisztérium által a ház előtt oszlattat el 
minden kételyt, mely a költségvetésre nézve 
fenforog. Ha a ház azt teszi, kétségkívül kellő 
alapossággal, behatólag fogja tárgyalni a költ
ségvetést; de akkor először is a külön pénzügyi 
bizottságnak kiküldése felesleges volt , és má-
sadszor kellő időben a költségvetés a házban 
tárgyaltatni, illetőleg annak tárgyalása befejeztetni 
aligha fog; nem azért, mintha a költségvetés
nek a ház előtt ily módon tárgyalása felette 
sok időt kívánna, felette hosszadalmas lenne; 
hanem azért, mert ugyanazon munkálat kétszer 
végeztetnék: minthogy azon tárgyalás, mely a 
pénzügyi bizottságnál is hónapokat kivánt és 
ott már kisebb-nagyobb mérvben teljesíttetett, 
a ház előtt ujolag ismételtetnék. 

Ha már most ELZ cl kérdés intéztetnék hozzám, 
hogy mikép lehet e hiányon segíteni ? minő el
járást kell a költségvetés tárgyalásánál követni, 
hogy a ezélnak megfeleljünk: én részemről nem 
tehetek egyebet, mint a mit már ismételve volt 
szerencsém tenni e házban, t. i. azon nagy 
szervezetnek példájára kell hivatkoznom, mely 
az alkotmányos élet élvezetében leghosszabb idő 
óta van, az angol alsóház példájára hivatkozom, 
mely rég időtől fogva gyakorlatában levén a 
költségvetés évenkinti megállapításának, bizony
nyal a költségvetés megállapításának legczélsze-
rübb módját is találta föl. 

Az angol alsóház a költségvetés tárgyalásá
ban egészen más eljárást követ. Az angol alsó
ház nem küld ki külön pénzügyi bizottságot; en
nél többet tesz: az összes ház alakul pénzügyi 
bizottsággá át, melynek tagja a háznak minden 
tagja, tagja minden képviselő. Ezen ; a háznak 
minden tagjából álló bizottság előtt fejti ki az
tán a pénzügyminiszter a múlt pénzügyi évnek 
eredményeit, tárja fel terveit a jövőre nézve; 
egyenkint tárgyalás alá vétetik ott a költség
vetésnek minden tétele, s a ház előtt , a ház 
minden tagja előtt világosittatnak fel az illető 
minisztérium által ; a háznak minden taeiával 
közöltetnek mindazon adatok, melyek a költ
ségvetési tételek helyességének megbirálására 
megkívántatnak. Midőn, azután a háznak minden 
tagja, ki a tanácskozásban részt venni kivan, 
kellőleg értesítve van a hozandó határozatnak 
horderejéről, ott, a hol véleménykülönbség van, 
szavazattöbbséggel határoztatik el a költségve
tésnek minden egyes tétele. E tekintetben is 
azonban az angol alsóház oly nagy óvatossággal 
jár el, hogy a ház összes bizottságának ezen ha
tározata még nem végérvényü, végérvényü csak 
akkor lesz, ha a háznak a közelebbi napokban 
tartandó rendes ülésében bejentetvén, ott ujolag 
jováhagyatik, s ez által azon nagy előny éretik el, 

hogy, ha a ház öszbizottságának határozatába 
akár tévedésből, akár elnézésből hiba csúszott 
volna be, az a ház rendes ülésében megjavítha
tó ; mig mi a költségvetésnek, a pénzügyi bizott
ság jelentésének egyszerű meghallgatása után, 
midőn a ház tagjainak nagy része a hozandó 
határozatnak horderejéről kellőleg tájékozva alig 
lehet, már véglegesen határozunk, és ha netalán 
akár tévedésből, akár elnézésből hiba csúszott 
be határozatunkba, azt megjavitni többé módunk
ban niaes. 

Ugy vagyok tehát meggyőződve, t. ház, 
hogy mindaddig, mig a költségvetés tárgyalá
sában az eddigi eljárást követjük, mig külön 
pénzügyi bizottságot küldünk ki, mig nem követjük 
a költségvetés tárgyalásában az angol alsóház
nak példáját, vagy ahhoz hasonló intézményt 
nem fogadunk el, addig költségvetéseink a ház
ban annak idejében és kellőleg aligha fognak tár
gyaltatni, és erre nézve bátor vagyok a mon
dottakat a jelen esetre is alkalmazni. Tegyük 
fel, hogy már a jelen költségvetést azon módon 
tárgyaltuk volna, mint az az angol alsóházban 
tárgyaltatni szokott, én teljesen hiszem, hogj^ 
azon két hónapnak lefolyása alatt, melyet a 
pénzügyi bizottság a költségvetés tárgyalására 
délutánonkint t a r to t t üléseiben fordított, ezen 
költségvetés i t t a házban , ha a szükség kí
vánja, délután is tartható bizottsági ülésekben 
legnagyobb részben legalább, ha nem is egészen, 
már bizonyosan tárgyaltatot t volna, és mi ma 
nem a költségvetés tárgyalásának kezdetén, ha
nem annak befejezésén állanánk. 

Nem szándékom azonban, t. ház , e tárgy
ban most határozati indítványt tenni: mert ha 
igaz ugyan, hogy az összes ház bizottságának 
intézménye nem egészen ismeretlen mi előttünk, 
kik a pozsonyi országgyűlésekben, a kerületi 
ülések tanácskozásaiban hasonló intézménynyel 
bírtunk, de nem lehet félreismernem, hogy az 
összes ház bizottságának beillesztése ügykezelé
sünkben oly mélyen bevág házszabályaink rend
szerébe, hogy ily indítvány azoknak tekintetbe 
vétele nélkül nem indítványozható, és így most 
nem is volna tárgyalható. Bocsánatot kérek 
tehát az eltérésért csupán gondolatébresztés vé
gett mondottam azokat, a melyeket előadni 
szerencsém volt; azért, hogy csekély felszólalá
sommal közreműködjem a r ra , hogy az eszme 
érleltessék, és hogy, ha később a ház akár egyik, 
akár másik oldaláról a költségvetés • tárgyalása 
módjának megváltoztatására nézve indítvány té
tetik, ezen indítvány az eszme megérlelésével 
annál könnyebben lehessen elfogadható. (He
lyeslés.) 

A mi magát ~ azon kérdést illeti, melyről 
tüzetesen kívántam szólani, t. i. a nyugdíj kér-
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dését: itt is ismét azt vagyok kénytelen meg-' 
jegyezni, hogy azon méltányossági és politikai 
szempontokra nézve, a melyeket a legnagyobb 
átalánosságban az előttem szóló képviselő ur 
felemlített, csak akkor fogok nyilatkozhatni, ha 
ő szives lesz ezen szempotokat velünk közelebb
ről megismertetni; de most azt mégis megjegy
zem, hogy higye el a t. képviselő ur, és szolgál
tassa nekünk is azon igazságot, melyet maga 
részére követel, hogy valamint ő nem akar ezen 
ügyből politikai eapitalist csinálni, hogy bizony 
nekünk sincs szándékunk azt tenni, és ha indít
ványt teszünk, teszszük ezt meggyőződésből, azon 
meggyőződésből, hogy az által a haza iránti kö
telességünket teljesítjük s a haza közjavának 
érdekében cselekszünk. (Helyeslés bal felől. Valaki 
jobb felől: Phráds!) 

P a t a y I s t v á n : Ott a phrázis, nem itt! 
(Derültség.) 

G h y c z y K á l m á n : A nyugdijak kérdé
sének tárgyalásánál nem szándékom a reerimi-
natiók terére lépni: személyekre való tekintet 
nélkül, merőben tárgyilag akarom ez iránt néze
teimet előadni. 

En osztozom a pénzügyi bizottság azon vé
leményében, hogy a fenforgó kérdés, a nyugdi
jak kérdése, a jogosság és méltányosság szem
pontjából fejtendő meg; osztozom e vélemény
ben azért, mert tiszteletben kell tartanom a ház 
határozatát, mely ugyanezt 1868-ban, ha nem 
csalódom , deezember 5-ikén tartott ülésében 
kimondá. Osztozom továbbá a pénzügyi bizottság 
azon nézetében is, hogy a jogosultság kérdésé
nek elitélésénél irányadóul azon nyugdíjazási 
szabályoknak kell szolgálni, melyek 1848 előtt 
hosszas ideig törvényes gyakorlatban voltak; 
osztozom e véleményben azért, mert ez is a kép
viselőháznak az előbb emiitett napon tartott 
ülésében határozatikig mondatott ki. Helyesnek 
tartom ennélfogva a pénzügyi bizottság azoo 
véleményét is, mely szerint a hivatalnokok azon 
kategóriáitól, melyek a jelentésben a) b) c) be
tűk alatt vannak körülírva, a nyugdíj élvezetét 
megtagadandónak véli; azt hiszem azonban, hogy 
ugyanazon okoknál fogva, a melyekből a pénzügyi 
bízottság a jelentésben foglalt hivatalnokoktól a 
nyugdíj élvezetét megtagadandónak véli, azt több 
más hivatalnoktól is meg kellene tagadni. Mert ha
bár igaz is, hogy a múlt időben életbeléptetett politi
kai rendszernek főkezelői és képviselői leginkább a 
politikai központi, közigazgatási hatóságoknak leg
főbb hivatalnokai, és a megyék, kerületek, váro
sok főnökei voltak, de ugyanezen kategóriába 
esik több más tisztviselő is, esnek, nézetem 
szerint, a politikai, központi, közigazgatási hatá
ságoknak más magasabb rangú, véleményezési, 
szavazati, illetőleg rendelkezési joggal biró hiva
talnokai is, milyenek p. a tanácsosok. Hasonló 

íkintet alá esnek továbbá a pénzügyi vezető ha
tóságoknak hivatalnokai , azon hatóságoknak 
hivatalnokai , melyek behozták az országba, 
rendszeresítették és foganatosították azon adó
kat , (Ugy van! bal felől) melyek az or
szágra a múlt évtizedekben törvénytelenül vet
tettek ki. (Helyeslés bal felől.) Es tovább, ha a ház 
határozata szerint a jogosultság kérdésének meg
ítélésénél alapul azon nyugdíjazási szabályoknak 
kell szolgálni, melyek 1848 előtt gyakorlatban 
voltak, lehetetlen, nézetem szerint, ezen nyugdíj-
szabályok szerint a nyugdijak élvezetét azoknak 
oda ítélni, kik ezen nyugdíjazási szabályok szerint 
a nyugdijak élvezetétől egyenesen kizárva voltak: 
ilyenek p. a bíróságok birói tagjai, ilyenek a 
megyei hivatalnokok. 

Azt vélem ennélfogva, hogy a pénzügyi bi
zottságnak a nyugdijak iránt adott véleménye 
több ponttal bővítendő és kiegészítendő, s én 
ezen pontokat egy határozati javaslatba szedtem 
össze, melyet bátor leszek a t. ház asztalára 
letenni. 

Azon vélekedésben vagyok ugyan, hogy a 
méltányosság, melynek szempontjából a nyugdi
jak kérdése a ház határozata szerint a jogosult
ság mellett megítélendő, nem csak a volt hiva
talnokok irányában gyakorlandó, hanem gyakor-
landó azoknak irányában is, kik ezen nyugdi
jak terhét mint adófizetők viselik: igyekeztem 
mégis jogosultság szempontjából a lehetségig 
összeegyeztetni határozati javaslatomban a mél
tányosság szempontjával. Érintetlenül kívánom 
hagyni mindazon igényeket, melyek az 1848-ik 
évet megelőző szolgálatból támadtak ; érintetle
nül kívánom hagyni azon jogos igényeket, me
lyeket a magyar dycasterium hivatalnokainak 
az 1848-ik évi III. t. ez. 25. §-a biztosit, sőt e ked
vezést — a tényállás hasonlatosságánál fogva — az 
erdélyi hason állású hivatalnokokra is kiterjesz
teni kívánom; érintetlenül kívánok hagyni min
den nyugdijat és kegyelemdijt, mely az özvegyek
nek, árváknak és szolgáknak utalványoz tátott, 
s azon nyugdijakat is, melyek az államva-
gyonának, az államot törvényesen megillető ja
vaknak, javadalmaknak , jövedelmeknek keze
lése és megőrzése által kiérdemeltettek. (Helyes
lés bal felől.) Azon elvből indultam ki, hogy a 
szigor leginkább a magasabb állású és igy na
gyobb inputatio alá eső hivatalnokokra alkal
maztassák, többiben pedig azoknak mindazonál
tal, mint már emlitém, kivételével, kiktől az 
1848-ik év előtt gyakorlatban volt nyugdijsza-
bályok a nyugdijélvezetet megtagadták, s kik 
e szerint nyugdíjra igényt nem is tarthattak; 
érintetlenül kívánom hagyni mindazon kisebb 
állású, alárendelt hivatalnokok kisebb mérvű 
nyugdijait, kik nem valamely poilitikai elvnek ér
vényesítése, hanem családjok és magok fentar-
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tása végett vállaltak hivatalokat; sőt ott, hol a 
családi nyomor enyhítést igénylene, nem akarom 
ellátás s némi segély nélkül hagyni még azokat 
sem, kikre nézve átalában érvényesíteni lehetne 
azon elvet, hogy : miután az ország érdeke és 
törvényei ellen vállaltak törvénytelen hivatalo
kat, az ország méltánylását nem igényelhetik. 
Határozati javaslatom következő: ha a t. ház 
megengedi, fölolvasom: (Halljuk! Olvassa:) „Hatá
rozati javaslat a nyugdijak tárgyában. 

„Minthogy a képviselőház 1868-ik esztendő 
deczember 5-én 3200. szám alatt hozott határo
zatában a nyugdijak kérdését a múltra nézve a 
jog és méltányosság alapján megoldatni s a jo
gosultság megítélésére az 1848-ik év előtt fen-
állott nyugdíj szabályokat alapul vétetni rendelte; 
ennélfogva a minisztériumok minden egyes költ
ségvetésében külön előforduló nyugdijakra nézve 
átalában a következő elvek állapittatnak meg : 

„1-ör. Mindazok, kik az 1848-ik év végéig, 
vagy későbben ugyan, de az 1848-ik év végéig 
tett szolgálataikért nyugdíjaztattak, ezen szol
galatjuk után nyert nyugdijaik teljes élvezetében 
megmaradnak. 

,2-or. Azok, kik az 1848-ik év april 11-én 
a magyar királyi udvari eancelláriánál, a ma
gyar királyi helytartó tanácsnál , s a magyar 
királyi kincstárnál hivatalban voltak, akkor vi
selt hivatalaik után járó egész fizetésüket meg
tartják, akár viseltek utóbb is hivatalt, akár 
nem. — Ide sorozandók azok is, kik az 1848-ik 
évben az edólyi udvari eancelláriánál, az erdélyi 
guberniumnál, s thesaurariatusnál azon időben 
hivataloskodtak, midőn ezen kormány-testületek 
a magyar kormányba beolvadtak, illetőleg az 
alá rendeltettek. 

,,3-or. Mindazon nyugdijak, kegy dijak, neve
lési, ellátási pótlékok, melyek özvegyek, árvák, 
vagy szolgák részére utalványoztattak, érintetle
nül maradnak. 

,,4-er. Mindazok, kik a központi vagy vezető 
hatóságok kebelén kivül, állami uradalmakban, 
állami erdők kezelésében, a só-jövedéknél, a bá
nyászatnak bármely ágában, a határvámoknál, 
veszteg-intézeteknél, postánál, távírdánál, az ál
lami építészetnél, út és vízépítésnél, vagy mint 
tanárok hivataloskodtak, az egész nyugdijt meg
tartják, mely számukra kirendeltetett. 

„5-ör. Azokat, kik: 
„a) a politikai közigazgatási, központi vagy 

vezető kormány testületeknél tanácsosi vagy en
nél nagyobb állásban voltak alkalmazva; 

„b) kik a pénzügyi vezető hatóságoknál, 
mint pénzügyi főtanácsosok, vagy ennél nagyobb 
állásban hivataloskodtak; 

»c) bármely fokú bíróságnak bírói tagjait, 
vagy azokat, 

„d) kik megyékben, városokban székekben, 
kerületekben kormányi kinevezésnél fogva visel
tek hivatalt : 

„nyugdíj nem illeti. 
,.6-or Minden egyéb nyugdijat illetőleg : 

azok, kik az 1848. év után tett szolgálataikért 
ez ideig nyugdíjaztattak, ha 

„a) tíz évig a magyar korona országaiban 
nem hivataloskodtak, utolsó hivatalos fizetésük 
egy évi összegével véglegesen elégitendők ki; 

»b) ha tiz évig, vagy ennél tovább szolgál
tak, nyugdijaikat megtartják, ha az a központi 
vagy vezető hivataloknál bevégzett szolgálatuk 
után négyszáz frtot meg nem halad; 

„c) ezen összegeket meghaladó nyugdijak 
élvezetében csak azok maradhatnak, kik az 
1848. év előtt fenállott szabályok szerint nyug
díjra igényt adó hivatalokban az 1848. év vé
géig már oly ideig szolgáltak, mely őket nagyobb 
nyugdíj élvezetére jogosítja. Ezek az őket a sze
rint megillető többletet megtartják; 

„d) azok, kik az e szakaszban b) alatt em
lítetteknél nagyobb nyugdíjakkal láttattak el, 
utolsó hivatalos fizetésűknek csak egy harmadát 
tartják meg, ugy hogy ezen harmad hatszáz, 
illetőleg négyszáz frtnál kisebb ne legyen. 

7-szer. Az 5-ik és 6-ik szakaszban a) alatt 
emiitetteknek különös és rendkívüli esetekben, ha 
pl. betegség vagy elöregedés következtében ke
nyérkeresetre képtelenek, segélyképen, illetőleg 
végkielégítés helyett, utolsó fizetésüknek egy 
harmada életök folytáig adományozható ; ezeknek 
jegyzéke mindazonáltal a költségvetés mellett 
évenkint külön terjesztessék elő. 

„8-or Ezen elvek alapján mindegyik mi
nisztérium által a költségvetéséhez tartozó 
nyugdijasoknak, s nyugdijaiknak a végleg kiele-
gitendőknek, és illetményeiknek jegyzéke hala
déktalanul készíttessék el. 

„9-er. Jövőre nézve a minisztérium odauta-
sittatik: hogy a nyugdíjazási szabályok iránt 
még a jelen ülésszak alatt törvényjavaslatot 
terjeszszen az országgyűlés elé." Beadja Ghyczy 
Kálmán. A házszabályok értelmében együtt alá
írják: Tisza Kálmán s. k., Salamon Lajos s. k., 
Pap Lajos s. k., Kende Kanut s. k., Kürthy 
István s. k., Majthényi Dezső s. k., Győrffy 
Gvula s. k., Szontagh Pál s. k. (csanádij, Nyáry 
Pál s. k." 

E határozati javaslatom — nézetem szerint 
— akkor lesz tárgyalandó, midőn a t. ház a 
pénzügyi bizottságnak a nyugdijak kérdésében 
beadott véleményét tárgyalni fogja; hogy ez 
megtörténhessék, bátor vagyok e határozati ja
vaslatomat azon kéréssel a t. ház asztalára le
tenni, hogy azt kinyomatni és a ház tagjai közt 
szétosztatni méltóztassék. 
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A mi egyébiránt a napirenden levő átalá-
nos tárgyalást illeti, ezt illetőleg mindenekben 
csatlakozom azokhoz, miket t. barátim Tisza 
Kálmán s Móricz Pál képviselők előadtak s Tisza 
Kálmán javaslatát határozattá emeltetni kérem. 
(Élénk, helyesles baí felől.) 

Z i c h y Nándor g r . : T. ház! Azon sze
rencsében részesülvén, hogy az ellenzék egyik 
kiváló jeles szónoka után emelek szót és veszem 
a t. háznak türelmét igénybe; és minthogy kü
lönben is minden tárgyalásnál az az elvem, hogy 
az időt megtakarítani egyik legfőbb föladatunk, 
előadásomat lehetőleg legrövidebben fogom ki
mondani. Nem szólok azon határozati javaslat
hoz, melyet Ghyczy Kálmán képviselőtársunk 
adott be, miután annak tárgyalása, mint ő is 
igen helyesen emiitette föl, nem jelenleg van 
helyén. Csak annyit jegyzek meg, hogy e kérdés, 
szerintem, tárgyánál fogva bővebb megfontolást, 
alakra nézve pedig törvényes megállapítást igé
nyel és rövid határozat által alig fejthető meg. 

Különben igen szerencsés helyzetben látom 
magamat, a mennyiben Ghyczy Kálmán és Tisza 
Kálmán t. képviselőtársunk előadásai szolgálhat
nak fonalul mindazon eszméim kifejtésénél, me
lyeket ez alkalommal képviselőtársaimnak figyel
mébe ajánlani bátor vagyok. 

Ghyczy képviselőtársam előadásában a bud-
get tárgyalásának nehézségeit és inconvenientiáit 
arra vezette vissza, miszerint csak egy pénzügyi 
bizottságban tárgyaltatik a költségvetés, és nem 
magában a házban, vagy a háznak teljes számú 
bizottságában, a mint az az angol parlamentben 
szokás. Az ő előadása szerint igy is egy-két hó
napi tüzetes megfontolást és vizsgálatot igé
nyelne magának a budgetnek megállapítása. Ha 
a t. ház figyelembe veszi azt, mily fontos és 
sokoldalú kérdések azok, melyek a háznak figyel
mét igénybe veszik, mily szükséges, hogy reform
tőrvényeink létre jőjenek; ha figyelembe vesz-
szűk azt. miszerint maga a financziális reform 
és financziális helyzetünknek javulása lényegileg 
nem annyira a budget részletei megállapításától, 
mint inkább reformtörvényeink életbe léptetésé
től függ : szerintem jelen helyzetünkben találan-
dunk indokot, miszerint a bndgetet minél rövi
debben tárgyaljuk; és épen jelenleg nem volna 
czélszerü oly tárgyalási módnak elfogadása, mely 
a háznak figyelmét és idejét hónapokig vagy 
legalább hetekig a budget tárgyalására venné 
igénybe. 

T. ház! Egyének és nemzetek a napnak 
munkásai; a budget, a bevételek és kiadások 
nem egyébb, mint a munkásságnak eredménye 
és képe. Hogyha valaki azt veszi észre, hogy 
munkásságának eredménye nem elég arra, hogy 
abból megélhessen, bizonyosan igen kellemetlen 

helyzetben látja magát; de azt hiszem, azon 
munkás igen czélszerütlenül járna el, ki akkor, 
midőn észreveszi, hogy munkájának eredménye 
nem elégséges, a helyett, hogy megkettőztetné 
munkásságát, hogy napi jövedelmét is megket
tőztesse, arra vesztegetné a nap felét, hogy fil
léreit számba vegye, azokat ide-oda forgassa. 

És ez alkalommal átmehetek Tisza Kálmán 
képviselőtársam előadására. (Halljuk!) 

Előadásában hármat constatált leginkább ~ 
először — ha jól fogtam fel — megemlítette, 
miszerint jelenlegi budgetünk szerint pénzügyi 
állapotunk felette szomorú, és sokkal roszabb 
színben tűnik fel, mint az előbbi budgetekben. 
Szerintem pénzügyi állapotunk jelenleg nem ro
szabb, hanem inkább jobb, mint akkor volt, mi
dőn az első és ezelőtti budget tárgyaltatott. 
Színleg talán jelenleg deficitet látunk ott, hol 
az ezelőtt fel nem tüntettetett. De a deficit szapo
rodása nem valóságos: mert ha azt észlelem, 
hogy a budgetben a jövedelmek szaporodtak és 
másrészt a kiadások is szaporodtak, de azért 
szaporodtak, mivel a reform terére léptünk : akkor 
a kiadások szaporodásában örvendetes jelenségét 
látom annak, hogy már a kezdeményezés első 
lépcsőjén áthágtunk; kezdtünk tenni valamit, 
hogy nagyobbak legyenek jövedelmeink és igy 
ezekhez viszonyítva nagyobbak lehessenek kiadá
saink is, (Helyeslés jobb felöl) mert kétségkívül a 
mi kiadásaink, valamint jövedelmeink még igen 
csekélyek, minthogy átalán igen szegények va
gyunk. A törvényhozás, a kormány és a nemzet 
gazdászati fejlődésének feladata átalában oda 
kell, hogy irányoztassék, miszerint a nemzetnek 
vagyonosodása által könnyittessék annak tehervi
selése is. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk ezen leg
elébb felemütett észrevételéhez, miszerint a jelen 
budgetben nagyobb deficit büntettetik fel, azon 
másik észrevételt csatolta, miszerint pénzügjd 
heyzetünk sajnos voltát leginkább azon terhek 
nagyságának kell tulajdonítani, melyeket a trans-
actióval vettünk át. Én részemről nem a trans-
actiónak, hanem magának a helyzetnek tulajdo
nítom a mi pénzügyi viszonyaink mivoltát. Va
lamint a mi budgetünk, ugy a lajtántúli budget 
nem kedvező, s azért financziális állapotunkat 
átalában örvendetesnek mondani nem is lehet. 
Hanem akár innen, akartairól hárítsunk el vál-
lunkről azon terhekből, melyeket egyfelől vagy 
másfelől elvállaltunk; az által a két budget, s 
átalában a mi financziális helyzetünk kedvezőbbé 
nem válik; mert akkor mindazon calamitások, 
melyeket most a valuta, a bank- és hitelviszo
nyok megrázkodása miatt érezünk, már sokkal 
előbb és sokkal nagyobb mórtékben nehezedtek 
volna reánk. Akkor nem hiszem, hogy ma mond-
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hatnók, hogy financziális állapotunk javulását 
remélhetjük, hanem panaszolnunk kellene, hogy 
csakugyan elvesztettük a javulás lehetőségét. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza Kálmán financziális helyzetünk ked
vezőtlen voltának azon következményeit látja, 
miszerint lehetetlen investitiók által állapotun
kon javítani. De én azt hiszem, hogy az inve-
stitiót ugy felfogni nem lehet; hogy investitió nem 
csak az, mit a kormány vagy a parlament egyik 
vagy másik irányban készpénzben beruház. In
vestitió, szerintem, szélesebb közgazdasági érte
lemben minden megtakarítása az egyesnek, a 
közgazdaságnak, a nemzetnek; a legnagyobb, a 
legczélszerübb és a legtermékenyebb investitió 
pedig azon törvényhozási reformirányzat. A szük
séges és hasznos reformokat tettlegesiteni, leg
főbb föladatunk. Ez által — nézetem szerint — 
sokkal nagyobb összegeket, lehetend a jövőnek 
megtakarítanunk és szereznünk, mint a milyeneket 
a budget-viták és kisszerű, tételszerü kiigazítások 
által elérnünk lehetne. (Helyeslés jobb felől.) 

Azonban, t. ház, meg kell vallanom: ha 
jelenleg azt mondjuk, miszerint financziális hely
zetünk nem kedvező, miszerint deficitet látunk 
magunk előtt, hogy ugyanezen kedvezőtlen álla
pot létezett már azon időben is, midőn a ma
gyar felelős kormány életbe lépett, és — sze
rintem — valamint helytelenül járnánk el akkor, 
ha azon elvet tartanok szem előtt, hogy a 
budget ugy leg3ren mindenkor berendezve, hogy 
abban deficit átalán ne legyen, ugy átalában 
hibásan járnánk el akkor, midőn az egyensúlyt 
proclamálván, azt mondanók, hogy a magyar 
budgetben nincs és nem is szabad deficitnek 
lenni, sőt átalában állapotát javitni akaró nem
zetnek lehetetlen megkezdenie haladását azzal, 
hogy megtakarításokat tegyen, hanem azzal kell 
kezdenie, hogy beruházásokat tesz. (Helyeslés jobb 
felől, ellenmondások bal felől.) Ha azon erőtetett 
egyensúly hibás elve az előbbi budgetek beren
dezésében és tételeinek feltüntetésében oly ké
peket hozott létre, melyek a valóságnak kevésbé 
feleltek meg; ha egy vagy más irányban a par
lamenti kormányt oly intézkedésekre birta, me
lyek megvonták — a merő megtakarítás szem-
eontjából — a szükségest és hasznost: akkor — 
merintem — ha lehet elvi következtetést von-
iznnk a jelen budgetből, ezen következtetés az, 
vuszerint: ne hagyjuk magunkat azon elv által 
pszéreltetni, hogy szerencsétlenség az, ha a bud
getben nem lehet mindenkor egyensúlyt fentar-
tani, hanem hogy meg kell adni azt, mi a jobb
lét megszerzésére szükséges. 

Tisza Kálmán t. képvisetőtársam harmadik 
állítása az, hogy a megtakarítások leginkább 
csak a közös kiadásokban, a közös hadsereg 
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szükségletei körül létesítendők. Szerintem a 
honvédelem, a védelmi állás, a diplomatiai állás
nak adandó nyomaték szintoly szükséges, szintoly 
fontos, mint akárminő más politikai és közgaz-
dászati intézkedés. Az pedig, hogy ez közös ügy, 
hogy ez oly ügy, melynek elintézése közös kö
telezettség, mely a delegátióra bízatott, nem oly 
körülmény, mely arra bírhatna, hogy itt a dolog 
valóságától eltérve, ne azt vizsgáljuk, mi a 
szükséges; hanem hogy ^inkább itt igyekezzünk 
megtakarítani, a mit máshol — szerintem — 
nem lenne helyes eljárás; sőt inkább az álla
mi prosperitás egyik legfőbb s leglényegesb fel
tételének az állam integritásának és más álla
mok iránti viszonyainkban való védelmi képessé
gét tartom, melynek az államméltóságnak meg 
kell felelni. (Helyeslés jobb felölj 

En, t. ház, azt hiszem, a jelen tárgyalás 
föladata : a budget iránt átalában nyilatkozni, 
részletesen pedig a bizottság előttünk fekvő je
lentése iránt nyilatkozni. Minthogy pedig e jelen
tést átalában jónak, czélszerünek és hasznosnak 
látom, azt a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Élénk helyeslés jobb felől) 

S i m o n y i E r n ő : En ugy találom, t. ház, 
hogy az előttem szólottak némileg eltértek a sző
nyegen fekvő tárgy alapjától. Az hozatott ugyan
is szóba, hogy itt a pénzügyi bizottság átalá-
nos jelentése van tárgyalás alatt, és ha azt 
a t. ház, a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadta, akkor pontonkint fog megszavaztatni, 
vajon a t. ház elfogadja-e e jelentést vagy sem? 
Én megvallom, ez eljárást nem értem. Mi egy 
törvényjavaslatot tárgyalunk, egy törvényt aka
runk hozni, melyre nézve a ház pénzügyi bizott
sága véleményt terjeszt a ház elé, s ezt jelenté
sében indokolja; de ha a ház e véleményt elfo
gadta, ez által még nem tett semmit, mi a 
czélhoz vezetne : mert a pénzügyi bizottság je
lentésében csupán vélemény van mondva, indo
kolva vannak azon részletes vélemények, melyek 
a költségvetés egyes tételeit módosítják. En azt 
hiszem, hogy előttünk most a kormány által az 
1870-ik évre benyújtott költségvetés van tár
gyalás alatt, (Igazi a szélső bal oldalon) és a t. 
ház, ezen átalános vitában vagy azt mondja ki, 
hogy e költségvetést elfogadja részletes tárgya
lás alapjául, vagy azt, hogy nem fogadja el. 

En részemről e szempontból fogok a tárgy
hoz szólani : nem a pénzügyi bizottság jelentésé
hez; hanem fogok szólani az elénk terjesztett 
költségvetéshez. 

A költségvetés mi módon tárgyalására nézve 
véleményem, ellenkezőleg az előttem szólott képvi
selő úréval, tökéletesen megegyez avval, mit Ko
márom városa t. képviselője előadott, és ha ő, 
nálamnál sokkal jobban, szabatosabban és he-
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lyesebben nem terjesztette volna elő, én ugyan 
e tárgyat fogtam volna felhozni a t. ház előtt 
és arra fogtam volna kérni, hogy, ha majd azon 
idő elérkezik, midőn a házszabályok módosítása 
szóba kerül, akkor a t. ház fogadja el azon el
járást, melyet Grhiezy t. képv. ur elénk terjesz
tett, és mely nem egyéb, mint a régi magyar 
országgyűlés által kivetett eljárásnak ismét újra 
meghonosítása, azon eljárásnak , melyet a 48-ik 
évben némely a franczia centralismus által exal-
tált emberek eltöröltek, behozván Franeziaország-
ból azon centralisatiót, mely ott már akkor meg
bukott, és mely ott a napokban ismét megbukott. 
A mi régi kerületi gyűléseink tökéletesen meg
felelnek azon fogalomnak, mely Angolországban 
a ház comitéje alatt értetik. A költségvetés 
tárgyalásának ezen módját annál inkább szüksé
gesnek tartom , mert sokszor lehetetlen a költ
ségvetés tárgyában nyilatkozni a nélkül, hogy 
az ember felvilágosító kérdést intézne a kor
mányhoz az iránt, hogy mikép értelmezi ezen 
vagy azon tételt, mely felvilágosítás megadat
ván, meglehet, hogy az illetőnek előbbi nézete 
tökéletesen megváltozik. Szükséges tehát, hogy 
a költségvetés tárgyalásánál kevésbbé szabatos és 
ünnepélyes eljárás követtessék, mint az ország
gyűlés rendes tárgyalásainál, melyekben minden 
képviselőnek csak egyszer van joga szólani; kívánta
tik erre comitészerü eljárás, vagy pedig oly el
járás, a milyen nálunk a kerületi ülésekben tar
tatni szokott. 

T. ház! méltóztassék megengedni, hogy mi
előtt magára a tárgyra áttérnék, néhány észre
vételt tegyek az előttem szólott t. képviselő ur 
beszédére. 

Megvallom, igen meglepett nyilatkozatának 
némely része. Mindenekelőtt csodálkoztam azon, 
hogy a t. képviselő ur nem látszik felfogni a 
budget tárgyalásának valódi fontosságát. Azt 
monda t. képviselő ur, hogy a reformkérdések 
tárgyaihatása kedvéért a költségvetést röviden 
kívánná tárgyaltatni. Azt mondotta, — nem 
ugyan épen ezen szavakkal, hanem azon érte
lemben, hogy a budget tárgyalására fordított idő 
valóságos idővesztegetés. Ez, megvallom, egé
szen uj tan. En azt hiszem, eddig legalább, ezen 
tan egy alkotmányos országban sem fogadtatott 
el; de azt hiszem, nem is lehet az országgyű
lés előtt íontosabb kérdés, inint a költségvetés 
megszavazása és megállapítása. Hiszen a költ
ségvetés képesiti a kormányt politikájának köve
tésére. Pénz nélkül a kormány tehetetlen. Abban 
áll az ország alkotmányosságának, szabadságának, 
jogai biztosításának főgarantiája, hogy a kor
mány csak annyit és csak arra költhet, a meny
nyit és a mire az országgyűlés a pénzt meg
szavazza. Ez oly fontos kérdés, különösen ná

lunk, midőn most van először szabatos tárgyalás 
alatt a költségvetés , hogy annak tulajdonképen 
minden tételét a legkomolyabb vita tárgyává 
kellene tenni) és csak ily megvitatás után 
kellene azokat megállapítani. Nem mondom 
én, hogy azon számtalan tételt, mely a költ
ségvetésben foglaltatik, képesek volnának egy 
ülésszak alatt végkép kimeríteni; de szükséges, 
hogy minden országgyűlés legalább bizonyos 
számú tételeket megállapítson, melyek, ha egy
szer jól megállapittattak, a legközelebbi költség
vetés tárgyalásánál kevesebb bajjal fognak járni. 

Azt mondta Zichy Nándor képviselő ur, 
hogy a jelenlegi pénzügyi állapot nem roszabb, 
mint volt a múlt budget tárgyalása alkalmá
val. Először megjegyzem, hogy én bizony nem 
tudom, mikor volt nálunk budget-tárgyalás, ha
nem ha azt akarja mondani a t . képviselő ur, hogy 
mai financziális állapotunk jobb helyzetben van-
mint a 69-ki és a 68-ki költségvetés beterjesz, 
tése alkalmával : megvallom, az előttem fekvő 
budgetből r kiindulva, én azt egyátalában nem 
találom. Én azt találom, hogy ámbár az ország 
jövedelmei tetemesen növekedtek, a költségek 
igen nagy mérvben szaporodtak a nélkül azon
ban, hogy azoknak hasznos beruházása, hasznos 
befektetése kimutatva lenne. Igaz, hogy számra 
nézve az ez évi költségvetés csak talán két 
millióval nagyobb a 69-kinél : 1869-ben 151 
millió kívántatott rendes szükséglet fejében; most 
pedig 153 millió kívántatik; de valósággal — 
mint alkalmam lesz a maga idejében előadni — 
nem két millió itt a különbség, hanem 8—9 
millió. 

Itt a jövedelem és költségben a különbözet 
főleg azon ágát illeti az államháztartásnak, mely 
egyedül productiv, t. i. az államvagyont, hol — 
nem tudom milyen operatió következtében — 7 
millió különbözet találtatik a bevételek és ki
adások között; ez tehát nem egyébb, mint le
szállítása a számoknak; de a valódi állás 
államvagyonnak egy cseppet sem változott, még
is a kiadás 8—9 millióval nagyobb — értem a 
rendes szükségletet, mint a mennyi volt a múlt 
évben. Hogy mennyivel nagyobb mai kiadásunk, 
mint a mennyi volt a 67-ik évben, arról később 
fogok pár szót szólani. (Halljuk!) 

Azt mondja Zichy Nándor képviselő ur-
hogy a legjobb investitio a reform. Én nem ta, 
gadom azt, hogy az ország-kormányzatnak he
lyes karba állítása csakugyan az, mit az ország
gyűlés legjobbat tehet a kormányzottak szá
mára ; de azt csak átalában oda vetve, különö
sen nálunk, a történt előzmények után el nem 
fogadhatom. Ha azt érti a t, képviselő ur a re
form alatt, a mi nálunk 3 év óta foly, akkor 
kénytelen vagyok felkiáltani: Isten mentsen meg 
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ilyen reformoktól! (Derültség a bal oldalon. Még 
nem folyt jobb felől.) 

Azt is mondja a képviselő ur, hogy a defi
cit kívánatos és ő meg nem ijedt tőle, sőt kívá
natosnak tartja. Ez, megvallom, az államgazda
ságban uj tan. Végre a deficitbe is bele nyu-
gosznak az államok, mikor más módjuk nincs; 
épugy mint a magánember is, kinek saját jöve
delmei nem elegendők, adósságcsinálásra adja 
magát; hanem mint a magán embernél is az 
adósságcsinálás, hogy ha annak mértéket, határt 
nem szab, okvetlen romlásra vezet, ugy rom
lásra vezeti az államot is. 

Ezen észrevételek után engedje meg a t. 
ház, hogy átmenjek a tulajdonképi tárgyhoz. 
(Halljuk!) 

A kormány arra szólítja fel a házat, hogy 
a folyó évi költségek megtételére hatalmazza fel 
a ház a kormányt 191 millió forintot adó és 
adósság utján felvenni és az általa előirányzott 
módon elkölteni. A ház most hivatva van ítéle
tet mondani a felett, hogy vajon a kormánynak 
ezen kívánságát a nemzet érdekeivel, az ország 
javaival megférőnek találja-e, és jogosítva s hi
vatva érzi-e magát, hogy a kormánynak ezen kí
vánságát teljesítse 1 

Az én nézetem szerint, t. ház, midőn a kor
mány arra szólítja fel a házat, az egyetlen mód, 
mely útmutatóul szolgálhatna nekünk, az volna, 
hogy kritika alá vegyük a kormánynak a múlt
ban követett eljárását és akkor azt megvizsgálva, 
kijelentsük, igen is, ily módon elköltvén az or
szág vagyonából ennyi milliót, mi lelkiisme
retesen megszavazhatjuk, vagy nem. Azonban a 
t. ház tudja, mily alkotmányellenes állapotba 
vagyunk mi helyezve az 1868. évi számadások 
megvizsgálására nézve. A t. háznak pénzügyi bi
zottsága kinyilatkoztatta azt, hogy azok meg-
vizsgálhatlanok, ugyanezeii pénzügyi bizottsága 
a t. háznak egyébiránt kinyilatkoztatta azt is, 
hogy kellő alapossággal és behatóan a költség
vetést nem tárgyalhatta. Ily körülmények közt 
szólittatik fel a ház, hogy szavazzon meg a 
kormánynak 191 millió forintot, a melyet a kor
mány a jövő esztendőben, eddig követett politi
kája szerint annak szilárdítására elkölthessen. 

Én, t. ház, nem fogom figyelmét hosszasan 
igénybe venni az iránt, hogy mily eljárást kí
vánnék én követtetni a kormány által az ország 
vagyona kezelésében, hanem elfogadom azon el
járást, melyet a pénzügyminiszter ur, nem egy 
rögtönzött beszédben, hanem két egymásután 
következő év tapasztalatai után — a t. háznak 
ajánlott. 

A pénzügyminiszter ur október 18-dikai be
szédében azt mondja: „Előrebocsátva, hogy min
denesetre előny reánk nézve az, hogy az első 

két évet pénzügyi tekintetben kedvező eredmény
nyel, hogy a harmadikat is valószínűleg impro-
ductiv adósság csinálása nélkül zárhatjuk be; de 
ebben, a mennyiben szerencse, ne bizzuk el 
magunkat, sőt tegyünk meg minden lehetőt a 
rendezett pénzügyek megszilárdítására. Ez irány
ban a teendők, nézetem szerint, a mint azt az 
első költségvetés benyújtása alkalmával már ki
jelentem : különösen három pontban foglalhatók : 
először igyekeznünk kell mindenek felett a köz
terheket arányos és igazságos felosztás, valamint 
kezelésük és beszedésük rendezése által könnyeb
ben elviseihetőkke tenni, másodszor: czélszerü 
törvényhozási intézkedések és hasznos beruházá
sok által a nemzet anyagi é,s szellemi erejét, és 
igy adóképességét lehetőleg emelni; a harma
dik pont végre: az államkiadások megállapításá
nál lehetőleg takarékosan eljárni." 

Én elfogadom ezen nézetet, s tökéletesen 
magamévá teszem azt, és ehhez mérve, ha a t. 
ház megengedi, néhány észrevételt fogok tenni 
arra nézve, hogy a kormány miképen követte 
ezen általa okvetlenül szükségesnek nyilatkozta
tott utat. Az első pont, mely két tételt tartal
maz magában, t. i. azt, hogy igyekeznünk kell 
mindenekfelett a közterheket arányosan és igaz
ságosan felosztani, a másik pedig, hogy az adó
kat kezelésük és beszedésük rendezése által 
könnyebben elviseihetőkke tegyük. 

A mi a közterhek aráuyát és felosztását 
illeti, kérdem a t. háztól, hogy már most az 
alkotmányos kormányzat harmadik évében mit 
tett a kormány ezen irányban 1 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r í Valamit csak tett. 

S i m o n y i E r n ő : Azt hallottam, hogy a 
pénzügyminiszter enquéte - bizottságokat hivott 
össze, de mi történt azon enquétekkel, én nem 
tudom, (Valaki jobb felől: Majd meglátjuk!) eddig 
nyoma nincs, munkálataiknak semmi nyomát 
nem látom. (Jobb felől: de van!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Gyakorlatilag leg
alább nincs ! 

S i m o n y i E r n ő : Nem látom nyomát e 
munkának, s ha az elkészül, miután az enquéte-
bizottságok alakítása nem országos, hanem párt
szempontból történt, (Ellenmondás jobb felől) va
jon kielégítők lesznek-e? 

Indítvány tétetett nem régen a házban Irá
nyi t. képviselőtársam által az iránt, hogy or
szágos enquétek bízassanak meg valamennyi adó 
átvizsgálásával, mely enquét azután a szakfér
fiakat kihallgatván, véleményes jelentést s illető
leg törvényjavaslatokat terjesztett volna a ház 
elé az egész adórendszer átdolgozására nézve. A 
ház többsége a maga bölcseségével ezt elfogad
hatónak nem látta. A pénzügyminiszter ur ak-
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kor sajnálatunkra későn jött, midőn a ház az 
indítvány elvetését már elhatározta, és azt nyil-
vánitá, hogy ez nagyon helyes; azonban, miután 
a ház az indítványt elvetette, várjuk be, mit 
fognak eredményezni az általa kinevezett en-
quétek. 

En megvallom, az adók aránytalanságának 
kérdése nem most három év múlva ötlött sze
membe, hanem akkor, midőn a jelen miniszté
rium a kormányzást átvette. 

A jelen minisztérium tagjai, és különösen 
a pénzügyminiszter ur hangos panaszokat hal
lattak. Mindenki tudja, hogy nem egyszer mon
datott el ezen teremben és a hírlapokban, hogy 
a fenálló adórendszer az ország vagyonának tő
kéjét támadja meg. Azt kellett volna várni tehát, 
hogy különösen a pénzügyminiszter urnák, ki 
olyan szép beszédeket tartott a Bach-rendszer 
idején fenállott adórendszer ellen, gondja lesz 
arra, hogy az adó-reform kérdését kezébe vegye. 

Erezte ezt, ugylátszik, maga a pénzügymi
niszter ur is és a múlt év kezdetén a válasz
tások alkalmával megígérte a pozsonyi vinczel-
léreknek, hogy mind az ő, mind más szőlőhegyes 
vidékek adóját le fogja szállítani. (Derültség.) 
Azt is mondotta ez alkalommal a pénzügyminisz
ter ur, hogy ez oly baj, melyen első sorban kell 
segíteni, és előrebocsátotta azt, hogy ő nagyon 
kárhoztatja azokat, kik választás alkalmával oly 
Ígéreteket tesznek, melyeket később beváltani 
nem képesek. (Élénk derültség.) Kérdem tehát, 
mit tesz a miniszter ur azon ígéretek teljesíté
sére, azon bajoknak orvoslására, melyeket maga 
elismert, mielőtt a minisztériumot átvette volna, 
és mit tett annak végzésére, mit jó államháztar
tás lényeges pontjának tartott, t. i. a közterhek-
nek aránylagos és igazságos felosztására nézve? 
Vajon nem vette-e át ugyanazon terhekre nézve, 
mint azoknak behajtására nézve az előbb dívott 
rendszer minden szabályát, minden §-át kivétel 
nélkül? Hol van tehát teljesítve azon első fel
adat, melyet a miniszter ur szükségesnek talált, 
hogy egy ország pénzügye jó karba helyez
tessék? 

Azt mondta akkor a pénzügyminiszter, hogy 
a földadó minden adónem között bizonyára leg-
aránytalanabb és legsúlyosabban terheli az adó
zókat. Ugyan kérem, mit tett a miniszter ur 
ezen súlyos adónemnek szabályozására, és ezen 
teher könnyebbitésére ? A 67-iki költségvetést nem 
a magyar pénzügyminisztérium készítette, hanem 
a magyar minisztérium átvévén időközben az 
ország kormányzatát, azon költségvetés szerint 
kormányzott, mely a bécsi kormány által lett 
előirányozva. Ez előirányzatban a földadóra nézve 
22 millió és néhány százezer forint — méltóz
tassanak megengedni, hogy kerek számokban 

beszélek — volt főlvéve. Azok után, miként mi
niszter ur nyilatkozata szerint a földadó ter
hességéről és aránytalanságáról vélekedik, azt 
hinné az ember, hogy mikor ő jött kormányra, 
a földadót leszállította. Már pedig azt találjuk, 
hogy 68-ban a földadó 34 millió forintra volt 
előirányozva, tehát 12 millió forinttal többre, 
mint mennyi a kárhoztatott provisorium alatt 
volt: 69-ben 34, 70-ben 34 millió, elhagyva 
a százezreket. Ez annyit tesz, mint a föld
adót 50°/0-tel magasabbra emelni, mint a provi
sorium alatt volt. Ezt tette a miniszter ur azon 
adóval, melyre nézve azt mondja, hogy bizonyára 
legaránytalanabban és legsúlyosabban terheli az 
adózókat. 

Igaz, hogy a jelen évi költségvetés beter
jesztése előtt megígérte a háznak, legalább kilá
tásba tette, hogy a mi a 29°/0-en felül van, 
azon kis töredéket, mely mégis 870 ezer frtot 
tesz, az idénre elengedi. Azonban, mint a pénz
ügyi bizottság jelentése mutatja, ott ismét vissza
vette ezen igéretét, és a földadó azon helyzet
ben van ma, mint a múlt évben volt. 

Ha a földadóra nézve igy járt el a minisz
térium, nem járt el kedvezőbben a többi adó
nemre nézve sem. 

így a házadó 1867-ben 37a millióra volt elő
irányozva, 1868, 69, 70-ben pedig 6 millióra 
van előirányozva; tehát 80°/o-al magasabban, 
mint volt a provisorium előtt. A személykereseti 
adó 47a millióról közel 77s millióra rúgott, te
hát 65°/0-al magasabb mint a provisorium alatt. 
A jövedelmi adó 2.800,000 írtról 7,049.000 frtra, 
tehát 250°/0-al nagyobbra rúgott, mint a provi
sorium alatt. 

Már most, t. ház, kérdem: mikép tett ele
get a pénzügyminiszter ur azon általa okvetle
nül szükségesnek nyilvánított feltételnek, hogy 
a közterhek aránylagosan és igazságosan osz
tassanak fel, és kezelésökre s beszedésőkre nézve 
rend álljon be? 

A második pontra nézve azt mondja a mi
niszter ur, hogy czélszerü törvénykezés és czél
szerü beruházás által a nemzet anyagi és szel
lemi erejét s igy adóképességét lehetőleg növeljük. 
Ezt is elfogadom, mint föltételt s tökéletesen 
magamévá teszem. De kérdem, mit tett a kor
mányi Mert már itt nem a pénzügyminiszter 
eljárása van csupán kérdésben, hanem kérdésben 
van az összes kormány eljárása. Mert, mikép 
azt Zichy Nándor gróf is előttem, kifejezte, a 
hasznos, czélszerü reformok csakugyan nagyon 
elősegítik a nemzet jóllétét, vagyonosságát gya
rapítják minden tekintetben. Czélszerü törvény
kezési intézkedés tehát az első feltétel. Ugyan 
kérem, miben állanak ezek? A pénzügyminiszter 
törvényeiről már nem szükséges többet szólani, 
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mondtam, hogy azokat egészen, szóról szóra át
vettük, ugy mint a provisorium alatt léteztek; 
csak az országgyűlés elhalasztásának néhány 
napjával előbb a t. ház ismét egy évre sza
vazta meg az indireet adóra nézve a régi eljá
rási módot. 

E részben tehát a pénzügyi törvényekben 
semmi sem történt. 

De tán történt más minisztériumokban ? 
Igenis történt! 

Történt például a nevelés ügyében. Beho
zatott egy törvényjavaslat, mely most a gyakor
lati életben tökéletesen hasznavehetlennek bizo
nyult be. Azt mondják, hogy hiszen itt nincs 
végrehajtható corpus. Tanfelügyelők, az igaz, ki
neveztettek, és vannak köztök rendkívüli példá
nyok, (Derültség a ssélső hal oldalon) hanem ezek
ről szólni nem akarok a jelen alkalommal. De 
maga a népnevelési törvény nem mutatkozik 
olyannak, a melytől üdvös eredményt lehetne 
várni a nevelésre nézve. De ha lehetne is, ugyan 
kérem, nem a miniszter ur maga küzd ezen törvé
nyek végrehajtása ellen? (Ugy van! hal felől.) 
Ezen törvénybe nem igtattattak-e bele a községi 
iskolák, és midőn egy helyen, a város elhatá
rozta, hogy községiskola fog állíttatni, de a hely
beli plébános megharagszik, akkor a miniszter 
nr a plébánosnak ád igazat, és a miniszter ur, 
ámbár határköréhez semmiképen nem tartozik, 
repositiót gyakorol és visszahelyezteti a plébá
nost a város ellenében. (Ugy van! hal felől.) 

De át fogja látni a t. ház, hogy részlete
sebben, hosszasan nem lehet mulatni minden 
egyes törvénynél; erre nézve alkalom lesz ak
kor, mikor az illető költségvetések lesznek tár
gyalás alatt. 

Az igazságügy miniszter által beterjesztett 
törvényjavaslatokat ismeri az egész világ, és 
tudja, hogy azok legnagyobb részben végrehajt-
hatlanok ; hogy azokkal meg van akadva a tör
vényhozás országszerte. A perrendtartás miatt 
lehetetlen a tárgyalásokat tovább vinni a me
gyéknél és megyei törvényszékeknél. A szőlő-
dézsma váltságról szóló törvény végre nem hajt
ható ; átlátta ezt maga a kormány, és most 
módositványt terjeszt be. A bírósági törvény, 
mely oly nagy sietséggel aratás idején keresztül
vitetett az országházban, végre nem hajtható. 
Nem is szándékoltatik végrehajtatni, mert az 
1870-ki költségvetésben az uj bíróságokra költ
ség nem irányoztatott elő. Ugy látszik, hogy ezen 
birák kinevezéseit épen ugy, mint a felső bíró
ságok kinevezéseit mintegy suspensóban fogja a 
kormány tartani addig, mig látni fogja, hogy ki mi
ként viseli magát az 1872-ben bekövetkező kö
vetválasztásnál. (Derültség hal felől.) De a meny
nyiben elvek mondatnak ki benne, legalább azt 

hittem volna, hogy ha azok más által nem is, 
de legalább az igazságügyi miniszter által meg fog
nak tartatni; azonban még ez sem történt, (ügy 
van! hal felől.) Az igazságügy-minisztérium első hi
vatalnoka, az államtitkár ma is három hivatalt 
visel, három állást foglal el, (Ugy van! hal felől) 
a mi ezen törvénynyel tökéletesen ellenkezik; ő 
most is államtitkár, most is képviselő, s a mi 
ezzel meg nem fér : a legfőbb törvényszéknek 
tanácselnöke. Ez iránt többször történt már fel
szólamlás, felszólaltak már a hírlapok is, de a 
törvénynyel, a törvény tekintélyével nem gon
dol senki. En megvallom, az ily eljárást rendet
lennek és illetlennek tartom. (Igás! Ugy van! 
hal felől.) 

A kereskedelmi miniszter ur is terjesztett 
be néhány törvényjavaslatot, (Halljuk!) ezek leg-
többnyire külhatalmakkal kötött kereskedelmi, 
posta-, vagy távirda-szerződésekre vonatkoztak, 
és a mennyiben azokra vonatkoztak, ugy hiszem, 
a mi miniszterünk azoknak létrehozásában oly ár
tatlan, mint a ma született gyermek. (Derültség.) 
Azonban azon törvényjavaslat, melyet ő indítvá
nyozott e házban, most van próba alatt, ez t. i. 
a népszámlálási törvényjavaslat. Óhajtom, hogy 
azon sikert elérje, melyet a minisztérium kitű
zött számára, s a mely végett a ház elfogadta ; 
de megvallom, ha tekintetbe veszem azon za
vart, mely az eszmékben e tekintetben a pro-
vinczián, a megyékben uralkodik, igen kétlem, 
ha vajon ennek végrehajtása meg fog-e felelai a 
czélnak. Mondom, óhajtom, hogy megfeleljen; fé
lek azonban, hogy ez nem fog megtörténni. 

A belügyminiszter ur lelkiismeretét nem nyom
hatja azon szemrehányás, hogy vegrehajthatlan 
törvényjavaslatot terjesztett volna elő, mert hála 
Istennek három év óta egy törvényjavaslatot 
sem terjesztett elö. (Derültség. Johb felől: Hát az 
erdélyi unió és a nemzetiség ?) 

De, t. ház, méltóztassék megengedni, hogy 
áttérjek a másik tételre, t. i. a czélszerü beru
házásokra. (Halljuk!) 

Midőn a költségvetésről általánosan szólok, 
szeretem elkülöníteni a rendes kiadásokat a 
rendkívüli kiadásoktól. (Helyeslés hal felől.) 

Hogy a rendkívüli kiadások közt miféle be
ruházásokat tettünk, azt ki-ki tudja. Reméljük, 
hogy ezek hasznos beruházások lesznek. Legna
gyobb részben — mondhatnám kizárólag — 
vasutak építése. Ezekre nézve jelenleg nincs 
szándékom szólani, mert hosszasnak kellene len
nem, s ezen észrevételeimet fentartom akkorra, 
mikor a közlekedési miniszter budgetje lesz tár
gyalás alatt. 

De veszem a rendes kiadásokat, melyek 
hasznos beruházásokra fordíttattak : ezek főleg 
a népnevelés, mezőgazdaság javítása s előmozdi-
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tásában, utak és folyók jókarban tartásában ál
lanak. 

Kérdem a t. házat: mi történt nálunk mind
eddig a népnevelésre nézve? Még most is, ezen 
évben, hol a költségvetés már magasabbra emel
tetett, mint a múlt évben volt, most is csak 
100,000 frt azon beruházás, mit az ország a 
népnevelésre teszem Én ezt elégnek nem tar
tom ; de ha czélszerüen van elköltve, legalább 
ezen kevés is, a mi ezen beruházásra előirányoz-
tatott, meg fogja hozni hasznát. Nem igy va
gyunk azon beruházásokkal, melyek a közleke
dési minisztérium által tétetnek. Ezek sem oly 
nagyok, mint azt az ország jóléte, az ország 
forgalmi eszközeiben rendkivűl hátramaradt szük
ségei megkívánnák, de azon kevés is, mi erre 
kitétetett, az én nézetem szerint a legroszab-
bul van elhelyezve. 

Egyike az ország legnagyobb szükségeinek 
az ország közlekedési eszközeinek helyreállítására 
és fentartására nem csupán vasutak építése, ha
nem a közlekedési utak jókarban tartása. Csak 
a múltkor hallottam, hogy valaki innen Kani-

marhát hajtott és míg Kanizsáról a vas
útról behajtotta a városba, 5 darab belefúlt a 
sárba. Mi haszna van tehát a vasutaknak, ha a 
közutak jó karban nem tartatnak? Ez volna te
hát az első szükség, melyre a kormánynak, a 
közlekedési minisztériumnak gondját kellene for
dítani. Tiszt, ház! A magyar kormánynak létre
jötte alkalmával Magyarországban volt 606 mért-
föld hosszú államut, ezen államutakat a német 
kormány és az utána következő provisorium 
1855-től kezdve 1866 végéig építette. Ezen épí
tésekre 15 év alatt 30.000,000 íorintot költött, 
s ezen utaknak építése, fentartása és kezelése 
egyet másba véve évenkint 2 millió 47 ezer fo
rintba került. Ha már most tekiutetbe veszszük 
a 67., 68., 69. és 70-ik évi budgeteket, mióta 
t. i. ezen ügyek a magyar kormány kezelése 
alatt vannak, méltóztassanak utána számítani, 
azt fogják találni, hogy a magyar minisztérium 
elköltött évenkint 2.860,000 forintot, tehát 8 60 
ezer forinttal többet évenkint, mint a német 
kormány, és hogy a magyar minisztérium alig 
épitett 10 mórtföldet, de a többit annyira elha
nyagolta, hogy azok is, a melyek büszkesége 
voltak a volt kormánynak és mérnökeinek, kik 
azokat építették, most már a végromíásnak in
dultak. Ezen utak fentartása most évenkint 
2.860,000 frt, de ezt a kormány mégis megsokal-
ván, ezen 606 mértföldre szánt évi költségekből 
80 niértföldet vissza kíván adni a megyéknek, 
tegyenek vele, a mit akarnak, tehát egy nyol-
czad részét ezen utaknak nem birja már tartani 
a kormány, ámbár több mint egy negyeddel 
szaporította a költségeket, melyekből azokat a 

volt kormány építette, fentartotta és kezelte. 
Tehát egy negyeddel több költség mint volt a 
német kormány alatt, a mi a kormánynak nem 
elég azoknak jókarban tartására. Szomorú álla
pot ez a hasznos beruházásokra nézve, mert jó 
utak nélkül nem lehet az ország, nem lehet 
produktív termelő erejét előmozdítani és gyara
pítani. 

Ugyanazt mondhatnám a vizek szabályozá
sáról. Azon pénz, mely a vizek szabályozására 
évenkint elköltetik, megengedem, nem nagy 
sommá, mert évenkint csak 4 egész 600 ezer 
forintot tesz, mégis mindez kárba megy, mert 
ezen költségek nem ezélszerü terv szerint adat
nak ki, hanem kiadatnak mindenféle helybeli 
kedvezmények befolyása következtében. Egyik 
következménye ezen rósz kezelésnek az, hogy a 
Tisza folyam kiöntött és az, ország föl van híva 
ismét, hogy helyrehozza azt, a mi a kormány 
hanyagsága által történt. Fölhivatik az ország, 
hogy 1.600,000 forint költséget szavazzon meg 
azon hibák helyrehozatalára, melyek a közleke
dési minisztérium hanyagságából eredtek. (Jobb 
felől ellenmondások.) A pénzügyi bizottságok je
lentése legalább azt mondja. 

A mi harmadik föltételét illeti a pénzügy
miniszternek, hog}7 t. i. az államkiadások meg
állapításánál lehetőleg takarékosan járjunk el, 
azt hinném, hogy ha e vélekedésben van a mi
niszter, akkor legelőször is ott kezdené meg a 
gazdálkodást, hogy a központi igazgatást tenné 
a lehető legolcsóbbá. 1867-ben — hivatkozom 
mindig azon számokra, vagyis inkább pénzügyi 
állapotra, melyet a pénzügyminiszter terjesztett 
a ház elé — tehát 1867-ben szigorúan véve a 
minisztérium hivatalnokainak és lakhelyeinek 
költségei összesen belekerültek 1.252,000 frtba. 
Az 1870-ki költségvetésben ezen költségek 3 
millió és tízezer forintra vannak előirányozva, 
tehát 250 perczenttel többre, mint voltak a pro
visorium alatt. Már most kérdem a tisztelt kép
viselő uraktól: méltóztassanak megmondani, hogy 
250 perczenttel jobban van-e az ország kormá
nyozva, mint volt 1867-ben? 

De, t. ház, nézzük átalánosságban az or
szág vagyonának hovaforditását és mi módon 
való kezelését. 

1867-ben az ország összes jövedelmei — is
mét a kimutatás szerint — 113 millió forintra 
mentek, 1868-ban 110 millióra van téve a zár
számadásokban, de ezen tétel annálfogva nem 
vehető itt figyelembe, mert, mint a t. ház mél
tóztatik tudni, az 1868-ki költségvetés nem mint 
kellett volna, bruttó, hanem nettó költségvetés 
formájában adatott be: ebből tehát tudni nem 
lehet, mik voltak az administratiónak költségei, 
hanem inkább az van kimutatva, mi volt az 
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ország tiszta jövedelme. 1869-ben azonban az 
ország jövedelmei 147 millió forintra tétettek és 
1870-re ismét 147 millió van előirányozva; te
hát az alkotmányos kormányzat alatt az ország 
átalános szükséglete 37 millióval szaporodott. 

Már most kérdem: hová fordíttatott ezen 
szaporodás? mert szaporodás minden budgetben 
van, de van is annak látszata. Az ember azt 
hinné, ha három esztendőn keresztül az ország 
jólétének gyarapítására, institutióinak tökélyes-
bitésére évenkint 37 millió forint költetik el, 
néhány esztendő alatt valóságos eldoradót kel
lene az országból csinálni. 

De hát mennyivel nagyobbak azon beruhá
zások, melyeket productiv beruházásoknak lehet 
nevezni, annál, mi előbb tétetett ? Én az 18 70-ik évi 
költségvetésből azt látom, hogy a közigazgatás 
3 millió öt száz és néhány ezer forinttal na
gyobb öszegben van előirányozva, mint volt 
1869-ben. Már most azt mondhatná valaki, hogy 
ezen 37a millió okvetlenül produktív beruházá
sokba fektettetett. De ha a produktív beruházá
sokat tekintem, azt látom, hogy azok nem egé
szen 3 millióval haladják meg azon produktív 
beruházásokat, melyek a múlt évi budgetben 
foglaltatnak. Ezen 3 millióban pedig benfoglal-
tatik azon 2 millió forint is, mely lótenyésztésre 
kívántatik megszavaztatni, és melynek produk
tivitása még igen problematicus, tekintve, hogy 
ezen lovak nagy részben a hadsereg számára 
neveltetnek. 

Gorove István közgazdasági mi
niszter: Egy sem! 

S i m o n y i E r n ő : Örömmel hallom, hogy 
egy sem; ezen esetre tehát produktív beruhá
zásnak veszem; és ezen produktív beruházást 
beleszámítva, 3.042,000 frttal többek ez évben 
a produktív beruházások, ide értve a vízépítések, 
hidak, népnevelés és mindenféle tanintézetek föl
segél ésére szánt költségeket. 

Tehát hova lett a 6.500,000 forint? Az 
administratio drágult annyival, de annak lát
szata nincs. 

Azt mondják: a nagyobb jövedelem nagyobb 
kiadásokat föltételez. Bizonyos tekintetben ez 
igaz; de a jövedelem nem gyarapodott oly mérv
ben, mint az administratio költségei; és én azt 
hiszem, hogy ha 1867-ben és azelőtt 1849 óta 
képesek voltak Magyarországot kevesebb költ
séggel kormányozni : az alkotmányos kormány
zatnak épen az volna föladata , hogy a közigaz
gatást olcsóbban teljesítse, mint teljesítette azon 
kormány, mely nem kaphatott az országban al
kalmas embereket, s a melynek azon felül, hogy 
a közigazgatási teendőket teljesítette , még arra 
is kellett ügyelnie, hogy közegei ellenséges nép 
közt laknak, mely hazafias erényt csinál abból, 

hogy a kormány intézkedéseit meghiusítja. Ezzel 
a mostani kormány nem találkozik, azért admi-
nistratiójának sokkal olcsóbbnak kellene lenni; 
ellenkezőleg 34 millió forinttal többe kerül a 
mostani administratio, mint került az osztrák. 

E szerint tehát, nézetem szerint, a pénz
ügyminiszter ur által okvetlenül szükségesnek 
mondott 3 föltétel közül egyiket sem teljesíthe
tem. (Halljuk!) 

Már most, t. ház, a költségvetésnek egyes 
részletei jővén tárgyalás alá, természetesen azok
hoz, akkor kell hozzá szólani; azért most meg
jegyzéseim csakis az átalánosságokra szorítkoz
nak. (Halljuk!) 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy azon 
közel 7 millió forint deficit, mely a rendes költ
ségekben előirányozva van, és összesen talán 8 
millióra menő deficit, mely a rendes és rendkí
vüli deficitben előirányozva van, nézetem szerint 
koránsem foglalja magában az ország pénzügyé
nek valóságos deficitjét. Én ngy látom, sokkal 
nagyobb deficit van, mi e helyen különös ope-
ratiók által takargattatik. 

E deficitnek egyik tétele az mindenesetre, 
hogy az 1868. elején Parisban kötött vasúti köl
csönnek kamatai a költségben sehol elő nem 
fordulnak. Kétségkívüli, hogy ezeket a kama
tokat fizetni kell, s hogy ezek fizettettek is 
1868-ik évi júliusban, 1869-ik január 1-én, 
1869-ik Julius 1-én, és ismét fizettettek most 
1870-ik január 1-én. A pénzügyminiszter ur ál
tal beadott jelentésben a kölcsön erczpénzben 
28 millió 771 ezer forintra tétetik, ennek 7 és 
Vs°/o kamatja pedig 2 millió 157 ezer forintra 
rug. Es hozzászámítva az egy negyed százalék 
törlesztést, mely a mostani esztendőben már 
fizettetett, a sommá fölmegy 4 millió 459 ezer 620 
frtra. Ezen 4.459,620 írtnak hoonanfizetéséről a 
költségvetésben semmi nyom nincs; ez pedig 
erczpénzben van számítva, ugy, hogy ahhoz — 
ha a mostani pénzállást veszszük — 20%-ot 
hozzá kell tenni, minek folytán a sommá 5 millió 
351 ezer forintra rug. Ezen 5.351,000 forint
nak sem az előirányzatban, sem a fedezetben 
semmi nyoma. Semmi kifogásom sem lenne, ha 
az valahol másutt foglaltatnék; vagy ha a pénz
ügyi miniszter oly kölcsönöket köt, melyekért 
nem fizet kamatokat, én neki akkor szívesen 
adok szabad kezet azoknak kötésére ; (Derültség) 
de ha kamatokat fizetünk érette, és különösen 
ily drága kamatot, mint a 77//o, én nem kí
vánnám, hogy az által, hogy e kamatok sehol 
sem terjesztetnek elő, a nemzet még inkább ká
rosodjék. A pénzügyminiszter ur a múlt évben 
mondott beszédében, illetőleg jelentésében a vas
úti kölcsönre nézve ezekről szintén nem szólott, 
hanem, ha jól emlékszem, egy általam hozzá 
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intézett kérdésre szives volt olyasmit felelni, 
mit én, őszintén megvallva, nem értek, hanem 
a miből azt vettem ki, hogy azon vállalatok 
fizetik a kamatokat, melyekre a beruházás tör
tént. Igen, de ha ez igy van, akkor például a 
hatvan-miskolczi vasút, mely a napokban nyüt 
meg, s a zákány-zágrábi, mely szintén e napok
ban adatott át a forgalomnak, nem annyiba ke
rül, mint a mennyit erre az országgyűlés meg
szavazott, hanem azon sommába, melyben a be
fektetett tőke és a 2 vagy 8 évig vagy egyáta-
lában addig, a meddig a vasút kiépittetik, fize
tendő kamatok is foglaltatnak. (Természetest jobb 
felől.) Ha pedig a beruházások oly lassúsággal 
történnek, mint azok eddig történtek, a kama
tok megszaporodása olyan lesz, hogy lassankint 
megemésztik a tőkének magának nagyobb részét. 
Meglehet, hogy a miskolczi s a zákány-zágrábi, 
s a még később építendő vasutak idővel meg 
fogják a kamatokat birni, de a jelen pillanat-
baa nem szenved kétséget, hogy az, hogy e vas
utak fizetik a kamatokat, csak theoria: mert 
valóságban e vasutak nem fizetnek semmit, a 
szelvényeket pedig okvetlen ki kell fizetni; e 
pénzt tehát valahonnan elő kell teremteni. Mi
vel pedig az ország jövedelméből ez ki nem ke
rül — legalább ennek nyoma sehol nincs — 
nem lehet ezt máshonnan fedezni, mint ugy, 
hogy a tőkének nagy része fölemésztetik. De ha 
ez igy van, akkor e vasúti kölcsön kamatainak 
ára más arányban van, mint a melyben annak 
megtételére az 1867-ki XHI-ik törvényczikk a 
pénzügyminisztert felhatalmazta. 

Különben ezt is csak említeni akartam je
len pillanatban, hiszen a miniszter ur megígérte, 
hogy ez iránti számadást és jelentést nemsokára 
beadja a háznak, s majd ha e jelentés tárgya
lás alatt lesz, akkor lesz ideje ehhez bővebben 
szólani. 

Igy, t. ház, nem fogom becses türelmét to
vább fárasztani. 

A miket mondottam, azokból láthatja a t. 
ház, mi szempontból és mikép fogom én fel az 
elénk terjesztett költségvetést. Nem fognék sem 
magam, sem elvtársaim irányában következete
sen eljárni, ha azon kormánynak, melynek eljá
rására nézve az előbb mondottakat valék kény
telen nyilvánítani — mondom — ha azon kor
mány kezelésére tovább is bízandó oly neveze
tes összeg megszavazásához járulnék, mint a 
milyen az, mely a 70-ik évi költségvetésre kí
vántatik. 

Én tehát ennélfogva a jelen kormánynak 
pénzkezelése iránt bizalommal nem levén, az 
elénk terjesztett, költségvetést részletes tár
gyalás alapjául el nem fogadom, s ebez képest 

egy határozati javaslatot van szerencsém a t. 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa) : „Te

kintve a minisztériumnak az ország vagyona 
kezelése körül eddig követett eljárását s ennek 
következtében az ország pénzügyi viszonyainak 
sajnos állapotát : mondja ki határozatilag a ház, 
hogy az ország vagyonának kezelését, a jelen 
minisztériumra továbbra is bizni nem tartván 
az ország érdekeivel megegyezőnek, az általa 
előterjesztett költségvetést részletes tárgyalás 
alapjául el nem fogadja. Beadják : Simonyi Ernő 
képviselő, Irányi Dániel, Madarász József, Csa
nádi Sándor, Vidacs János, Bobory Károly, 
Körmendi Sándor, Gonda László, Vajda János, 
Madarász Jenő, Henszlmann Imre." 

I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Attól 
félek, az idő előrehaladása és talán a t. ház 
kimerülése kívánatossá tenné, hogy a tanácsko
zások folytatása hétfőre halasztatnék, annyival 
inkább, mert én hosszabban kívánnék szólani. 

I v á n k a I m r e : Én szívesen átveszem 
a szót. 

I r á n y i D á n i e l : Tessék! 
I v á n k a I m r e : Ha megengedi a t. ház, 

előttem szólott Irányi Dániel barátomtól, miután 
nem szándékom hosszasan szólani, s csak néhány 
rövid megjegyzésre akarok szorítkozni, átveszem 
a szót. (Halljuk!) 

A budget átalános tárgyalását vélem azon 
egyedüli alkalomnak, midőn a magyar tőrvény
hozás a külügyi politikához és a hadügyhöz 
némileg hozzá szólhat, vagyis mintegy útmuta
tást adhat a jövő delegatiónak ; mert valóban 
nem tudom más alkalommal, mikor lehetne e 
kérdésekhez szólani. (Helyeslés.) 

Tévesnek tartom azon eljárást, melyet most 
legutóbbi időben követünk, hogy még azt sem 
kisérjük figyelemmel, a mi a legközelebb szom
szédságban, például most a miniszteri válság 
alkalmával Ausztriában történik; hanem mint a 
struczmadár jóformán homokba dugjuk fejünket, 
mignem azt látjuk, hogy katonáinkat Dal
mátiába vagy tudom is én hová küldik, és má
sok ügyetlensége és a helytelen eljárása következ
tében támadt költségeket mi is viseljük. 

Most a nagy közönség előtt fekszik a bécsi 
két miniszteri fraktio emlékirata. Az egyik a 
dolgot tisztán német szempontból tekinti, és a 
német elemnek túlnyomó hatalmat kivan bizto
sítani a többi nemzetiség fölött; a másik árnya
lat pedig jóformán vissza akarja terelni a biro
dalom túlsó felét a régi 1848 előtties állapo
tokba. Vajon nem érdekli-e ez Magyarországot? 
vajon azon viszonyok, melyek ezekből támadnak 
és támadhatnak, kőzömbösek-e reánk nézve? és 
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vajon a magyar, a dynastia azon áldozatokért, 
melyeket a német egység, a német összekötte
tés érdekében hozott a jelen században, ara
tott-e valami gyümölcsöt? Tessék a Rhein-
bundra visszaemlékezni, tessék a 66-ki hadjáratra 
visszatekinteni, és ezért a szövetségért, a mely 
a túlsó minisztérium egyik pártját olyannyira 
lelkesiti , ezért sértessenek meg azon nemze
tiségek, melyekkel a fejedelem közössége által 
összeköttetésben vagyunk és melyek töredékei
vel együtt lakunk? és sodortassunk készületlenül 
elébb-utóbb egy muszka háborúba?! Gondolom, 
ez egészen helytelen eljárás volna. Mindezekre 
tehát ezélszerünek vélem kormányunk figyelmét 
fölhívni és a jövő delegatioba küldendő tagokat 
figyelmeztetni, hogy iparkodjanak minél több 
biztosítékot szerezni, nehogy azon pénzzel, mely 
a külügy és hadsereg szükségleteire megszavaz
tatok, hasonló balul vezetett politikából szár
mazható müveletek eszközöltessenek. (Helyeslés.) 

Jövő delegatiónk működésére nézve még 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy. miután már 
most az átalános védrendszer életbe léptettetett, 
és mi i t t kötelességünket teljesítve a honvéd
rendszert is fejlesztjük, mely az átalános véd-
rendszernek mintegy fénypontját képezi és 
bizonyíték arra nézve, hogy mi az összes nem
zetet vedképessé akarjuk tenni ugy, hogy idővel 
az állandó hadsereg helyett az összes fegyveres 
nemzet vegye át az ország védelmét : törekedjék 
oda, miszerint a másik szerződő fél hasonló 
irányban teljesítvén kötelességét, azon roppant 
nagy költségek, melyek az állandó hadseregre 
fordíttatnak, idővel beváltassanak. (Helyeslés.) 
Ezt pedig más utón, mint a honvédelem tökéle-
tesbbitése által eszközölni nem lehet. A két 
birodalmat ugyanis védelem nélkül hagyni nem 
szabad s így előbb ki kell fejleszteni azon had
erőt, mely olcsóbb, hogy azután le lehessen szál
lítani azt, mely költségesebb. 

Ez egyik észrevételem. 
Másik az , hogy a mint méltóztatnak az 

első delegatió tárgyalásaira visszaemlékezni, az 
ellenzék volt az, mely a hadi-tengerészet költ
ségvetésének tárgyalása alkalmával elismervén 
azt, hogy a véderőnek ezen része teljesítette 
legkitűnőbben kötelességét, levonást nem indít
ványozott. Most azonban azt tapasztaljuk, hogy 
miután nagy küzdelmek után sikerült közös ten
geri lobogót megállapítani, mint biztos adatok
ból tudom, ennek vagy a magyar czimnek hasz
nálatáról a hadi-tengerészetnél szó nincs, hanem 
az a költségek közös födözését ignorálja, s az
tán osztrák véderőnek tekinti magát. Ezen 
tekintetből azon figyelmeztetéssel vélek a jövő 
delegatió tagjainak szolgálni, hogy mindaddig, 
míg hadtengerészetünk föl nem veendi a magyar 
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lobogót is, a hadtengerészet czéljaira egy garas t 
se szavazzanak meg. 

Ezen észrevételeket azért voltam bátor a t . 
ház elé terjeszteni, mert arról, hogy itthon taka
rékoskodjunk, valóban alig lebet szó. I t thon nem
csak, hogy nem lehet takarékoskodni, hanem 
az előirányzott kiadásokat sok irányban meg 
kellene toldani. (Helyeslés.) Megtakarításokat átalá-
ban csak ugy lehet eszközölnünk, ha politikánk
ban nem fogunk ugy eljárni, hogy könnyelműen 
bel- vagy külháboruba sodortassunk és más 
részt, ha a nemzeti népies haderőt fejtjük ki, a 
sorhad számát és költségeit pedig lassankint 
leszállítjuk. (Elénk helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Nem szándé-
•kom az előterjesztett költségvetéshez és a pénz
ügyi bizottság jelentéséhez átalánosságban hoz
zászólni, mert tudom, hogy az illető költségveté
sek külön-külön tárgyalása alkalmával elég idő 
és alkalom nyujtatik arra, hogy észrevételeinket és 
javaslatainkat annak helyén előadhassuk, melyekre 
nézve én jogomat már e helyütt is fentartom. 
De különben is ugy vagyok meggyőződve, t . 
képviselőház, hogy, ha méltóztatnak elfogadni t. 
barátom Tisza Kálmán javaslatát : hogy a nyug
dijak kérdése külön tárgyaltassék és hogy a 
pénzügyi bizottság jelentésében foglalt javaslatok 
a ház határozata által kimondassanak, mely 
indítványát Tisza Kálmánnak én magamévá 
teszem : akkor, mondom , ezen átalános jelen
tésnek már lesz eoncret eredménye és haszna. 

Azonban t . képviselőház! az elvbarátaim 
által elmondottak nyomán még egy intézkedés 
szükségére vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni, arra t. i., hogy az egyes minisztériumok 
költségvetéseinek minő sorrendben tárgyalását 
megállapitain már e helyütt szükséges, már 
azért is, hogy a képviselők annak idejében tájé
kozhassák magukat arra nézve, hogy az illető 
minisztériumok költségvetései körülbelő] mikor 
és minő sorrendben kerülenduek tárgyalás alá. 
Hogy mily sorrend alapíttassák meg, t. képvise
lőház, arra nem fektetek különös súlyt; csak 
bátor vagyok a t . ház figyelmét arrafelhíni, hogy 
a-pénzügyi bizottság az államköltségvetés som-
mázatának egj^beállitásánál már bizonyos sor
rendet hozott javaslatba; ezen sorrend előttünk 
fekszik; bátor lennék javaslatba hozni, hogy 
mondaná ki a t. képviselőház, miszerint az egyes 
költségvetéseket azon sorrendben fogja tárgyalás 
alá venni, a mint az a pénzügyi bizottság sum-
máriumában előadva van. (Halljuk!) Es ez által 
el lesz érve egyszersmind mit Tisza 
Kálmán t . képviselőtársam javaslatba hozott, 
hogy a nyugdijak kérdése külön tárgyaltassék ; 
mert a pénzügyi bizottság is ezen jelentésében a 
nyugdijakat egészen külön rovatba foglalja. 
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Ezek után t. képviselőház Zichy Nándor gr. 
képviselőtársunk beszédére kellene észrevételeket 
tennem, a mely beszéd valóban igen sok észre
vételre adott alkalmat. Ezek nagyobb részére 
azonban Simonyi Ernő t. barátom megfelelvén, 
ismétlésekbe nem bocsátkozom, és csak egy pár 
állítására teszek megjegyzéseket. 

Igaza van Zichy Nándor gr. képviselő urnák, 
hogy a befektetések czéljából tervezett kiadások 
azt mutatják, hogy a reformok terén történt 
már kezdeményezés. Örvendetes volna ez, t . 
képviselőház, akkor, hogy ha a befektetések 
eredménye sokkal gyorsabban haladna előre és 
gyorsabban mutatkoznék, mint a minő gyorsan 
sülyed különösen napjainkban népünk adózási 
képessége. Nem mondotta azt Tisza Kálmán 
barátom, hogy nem szükségesek az investitiók 
és e tekintetben roszul fogta fel beszédét Zichy 
Nándor gróf. sőt azt mondotta, hogy sokkal keve
sebb az investitió és e téren még több igényel
tetik, hanem igenis azt mondta, hogy midőn az 
investitiók eredményének üdvös hatása pénzügyi te
kintetben észlelhető lesz, akkor már az államtér
nek növekedését majd ezen investitiók eredményei 
el fogják nyelni. 

A 7 millió deficitet, ezen, felfogásom szerint, 
szomorú jelenséget, igyekezett Zichy Nándor gr. 
rózsás színben előtüntetni, azt mondván más sza
vakkal, hogy egy nemzet nem akkor adja élet
jelét nemzetgazdasági életrevalóságának és elő-
haladásának, ha igyekszik bevételei és kiadásai 
közt a lehető egyensúlyt fentartani, hanem ha 
adósságot csinál. "(Derültség.) Az adósságesinálás-
nak ily módon történt kiemelése főleg nemzet-
gazdászati viszonyainkkal szemben valóban meg
lepett engem épen Zichy Nándor t. barátom 
részérő], ki a nemzetgazdászat terén capacitásá-
nak legkitűnőbb jeleit adta. 

Többi állítására nem térek ki, mert azokra-
Simonyi Ernő t. barátom megfelelt; s bátorko
dom a sorrend megállapítására nézve te t t javasla
tomat a ház figyelmébe ajánlani. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

G u b o d y S á n d o r : Nem terjeszkedem ki 
a költségvetés részleteinek vizsgálatára, mert leg-
fölebb keserű nyilatkozattal élnék és kifejezése
ke t használnék az iránt, mily ijesztő a számolat, 
mely elénk terjesztetett, és melyet a jobb oldal 
szerzett nekünk kiegyezkedése folytán, és a fe
lett , hogy még ijesztőbbek a fedezendő összegek, 
melyeket jövedelmi forrásainkból nem fogunk 
fedezhetni. Csak arra vagyok bátor felelni, mit 
Kemény Gábor képviselő ur mondott, és a mit 
szokott mondani az ember, ha pl. én öcsémnek 
azt mondom, rósz állapotban vagy öcsém, vi
gyáz, és ő azt mondja rá, hogy: nem vagyok 
én oly rósz állapotban, mint képzeled. 

Kemény Gábor képviselő ur is azt mondja, 
hogy korántsem oly fekete a mi pénzügyi álla
potunk, mint a hogy festik; én meg azt mon
dom, hogy még sokkal feketébb, mint hinnők. 
Kötelességemnek tar tom ezt számokkal felvilá
gosítani a t. ház előtt. (Halljuk !) 

A kiadást soha sem éri el a bevétel, hanem 
lehet mondani, hogy nem is lesz, csak kiadás, 
mig számba nem vétetik a bevételekben az or
szág adóképessége. Valamely nép nemzetgazdá-
szati számításához megkívántatik mindenekelőtt, 
hogy annak, a mit szükségletén felül termeszt, 
a mi összes nyers bevétele bruttumából saját 
szükségleti fedezése után fenmarad, annak a for
galomban levő pénz becsértéke lehetőleg megfe
leljen. 

Tudjuk, hogy jövedelmében virágzó ország
ban, mint pl. Francziaországban, két negyed 
része az összes nyers bevételnek, terményekben 
és iparczikkekben, piaczra vitetik. Azon ország, 
melyben három negyed része az összes nyers ter
mékeknek használtatik fel, az már korántsem 
tartozik a gazdag országok közé. Már most ve
gyük Magyarországot ilyen szegényebb ország
nak, mely három negyed részét termékeinek fel
emészti, és ezt íörditsuk becsárban pénzre; ve
gyük, hogy van Magyarországon — oda szá
mítva ininden partes adnexaet — 14, 15 millió 
ember, tegyük mindenik összes szükségletét csak 
150 írtra, ez tesz összesen 2300 milliót, és igy 
egy negyede, mely a szükségleten felül megma
rad, 600 milliót. Az tisztán áll, hogy a pénz
forgalom kifejlődésére mindig megkívántatik, 
hogy a fenniaradt dolgok értékével legalább is 
felérő pénzösszeg legyen forgalomban; ha tehát 
olyan ország volnánk, mint más országok, leg
alább 600 millió értékű pénznek kellene forogni. 
Francziaországban aránylag 4, Angliában arány
lag 12 ennyi forog. Es most vegyük tekintetbe, 
van-e ennyi pénzünk forgalomban? Az egész bi
rodalomban sincs annyi! Pedig a pénz-surroga-
tumok hozzászámitása után sem! Ha a quóta 
arányában volna is beosztva a két fél között a 
pénzforgalom, nálunk csak 180 millió frt pénz 
volna forgalomban. De tudjuk, hogy sokkal mos
tohábban bánnak velünk, mint xiusztriával, és 
igy 180 millió sincs. Egyszer a nemzet minden 
jövedelme megfordul a cassában, ott pedig ennyi 
nem fordul meg. Az is statistice áll, hogy a 
forgalomban levő pénz egy negyed része a cas
sában improductiv elvész. Más országokban az 
adó gépezete perpetuum mobile, mely egyik rész
ről szedi az adót, másik részről adja azt át a 
népnek. Nálunk a közös pénzügyminiszter ott 
áll a zacskójával s minden harmadik forintot 
elveszi, és igy aztán 60 és egynéhány millió 
kitakarodik az országból, soha többé vissza nem 
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jövendő, kivévén ebből ujabb időben a civillista 
egy részét, mely i t t benn költetik el. Nálunk 
annyi pénz nincs forgalomban, mint a mennyi 
évi kiadásunk. Sokan mindezekre nem gondolnak 
s nagyon könnyen elütik az ilyen kérdést, mert 
hiszen megmondta Kemény Gábor, hogy pénz
viszonyaink nem olyan feketék. 

En valósággal borzadok a jövendőtől. Hátha 
még íelveszszük, hogy a belga és bécsi hitelin
tézetek utján mennyi pénz takarodik ki! Ha 
íelveszszük, hogy miután nálunk a vasutak min
dig idegen tőkékből épültek, most azt a jöve
delmet is kiviszik az országból részvényekben, 
mely eddig fuvarban és korcsmában benmaradt: 
szomorú és sötét jövendő képe táru] elénk. En 
valósággal borzadok attól, a mi történni fog 
m á r l 8 7 l - b e n : mert — a mint Simonvi Ernő bará-
tom megmondta — nem annyi a deficit, mint 
mondatik, hanem sokkal több; mert tudjuk, 
hogy azon összegek, melyek az előirányzatban 
foglaltatnak, nem positivek, hanem csak azért 
vétettek igy fel, mert valamint érdekében állott 
a minisztériumnak tavaly kisebb előirányzatot 
készíteni, az idén érdekében van nagyobb előirány
zatot terjeszteni elő, mint mennyi várható. De mi, 
kik kön lakunk a vidéken, ismerjük a szomorú 
körülményeket, tudjuk hogy pl. a dohányjövede
lem annyi sem lesz az idén, mint tavai volt; pedig 
az előirányzatban nagyobb. 

Szomorú dolog, midőn valamely országban 
a folyó adók csak egy huszadrészét képezik a 
jövedelemnek, nálunk pedig a rendkívüli adók
kal együtt 180 milliót kell behajtani. Vegyük 
tekintetbe a múlt évi nagy csapásokat, melyek
nek következtében az adóhátralékosak nagyrészt 
képtelenek lesznek az adófizetésre, ha csak 8 
millióval fog is kevesebb behajtatni, mint mennyi 
praeliminálva van, akkor már is 26 millió a 
deficzit. Tegyük hozzá még azon összeget, mely
ről Simonyi t. barátom tet t említést, a törlesz
tési kamatokat s más apróbb kiadásokat, azon
kívül 300—400 mérttöld vasútnál garantirozott, 
és 1871-ben már fizetendő, mert ezek fele sem 
fog i t t bejönni, és vegyük hozzá azon kiadáso
kat, melyek okvetlenül szükségesek lesznek, ha 
csak némileg meg akarjuk közelíteni azon ma
gaslatot, melyen más nemzetek állanak, ki fog 
tűnni, hogy már 1871-ben több lesz a deficit, 
mint a mennyi adót fizetett Magyarország mind
össze 1848-ban. 

De ezzel sajnos, ott vagyunk, hogy el kell 
fogadni átalánosságban, hanem a részleteknél majd 
alkuszunk még! En is kénytelen vagyok azt el
fogadni, ámbár nekem sincs bizalmam a jelen
legi minisztérium iránt ; kénytelen vagyok azt 
elfogadni, mert máskép a mindenféle politikai 
sarak procsolyájában fenakadnánk (Derültség); 
hanem fentartom magamnak a részletes tárgya
lásnál megtenni észrevételeimet. 

És valamint minden egyes embei, kinek 
bevételei és kiadásai az egyensúlyt elvesztették, 
magán kezdi a takarékosságot: remélem, hogy a 
t. minisztérium is magán fogja kezdeni először 
a takarékoskodást; mert az nincs helyén, hogy 
midőn a nemzet a nyomorral küzd és éhségben 
szenved, annak szolgái bőségben éljenek. (Zajos 
derültség.) Remélem és elvárom a kormánytól, 
hogy a hivatalnokok fizetésénél azt, a mit lehet, 
el fogja engedni, reménylem azt is, és megvárja 
a nemzet, hogy a feleslegeket, minők már ez
előtt kimutattattak, el fogja törölni, remélem, 
hogy tovább a nemzet boszantására nem fogja 
a sinecuristákat és az ország ellenségeit hizlalni. 
Ezek és hasonlók által, minő pl. a holt tőkék 
fentartása, melyeket józan észszel gyümölcsö
zőkké lehet tenni, és egy kis szigorúsággal talán 
mégis kimászhatunk az 1870-ik év deficitjéből. 
Jövőre pedig arra kell igyekeznünk, hogy ne 
kövessünk oly eljárást, mint az egykori ember, 
ki éhező gyermekeinek kenyér helyett to r tá t 
adott. 

Miután, mint mondám, elkerülhetlenül szük
séges, az átalános tárgyalás alapjául elfogadom 
a budgetet, de a részletes tárgyalásnál meg fo
gom tenni javaslataimat és követelni ) fogom, 
hogy a legnagyobb gazdálkodás kö vettessék. 
Egyébként nem is akartam szólni, csak a Ke
mény Gábor szavai indítottak a szólásra, mert 
ki kellett mondanom, hogy ha ő azt hiszi, hogy 
helyzetünk nem olyan fekete, mint minőre fes
tik, én részemről azt hiszem, hogy sokkal feke
tébb. (Helyeslés bal felől. Derültség.) 

E l n ö k : Mielőtt az ülést föloszlatnám, és 
jövő hétfőn délelőtti 10 órára a tárgyalás foly
tatását kitűzném, kérem az osztályokat, legye
nek szívesek holnap délelőtti 11 órakor össze
jönni és a legfőbb számvevőszék iránt a tárgya
lást megkezdeni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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