
97. országos ülés 
1870. január 17-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. Barcsay Ákos és Szőcs Sándor szabadságot kapnak. Ivánka Imre a nyír
egyház- ungvár-mármarosi vasxit iránti interpellatióját megújítván, a kormány arra felel, mit a ház tudomásul vesz. 
Felel .továbbá Simonyi Lajos b. interpellatiójára az alfóld-nnmei vasút iránt, Tisza Kálmánéra a határőrvidék ügyé
ben, Urményi Miksáéra a katonaszállásolás megszüntetése iránt, s a ház mindezen válaszokat szintén tudomásul veszi. A 
ház januári költeégvetése'megállapittatik. Az 1870-iki államköltségvetés átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös Józsefi., 
Gorove István, Mikó Imre gr.; később Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10''u órakor. 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 15-én tartott ülés jegyzőkönyvéi). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel , (Nincs!) 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Időközben következő iratok érkeztek be 
hozzám: 

Turócz megye közönségének felirata, mely
ben Buda város kérvényét Fiume visszacsatolása 
iránt pártolja; 

Liptó megye közönségének fölirata:, mely
ben a törvényhatóságok rendezését népképvise
let alapján kéri ; 

Máramaros megye közönségének felirata, 
melyben Debreczen város kérelmét, hogy az 
1868. LV. törvényezikk a többi városokra is 
kiterjesztessék, pártolja ; 

ugyanazon megye felirata, melyben Bars 
megye közönségének az Eszterházy-képtár orszá
gos költségen megvásárlása végett benyújtott 
kérvényét pártolja; 

ugyanazon megye kérvénye, melyben Ud
varhelyszéknek egy incompatibilitási tőrvény al
kotása iránti kérvényét pártolja; 

Zilah szabad királyi város közönségének 
kérvénye, melyben a törvényhatóságok rendezése 

alkalmával az adóügyet is autonóm jogaink te
kintetbe vételével rendeztetni kéri; 

Komárom megye közönségének kérvénye az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vásárlása iránt; 

Kassa szabad királyi város közönségének 
felirata, melyben az 1868-ik évi LV. törvény -
ezikket a többi szabad királyi városokra is kiter
jesztetni kéri; 

Pest szabad királyi város közönségének föl
irata, melyben a minisztériumot utasíttatni kéri, 
hogy a köztörvényhatóságok rendezését tárgyaló 
törvényjavaslatot mielőbb a ház asztalára tegye. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Barcsay Ákos Alsó-febérmegye alvinczi ke
rülete képviselője 6 heti, Szőcs Sándor Vízakna 
város képviselője pedig meg nem jelölt határú 
szabadság-időt kér, beküldött orvosi bizonyít
ványok alapján. Gondolom, megadatik 1 (Meg!) 

László I m r e : Van szerencsém Szentes 
város közönségének kérvényét benyújtani, mely
ben e város közönsége a mennyiben a kereske
delmi minisztérium által beterjesztett ipartör
vényjavaslat 101. és 102. §§-ai szerint, az első és 
másod folyamodásu iparhatósági jog gyakorla
tából kizáratnának, mély tisztelettel kéri a tisz
telt képviselőházat, hogy az érintett szakaszok 
megváltoztatásával neki, az iparhatósági jog 
gyakorolhatása tekintetéből, a szabad királyi vá
rosokkal egyenlő jog adassék. 

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

R u d i c s J ó z s e f b . : Van szerencsém be-
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nyújtani Bács megyébe kebelezett Jankovácz 
mező városának, valamint Mélykút községének 
az összes lakosság nevében aláirt kérvényeit, 
melyekben a királyi kisebb haszonvételeknek a 
jogegyenlőség eszméjénél fogva mielőbbi meg
szüntetését kérik. 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

I v á n k a I m r e : Néhrány nap előtt vol
tam bátor közlekedési minisztel úrhoz, egy kér
dést intézni, ezt némileg ismétendő, nem fogom 
a t. házat hosszas előadással untatni, csupán föl
olvasom interpellátiómat: (Olvassa): „A t. kép
viselőház ünnepek alatti szünetelése előtt bátor
kodtam a közlekedési minisztériumhoz interpel-
látiót intézni, melyben a nyiregyháza-ungvári 
vasútvonal kiépítésére nézve, magyar éjszakke
leti vasút igazgató tanácsosai által beadott kór
vényt, illetőleg ajánlatot tárgyalás alá vétetni 
szorgalmaztam: eddig tudtommal ez ügyben 
nem történt semmi; ott áll a hol volt a múlt 
év végével. Miután e vasút kiépítésére 1 Vs év 
határidő van szabva, s az építkezésre nézve 
lényeges különbség az, vájjon e másfél évbe két 
nyár vagy pedig két tél esik-e ? bátor vagyok 
kérdeni: szándékozik-e a t. minisztérium a ma
gyar éjszakkeleti vasút igazgató tanácsosainak a 
nyiregyháza-ungvári vasút kiépítésére vonatkozó 
ajánlatát, az erre vonatkozó törvényjavaslattal 
együtt, még a folyó hó lejárta előtt a tisztelt 
képviselőházhoz beterjeszteni %" 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : Az én tisztelt barátom két izben s 
egymás után rövid időközben interpellált enge
met a nyíregyház-ungvári vasút tárgyában, s a 
jelen alkalommal az ezen vasút építésére vonat
kozó kormányi előterjesztések bemutatására két 
heti rövid határidőt kívánna kitüzetni. 

Meggyőződésem, hogy semmiféle országos 
közérdek, a szóban forgó vasút létesítésére vo
natkozó adatoknak ily sürgős előterjesztését nem 
igényli, sem azt nem követeli, hogy én ezen elő
terjesztésben, csak az éjszak-keleti vasút igaz
gató tanácsosainak ajánlatára szorítkozzam. A 
közérdek — mely egyedül lehet előttem és itt 
e házban mérvadó — igényli igen is azt, hogy 
ezen másodrendű vasiít minél olcsóbban, az ál
lamnak minél csekélyebb terheltetésével hozas
sák létre. A már engedélyezett és államköltsé
gen egyszerre épülőfélben levő vasutaknak hosz-
sza oly nagy, hogy bármely másodrendű vasút
nak oly sürgősségét el nem ismerhetem, hogy 
az arra vonatkozó adatoknak előterjesztésére ne
kem két heti határidő szabassák. 

Miután pedig ugyanezen vasút építésére, 
az észak-keleti vasút igazgató tanácsosain kivül 
alkalmasint mások is kívánnak refleetálni: én 

kötelességem szerint azon ajánlatnak elfogadását 
fogom a t. ház előtt javaslatba hozni, mely, minden 
körülmény tekintetbe vételével, az államra néz
ve legelőnyösebbnek fog mutatkozni. 

Az előterjesztés idejét illetőleg pedig csak 
annyit ígérhetek, hogy a tárgyalások befejezését 
lehetőleg siettetni fogom, de határnapot erre 
nézve kitűzni képes nem vagyok. 

A közlekedési minisztérium hivatalszobái
nak gyakran van szerencséje a tisztelt képviselő 
úrhoz; ennélfegva láthatta ott mennyi munká
ba kerül egy vasút engedélyezésére megkíván
tató előterjesztésnek elkészítése , s tudhatja, 
hogy hány ily előterjesztés van ott jelenleg 
munka alatt. Kérem azért: legyen méltányos és 
ne kívánjon lehetetlenséget. (Élénk helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : A t. miniszter ur vála
szára csak azt mondhatom, hogy igen is gyak
ran volt alkalmam meggyőződni arról, hogy. a 
közlekedési minisztériumban a munkák igen fel 
vannak halmozva. Ezt távolról sem tagadom, és 
nem is tulajdonitok a nyíregyház-ungvári vas
útnak oly túlnyomó fontosságot, hogy én az 
aziránti előterjesztést eredetileg bármikor szor
galmaztam volna. A fontosság, melyet ezen vas
útnak tulajdonitok, csak abban rejlik, hogy ha 
ezen vasút kiépítését más társulat kapja mint 
az észak-keleti vasúttársaság, ismételve bátor 
vagyok kijelenteni, hogy ez nem csak ezen tár
saságnak, hanem az "egész országnak roppant 
kárára leend. (Zaj a jobb oldalon.) E vasút ki
építését korántsem az észak-keleti vasúttársaság 
pendítette meg, hanem azon társaság csak a 
versenyzők közé lépett, és ha nem fog olcsóbban 
építeni, mint más társaság, bizonyosan nem fogja 
kívánni, hogy az ő ajánlata fogadtassák el. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a minisz
ter ur válaszát? (Igen!) Tehát a ház a minisz
ter ur válaszát tudomásul veszi. 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : T. ház! A múlt alkalommal b. Si
monyi Lajos t. barátom azon kérdést intézte 
hozzám : „miért nem teljesítettem a képviselő
háznak múlt évi 25-ik ülésében a fiumei vasút 
iránt hozott határozatát? és mikor akarom azt 
végrehajtani ?K 

A mint az általam előadaudókból a t. ház 
meg fog győződni, a hozzám intézett kérdések 
elsejére részben már tények által feleltem. Mi
dőn ugyanis Ciotta, Fiume városi képviselő ur
nák, az alföld-fiumei vasút tárgyában hozzám 
intézett interpellátíójára adott válaszom tárgya
lásra kitüzetett, s ezen tárgyalás fojyamában a 
Várady Gábor t. barátom által beadott határo
zati javaslathoz magam is hozzájárultam: az 
alföld-fiumei vasútnak csakis az első nagyvárad-
eszéki része volt engedélyezve. Az egész vonal-
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nak további szakaszai iránt ellenben végleges 
intézkedés téve nem volt. 

Azóta ezen vonalnak legnehezebb, u. m.: 
károlyváros-fiumei szakaszának építése is bizto
síttatott, és pedig akkép, hegy annak államkölt
ségen építését egy teljesen megbízható vállalko
zókból alakult társulat árlejtés utján átvette. 
Ezen vonalnak közigazgatási bejárása a napokban 
fog megtörténni, sőt az egész vonal megnyitha-
tására legnagyobb befolyást gyakojíó — mert 
leghosszabb építési időt igénylő Skrád melletti 
— alagút már is munkába vétetett; abban két 
oldalról a, tárnák és néhány segédakna készítése 
folyamatban levén. 

A vállalkozókkal kötött szerződés értelmé
ben ezen vasutszakasz 4 óv alatt fog befejez
tetni. A vállalkozási ár 19T/2 millió frt, mely a 
vasúti kölcsönből fedeztetik. 

A mint e tényekből látni méltóztatik a t. 
ház, az alföld-fiumei vasút károlyváros-fiumei 
részére vonatkozólag a határozatnak eleget tet
tem ; a mennyiben annak építését már eddig, s 
az ország érdekeinek teljesen megfelőleg biztosí
tottam ; most tehát csak is az Eszék és Károly-
város közt fekvő szakasz építéséről kell gondos
kodni, mely a két végszakasz kapcsolását fogja 
képezni. 

Akkor, midőn az ezen tárgyban múlt évi 
Julius 8-án hozott határozathoz magam részéről 
is hozzájárultam: részemről minden intézkedés 
meg volt téve arra nézve, hogy az egész vonal 
ezen részének biztosítására vonatkozó előterjesz
téseket a t. háznak bemutathassam; mint emlé
kezni méltóztatik a t. ház, magam kijelentem, 
hogy a Várady Gábor t. képviselő ur által in-
ditványozett határozati javaslat elfogadását sem
mi sem ellenzi. 

Azóta azonban merültek fel oly átalános 
politikai kérdések, melyeknek eldöntése ezen 
vasút engedélyezésével szoros kapcsolatban áll, 
de a melyek sem technikai, sem kezelési termé
szetűek nem levén, egyéni saját hatáskörömön 
kivül esnek. A minisztérium erélyesen folytatja 
az ezen nehézségek megszüntetését czólzó tár
gyalásokat ; de épen az ügy érdekével megegyez-
tethetőnek nem tartom, hogy ezen nehézségek
nek közelebbi természete iránt és a tárgyalások
nak állásáról most nyilatkozzam. Kérem a t. 
házat, méltóztassék annyit tudomásul venni, hogy 
ezen nehézségek nem a vasútnak létesítését aka
dályozzák, hanem a kiviteli modorra vonatkoznak, 

Eészemről nem tartom ezen, csak rövid idei 
késedelmet az alföld-fiumei vasutügyre károsnak, 
azért, mert a már munkába vett károlyváros-
fiumei végszakasz építése tetemesen hosszabb 
időt igényelvén, mint az eszék-károlyvárosi sza
kasz építése, az utóbbi technikai nehézségekbe 

nem ütközvén, a Károlyváros-fiumeinál hama
rább elkészülhet még azon esetben is, ha aman
nál később vétetik munkába. 

A mi a második kérdést illeti, t. i. azt : 
mikor fogom a többször emiitett határozat ér
telmében, az alföld-fiumei vasút eszék-károlyvá
rosi szakaszának, vagyis azon utolsó szakasznak 
építésére vonatkozó előterjesztéseket megtenni, 
mely iránt intézkedéseket tenni még szükséges? 
van szerencsém kinyilatkoztatni, hogy épen a 
most emiitett határozat foganatosítása körül 
szerzett tapasztalás tanított meg arra, hogy ezt 
biztos határidőhöz nem köthetem. 

Azt azonban kinyilatkoztatöm, hogy ezen 
közbeneső szakasz az egész vonalnak egyszerre 
üzletbevételét hátráltatni nem fogja, és hogy 
részemről megtettem mindent, hogy a hatáskö
römön kivül eső nehézségek leküzdése után ezen 
vonalnak építése iránt azonnal végleg lehessen 
intézkedni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos h.: T. ház! Az igen 
t. közlekedési miniszter ur azon kérdésemre, hogy 
miért nem tett eddig eleget a ház azon határo
zatának, mely az alföld-fiumei vasútnak kiépíté
sére vonatkozik, azt nyilvánitá, hogy ezt részben 
teljesítette az által, hogy Károlyvárostól Fiúméig 
a vasút államköltségen fog kiépíttetni és pedig 
a vállalkozók már erre meg is vannak nyerve 
bizonyos összeggel. 

Erre nézve azon észrevételem van, hogy 
- részemről nem tartom czélszerünek azt, hogy 
ezen vasút egyes részei külön társulatoknak 
adatnak ki. Egyik részét azon társulat nyerte 
meg, a mely ezen vasutat Váradtól Eszékig épiti 
ki, és, sajnos, a déli vasuttársulattal összeköti; 
a másik részt, t. i. Károlyvárostól Fiúméig, 
maga az állam építteti; a harmadikat, vagyis 
középsőt, t. i. az eszék-károlyvárosi részt, megint 
egy másik társulat fogja kivinni. 

Tudjuk, hogy a hol több társulat van, a 
kezelés költségesebb, nehézkesebb, és ez által 
nem tétetik elég az országgyűlés azon határoza
tának, miszerint az oly társulatnak adassék ki, 
a mely önállóan, függetlenül működhetik. 

Az igen t. miniszter ur megemlité azt is, 
hogy azon idő óta, mióta ezen ügy tárgynltatik. 
több. nehézség, és a többi között politikai ne
hézség is merült fel. Ez rendesen meg szo
kott történni, ha valamely ügy, melynek okvet
lenül el kell intéztetni, nem intéztetik el annak 
idejében, hanem halogattatik : mert rendesen, 
midőn a jogos kívánalmak nem teljesíttetnek, 
akkor jogtalan követelések szoktak felmerülni. 

Elismerem, hogy a jelen időszakban sok ne
hézséggel jár egy vasutat engedély utján kiadni, 
mert a pénzviszonyok változtak. De a múlt esz
tendőben, midőn ezen észrevételemet tettem, a 
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viszonyok kedvezően állottak, és most is kimon
dom azon nézetemet, hogy kár volt ezen vasútra 
nézve, mely annyira, lényeges, a Fell-rendszerrel 
experimentálni és szakértőket külföldre küldeni, 
hogy egy vasutat nézzenek meg, mert ez által 
elhaladt az idő és jelenleg ott vagyunk, hogy 
épen az összekötő része ezen vasútnak nem jöhet 
létre. 

Az igen t. miniszter urnák azon nyilatko
zata, hogy mig a Károtyváros-fiumei rész ki
építtetik, elkészül-ezen vasút is, az igaz, hogy 
megnyugtató volna; de bátor vagyok azon ész
revételt tenni , hogy Eszéktől Károly vár ősig 
igen sok akadály van, és ha a közlekedési mi
niszter ur késedelmezik azzal, hogy kiadja az 
illető concessiót Eszéktől Károlyvárosig, megtör
ténhetik, hogy a Károlyváros-fiumei vasút elébb 
lesz készen, mint az eszék-károlyvárosi vonal, 
és az egész ügy oly szinben tűnik fel, mintha 
ezen egyetlen tengeri kikötőnk érdekeit mellőz-
nők s az által előnyt nyújtanánk eg}^ más ki
kötőnek, kimondom Triestnek, mely mindig ha
talmas versenytársa lesz a magyar kikötőnek. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Egyébiránt én részemről semmiképen nem 
kételkedem a t. közlekedési miniszter ur jó szán
dékában, s óhajtom, hogy ennek érvényt is adjon 
az által, hogy ezen év első felében az engedély
okmányt a ház asztalára letegye. Erre nézve, 
azt hiszem, legczélszerübb lesz, ha a ház a t . 
miniszter ur nyilatkozatát tudomásul veszi, és 
reménylem, nem leszek kényszerülve arra, hogy 
e tekintetben még egyszer felszólaljak és hatá
rozati javaslatot adjak be, mely csupán arra vo
natkozhatnék, hogy az országgyűlésnek már ho
zott határozatát a miniszter ur hajtsa végre. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a mi
niszter ur válaszát ? (Tudomásul veszszük !) Ennél
fogva a ház a miniszter ur nyilatkozatát tudo
másul veszi. 

A miniszterelnök ur kivan szólani. 
A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 

n ö k : Tisztelt ház! Debreczen városa érdemes 
képviselője egy interpellatiót intézett hozzám, 
melyben a következő három kérdés foglaltatik: 
először: hogy történhetett az, hogy a horvát 
határőrvidék bekeblezése tárgyában nem csak 
hozzám, mint a magyar kormány elnökéhez, ha
nem egyszersmind az osztrák kormány elnöké
hez és a közös hadügyminiszterhez is intéztet
tek magas királyi kéziratok; és hogy mi érte
tik azon alkotmányos előterjesztések alatt, me
lyeknek kidolgozására és beterjesztésére szólittat-
nak fel az illető miniszterek 1 A második kérdés 
az : miként történt, hogy a hadügyminiszterhez 
szóló kéziratok egyike általa nem volt ellenje
gyezve? A harmadik kérdés pedig vonatkozott 

azon hirekre, melyek szerint a határőrvidéken 
némi nyugtalanságnak mutatkoztak volna jelei, 
azon kérdést intézi hozzám a képviselő u r : nem 
szándékozik-e a kormány a határőrvidék kérdé
sére nézve átalában előterjesztést tenni? 

Mielőtt ezen kérdésekre válaszolnék, köte
lességemnek tar tom engedelmet kérni a képvi
selő úrtól azért, hogy a távollétemben beadott 
interpellatióra épen távollétem és a később be
következett szünetelés miatt , csak mai napon 
válaszolhatok. 

Ezeket előre bocsátván, azt hiszem, hogy a 
mi az első kérdést illeti, miért intéztetett a ha
tárőrvidék egy részének feloszlatása tárgyában 
kézirat nem csak hozzám, hanem a lajtántuli 
müiiszterium elnökéhez is? azt gondolom, hogy, 
ha a t. képviselő ur megengedi, hogy visszaem
lékeztessem azon^körülményekre, melyek a legm. 
kéziratok megjelenését megelőzték, egyet fog ve
lem érteni abban, hogy ami történt, ugy a mint 
tőrtént, helyesen történt. 

A Magyarország és az ő felsége többi orszá
gai közt fenforgó közös terhek viselésének ará
nyára nézve kiküldött küldöttség 1867. augus-
tusában ugyanis abban állapodott meg, hogy 
számítási alapul csak az akkori állapot vétetik 
fel; továbbá, ha bármely rész területe időközben 
akár egész részek hozzácsatolása, akár közigaz
gatásilag elválasztott részek visszacsatolása által 
növekednék, helye lesz meghatározni azon össze
get, melylyel ezen rész a közös terhekhez járulni 
köteles. 

Már most, miután a magyar korona átveszi 
a határőrvidék eddig tőlünk közigazgatásilag 
elszakasztott egy részét, helye van, hogy az 
arány e tekintetben ujolag állapíttassák meg. 

Hozzájárni továbbá az, hogy a véderőről 
szóló törvény 13. §-a értelmében azon kiszámí
tásba, mely szerint járul a magyar korona a kö
zösen megállapított sereg létszámához, a határ
őrvidék lakossága, mint a mely a szolgálatot 
más alakban teljesiti, be nem volt számítva; i t t 
tehát előáll azon szükség, hogy ezen szám 
is kiigazittassék, és ez iránt is megállapodás tör
ténjék. Hogy a magyar kormány a legnagyobb 
súlyt fekteti arra, hogy minden, a két részt ér
deklő ily egyezmény mindkét rész teljes meg
nyugvásával történjék, azt mondanom sem kell. 
Már most ezen megállapodást két módon lehetett 
essközölni: vagy küldöttségek, vagy pedig a két 
minisztérium közt történendő egyezmény utján. 

A magyar kormány azon nézetben volt, hogy 
tekintve a jelen fenforgó kérdés aránylagos cse
kélységét, sokkal czélirányosabb a második ut, 
t. i. a két minisztérium utján eszközlendő egyez
mény, mely azután a törvényhozások elé lesz 
terjesztendő. De még azon esetben is, ha kül-
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dőttségekre bízatnék e kérdések eldöntése, min
denesetre meg kellett volna előzni azt a két 
minisztérium közt történendő egyezménynek. 

Erre és nem egyébre vonatkoznak tehát 
azon legmagasabb királyi kéziratok. Ez és nem 
egyéb értetik azon alkotmányos előterjesztések 
alatt, melyek annak idejében a törvényhozások 
elé hozandók. 

Hogy pedig Magyarország integritása egy-
átalában kétségbe nem vonatott, azt világosan 
bizonyítja a legmagasabb királyi kézirat szövege 
maga, mely azt mondja: „a bekebelezendő terüle
tek az illető polgári hatóság alá helyeztessenek." 
Melyik az illető polgári hatóság ? azt a kétségte
len történeti jog és a szentesitett törvények bi
zonyítják. (Helyeslés jobb felől.) 

A mi a második kérdést illeti, hogy miért 
nem volt a közös hadügyminiszterhez inté
zett kéziratok egyike a közös hadügyminiszter 
által ellenjegyezve, erre nézve, habár nem tar
toznék szorosan kötelességemhez válaszolni, de 
miután azon helyzetben vagyok, hogy azon in
dokokat, melyek a közös hadügyminisztert e te
kintetben vezették, ismerem, van szerencsém 
válaszolni. A közös hadügyminiszterhez két rend
beli legmagasabb kézirat intéztetett: az első, 
mely ő felségének azon szándékát illetőleg ren
deletét fejezi ki, hogy a katonai határőrvidék 
egy része a katonai admininistratio alól kivétet
vén, s az ezredek feloszlattatván, a polgári Hor
vátországhoz esatoltassék; a másik pedig fölszó
lítja a közös hadügyminisztert azon előleges in
tézkedések megtételére, melyeknek az átvételt 
meg kell előzni. 

Az első tehát nem volt aláírva azért, és 
egyszerűen azért, hogy annál inkább kitűnjék, 
és minden kifogás ellenében világosan álljon az, 
hogy ő felségének ezen legmagasabb kézirata, 
melyben ő mint fo hadúr a katonai szolgálat 
alól a határőrvidék egy részét kiveszi és az ez
redeket feloszlatja, nem egyéb, mint motu 
proprio. (Helyeslés jobb felől.) 

A másik kézirat pedig, mely azon részletes 
előterjesztések megtételére vonatkozik, melyek
nek mint szerencsém volt mondani, a bekebele
zést kell hogy megelőzzék, már szokott módon 
alkotmányosan lett a közös hadügyminiszter által 
ellenjegyezve. 

A mi a harmadik kérdést illeti : van-e a 
kormánynak szándékában a határőrvidékre vo
natkozó átalános előterjesztést tenni a t. ház 
elé: bátor vagyok válaszolni, hogy a mit átalá
nos előterjesztésnek lehetne nevezni, arra nézve 
a kormány jelenleg sem okot, sem alkalmat nem 
lát. Miután azonban azt gondolom, hogy a tisz
telt képviselő urnák is tulajdonkép az volt szán
déka, hogy azon hírekre nézve, melyek azon 

időben a határőrvidékről keringtek, a kormány
tól fölvilágositást nyerjen, e tekintetben szíve
sen fogom ez iránt is nézeteimet elmondani. 
(Halljuk!} 

Én azt hiszem, t. ház, kétségtelen, hogy min
den népnél, mely huzamosb ideig nagyobb terhe
ket viselt, mint a melyek őt méltányosan meg
illették volna, és mely némileg elhagyatottság
ban érzi magát, a fatalismus bizonyos neme tör 
magának utat, mely abban áll, hogy ujabb vál
tozások nyomán ritkán keletkezik valami jobb. 
Én azt hiszem, ezen fölfogás létezett, vagy léte
zik a határőrvidék némely lakosainál, s ez adott 
alkalmat azon hírekre, melyek az • interpellatió 
beadása idején keringtek; de meg vagyok győ
ződve, hogy a közel jövő a határőrvidék minden 
lakosát meg fogja győzni arról, hogy ez egyszer 
ezen hit nem alapos, s hogy a közeljövőben 
megnyugvást fognak ők találni. 

Tudomásom szerint a határőrvidék lako
sait ezen idő szerint két tárgy tartotta igen ter
mészetes izgalomban ; az egyik a határörvidéki 
erdők eladásának kérdése, s különösen az, hogy 
az ebből nyerendő tetemes összegek hova fognak 
fordíttatni; a másik pedig maga az egy rész be
kebelezésének kérdése. 

A mi az elsőt illeti: reménylem, igen rö
vid idő alatt a kormány azon helyzetben lesz, 
hogy meggyőzheti a t. házat, miszerint szorosan 
az általa vett utasítások értelmében járt el, és 
meggyőzheti egyszersmind a határőrvidéket, hog3r 

a hadügyminisztérium és a magyar kormány közt 
folytatott tárgyalások alatt mindenekelőtt és 
mindenekfelett a határőrvidék érdeke volt szem 
előtt tartva. (Élénk helyeslés minden oldalról.) 
Arról tehát meg vagyok győződve, hogy e te
kintetben a megnyugvás nem sokára be fog 
következni. (Helyeslés.) 

A mi az izgatottságnak azon nemét illeti, a 
mely talán a határőrvidéken észlelhető lett 
volna: azt hiszem, az egyéb nem volt, mint azon 
igen természetes nyugtalanság, mely mindenütt 
létezik, a hol ismert állapotból ismeretlenbe kell 
átmenni. De ha létezett vagy létezik ily nyug
talanság, erősen hiszem, hogy a mint az illetők 
meg fognak győződni arról, hogy a magyar kor
mány ő felségének abbeli magas akaratát, mi
szerint ezen átmeneti intézkedések ugy történ
jenek, hogy az által az illetőknek sem anyagi, 
sem erkölcsi érdekei legkisebb kárt se szenved
jen, sőt ellenkezőleg gyarapittassanak, (Helyeslés) 
teljesen magáévá tette; ha továbbá meg fognak 
győződni arról, hogy a magyar-horvát kormány 
nem csak maga kívánja biztosítani a bekebele
zendő részeket; arról, nogy tekintve mostani ál
lapotukat, bizonyos számú évekig, t, i. addig, 
mig a productiv erő nálok is kifejlődhetik, a ha-
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tárőrvidékre kiszabott adóknál magasabb adókat 
fizetni nem fognak; ha továbbá meg fognak 
győződni arról, hogy ezen átmeneti intézkedések 
feladata egyátalában nem az, az illetőket hazá-
joktól elválasztani, sőt ahhoz közvetlenebb kap
csok által visszacsatolni; ha meg fognak győ
ződni arról, hogy ezen intézkedések eredménye 
nem lehet az, hogy bárminemű jogtól, melylyel 
mai nap birnak, megfosztassanak, sőt hogy az 
alkotmányos jogok teljességébe lépjenek; s végre 
és főleg, ha meg fognak győződni arról, hogy a 
magyar nemzet és vele együtt a magyar kor
mány nem csak hogy nem szándékozik őket 
nemzetiségökből — mint az némely helyütt állít
tatott — kivetkőztetni, sőt Horvátország jól 
fölfogott érdekeit a maga érdekeinek ismeri: 
én teljesen meg vagyok győződve, hogy akkor 
nem csak meg fog szűnni minden, talán most 
észlelhető nyugtalanság, hanem az illetők haza
fiúi kötelességüknek fogják tartani ő felségének 
magas szándékát saját hozzájárulásukkal, és köz-
remüködésökkel is a kivitelben minden módon 
elősegíteni. (Élénk helyeslés.) 

Ezeket tartottam szükségesnek a t . képviselő 
nr interpellatiójára válaszolni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Mindenek előtt 
köszönetemet fejezem én is ki az igen t. miniszter
elnök urnák azért, hogy interpellátiómra ily ki-
meritőleg válaszolni szíveskedett. Sajnálnom kell, 
hogy a házban bevett gyakorlatnál fogva most 
rögtönözve kell válasza iránti nézeteimet elmon
danom, és annálfogva bocsánatot kell kérnem, ha 
ezen nézet elmondásában nem lehetek oly sza
batos, és talán óvatos, mint a minőnek ily nagy 
fontosságú és ily komoly természetű ügyben tett 
nyilatkozatnál lenni kellene. 

A mi magát a választ illeti: abban az i gen 
t. miniszterelnök ur a három kérdésre külön-
külön méltóztatott válaszolni mindannyira. En
gedje meg nekem, hogy én megfordított rendben 
a legutolsóra nézve nyilatkozzam először. (Hatt-
juk!) 

A legutolsót illetőleg, igaza van abban a t. 
miniszterelnök urnák, hogy nem átalános ny ilat-
kozatot óhajtottam és óhajthattam, hanem óhaj
tottam épen a fenforgó viszonyokra vona tkozó 
nyilatkozatot; sőt azt gondolom, ha eml ékem 
nem csal, hogy nem is azt mondottam int erpel-
látiómban, miszerint átalános nyilatkozat ot ké
rek, hanem azt mondottam és kérdeztem, hogy 
átalában szándékozik-e nyilatkozni e dolog f e lől ? 

Azonban bármint legyen, okvetlenül az volt 
szándékom': épen ezen körülmények iráut nyi
latkozatot kinyerni. 

A mi e tekintetben adott válaszát illeti, 
ezen pontra adott válaszával ón e percaben ma
gamat kielégítettnek nyilatkoztatom, mert ma-

KÉPV. H. KAPLÓ 1854 rv. 

gam részéről is, mint azon elkalommal kimon
dani szerencsém volt, nem azt óhajtottam, hogy 
az érzelmek és előítéletek megsértessenek, de sőt 
inkább, hogy annak bebizonyítása által, hogy 
minden az eddigi körülmények között kifejlett 
érdeknek figyelembe vételével, és azok iránti kímé
lettel fog az ügy elintéztetni, az illetők teljesen 
megnyugtattassanak. 

E tekintetben tehát nem lehet egyebet óhaj
tanom, csak azt, hogy minél elébb történjenek 
meg mindazok, melyek ezen megnyugvást előidéz
hetik: mert utoljára is, azt hiszem, igazságot fog 
nekem adni mind a t. ház, mind a t. miniszter
elnök ur, hogy az ily dolgok iránti megnyugvás 
sohasem jöhet elég korán, s a legjobb szándék 
is hiába vész, ha az magát minél előbb és mi
nél gyorsabban nem érvényesiti. (Helyeslés.) Óhaj
tom tehát, hogy ez mielőbb megtörténjék, egy fe
lől, hogy a természetszerű aggodalmak elenyész-
tessenek, másfelől, hogy elvétessék a tér azok 
elől, kik netalán épen ezen természetszerű nyug
talanságot kizsákmányolni akarnák. 

A mi a másik két pontra adott választ 
illeti, arra nézve nem vagyok oly szerencsés 
helyzetben, hogy tökéletesen kielégítettnek nyi
latkoztathassam magamat. 

Nem vagyok azon szeren esés helyzetben elő
ször azért, mert igen sajnálom, hogy, ha azon 
közös előterjesztés ugy értelmeztetett, a mint ezt 
a miniszterelnök ur most mondotta, annyira 
nem volt ez azon alkalommal kifejezve a kézira
tokban, hogy valóban senki azt, hogy csak ezek 
és semmi más alatta nem értetett, ezen kézira
tokból ki nem olvashatta; mert ezen kézira
tok szerint valóban ugy állt, — és be nem ava
tottnak nem lehetett máskép érteni, — mintha 
maga a visszacsatolás és hovátartozóság kérdése 
felett fognának a minisztériumok részéről közös 
előterjesztések történni. Ha tehát — a mit igen 
örömest elismerek — nincs hiba a lényegben, 
okvetlen volt hiba a formában, a forma pedig 
ily dolgoknál nem sokkal kevésbé fontos mint 
a lényeg maga. Különben is részemről bármik 
lettek légyen azon okok, mik a minisztériumot 
arra bírták, soha és semmi viszonyok között nem 
helyeselhetek két dolgot: egyik dolog, mit nem 
helyeselhetek, az, hogy alkotmányos államban, par
lamenti alkotmánynyal biró államban, természe
tesen bármely és bármi üdvös, és bár a legjobb, 
bár a nemzet által a legnagyobb hálával foga
dott fejedelmi intézkedések miniszteri ellenjegy
zés nélkül történjenek. 

A másik pedig, mit nem helyeselhetek, az, 
hogy bármi lett légyen a czél és bármi a szán
dék, egy Magyarország integritására vonatkozó 
fejedelmi kézirat más mint magyar miniszter 
által ellenjegyeztessék. 

n 
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E két pontra nézve megelégedve nem lehe
tek, s ha szükségesnek találom, fentartom ma
gamnak a jogot, a további lépéseket megtenni, 
a harmadikra nézve ellenben azon hitben, hogy 
mind az, mit a miniszterelnök ur előadott, mi
előbb meg fog történni, magamat kielégítettnek 
ismerem. (Helyeslés a hal oldalán.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : A t. képviselő ur azon reménységét 
fejezte ki, és illetőleg azon kérdést méltóztatott 
hozzám intézni: van-e kilátás arra, hogy az ál
tala is üdvösöknek ismert intézkedések mielőbb 
meg fognak történni 1 Részemről azt mondha
tom, hogy a kormány is ugyanazon meggyőző
désben levén, melyet a képviselő ur kifejezett, 
bizonyára nem mulasztott el semmit, hogy ezen 
időpontot siettesse, és én azon biztos reménye
met fejezhetem ki, hogy az eredmény a legrövi
debb idő alatt várható. Azt azonban kérem el
hinni, hogy ha az előbb nem történt, az bizo
nyára nem a kormány hibája, hanem oka az, 
hogy a kérdés fontosságánál és sokoldalúságá
nál fogva, számos előmunkálatot kivánt, melyek
nek az intézkedéseket meg kellett előzni. 

A mi azt illeti, hogy a forma nem volna 
helyes, erre nézve — sajnálván, hogy nincsenek 
itt a kéziratok — azt kell válaszolnom, hogy 
nem méltóztatott azokat hebyesen elolvasni; azok
ból lehetett ugyan mesterkélten ilyest is kihozni, 
mert hiszen részletekbe ily kéziratok nem bo
csátkozhatnak ; azonban helyesen indokoltan e 
kéziratokból egyebet kiolvasni, egyebet követ
keztetni felfogásom szerint nem lehetett, mint a 
mit előadtam. 

Egyébiránt, ha a t. képviselő ur ezen tár
gyat bármikor szőnyegre akarja hozni, meg levén 
győződve, hogy ezt a közös ezél előmozdítására 
alkalmas módon kívánja tenni, nekem az ellen 
semmi kifogásom sem lesz. Jelenleg a t. háztól csak 
azt kérem és erre bizalommal számitok, hogy a 
választ maga részéről mint kielégítőt elfogadja 
és tudomásul vegye. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a nyi
latkozatot ? 

I r á n y i D á n i e l : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Jobb felől fölkiáltások: Nem lehet! Zaj.) 
El kell választani a kérdést. 

E l n ö k : A szabályok értelmében a kérdés 
más nem lehet, mint ez: tudomásul veszi-e a 
ház a miniszter válaszát vagy nem? (Bal felől 
eÜenmondások.) 

I r á n y i D á n i e l : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Jobb felM felkiáltások : Nem lehet! Bal felől 
felkiáltások: A szabályok! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassék a tisztelt ház saját 
határozatát meghallgatni. (Zaj.) 

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

I r á n y i D á n i e l : Tökéletesen ugy van. 
Nem is akarok, t. ház.. . . 

E l n ö k (csenget): Előbb arról kell hatá
rozni: tudomásul veszi-e a ház? (Bal felől ellen-
mondások.) A kik tudomásul veszik, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik. Bal felől fölkiáltások : 
Nem lehet! A válasznak több része van!) A ház föl
olvasott határozatát nem lehet magyarázni; itt 
nincs több egy kérdésnél, és ez csak az lehet: 
tudomásul veszi-e a t. ház a miniszterelnök ur vá
laszát vagy nem? (Zajos ellenmondás bal felől.) 
Kérem a t. házat, méltóztassék saját határoza
tát és szabályát fentartani. (Helyeslés jobb felől 
Zaj bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : Épen a ház saját ha
tározatát és szabályát kívánom megtartatni, 
mely szerint a tárgyhoz ugyan nem, de a föl
tett kérdéshez igen is lehet szólni. (Zaj.) Méltóz
tassanak a házszabályokat megolvasni. (Zaj.) 
Nem azt akarja— azt hiszem — Irányi képviselőtár
sam, és én sem, hogy megszegjük a kérdéses 
határozatot; de miután a kérdés, valamint a 
felelet is három pontból állt, azt akarjuk, hogy 
minden pontra külön történjék a szavazás : (Föl
kiáltások jobb felől : Nem lehet!) mert lehet va
laki az egyik ponttal megelégedve, a másikkal 
nem; a kérdést pedig megosztani a házszabályok 
értelmében lehet. (Fölkiáltások jobb felől : Nem 
lehet!! Zaj.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! . . 
Z s e d é n y i E d e : T. ház! . . 
E l n ö k : Méltóztassanak miniszterelnök urat 

meghallgatni. (Halljuk!) 
A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 

e l n ö k : En csak azon megjegyzést akarom 
tenni, ha tőlem vagy a háztól függne, megen
gedni a t. képviselő urnák, hogy szólhasson : én 
részemről azt óhajtanám, szóljon hozzá, mert 
nem hiszem, hogy olyasmit említhessen vagy a 
vita oly térre hozathassák, mely ezen ügynek 
ártalmas lehetne ; (Helyeslés, zaj) de sajnos — és 
ezért nem keltem föl imént a szavazásnál — ez 
oly tárgy, mely fölött szavazni nem is lehet, 
mert ezen jogtól megfosztanak a világos házsza
bályok. (Ellenmondás bal felől.) 

Debreczen város érdemes képviselője ugyan 
azt mondja, hogy lehet a kérdéshez szólni és 
lehet azt mondani, hogy miután itt három pontra 
történt a válasz, mind a három pontra nézve 
külön lehet föltenni a kérdést, vajon a ház tu
domásul veszi-e, vagy sem ? Megvallom, ez eddig 
nem divatozott. (Fölkiáltások jobb felől: Soha!) 
Az interpellatióra adott válasz után vagy egész
ben szokás azt helyeselni, vagy egészben elvetni. 
(Fölkiáltások jobb felől: Ugy van!) Azonban a 
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házszabályok az ellenkezőt sem mondják; én 
tehát a magam részéről teljesen megnyugszom 
akár az egész válaszra nézve eg37szerre, akár 
pontonkint külön választva, méltóztatik a kér
dést föltenni. 

Madarász J ó z s e f : T. ház! 
E l n ö k : Irányi képviselő uré a szó. 
I r á n y i D á n i e l : Mindenekelőtt sajnála

tomat vagyok kénytelen kifejezni a fölött, hogy 
e házban csak kérdésbe is vétethetik a képvi
selőnek azon joga, hogy a kérdéshez vagy a 
házszabályokhoz mindannyiszor hozzászólhasson: 
mert, ha e joggal nem birand a t. ház minden 
tagja, akkor a kérdések hibásan tétethetnek föl, 
és akkor a kisebbség elejtethetik még azon jo
gától is, hogy szavazhasson, a mint megtörtént 
volna épen most is, hogy mi, kik a két első 
kérdésre tagadólag szavaztunk volna, a harma
dik kérdésre nem szavazhattunk, pedig a har
madikra helyeslőleg akartunk szavazni. Én tehát 
arra vagyok bátor kérni a t. elnök urat, misze
rint olyformán, mint azt Tisza Kálmán barátom 
mondotta, a két kérdést egymástól külön válasz
tani méltóztassék. (Jobb felől ssaj; bal felől: Halljuk t) 
Es kérem, azt a házszabályok 136. §. értelmé
ben föltenni, a mely igy szól : „A kérdést min
dig ugy kell föltenni, hogy arra mindenki igen
nel, vagy nemmel felelhessen." Már pedig ugy, 
a mint a t. elnök ur a kérdést föltette, mi sem 
igennel, sem nemmel nem szavazhatunk, mert 
mig igennel szavaznánk a válasz utolsó ré
szére, nemmel kellene szavazunk az első két ré
szére. A 136. §. folytatólag ezt mondja : „ha a 
szavazásra föltett kérdés, czikk vagy indítvány 
több részből áll, szétosztását lehet kívánni." Ez 
az, a mit én kívántam, és a mi iránt kérése
met megújítani bátorkodom. 

Z s e d é n y i E d e : Azt hiszem, t. ház, e 
kérdés megoldásánál csak a tettleges gyakorlat 
vezetheti a t. házat. Hogy pedig az illető sza
bály eddig ugy alkalmaztatott, mint ezt az 
elnökünk ma kimondotta, én ennek élő tanuja 
vagyok. (Derültség. Halljuk1.) Azon alkalommal 
ugyanis, midőn a kereskedelmi miniszter felelt 
azon interpellatióra, vajon azon pénzintézeteknek 
vagy bankintézeteknek, melyek épen az állam 
segélyét kérték, fogja-e az állam segélyét nyúj
tani, én szólni akartam, és pedig csak azért 
akartam a kérdés szavazás alá boesátása előtt 
szólani, mert nem fogtam föl, nem értettem meg 
a miniszter ur válaszát; akkor én csak a kérdés 
megérthetése végett kívántam szólni, hanem még 
azt sem engedték meg. (Hosszas derültség.) A 
gyakorlat is bizonyítja tehát, hogy a házszabá
lyok szerint egyes-egyedül annak lehet szólni, 
ki az interpellatiót teszi és a ki arra válaszol. 
(Zaj.) Ennélfogva vélekedésem szerint, miután 

egy kérdésnél ekkép járt el a ház, egy másik 
kérdésnél másként nem lehet eljárnia. (Fölkiál-
tás a szélső bal oldalon : Akkor sem járt el helyesen 
a hám!) 

P a t a y I s t v á n : ',,Dulce est socios ha-
buisse maloram." (Derültség.) , 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. képviselőház! 
Az egyik élő tanú ellenében (Bal felől: Halljuk !) 
természetes, hogy a másik élő tanú is élhet 
szavával és igy a másik tanú szavát is méltóz
tassanak meghallgatni és azután bölcs belátásuk 
szerint intézkedni. Elismerem, hogy magá
hoz az interpellatio tárgyához, a ház szabályai 
szerint, csak a miniszternek és az interpellaló-
nak lehet szólni; elismerem azt is, hogy a kér
dés ennek következtében a ház szabályai szerint 
az: tudomásul veszi-e a ház azt, vagy sem? 
Hanem itt tér el nézetünk ; a ház szabályainak 
felolvasott 136 és utána következő 137. §. 
megvilágosítja ezen tárgyat is, mert a kérdés 
fölött a 137. §. szerint a kérdésnek miként 
leendő föltevése fölött üjra tanácskozni lehet és 
a ház többsége határoz. En ezt elismerem; de 
azt kérjük, hogy a kérdés, mivel a három külön
nemű interpellatio tekintetéből arra igennel 
vagy nemmel egyszerűen nem felelhetni, szétvá-
lasztassék. A 136. §. is megengedi ezt, s most 
is azon helyzetben vagyunk, hogy három tárgya 
levén az interpellatiónak, arra lelkiismeretesen 
egyszerű tudomásul vétellel nem szavazhatunk. 
Kérjük tehát a tisztelt ház többségét, hogy a 
137. §. szerinti tanácskozással fogadja el a 136. 
§. azon rendeletét, hogy a ház a kérdés elvá
lasztását elhatározhatja. (Helyeslés a bál oldalon.) 

S z i l á g y i V i r g i l : Miniszterelnök ur 
mint egy megegyezését nyilvánította ahoz, 
hogy, ha a ház szükségesnek Iája, a kérdés három 
részre felosztathassák. En azonban azt gondolom, 
hogy e kérdés eldöntése egyátalában nem függ
ném függhet a miniszterelnök ur belegyezésétől, 
hanem függ egyedül a szabályok figyelemben 
tartásától. Azt hiszem csak az lehet a kérdés: fön-
forog-e annak szüksége, hogy a kérdés megosztassék 
vagy nem? mert elvileg én is a mellett vagyok, 
hogy a kérdést, ha kell, külön választani lehet, 
és ha az interpellatióra adott válasz után Tisza 
képviselő ur annak bármely pontjára nézve azt 
indítványozta volna , hogy az tárgyalás alá 
tűzessék ki, akkor fenforogna annak szüksége, 
hogy e kérdések külön választassanak. De miu
tán Tisza képviselő ur nyilatkozatában egyáta
lában nem kívánta egyik részt sem tárgyalásra 
kitűzni, nézetem az, hogy a megtörtónt nyilat
kozat után a kérdésnek átalánosságbani felte
vése s a szavazás helyesen ejtetett meg azon 
kérdésre, vajon az egész válasz egyszerűen tu
domásul vétetik-e vagy nem? Miután pedig ez 
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megtörtént, bátor vagyok napirendre térést in
dítványozni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) A 
dolog érdemére nézve teljesen mindegy akár 
három külön szavazattal szavazunk a három 
pontra, akár esák egy gyei, miután akár há
rommal , akár egygyel szavazunk reá , azt 
— vajon tudomásul veszi-e a ház az interpella-
tióra adott választ vagy nem —• mással mint 
egyszerű szavazattal eldönteni nem lehet. Hanem 
a formákra nézve létezik különbség. 

Ha Tisza képviselő ur három interpellatiót 
adott volna be, s ha azok mindegyikére külön 
válaszolt volna a miniszter, akkor mind a három 
interpellatió külön szavazás alá kerülne ; de 
— ha nem csalódom — az interpellatió egybe 
volt foglalva és csak több tárgya volt: a miért 
is a miniszterelnök ur a feleletet három részre 
osztotta. (Ugy van! jobb felöl.) 

Ha mégis ugy állna a dolog, hogy valaki 
igennel vagy nemmel nem szavazhat, bizony 
nagy megfontolást érdemelne a kérdés; de miu
tán igennel és nemmel is lehet szavazni, és 
igen természetesen lehet felelni, én itt a vitat
kozást fölöslegesnek tartom, Miért lehet pedig 
felelni ? Azért, mert ha valakit egy interpellatiora 
adott felelet, melynek több pontja van, némely 
részben kielégít, némely részben pedig nem 
elégit ki, igen természetes, hogy azt fogja mon
dani, hogy az interpellatiora adott feleletet nem 
egyszerűen tudomásul venni, hanem tárgyaltatni 
kívánja : (Ugy vanl jobb felől.) mert egy részé
vel nincs megelégedve. Igen ritkán adatik inter
pellatiora felelet, melynek valamely részével az 
interpelláló is meg ne volna elégedve, kivált ha 
az interpellatió több tárgyat foglalt magában. 

A szabályok ezen értelmét a képviselőház 
már rég megállapította, és pedig hosszasabb vi
tatkozás után az ez iránt hozott határozat föl is 
olvastatott; ha mi ezen határozatokat mindun
talan változtatjuk, még kevesebb biztosság lesz 
tanácskozásaink folyamában. A szavazás dönti el, 
hogy tudomásul veszszük-e a feleletet, vagy pe
dig tárgyalására határnapot tüzünk ki? A kik
nek a felelet valamelyik része nem tetszik, azok 
természetesen a felelettel nem lévén megelégedve, 
nem szavaznak a tudomás vételre, hanem külön 
tárgyalást kivannak. (Helyeslés jobb felől.) 

Praecedenst is lesz szerencsém felhozni. A vi
tára, mely ezen tárgy fölött múlt évi október
ben, a 62-ik ülésben folyt, ha nem csalódom 
— öreg ember hamar felejt — Németh Albert 
képviselő ur interpellatiojára adott felelet szol
gáltatott alkalmat. Méltóztassanak visszaemlé
kezni, hogy Németh Albert képviselő ur inter-
pellatiojának is több pontja volt. (Átalános de

rültség.) A minisztérium az interpellatiora egy
szerre felelt. . . . 

N é m e t h A l b e r t : De nem is elégí
tett ki i 

D e á k F e r e n c z : . . felelt minden pontra 
azon egy válaszban. Kérdem, vajon minden pontra 
nézve külön szavaztunk-e, hogy tudomásul vesz
szük-e, vagy nem ? Epén nem; hanem valameny-
nyi pontra nézve együtt döntötte el a többség, 
hogy tudomásul veszi a feleletet. 

Ezen eljárást a szabály életbeléptette és a 
gyakorlat megerősítette, s igy nem látom át, 
miért ne kövessük azt. (Helyeslés jobb felől.) 

Ha megmaradunk az eddigi gyakorlatnál, 
azért senkire nézve sem történik praejudicium : 
mert a ki nincs megelégedve a felelettel, és 
külön tárgyalást kivan, az nem fog a tudomásul
vételre szavazni. Hozzájárul még, hogy a ház
szabályok szerint még utóbb is lehet indítványt 
tenni a tárgy iránt. (Ugy van! jobb felől.) 

Maradjunk tehát meg az eddigi gyakorlat
nál ; mert a mint emiitettem, a hevesi inter-
pellationak is sok pontja volt, és a felelet együtt 
adatván, daczára annak, hogy a felelet is sok 
pontból állott, egy szavazással döntöttük el, 
hogy azt tudomásul veszszük, (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Azt gondolom, a kérdés 
helyesen volt föltéve, és kimondhatom a többség 
nyilatkozatát, melyben előbb félbeszakittattam: 
hogy a ház a miniszteri választ tudomásul veszi. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Még a miniszterelnök ur kivan nyilatkozni. 
A n d r á s s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 

e l n ö k : T. ház! T. barátom Ürményi Miksa 
interpellatiót intézett hozzám következő kérdé
sekkel — s itt ismét három kérdés van: haj
landó vagyok-e elismerni annak fontos voltát, 
hogy egyfelől az ország lakosai felmentessenek 
a katonai szállásolás általi tulterheltetés alól, 
másfelől, hogy mód nyujtassék a csapatok minél 
egyenlőbb és gyorsabb kiképeztetésére ? másod
szor : kivánok-e intézkedni, hogy katonai lakta
nyák építése által ezen létező hiányok orvosol
tassanak? ós ha igen, ezen építkezések országos 
eszközökkel létesíttessenek, vagy pedig a vidék, 
illetőleg a törvényhatóságoknak adandó engedély 
illetőleg biztosítás, vagy segélyezés utján. 

Ezen kérdésekre nézve van szerencsém vála
szolni. 

A mi az elsőt illeti: én teljesen egyetértek 
a képviselő úrral a tekintetben, hogy egyrészt 
az ország minden lakosát aziránt biztosítani kell, 
hogy a szállásolás következtében a reá háramló 
teher által tul nem fog terheltetni, biztosítani 
kell ugyan akkor az országot az iránt is, hogy a 
katonaság kellőleg kiképeztessék; ezt pedig csak 
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egy utón lehet elérni, t. i. az által, hogy kellő
leg lesz gondoskodva kaszárnyákról; sőt tovább 
megyek, s hozzá teszem azt, hogy tekintve azt, 
miszerint viszonyaink közt katonáink sokkal rö
videbb időt töltenek zászló alatt, mint a meny
nyit törvény szerint tölteniök kellene, azoknak 
ezélszerü kiképeztetése valódiíag lehetetlen, ha 
azon rövid idő alatt számukra állandó kaszár
nyákról gondoskodva nincs. 

A mi a második kérdést illeti, hogy tet
tem-e e tekintetben lépést, vagy szándékozom-e 
lépést tenni? bátor vagyok válaszolni, hogy már 
rég megtettem e tekintetben az előkószifcő lépé
seket; azonban hogy ezen hiány pótoltassék, 
annak két előföltétele van. Egyik az, hogy ki
dolgoztassák egy állandó békedisloeationalis terv, 
a másik pedig, hogy biztosítva legyenek az ille
tők arról, hogy a kaszárnyák után a szállásbér 
fizettetni fog még akkor is, ha azok netalán 
valamely körülménynél fogva egy ideig nem vol
nának elfoglalva. En tehát már huzamosb ideje 
megtévén e tekintetben az előlépéseket, a közös 
hadügyminisztérium közt és köztem megtörtént 
a megállapodás arra nézve, hogy egy ily béke 
dislocationalis terv az egész országra nézve ki
dolgoztassák. De miután ugylátszik, ez sok mun
kával járt, csak e napokban jöttem azon hely 
zetbe kijelenthetni, hogy e javaslat a hadügy
minisztérium részéről mái elkészült és e napok
ban fog leérkezni, amikor is a hadügyminiszté
rium és honvédelmi minisztérium közegei közt 
ez megvitattatván és megállapittatván, a kormány 
azon helyzetben lesz, e hiányt azután pótolhatni. 

A mi azon kérdést illeti, hogy országos 
költségen terveztetik-e a kaszárnyák fölépitte-
tése? én azt tartom, hogy ha az illető törvény
hatóságok és községek, sőt imitt amott egyesek 
is biztosítva lesznek arról, hogy a kaszárnyák 
után szálJásbér mindenesetre fizettetni fog, és 
ha tudni fogják, mennyi katonaság, gyalogság és 
lovasság fog elszállásoltatni: akkor azt tartom, 
nem lesz szükség, hogy az állam maga költsé
gén építtesse a laktanyákat, hanem fognak ta
lálkozni mindenütt, a kik azokat majd saját 
költségükön felépitik. (Helyeslés.) Azt tartom, 
hogy ezzel el fog kerültetni azon kérdés: vájjon 
állami hitelen épittessenek-e fel azok ? Elvben 
semmi kifogásom nincs ugyan az ellen, hogy ka
szárnyák építtessenek; de azt, hogy az állam 
által építtessenek, nem tartom helyesnek. (Ata-
Unos helyeslés.) 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! Midőn a 
nyert válaszért az igen t. miniszterelnök, illető
leg honvédelmi miniszter urnák köszönetet mon
dok, teszem ezt annál nagyobb őrömmel, mert 
magam is — szerény nézetem szerint — azt 
tartom, hogy a miniszterelnök ur által jelzett 

módozat, t. i. hogy nem országos alapokból, ha
nem csak a vidékeknek nyújtandó segély mel
lett építtessenek a kaszárnyák, a gyakorlatibb 
is azon mód, a mely legelébb fog minket ezél-
hoz vezetni. Engedje meg a t. ház csak azon 
óhajtásomat kifejeznem, bár a miniszterelnök ur 
talán be sem várná véglegesen az általam is 
teljesen szükségeseknek elismert tárgyalásokat 
a közös hadügyminiszterrel, hanem már talán 
ezt megelőzőleg nyújtaná be az ezen ügyet elin
tézni szándékló törvényjavaslatot: mert méltóz
tassanak megengedni, hogy csak néhány szóval 
mondjam el, mikép én azt hiszem, hogy ezen 
dolgon segíteni legjobban ngy lehet, ha a vidé
keknek engedelem adatik arra^ hogy ők törlesz
tési kölcsönökkel építsék a laktanyákat. E dolog 
keresztülvitelének előkészítésére igen sok idő fog 
igényeltetni, míg az illetők, a vármegyék, tárgyal
ják, a közönség beleegyezése megnyeretik. Ebbe 
hónapok fognak beletelni. Azért azt hiszem, 
ennek megkezdését halaszthatlanul meg kellene 
tenni. Különben ismételt köszönetem nyilvánítom 
a válaszért. (Helyeslés.) 

A n d r á s y G y u l a gr . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Igen örvendenék, ha a t képviselő 
urnák most kifejtett kívánságát teljesíthetném; 
de megvallom, nem tartom azt teljesíthetőnek, 
mert nem osztozom azon nézetben, hogy mind
addig, míg az illetők nem tudják, mely helyen 
s mennyi katona lesz elszállásolva, míg elvileg 
nincs nekik megígérve, hogy akár lesz ott ka
tona, akár nem, meg fog fizettetni a szállásbér, 
hajlandók lesznek magokat azon veszélynek ki
tenni, hogy építenek kaszárnyákat, és — a mai 
példa szerint — elhordják az ablakokat, ajtó
kat, padozatot, a katonák pedig máshová szál
lásoltatnak. A honvédelmi minisztérium ennél
fogva nem érezheti magát íöljogositva azon biz
tos reményre, hogy az emiitett egyszerű felszó
lítások sikert fognak fölmutathatni mindaddig, 
míg a békedisloeationalis terv kidolgozva és meg
állapítva nincs. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi-e a t. ház a 
miniszterelnök ur válaszát 1 (Tudomás'id veszszük!) 
Tudomásul vétetik. 

Mielőtt a napirend főtárgyára áttérnénk, 
méltóztassanak megengedni, hogy egy kis házi 
dolgot végezzünk, t. i. a ház január havi költ
ségvetését. 

Maj lá th I s t v á n j e g y z ő (félolvassa a 
Mpvtselőfmz 1870. januárhavi költségvetési előirány
zatát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Az elnökség tehát fölhatalmaztatik, hogy 
a költségeket a szokott módon folyóvá tegye. 

Következik a másik tárgy: a pénzügyi bi-
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zottság államköltségvetési jelentésének tárgya
lása, és a szónokok sorában Irányi Dániel. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Átalánosan fel
tűnt a tegnapelőtti tanácskozás alkalmával elő
ször volt alkalmunk kimerítően és részletesen 
tárgyalni a költségvetést és a tárgyalásnak első 
napja volt, mind a mellett, hogy ezen oldalról 
a szónokok közöl számosan támadták meg a 
kormányt és különösen a pénzügyminisztert a 
túlsó oldalon mind e mellett is csak ketten 
emeltek szót a kormány védelmére. Azon nem 
csodálkozom, hogy a pénzügyminiszter ur hall
gatott, ő alkalmasint — mint én gondolom — 
bizván a maga erejében és ügyének igazságossá
gában, azt várta, hogy elébb a bal oldal vala
mennyi szónoka megtámadja, hogy ő azután egy 
csapással tönkre tegye valamennyit. (Valaki jobb 
felől: Igen!) Lehetnek azonban, kik tán nem ily 
hősiesnek találják ezen eljárást, hanem inkább 
azon szándékot látják benne, hogy az utolsó 
szó az övé levén, következőleg neki igaza le
gyen; vagyis hogy a ház szabályainak a közön
ség halandó részére nézve, áthághatatlan kor
látjait vonja az ő személye és ezen oldal közé, 
mely korlát vonásával ő azután ügyesen össze
állított számok és még ügyesebben dialectiea 
segélyével fegyverezve, elleneit szétoszlassa, és a 
•jobb oldal diadalkiáltásaira a bal oldal részéről 
csak a boszankodásnak moraja feleljen. 

Lesznek, kik ezt olcsó dicsőségnek fogják 
tartani; és kívánni, vajha az ország népe, vajha 
maga a többség, ezt valaha drága dicsőségnek 
ne legyen kénytelen nevezni. (Valaki a jobb ol
dalon : Dehogy !) 

Patay Is tván: De igen! 
I r á n y i D á n i e l : De ha nem lepett meg 

a pénzügyminiszter ur némasága, megvallom, 
csodálkozom azon, hogy a kormány pártja részé
ről csak ketten vették fel a keztyüt, mert tu
dom, hogy van a túlsó táborban egy szent csa
pat, sacra manus, és vannak bátor férfiak, kik 
a lehetetlenre is vállalkozni szoktak. (Valaki 
jobb felől: Hála Istennek, hogy vannak!) 

Azonban reménylem, t. ház, hogy a szom
bati veszteségért kárpótoltatni fog. Igen helye
sen jegyezte meg t. barátom Simonyi Ernő, hogy 
a mai tanácskozás tárgya nem mint némelyek 
mondották, a pénzügyi bizottság átalános jelen
tése, hanem a költségvetés összesége vagyis a 
nyolcz vagy kilencz költségvetés együtt véve. 
Épen ugy mint akkor, mikor valamely törvény
javaslat tárgyaltatik, nem a központi bizottság 
által a felett készített jelentés, hanem maga a 
törvényjavaslat képezi a tanácskozás tárgyát, és 
a törvényjavaslat, nem pedig a jelentés tűzetik 
ki a ház szavazása tárgyául, és azon kérdés, 
vajon az elfogadtassék-e a részletes vita alap

jául, vagy nem? és ha egyetértek t. barátom és 
elvtársammal e részben, egyetértek a pénzügyi 
bizottsággal is sok tekintetben; csatlakozom kü
lönösen azon sajnálatához, melyet a jelentésben 
feljegyzett, miszerint a kormány sem kellő idő
ben, sem kellőleg indokolva nem terjesztette elő 
a maga költségvetését; de ismét engedje meg a 
t. pénzügyi bizottság, hogy viszont én sajnála
tomat fejezzem ki a felett, hogy a pénzügyi bi
zottság, legalább a mennyire tőle telt, nem 
igyekezett a kormánynak ezen hibáját pótolni 
az által, hogy a maga tanácskozásait, hogy a 
maga alkudozásait a pénzügyminiszterrel és a 
többi miniszterekkel nagyobb részletességgel nem 
terjesztette elö a maga jelentésében a képviselő
háznak, ugy hogy ez által képét nyerte volna 
a képviselőház azon tárgyalásoknak, melyek a pénz
ügyi bizottság kebelében folytak. Ez által meg 
lett volna könnyítve magának a háznak mostani 
tárgyalása. 

A pénzügyi bizottságnak tiszt, helyettes-elő
adója maga igen jól tudja, milyen terjedelme
sek, milyen kimerítők szoktak lenni a nyugati 
államokban az ilyen jelentések, és én nem tehe
tem, hogy ezúttal is sajnálatomat ne fejezzem 
ki a fölött, hogy a mi jelentéseink valóban a 
laconicitás által tündökölnek. Ez által azt értük 
el, hogy a háznak mindenik tagja kénytelen 
volt maga épen azon tanulmányozásnak vetni alá 
az egész költségvetést, mint milyennek vetette 
aztj ata maga a pénzügyi bizottság, és egyáta-
lában nem nyertünk időben az által, hogy nem 
az osztályokhoz, hanem egy külön pénzügyi bi
zottsághoz, szakavatott férfiakhoz utasítottuk a 
költségvetést: minélfogva részemről is helyesnek 
találom azon indítványt, melyet Ghyczy képvi
selőtársam kifejezett, miszerint későbben az an
gol szokás követtessék általunk is, miszerint a 
ház bizottsággá alakulván, tárgyalja ezentúl a 
költségvetést. 

T. ház! A szombati tanácskozás noha igen 
érdekes és igen alapos volt, mégis —• vélekedé
sem szerint — csak a gyakorlati oldalról fejte
gette az előttünk fekvő fontos tárgyat. Engedje 
meg nekem a t. ház, hogy én az elmélet meze
jére is kitérhessek és azon elveket fejtegessem, 
melyek szerint, csekély véleményem szerint, a 
költségvetést, az államháztartást berendezni szük
séges. Ezen engedelmet annyival inkább vagyok 
bátor kérni, mert hiszen ez az első alkalom, 
midőn a magyar törvényhozás nyilatkozni fog 
azon elvek felett, melyek szerint maga kívánja, 
hogy az ország háztartása vezettessék és beren
deztessék. 

Sokat irtak, sokat beszéltek azon módról, 
azon elvekről, melyek szerint ezen háztartás leg-
czélszerübben és leghelyesebben berendezendő 
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lenne. Véleményem szerint azok találták el leg
inkább az igazat, a kik azt mondták, hogy az 
államháztartást ugyanazon elvek vezetik, a me
lyek egy jól berendezett magánháztartást; hogy 
valamint a magánháztartásban, ugy az állam
háztartásban is két főtorvónyre kell főleg ügyelni, 
a munkára és takarékosságra, és ezen főtörvény-
ből szükségkép következik továbbá azon szakasz, 
hogy nem a jövedelmeket kell igyekezni minden 
áron fokozni a kiadásokhoz képest, hanem ellen
kezőleg a költségeket kell mérni a jövedelemhez, 
Vannak — megengedem — kivételes esetek, 
vannak esetek, midőn mind az államgazda, mind 
a magánember kénytelen akár a tökéhez nyúlni, 
akár pedig hitelhez folyamodni. Ez esetek azok, 
midőn vagy a végszükség parancsolja, vágj7 pe
dig hasznos beruházások forognak fen. Ezen ese
tekben igenis megengedem, hogy valamint a 
magánember, ugy az ország pénzügyére is a 
hitelhez folyamodhasson ; azonban szükséges elő
ször is, mint mondám, hogy a végszükség két
ségtelen legyen és szükség, hogy midőn beruhá
zások történnek, azok czélszerüek és hasznosak 
legyenek : mert lehetnek némely beruházások, a 
melyek első tekintetre hasznosaknak látszanak, 
de melyek nem czéíszerüen intéztetvén, az or
szágnak kárát okozzák inkább, mintsem hasz
nára leimének. Akkor például, midőn nem te
kintve arra, vajon a kamatokat képes-e meg
fizetni az ország kincstára, egyre másra történ
nek beruházások, oly beruházások, melyeknek 
kamatozása csak hosszú évek során várható, 
ilyen esetekben bármily hasznos lett volna. Kü
lönben a beruházás, én ezt czélszerünek nem 
nevezhetem. 

De következik továbbá szabályképen az is, 
t. ház, hogy meg kell különböztetni a kiadáso
kat azon sorrendben, a melyben szükségességük 
élénkbe tűnik. Jean Baptiste Say, ha jól tudom, 
volt az első, ki ezen osztályozást megkezdte, 
három felé osztván a költségeket, úgymint : 
szükségesekre, hasznosakra és fényüzésiekre. En 
a fényűzési rovatot, mindaddig, mig a haszno
sakra mód és alkalom nyilik, megengedhetőnek 
nem tartom, hanem igenis azt óhajtom, hogy a 
hasznos kiadásokra minél nagyobb összeg taka
ríttathassák meg. Az elkerülhetlen költségekhez 
számítjuk azokat, t. ház, melyek a társadalom
nak, az államnak fenállását biztosítják. Ilyenek 
az ország bel- és külbátorságának biztosítására 
szükséges költségek, ilyenek azok, melyeket a 
közigazgatás, az igazságszolgáltatás igényel, s 
ilyeneknek kell ehsmernünk az utóbbi időkben 
azokat is, melyeket az adósságok rovata alatt 
tanultunk ismerni; de szükséges, hogy ezen 
adósságok olyanok legyenek, melyeket magunk 
és a magunk javára csinálunk. A hasznos beruhá

zások és kiadásokhoz számítom azokat, melyek 
a nevelés, a közlekedési eszközök, melyek a föld-
mivelós, az ipar, kereskedés kifejlésének előmoz
dítására szolgálnak; a második rendben haszno
sakhoz, melyeket mások a fényüzésiekhez, én 
azonban szintén, de csakis a másodrendben hasz
nosokhoz számítom, sorolom továbbá azon ki
adásokat, melyek a szépművészetek, múzeum és • 
középületekre vonatkoznak. így állapítván meg, 
tisztelt ház, azon sorrendet, melyben a költsé
geket tenni czélszerüleg kell és lehet, azon kér
dés merül föl: vajon mily arányban kell tehát 
ezen költségeket ezen sorrendben teljesíteni? 

Azt gondolom, minél kevesebb kívántatik 
az úgynevezett elkerülhetlen költségekre és mi
nél több takaríttatik meg a hasznosakra, annál 
helyesebb elvek szerint van berendezve a ház
tartás. Nálunk, fájdalom! az arány megfordítva 
áll és mi azon költségekre, miket elkerülhetet
leneknek neveznek, a jövedelem nagyobb részét 
vagyunk kénytelenek elkölteni, azonban azokra, 
melyeket hasznosaknak ismer el, minden ember 
csak filléreket gazdálkodhatunk meg: nevezete
sen a nevelésügyre, nevezetesen a közlekedési 
eszközökre. 

Tudom én, t. ház, hogy ez más országok
ban is, fájdalom, így van, különösen pedig a 
monarchikus államok legnagyobb részében (Ugy 
van! a szélső hál oldalon) de ha Franczia-, Olasz-, 
Poroszországban ugy van is, ott legalább, ha 
sok pénz költetik a seregre, ha nagy sommák 
költetnek az adósságokra, ezen adósságok nem 
idegen ezélokra tétettek, és a sereg nem idegen 
sereg az országra nézve, mig ellenben nálunk 
az adósságok nem csak a nemzet érdekében nem, 
hanem nagyrészt a nemzet érdeke ellen csinál
tatnak, (Ugy van! a szélső hal oldalon) és a had
sereg idegen zászlajára, alkatára és vezérletére 
nézve. 

Hogy a közigazgatásra, hogy az igazságszol
gáltatásra és különösen ezen utóbbi ágára a 
közszolgálatnak elegendő pénz nem jut épen 
azért, mert azt az úgynevezett elkerülhetlen 
szükségek felemésztik, az fájdalom, szintén igaz: 
mert ime az igazságszolgáltatás azon része, mely 
közvetlenül az igazságügyi miniszter felügyelete 
alatt áll, a mint a lapokból közelebb megtud
tuk, valóban nem legörvendetesebb állapotnak 
örvend, ugy annyira, hogy a királyi táblánál 
tizenhárom egész 14,000 tárgyhalmaz hátralék 
fekszik és maga a legfőbb törvényszék, a sem-
misitőszék nem győzi a munkát; és ezen tárgyhal
maz nem azért gyűlt ott össze, mintha a birák 
nem teljesítenék kötelességüket, mintha hanya
gok lennének; hanem minthogy a birák száma 

I nem elegendő, nem elegendő pedig azért, mint-
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hogy az igazságügyi miniszter azt hiszi , hogy 
többet az igazságszolgáltatásra nem fordíthat. 

így állunk, t. ház, az úgynevezett szüksé
ges elkerülhetlen költségekkel is. 

Hogy a hasznosakra mily keveset fordít
hatunk, azt a szombati tárgyalás alkalmával t. 
barátaim közül többen elmondották. Hogy a 
másodrendben hasznosakra vagy azokra, miket 
mások fényüzésieknek neveznek, nálunk még csak 
gondolni sem lehet, az az előre bocsátottakból 
önként következik. 

A másik fóelv, t. ház, hogy a rendes kiadá
sokat a rendes bevételekkel s a rendkívülieket 
a rendkívüliekkel kell fedezni. Nálunk legalább 
ezen előttünk fekvő költségvetésben ez sincs 
igy. Ha nem nagy sommával is, de mégis he-
tedféí millióval, mely a mi körülményeink között 
tetemesnek nevezhető, mégis meghaladja a ren
des kiadás a rendes bevételeket, s meghaladja 
gondolom másfél millióval a rendkívüli kiadás 
a rendkívüli bevételeket, mi annyival fontosabb 
és sajnosabb, mert a bevételek , különösen 
pedig a bevételeknek azon része, melyet az adók 
nyújtanak, már oly mérvre vannak felemelve, 
hogy azokat tovább fokozni a nép teljes romlá
sa nélkül nem lehet; és igy nem marad egyéb 
hátra, mint azon módokról gondoskodni, melyek 
által ezen szomorú helyzeten segíteni lehet. Két 
út vezet e czélra t. ház, egyik a kiadások leszál
lítása , másik a jövedelmek fölemelése. A mi a 
költségek leszállítását illeti miután azon rovatok, 
melyeket hasznos költségek nevezete alatt isme
rünk, nemcsak tetemesen, de elegendően java
dalmazva sincsenek, igen természetes, hogy csak 
azon költségekből lehet levonni, melyeket elke-
rülhetleneknek nevezünk, s az elkerülhetlen költ
ségek között különösön azokat, melyeket a fegy
veres erő, s melyeket részben a közigazgatás 
igényel. 

A hadsereg, mellőzve azt, hogy nem nem
zeti, véleményem szerint sokkal nagyobb, sokkal 
tetemesebb, mintsem azt a körülmények, mint
sem azt Ausztria és Magyarországnak viszonyai 
igényelnék. Tudom én, hogy a honvédelmi mi
niszter ur — vagy minthogy neki alig van hoz
zá szólója — hogy ha a közös hadügyminiszter 
ur jelen lenne, ő tiltakoznék a hadsereg leszál
lítása ellen, az állam vógveszedelmét jósolva, 
hogy ha csak némi részben kisebbittetik is a had
sereg; de azt is tudom, hogy szokása ez már a 
hadügyminisztereknek nemcsak nálunk, hanem 
máshol is, és hogy ha tiltakozásuk daczára a 
fegyveres erő leszállittatik, kitűnik, hogy az ál
lam biztonsága egyátalában nem csökken, ellen
ben a polgárok, ellenben az ország adóképessége ez 
által is szaporodik. Én tehát azt gondolom, hogy 
nálunk is a létező, a fenálló hadseregnek leszál

lítása azon főeszköz, melylyel a súlyos terheken, 
a nép terhein könnyíteni lehet és könnyíteni 
következésképen kell is. 

A könnyítésnek másik módja lenne a köz
igazgatási némely költségeit kevesbitése. Én azon 
nézetben vagyok, hogy a hivatalnokokat, a ki
ket alkalmazunk, jól, tisztességesen szükséges 
fizetui; de viszont azt tartom, hogy a hivatal
nokok túlságos száma az országra nem csak 
annyiban káros, a mennyiben a budgetet szer
fölött terheli ; hanem annyiban is káros, a meny
nyiben a munka berendezés törvényével meg 
nem egyez. Fogyaszthatók, apaszthatok továbbá 
tisztelt ház, szerintem, még a kiadások a keze
lési költségeknek csökkentésénél is. 

A pénzügyi bizottság jelentéséből azt lát
juk t. ház, hogy ha némely minisztérium az 
ujabb szabályok szerint brutto-budgetet nyújtott 
is be, azt azonban nem mindenik minisztérium 
teljesítette, ugy hogy nem lehet tudni, hogy a 
kezelési költségek tulajdonkép milyen hányadot 
képeznek a jövedelemhez képest; de abból a mit 
a többi minisztériumoknál látunk, az tűnik ki, 
hogy a kezelési költségeknél eszközölhetők meg
takarítások. 

De nem csak megtakaritások eszközölhetők, 
hanem eszközölhető, véleményem szerint, a jöve
delemnek szaporítása is. 

A t. pénzügyminiszter ur ellenezte, lega
lább nem pártolta akkor, midőn ez indítványt 
megtettem — azt, hogy az adó iránt szakbizottság 
küldessék k i ; nem helyeselte azért, mert ő — 
mint monda — szakbizottságot már kiküldvén, 
mindenesetre előbb annak munkálata lesz bevá
randó. Megvallom t. ház, ezt már csak azért 
sem tekinthetem kielégítőnek, mert mig ő, a t. 
pénzügyi midiszter ur csak azon feladatot tűzte 
ki az általa kiküldött szakbizottságnak, hogy a fen
álló adókat vizsgálja meg, azoknak czélszerüsé-
gét, behajtási és kezelési módját vegye szem
ügyre, addig azon indítvány, melyet nekem volt 
szerencsém benyújtani, arra is kiterjeszkedett, 
hogy a szakbizottság vizsgálata tárgyává tegye 
azt is : vajon a létező adók fentartandók-e, va
jon nem lennének-e más adók által akár póto-
landók akár kiegészitendők ? Ezt azért említem 
t. ház, mert azt gondolom, van még, daczára az 
adóval terheltetésnek, egy neme az adónak, 
melyhez a népnek terheltetése nélkül folyamodni 
nem csak lehetséges, hanem szükséges is: ez a 
fényűzési adó. Ezen fényűzési adók léteznek Ang
liában, nem látom, át, miért ne lehetne Ma
gyarországba is behozni. (Helyeslés! bal felől.) 

De lehet, t. ház, az ország jövedelmét más 
közvetett módon is növelni, nem csak a közok
tatás, hanem különösen a közlekedési eszközök 
javítása és tökélyesbitése által. T. barátom Si-
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monyi Ernő kárhoztatta a kormányt azért, hogy 
mig a vasutakra különös gondot fordit, addig a 
közutakról megfeledkezik; hozzá tehette volna, 
hogy megfeledkezik a csatornákról is, és ezen 
feledékenységét annál inkább lehet sajnálnunk, 
mert, mint igen jól tudjuk, mig a vasúti közle
kedés a nagy teriméjü árakra nézve igen drága: 
ezen közlekedés csakis a csatornák utján eszkö
zölhető. De kívánatosak a csatornák mezőgazdá-
szati tekintetből is különösen az alföldön, mert 
csak öntözés által remélhető, hogy hazánk ezen 
dús földe állandóan is termékenynyé tétessék. 
Erről, ugy tudom, mindeddig legkisebb kérdés 
sincs a közlekedési minisztériumnál; sőt azt is 
tudom, ho<?y azon tervekre nézve, melyek csa
tornák iránt benyujtattak, az illetők kedvező 
választ kieszközölni eddig 'képesek nem voltak. 

De szükséges volna még jövedelmünk köz
vetett szaporítására az is, hogy önálló bank
rendszerünk legyen, melynek segítségével a ter
melő erő, ez által tehát közvetve az adóképes
ség is, növeltessék. 

De valamint már a hadsereg leszállítása 
kérdésénél, ugy ezen kérdésnél is oly akadályokba 
botlunk, t. ház, melyekre a miniszteri padokról 
bizonyosan a „non possumus" szó hangzik, mert 
valamint a hadsereg leszállítása nem tőlünk és 
különösen nem a mi miuiszteriumunktól függ 
csupán: ugy az önálló bankrendszer megállapí
tása sem. 

Es íme ily összefüggés van . t. ház, az or
szág anyagi fölvirágzása és az ország közjogi 
állapota közt! íme, ily összefüggés van a mos
tani nyomor, a mostani pénzügyi zavarok és 
azon kiegyezés között, melyet a többség 1867-ik 
évben létesített. Ennélfogva nem fog csodálkozni 
senki, ha mi, kik az ország anyagi és szellemi 
fejlődését előmozdítani óhajtjuk, ezen kérdésnél 
is ezen közjogi kérdés megváltoztatását, a kö
zösügyes delegátiós alkotmány megszüntetését 
hangsúlyozzuk. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Csakhogy e bajon, félek, tiszt, ház, a jelen 
minisztérium, ha talán képes volna is, alig ha 
kész segíteni. A jelen minisztérium közösügyes 
alapon áll, és mint ismételve alkalmunk volt 
hallani, ezen alapot elhagyni nem hajlandó; és 
ezért, valamint annyi sok más hibáért is, me
lyeket előttem szólott képviselőtársaim elsorol
tak, én a jelen minisztériumnak kezébe azon 
eszközöket, melyek a kormányzat folytatására 
szolgálnak, továbbra is adni nem akarom. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Egyik t. barátom, Gubody Sándor, azért vo
nakodott a Simonyi képviselőtársam által e rész
ben indítványozott határozathoz járulni, mert 
attól fél, hogy az utón az államgépezet meg 
fog akadni. Valamint azon alkalommal, midőn 
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az előleges felhatalmazás kérdését tárgyaltuk, 
ugy most is biztosithatom t. képviselőtársamat, 
hogy az által és a miatt, hogy a jelen kormány 
visszalép, véleményem szerint az államgépezet 
megakadni nem fog: pedig egyátalában az ál
lamköltségvetésnek megtagadásából egyéb nem 
következik, mint az, hogy a jelen kormány más 
férfiaknak csináljon helyet. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Én annálfogva, t. ház, hozzájárulok azon 
határozati javaslathoz, a melyet t. barátom Si
monyi Ernő bemutatott. (Éljenzés a szélső bal 
oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : Tiszt, képviselőház ! Az 
előttem szóló tagtársunk Irányi Dániel képvi
selő ur által kifejezett azon sajnálatot, hogy a 
pénzügyi bizottság, ámbár jelentésében érinti, 
hogy a költségvetés részleteibe oly mérvben be 
nem hathatott, mint azt talán a kellő alapos
ság kívánta volna, mégis nem szólította föl a mi
nisztériumokat ezen részleteknek fölvilágositá-
sára, és igy ezen t. házat azon helyzetbe aem 
tette, hogy szilárd háztartásról gondoskodjék. 
Elismerem, hogy a pénzügyi bizottság az alkot
mányos életnek azon vívmányával nem állhatott 
elő, hogy tudniillik egj normális államháztartási 
rendszer lapjait kijelölje; de megmondta annak 
indokát, hogy tudniillik a költségvetésnek ily 
kimerítő és tüzetes tárgyalására az idő elég 
nem volt. Ezt, ugy látszik, sem előttem szóló, 
sem Simonyi Ernő képviselő ur számba nem vet
ték, ugy, mint azt az én vélekedésem szerint 
számba venni kellett volna. 

Fogom ezt egy-két példával illustrálni. 
Tessék a minisztériumok közigazgatási költ

ségeit megvizsgálni, ezek évről évre aggasztólag 
szaporodnak. Az egyes miniszterek a teendők 
sokaságával és minőségével indokolják e költség-
szaporitást. A pénzügyi bizottság az egyes mi
nisztériumoknak szakaszok szerinti főlosztását tu
domásul vévén, meggyőződött, hogy vannak osz
tályok, melyek külön személyzetet nem kivan
nak, és hogy az egyik osztálynak személyzete 
el tudná végezni a másik osztály teendőit is. 
így például a belügyminisztériumban, melynek 
költségvetése előadója a pénzügyi bizottságban 
én voltam, hitem szerint a jogi és úrbéri osz
tályt lehetne megbízni. Hasonlag az államrend
őri és közrendőri osztályt egyesíteni lehetne, és 
igy két osztálytanácsos, két titkár, két fogal
mazó és négy fogalmazó-segéd és több szolgának 
fizetése meg lenne takarítható. Igy felette nagy
nak látszik a számtiszteknek száma, melyen maga 
a volt belügyminiszter is eleinte megütközött, 
de idővel a hatvan számtiszt mindenféle forma
litások ürügye alatt annyi teendőt talált föl, 
hogy most már nélkülözhetlennek hirdeti magát. 

28 
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De ily költséges bajokon csak gyökeres or
ganikus szervezés segíthet; erre pedig a teendők 
mennyiségének és minőségének tanulmányozása 
szükséges. Az egyes miniszterekkel nem egy-két 
napig, hanem egy-két hétig kell kimeritőleg e 
fölött tanakodni; mert a miniszterek e tekin
tetben a legjobb fölvilágosítást adhatják, erre 
pedig az idő nem volt elegendő. 

Hogy még egy példával szolgáljak, mert t. 
előttem szólott az igazságügyminisztert emiitette; 
igaz, az igazságügyminiszter kiadásai, ide nem 
értve az újonnan szervezett megyei törvényszé
kek költségeit, 270,000 forint többletet mutat
nak föl. A pénzügyi bizottság ennek indokait 
átalában megbírálta ugyan, s meggyőződött ar
ról , hogy az igazságügyminiszternek a mostani 
igazgatás és kezelés mellett e kiadások szüksé
gesek; de vajon nem lehet-e jobb és takaréko
sabb kezelést behozni; e kérdés hosszabb vita
tást és méltánylást követel. A pénzügyi bizott
ság azon okok mélyébe sem hathatott be, 
hogy a semmitő törvényszék már egy évi tevé
kenysége óta 2000 perrel restantiában van, va
jon ennek oka az országos viszonyainkra több 
esetben nem alkalmazható perrendtartás hiányai
ban, vagy hogy a fölebbvitel és eljárásban rej-
lik-e? erre nem egy-két nap, hanem egy-két 
heti discussió szükséges. A ház ezen időt nem 
adta meg, miután október 28-án került hozzánk 
a költségvetés, és deczemberben már beadtuk je
lentésünket. Igaza van az előttem szóló képvi
selő urnák: a népképviselet csakis az államkölt
ség megállapítása alkalmával gyakorolhatja a 
közigazgatás minden ágára azon befolyást, mi
szerint a nem czélszerünek ismert intézkedése
ket megszüntetvén, a minisztériumokban elhara
pózott bureaukratismusnak hatalmas gátat vet
hessen; szükség azonban e tekintetben, hogy 
azon irány, azon ut a pénzügyi bizottság által 
a minisztériummal egyetértőleg jelöltessék „ ki, 
melyen a népképviselet ezélját elérheti. Ily ál
lamháztartási rendszer alapjainak kijelölésére, ily 
irányadó elvek megvitatására az idő egyátalá-
ban elegendő nem volt; de minden egyéb tekin
tetben megfelel a pénzügyi bizottság jelentése 
azon kellékeknek, melyek szerint a tisztelt ház 
az átmeneti időszakhoz képest a folyó évi költ
ségvetést egy évre megállapíthatja. 

A bevételi budget magában foglalja a múlt 
évi eredmények után felszámított bevételeket, 
a kiadási budget mindazon kiadásokat, melyek 
a mostani kezelés és közigazgatási rendszer mel
lett szükségeseknek és valószinüeknek mutatkoz
tak. A pénzügyi bizottság méltánylólag számba 
vette: vajon az alapul elfogadott bevételek és 
kiadások összege legközelebb áll-e a valósághoz? 
nehogy a szükséges kiadások a fedezet hiányá

ból eihalasztassanak, vagy a megszavazott bud
get idejére a kiadások tul ne menjenek a kiren
delt fedezeten. 

Igaz, hogy tetemes megtakarításokat nem 
javasol, hogy azon deficitet, mely a rendes bnd-
getben mutatkozik, eltávolítani nem tudta. Ez 
iránt tisztában volt magával az iránt hogy a 
tervezett kiadások fedezésére az adóemelést nem 
használhatja, de részint az idő rövidsége miatt, 
részint az átmeneti időszakot tekintve, — tán azért 
is, mert a ház által felhatalmazva nemvolt — 
nem állapodhatott meg abban, vajon a minisz
térium oda utasitandó-e, hogy folyó rendes ki
adásaival csak és kizárólag a rendes bevételek
hez alkalmazkodjék: mert, mint a t. ház, ugy 
a pénzügyi bizottság is igen jól tudja, hogy a mely 
állam rendes folyó kiadásainak fedezésére nézve 
hitelre szorult, azon állam vagy igen költsége
sen , vagy pedig zavart háztartással igazgat-
tatik. 

Az első esetben takarékosságra, a második 
esetben pedig rendre van szükség. 

Hazánk jelen közigazgatására az első esetet 
alkalmazva, azon kérdés, hogy a közigazgatás me
lyik ágánál kezdendő meg a költség leszállítása, 
oly fontos és oly megvitatást igényel, hogy azt 
egy vagy két ülésben befejezni egyátalában nem 
lehet: mert bár azon axióma, hogy azon állam, 
mely folyó rendes kiadásait saját bevételei után 
fedezni nem képes, finaneziális zavaroknak néz 
elébe, az államférfiak által elismertetik, azt ta
pasztalásból tudjuk, hogy mindegyik miniszter 
saját budgetjét, mint az ország fölvirágoztatá-
sára szolgálót, szívósan védeni szokta. A pénz
ügyi bizottság is, a fölmerült hiánylat fedezésére 
ez által sem adóemelést, sem kölcsönt nem ajánl. 
Hanem a pénzügyminiszter urnák pénztári utal
ványok alapján hitelt nyitni akar, ezek fedezé
sére pedig az adóhátralékokat utalványozza. 
Ezen jelentés nyomán a t. ház egyszersmind 
bírálat alá veheti azon fontos kérdést: vajon az 
eddigi államháztartási rendszer 1871-ben is foly
tatandó-e, vagy pedig a minisztérium oda utasí
tandó, hogy az állam folyó rendes kiadásait min
den esetben a rendes bevételekhez alkalmazza, és 
e tekintetben kölcsönre számot ne tartson, tehát 
okvetetlen uj szervezést létesítsen, ennek alap
ján normális budgetet terjeszszen a ház elé 1 

Ezen esetben a pénzügyi bizottságnak is 
meg lesz a szükséges utasítása, melynek azon
ban a pénzügyi bizottság csak azon föltétel alatt 
felelhet meg, ha a jövő évi budget márcziusban 
vagy áprilisban benyujtatik, és a pénzügyi bi
zottságnak 4 — 5 hónap alatt ideje lesz kimerítő 
tanácskozások folytatására. Ha ez meg nem tör
ténik, akkor ott leszünk, a hol most állunk: 
mindig csak átmeneti budget előtt, hat hét alatt 
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egy pénzügyi bizottság sem változtathatja meg 
normális budgetté, csodákat nem mivelhet. 

Ezek folytán arra kérem a t. házat, mél
tóztassék az átalános vitát, melynek praktikus 
eredménye nem lehet, minél előbb befejezni és 
a folyó évi költségvetés részleteibe belebocsát
kozni, és ha a t. ház meggyőződik arról, hogy 
a költségek leszállításához fogni kell, méltóztas
sék ezt a megfelelő határozatot kimondani, a 
minisztériumot ezen szellemben az 1871 -ik évi 
költségvetésre nézve utasítani, és akkor sokkal 
nagyobb, mert praktikus szolgálatot fognak tenni 
hazánknak, mint, ha az időt az átalános vitára, 
melynek gyakorlati eredménye nem lehet, for
dítják. (Helyeslés.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Az állam-
költségvetés átalános tárgyalásánál is, sajnálom 
nem fogadhatom el az előttem szóló tisztelt kép
viselőtársam azon óhajtását, mikép a részletes 
vitatkozásba belebocsátkozva, kíméljük meg a 
többi időt az átalános tárgyalásnál: noha 
osztozom azon parlamenti elvben, és óhajtanám, 
hogy érvényre emeltessék, ha most nem is, de 
nemsokára e képviselőházban is az, hogy min
den fontosabb tárgyban minden pártszinezet né
hány szónoka által vitassa meg a tárgyat s az
után térjen át a szavazásra, vagy pedig a rész
letes vitára. (Helyeslés.) 

Mindamellett meg fognak bocsátani, hogy 
mig ez parlamenti elvül elfogadtatnék, szabato
san bár, de igen röviden, szorítkozva csakis szom
baton a jobb oldal részéről az átalános költség
vetés pártolására felkelt szónokok némely észre
vételeire, magamévá tegyem a Simonyi Ernő 
tisztelt barátom és képviselőtársam által beadott, 
általam is aláirt határozati javaslatot. 

Azon átalános érdekeltség-hiány, mely az 
államköltségvetés első megvitatása alkalmával 
szombaton és ma is kitűnik, óhajtom, hogy ne 
jelezze átalában a nemzeteknek azon helyzetét, 
midőn látják, hogy sorsuk mindig roszabb-ro-
szabbra fordul, majdnem lehetetlen a segítség és 
így érdekeltség és részvéthiányával hagyják a 
a létező többség mindenható megszavazására ós 
körülményeknek tán részökre t kedvező voltára 
éltük megszámlálható napjait. Én, noha ellenkező 
álláspontot foglalok el a kormánynyal és a több
séggel szemben, mégis óhajtom hazám üdvére és. 
nemzetem javára, hogy ne ezen eset és ne ezen 
hit legyen a képviselőházban az érdekeltség hiá
nyának oka. Azonban csatlakoznom kell tisztelt 
barátom véleményéhez annyival inkább, mert 
azon álláspontot, melyet a többség és kormánya 
elfoglal, tartom épen azon ráknak, a mely rágó
dik hazánk szellemi és anyagi jólétének előmoz-
dithatásán. 

Most átmegyek két szónoknak észrevéte

leire. Kötelességem átmenni azokra azért, hogy 
ha már itt nincs érdekeltség, legalább e há
zon kivül a haza közvéleménye lássa, tudja meg, 
kik azok, kik hát a reform terén vannak, és 
kik azok, a kik politikai capitalist akarnak gyűj
teni : mert én legalább Zichy Ferdinánd gr. Fe
hérmegye rácz-almási kerülete képviselője által 
azon ellenvetést hallottam leginkább felhozatni, és 
azzal pártolta a jelen államköltségvetés elfoga
dását, hogy szóljunk ahhoz röviden és reform
törekvések által igyekezzünk azon tőkét, melyet 
az adósságok által a nemzetre rovunk legalább 
visszaszerezni. Különös színben tűnik fel előttem 
a tisztelt képviselő ur; folytonos figyelemmel ki
sérem beszédeit, látom kétszer háromszori in
gadozását, a mit reform utáni törekvése közben 
elárul, és utoljára is, mikor szavazásra kerül a 
sor, mindig megszavazza azt, a mi valójában a 
reformokkal ellenkezik. (Derültség a bal oldalon.) 
Csak a tegnapi esetet hozom fel, mert nem aka
rom a tárgyat bővebben fejtegetni. Ghyczy Kál
mán Komárom város érdemes képviselője előadá 
azon módot, a mit ő az államköltségvetésnek le
hető legjobb megbirálhatása és megajánlása te
kintetében javai. En ugy hiszem, hogy haladás és 
reform bármiben az, mi az eddiginél mind bővebb 
megfontolást, mind a tárgynak bővebb átlátha-
tását és szabatosabb ítéletét óhajtja, nemcsak a 
közönségnek, hanem önmagoknak a képviselők
nek is szóigáltatni, és ismét, én legalább azt hi
szem, ezt reform-törekvésnek önmaga Zichy Nán
dor képviselő sem fogja mondani: és mégis mi
dőn reform-törekvésekről szólt, szavazatával 
megtámadta és megtagadta már önmagában az 
államköltségvetésben a reformra törekvést. (Föl
kiáltások: Még nem is szavazott!) En tehát csak 
azt óhajtanám, hogy minden képviselő, midőn 
nyilatkozik és szavaz, önmaga magával iparkodjék 
ellenkezésbe nem jönni, mint Zichy Nándor t. 
képviselő ur tegnap, az én véleményem szerint, e 
részben ellenkezésbe jött. 

Kemény Gábor b. képviselő ur volt a má
sodik szónok, kinek legyen szabad két észrevéte
lére megjegyzést tenni. Az egyik az, midőn Deb-
reczen város érdemes képviselője Tisza Kálmán 
röviden, anélkül, hogy bele ereszkedett volna 
hosszú tárgyalásba, azt monda, hogy ime, igaz
ságuk volt nekik, gondolom 1867-ben, hogy a 
kiegyezés által oly teher vállaltatott el, melyet 
az ország nem bir meg és így az ország anya
gi helyzete e részben nemhogy javulna, hanem 
mindig roszabb lesz, és mint kétszer kettő négy. mert 
a szám a valóság, mely megmutatja, hogy nekünk 
akkor, midőn ajánlottuk az akkori képviselő
háznak meggondolni: minő terheket fogad el, 
midőn azt mondottuk, hogy ezek által nem
csak szellemi, hanem anyagi érdekeink is gá-
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toltatnak, önök jól tudhatják, hogy a számok 
igazat adnak; de most nem akarom ezt a tár
gyalás alapjává tenni, de azt vártam volna az 
ellenvéleménytől, hogy azt bizonyította volna 
be, hogy ezek a számok nem oly terhesek, te
hát anyagi és szellemi jóllétünk emelkedik. E 
helyett azonban Kemény Gábor báró képviselő 
ur azt mondotta, hogy megkaptunk mindent a 
mit azon körülmények között megkapni lehetett. 
Följegyeztem magamnak; szerettem volna e té
telt önmagukból az ellenvéleményü lapokból ol
vashatni, átforgattam azokat; azonban a túl
só oldal emberei valószínűleg e tekintetben 
ugy lehettek, hogy : „Barátaink ügyetlensé
gétől mentsen meg az ég, ellenségeink ellen 
véleményétől meg fogjuk magunkat menteni!" 
(Derültség!) En azt hiszem, a t. képviselő ur 
meg fog engedni, hogy egy nemzetre nem ért
hető ezen véleményét, mert én meg vagyok győ
ződve, miként önök önmaguk is azt oly sokszor 
nyilvánították és nyilvánítják ma is, hogy nem 
kaptuk meg mindazt, a mit a körülmények sze
rint meg lehetett volna nyerni, de épen ez által 
a magyar nemzet nagylelkűségét akarták önök 
az én legjobb meggyőződésem szerint elég hibá
san bebizonyítani. Azonban ezt nemzetre egyet
len ember nem mondhatja, hogy megkaptuk 
mindazt a mit a körülmények között megkap
hattunk : mert akkor a megtámadhatlan átlátás, 
csalhatatlan bölcseség, és véleménye kimondásá
ban átalában a csalhatatlansággal kellene dicse
kednie, a mit ugy hiszem a t. képviselő ur nem 
fog a nemzet részére igényelni. így tehát bo
csásson meg Kemény Gábor báró ur nekem, hogy 
én hajlandó vagyok azt ugy venni, hogy a kép
viselő ur azt hiszi, hogy ö, és mindazok, kik 
vele egy véleményben vannak, megkapták mind
azt, a mit azon körülmények között megkaphat
tak. (Derültség.) 

Szabad legyen még a politikai tőkére nézve 
nyilatkoznom. Azt monda a t . képviselő ur, gon
dolom, Komárom városa érdemes képviselőjének 
előadására, hogy ő a nyugdijakat nem jog, ha
nem a politika s méltányosság szempontjából 
kívánja megszavaztatni, és akkor meg kell sza
vazni mindazokat , miket megszavazandóknak 
mondott — hacsak valaki abból politikai töket 
nem akar szerezni magának. Komárom városa 
érdemes képviselője később, ha jól emlékszem, 
ugy nyilatkozott, miképen politikai tőkét az el
lenzék semmiből húzni nem akar; én bár a kö
vetkezményre nézve egy, de e tekintetben most 
más véleményen vagyok. En igen is politikai 
tőkét óhajtok abban, hogy majdan a nyugdijak 
megszavazásánál a jog terén maradok, és sem a 
méltányosság, sem a politika által nem engedem 
magamat a nyugdijak megszavazására vezettetni. 

De mivel ezt elfogadom, méltóztassék megen
gedni, hogy a tételt a t. képviselő úrra vissza
fordítsam és azt mondjam, hogy a nyugdijak meg
szavazásából b. Kemény Gábor ur óhajt magának 
politikai tőkét szerezni. Engedje meg a t. kép
viselő ur elmondanom, minő politikai tőkét 
óhajtok én. (Halljuk!) Én politikai tőkéül óhaj
tom azt, hogy e tárgyban adandó szavazatom
mal a bizalmat, és ragaszkodást nemzetem azon 
részéhez megtartsam, mely a tervezett nyugdi
jakban a nemzet jellemével ellentétes dotátiót 
lát. Ennyiben politikai tőkét óhajtok és anyagi 
tőkét nemzetemnek minden adózó tagjára, mi
dőn az anyagi tőkét, mert körülbelől 30—40 
milliő tőkét képvisel ezen nyugdijak összege, ter-
mőleg meg akarom hagyni a nemzetnek, míg 
megismerem, hogy Kemény Gábor b. képviselő 
ur, azon politikai tőkéje, melylyel meg akarja 
szavazni az emiitett anyagi tőkét, termékesiti 
azok számára, kiknek a kamatokat meg akarja 
adni. és elvonja magától a nemzettől. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Ennélfogva már most befejezvén előadá
somat, a t. képviselő ur és a többi jobb ol
dali képviselő társának engedelmével bátor le
szek a török szultánnak az egyptomi alkirályhoz 
épen az adók- és államköltségvetés ügyében in
tézett iratából néhány sort felolvasni. Tudva 
levő dolog, hogy köztök némi viszály torgott fen, 
elébb tehát ezeket érinti; de (Olvassa) „a pénz
ügyi kérdés, döntő volt az egész országra nézve; 
ha az adók magassága — ugy mond a leirat —-
az adózó nép eszközeit túlhaladja, vagy ha az 
adók eredményei a helyett, hogy az ország jo
gos szükségeire szolgálnának, terméketlen kiadá
sok által felemésztetnek, akkor az ország kiszámit-
hatlan veszteségeknek és veszélyeknek van kitéve." 
Nézzék át önök államköltségvetésűnket, annak 
legnagyobb része terméketlen kiadásokra szavaz-
ta t ik meg önök által. ítéljen nemzetünk és a 
világ közvéleménye! 

Pártolom Simonyi Ernő t. képviselőtársam 
indítványát. (Élénk éljenzés a szélső hal oldalon.) 

M á r i á s s y B é l a : T. ház ! Az országos 
költségvetés meghatározása, nézetem szerint, |egyik 
legkényesebb és legfontosabb feladata az> ország
gyűlésnek : fontos: mert igen nagy terheket ró 
mindenesetre az országra; kényes: mert az adók 
minden országban, de különösen nálunk minden 
időben bizony népszerűtlenek voltak. Az adó el
vontan tekintve mindig teher, viszonylagosan 
azonban, ha a költségvetés az ország feleslegét 
veszi igénybe, ha ezen felesleg nagyobbitására 
a költségvetés eszközöket ad, vagy is, ha a ter
melőtől nem csak vesz, hanem a mit vesz, némi 
tekintetben vissza is adja, a termelőknek érde
keit elősegíti, akkor az adó viszonylagosan te-
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hernek nem tekinthető. Azonban a pazar költ
ségvetés, mely mindig arat és soha sem vet, 
soha sem szánt, mely palotákat épit, és romba 
hagyja dőlni a gazdasági épületeket; mely angol 
lovakat vesz, de egyátalában semmi befektetése
ket nem tesz : az ilyen költségvetés az országot 
végre is elszegényiti. A költségvetés meghatáro
zása tehát országos érdek. Országos érdek ez és 
nem pártérdek nézetem szerint: mert a kormány
pártnak, a kormány tagjainak épen annyira ér
dekében van az, mint az ellenzéknek, a nagy 
urnák mint a szegénynek, mert egyikünknek sem 
engedik el az adót, pedig egyikünk sem szereti 
az adót fizetni; ennélfogva, miután én ezt párt
kérdésnek nem tekintem, de tekintem kizárólag 
országos kérdésnek, mindennemű agitatiót, a vita 
tárgyán kivül lépést mellőzni fogok, és tekinteni 
fogom a költségvetést tisztán pénzügyi szem
pontból. 

Ezért is nem avatkozom azon tárgyakba, 
melyek nézetem szerint ide nem tartoznak; né
zetem szerint a jelen vita tárgya az, vajon a 
pénzügyi bizottság által ajánlott költségvetés 
átalános tárgyalása alapjául elfogadtatik-e vagy 
nem? Miután a nyugdijjakróli intézkedés ennek 
csak részletét képezi, habár én a nyugdijak mó
dozatával — előre kijelentem — megelégedve nem 
vagyok, részemről már hozzá nem szólok. 

A mi költségvetésünknek vannak némely 
előnyei, de hátrányai is számosak. 

Nézetem szerint legnagyobb hátránya az 
összeg magassága: 191 millió. Magyarország 
alapvagyonát, azt lehet mondani, a föld teszi: 
mert hiszen, ha a földbirtok nem virul, a gaz
daság nem virul, ha a gazdaság nem virul, nincs 
kivitel, ha kivitelünk nincs, egyátalában a ter
més többi ágai is panganak. Ezen alapvagyon 
Magyarországnak ] 16 milliót hoz be. Egy olyan 
országban, hol az alapvagyon 116 milliót hoz 
be, egy olyan országban 191 milliónyi adó vé
leményem szerint nagyon sok. Súlyos ezen költ
ségvetésben különösen szintén két tétel, t . í. 
az úgynevezett közösügyes tételek, az adósság és 
a katonaságérti kiadások, mert ezek 52 mil
liót vesznek igénybe; a m e l y 52 millió nagyrészt 
inproductiv czélokra fordittatik, mert egy része 
az országból kimegy, más része nem használta
tik fel az országban. Ezen tételek igen nagy 
hiánya az, hogy mi ezen tételek leszállításához 
nem igen szólhatunk, mert az egyik tételt az or
szággyűlés több esztendőre fogadta el, a másik 
tételhez való hozzászólást pedig lehetetlenné teszi 
a honvédelmi törvény, melyben a hadsereg lét
száma 400,000 főben van megállapítva, s igy 
természetes ezen 400,000 katonának költségeit 
is kell fedezni. 

Habár ez sajnos, jelenleg rajta nem segíthe

tünk ; arra mód és alkalom" lett volna a revisio a l" 
kalmával. Midőn azonban ezen kérdés felmerült, 
nemcsak a jobboldal által utasít tat tunk vissza, 
de visszautasittattunk a balközép által is, s en
nélfogva 380 képviselő elfogadta, s igy jelenleg 
ma hozzászólani lehetetlen; de azt mondhatjuk, 
hogy logice csak mi tiltakozhatunk ellene, csak 
mi sajnálhatjuk ezen kiadásokat, a kik ellene 
voltunk és nem azok, a kik elfogadták. 

A költségvetés ezen főhiányai mellett egyik 
igen nagy — lehet mondani — alaphiánya még ami 
adórendszerünk, mely a gyászos osztrák rend
szer maradványa, vagy inkább átmagyaritása, 
mely egyátalában az ország termelő erejét és a 
különböző iparágakat figyelemre nem méltatta. 
Terhes az adórendszer különösen a földnél, mert 
a földre 31°/o-nyi adó vettetett , a mely Európá
ban a legnagyobb adó ; Európának nincs egyet
len egy állama sem, mely 17 %-nál többet fizetné. 
A tulajdonképeni földadó ugyancsak 29% és 
egynehány töredéket tesz ki, de a községi adó
val együtt bizonyosan meg is haladja a 31%-et, 
s igy a földbirtok jövedelmének egy harmadát 
veszi igénybe; a többi két harmad a felemelt 
élelmi árak és más egyéb szükségeknél fogva 
teljesen felmegy, ugy, hogy a magyar gazda, 
mert 31°/o-nyi adót kénytelen fizetni, egyátalá
ban tartaléktőkét nem képezhet, maga magát 
nem emelheti; de a mely gazdaság naponta nem 
halad, mely föld nem javittatik, visszafelé megy 
és máris látható jeleivel találkozunk a hanyat
lásnak, mert termelésünk, ha átalánosságban vé
ve összehasonlítjuk a silány osztrák földdel, a 
vadvizes Galicziával, a homokos Poroszországgal, 
az egész magyaroszagi termelés azoknál nem több 
és a termelés ezen hanyatlásának egyik oka az, 
hogy a gazda elegendő beruházásokat nem esz
közölhet. 

Terhes a földadó, mert a földbirtokos nem 
csak egyszer fizeti meg adóját, de nagyon sok 
helyütt kétszer is. 

Ugyanis vannak a gazdaságban némely ezik-
kek, melyek segédeszközöknek tekinthetők. Ilyen 
az ipar terén a szesz-ipar. Van például egy gaz
dának több gyára. Miért építi a gazda a szesz
gyárat a felföldön ? Egyik azért épiti, hogy bur
gonyáját értékesítse, mert különben használat
lanul elrothadna, a másik azért, hogy fáját ér
tékesítse, mert különben nem vehetné hasznát,, 
a harmadik azért, mert nem volt elég takarmá
nya s ezzel némileg pótolhatja. Ez tehát segéd
eszköz többnyire minden gazdaságnál, leginkább 
azonban a középszerűeknél. E czélra a gazda azon 
termékeket használja fel, melyekért a földadóban, 
megfizette már az adót, és ennek daczára ujabb adó 
vettetik a terményekre ; tehát fizet kétszeresen 
adót, ez pedig még csak nem is bizonyos- nor-
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malitás szerint vettetik ki, hanem önkénytesen 
ugy, hogy sajátlag ezen iparág tulajdonosa az 
állam és nem az illető gazda, mert saját tapasz
talásból tudom, hogy az államnak abból jöve
delme, nekem pedig károm van. (Ugy van! a 
szélsőbal oldalon.) 

A vasutaknál a földre szintén nem volt 
elég tekintet. Egyoldalúkig véve, igaz ugyan, 
hogy az államnak arra kell törekednie, hogy 
minden vállalatból, mely birtokában van, a leg
nagyobb jövedelmet húzza; de másrészt nemzet
gazdasági tekintetből nem lehet mellőznie azt, 
hogy a vasutak nem csak a közlekedés végett 
vannak épitve, hanem azon czélból, hogy a ter
mékek értékesíttessenek, az ipar emelkedjék. ̂ Ma
gyarországban ez irányban semminemű tekintet 
nem fordíttatott a vasutakra. Igenis tekintet
tek a forgalomra, de nem a nyers szállítmá
nyokra, és ennélfogva még most is azon hely
zetben vagyunk, hogy csak akkor állhatjuk ki a 
versenyt Oroszországgal, ha Magyarországban a 
viszonyok rendkívüli kedvezők, és ott nem terem 
semmi. Én e tekintetben a közlekedési adót szin
tén terhesnek tartom, mert hiszen a közlekedési 
adó az, melyhez az ország hozzájárul. 

Sokan azt állítják a földadóról, hogy ennek 
alapja, az osztrák által behozott becsadó, csekély. 
En ezt egyátalában nem ismerhetem el, mert a 
jobb helyeken 7 frt, sőt 7 frt 35 kr. vétetett 
föl egy hold jövedelem becsalapjául. Nem akarok 
most egyes tételekre menni, de hivatkozom az 
áílamjavakra. Ezek Magyarországon a legjobb 
minőségű területen vannak ott, hol leggazdagabb 
a népesség és legnagyobbb jövedelmet hoznak a 
földek, mert a telepitvényesek kiveszik a föl
det haszonbérbe és sok a concurrentia. Mégis 
van rá eset, hogy ez államjavak csak 5 frt 35 
krt jövedelmeznek, tehát 7 frt 35 krnál 2 írttal 
kevesebbet, és így egyátalában nem lehet mondani, 
hogy az adóalap csekély. Nem csekély, sőt sok
kal nagyobb, mint más országokban: mert más 
országokban, mindig a legjobb éveket vették 
alapul, nálunk pedig, miután midőn ezen becs
rendszer behozatott, mostoha gyerekek voltunk, 
kik magunkról nem intézkedhettünk, hanem ró
lunk intézkedtek, bizony ellenkezően jártak el. 
(Ugy van! a baloldalon.) 

Terhes továbbá a költségvetés, mert az 
egyenértékű tőke nem egyenlőn adóztatik meg. 
Ugyanis, ha valakinek van 6000 frt jövedelme 
szellemi tőkéje után, 60(>0 frt jövedelme háza 
után és 6000 frt jövedelme földbirtoka után, 
ugy egyenlő adóalapot kellene képezni mind
egyiknek, mert mindegyik 6000 frt; és mégis 
a föld fizet 31%-tet, a ház fizet 24r0/0-tet, a 
szellemi tőke 10°/0-tet. Miután a szellemi tőké
nek nálunk legnagyobb részben az ügyvédek bir

tokosai, ezek pedig tudjuk hogy furfangos emberek, 
azok többnyire nem fizetnek egy percentet sem. 
Szerintem ez nagyon igazságtalan, mert nézetem 
szerint a tőkében különbséget tenni nem lehet, 
és igy ezen felosztás aránytalan, az aránytalan
ság pedig ellenkezik az igazság eszméjével. Má
sodszor aránytalan az adó: mert az adó meg
szabásnál egy iliusorius jövedelem vétetik alapul; 
ugyanis az mondatik, valakinek van 6 ezer fo
rint jövedelme földbirtoka után, és ez megadóz-
tattatik a nélkül, hogy levonásba iönnének azon 
adósságok kamatai, melyeket mindenki tudhat, 
mert be vannak táblázva. Tehát ha van p. va
lakinek 100,000 frt értékű birtoka, és ez jőve, 
delmez 6000 frtot, minthogy 50,000 frt adóssága 
van, és ezután fizet kamat fejében 3000 frtot 
tulajdonkép csak 3000 frt jövedelme van, ós igy 
tulajdonképeni jövedelme után nem is 31, ha
nem 62%-et fizet. 

Aránytalan az adó nemcsak az egyesek 
közt, de a területek közt is; nevezetesen Erdély
ben fizetnek 22°/o adót, Magyarországon pedig 
29 és nem tudom mennyi fractát. Erdélyben egy 
első osztályú föld épen annyit ér, mint Magyar
országon és annyit jövedelmez, annyit kell jöve
delmeznie. Tehát abban semmiféle ratio nincs, 
hogy valaki egy ország területén kevesebbet 
fizessen, mint más. De egy község határában is 
van különbség, én tudok esetet, hol egy község
ben az egyik adózó fizet 1 forint 50 krt, a má
sik 1 frtot, harmadik 50 vagy 60 krt, s ennek 
oka nem csak a helytelen eljárásban van, de 
magában az adórendszerben: mert kisebb pár-
czellák ellen reclamálni nem lehetett, a földek 
pedig kisebb parezellákra el voltak osztva és 
ezekre tetszése szerint rárótta az adóbecslő az 
adót, s ezen többé nem segíthetett senki. \ 

De annyira igazságtalan adórendszerünk, 
hogy az állam gyakran háromszoros adókat is 
vet ki, és igy oly tőkéket is megadóztat, me
lyek valósággal nem léteznek, t. i. ezen eset is
mét a földbirtoknál és tőkénél adja magát elő. 
Valakinek van 100,000 f. értékű földje, de rajta 
van 50,000 frt betáblázott adóssága. Ez 50,000 
frtot vagy a földbe fektette, vagy másutt van 
az, de a földbirtokos zsebében semmi esetre 
nincs és még is, hogy törtónt a megadóztatás : 
először a 100,000 frt értékű föld megadóztatik, 
és azután megadóztatik azon iliusorius tőke, azon 
50,000 frt, tehát 100,000 frt érték mellett meg
adóztatnak 150,000 frtot. Ez minden esetre igaz
ságtalan. 

A gyári vállalatoknál — nem veszem külö
nösen a szeszfőzde-vállalatokat, hanem átalános-
ságban minden vállalatot — ott nem veszik 
mórtékül a jövedelmet, de veszik mértékül a be
fektetést, s itt is ugy van, hogy mig az egyik 
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fizet 15—20%-et, a másik fizet 5—6%-et. Ez 
egyátalában igazságtalan; az adórendszernek pe
dig egyik fő kelléke, hogy igazságos legyen. 

Ha tehát meggyőződésem szerint kellene 
szavaznom, akkor okvetlenül el kellene vetnem a 
ház elé terjesztett költségvetést; ezt azonban 
nem tehetem a következő indokoknál fogva, 
mert végre is két hónapig voltam szerenesés 
vele foglalkozni, nagyon sok köszönetet is arat
tam érte. Tudom, hogy az állam 191 millió költséget 
kiad, ezt a 191 milliót az államnak fedezni kell, 
hacsak az országgyűlés inpude meg nem tagadja. 
Miként lehetne ezt pót A ni? vagy bankó nyoma-
tása által, de ez nem lehet, ez bajos; vagy az 
országgyűlés indemnityt ád. Az indemnityt, azon
ban fíagrans törvénytelenség, mert ez által a 
törvények fölfüggesztetnek, ez fmanezialis ostrom
állapot. En részemről indemnitást sohase adnék; 
csak adnék akkor, mikor rövid időn a bajon más
kép segíteni aem lehet; de hónapokra, 9 hónapra 
imdemnitást adni, akotmányellenes eljárás, azt 
nem lehet adni. Kénytelen vagyok tehát ezen 
szerintem rósz, szerintem igazságtalan, ez arány
talan költségvetést, miután a t. háznak egyáta
lában nem szolgálhatok uj költségvetési tervvel, 
sőt ilyen költségvetési tervvel mások sem állhat
tak elő, kénytelen vagyok azt kényszerűségből 
a tárgyalás alapjául elfogadni, most először és 
utoljára, azon reményben, hogy a ház meggyő
ződve a vitákból, sőt nem is kell a háznak meg
győződni, mert nem ismerek sem a házban, sem 
a házon kivül nem találkoztam egy ember, egy 
polgárral sem, ki a jelenlegi adórendszert helye
selte volna, utáljuk, roszaljuk mindnyájan; te
hát azon reniéiryben, hogy az országgyűlés végre 
a mit két év előtt tenni kellett volna, megteszi 
és az adóreformot meg fogja tenni. (Helyeslés 
johh felölj 

S C h v a r c z G y u l a : T. ház! (Zaj.) Mi
dőn a kormány az előirányzott javaslatot elő
terjeszti, maga sem veszi talán észre, mennyire 
lealázza Magyarországot saját maga és az egész 
Európa előtt. (Jobb felől ellenmondások.) Mi a 
vezéreszme (Zaj) a kormány előirányzati javas
latában, az, (Pulszky Ferencz közbekiált: Fizessünk!) 
hogy ne Magyarország szükségei elégíttessenek ki 
első sorban, hanem hogy oly érdekek fedeztesse
nek, melyek a legjobb esetben közömbösek Ma
gyarországra nézve, igen igen gyakran, azonban 
ugy szólván élet-halál tusát vivnak Magyarország 
érdekeivel, nyíltan vagy alattomban ugy, a hogy 
épen Európa constellátiója hozza magával. 

Bátor leszek röviden egybefoglalva (Fölkiál-
tisők jobb felől: Jó is less!) elmondani mind a 
fedezet, mind a szükségletre nézve azokat, miket 
tisztelt párttársaim elmondandókul még fen-
hagytak. 

A fedezési rendszerre nézve első kérdés az 
adó kérdése. Előttem szólott t. képviselőtársam 
az adórendszer bonezolgatásánál a fősúlyt a föld
birtokra fektette; hivatkozott többek közt 116 
millió vagyon jövedelemre, mely a eatastralis 
számitások eredménye. Én hozzá teszem, hogy 
bármennyire igazságtalanok is a eatastralis fel
vételek, mint Dudley Baxter, Angliának egyik 
közgazdája az angol nemzeti jövedelemről irt mun
kájában mondja, hogy ezen eatastralis föltételek 
soha a valódi vagyonértéket fel nem világosithat
ják, mely kijelentése ezen angol közgazdának a 
porosz közgazdák részéről Poroszország vagyon
értékére nézve hasonlólag viszhangra talált; kény
telen vagyok alapul ezen megjegyzést a eatastralis 
felvételekre nézve Magyarországon is fölvenni: kény
telen vagyok pedig azért, hogy annál kevesebb le
hetőséget hagyjak fen az ellenfél részére netaláni 
ellenvetéseinek. En az ily összehasonlitásoknál nem a 
minimumot, hanem a maximumot veszem tekintetbe. 

Az mondatott az ellenzék részéről, hogy 
az adó átalában véve nagy és majdnem elvisel-
hetlen; a t. kormánypárt részéről pedig nem 
csak e házban, hanem különösen a politikai iro
dalom terén az mondatik, hogy annyiban ugyan 
igaza van az ellenzéknek, a mennyiben az adó 
nagyobb, mint volt a múlt évben, nagyobb, mint 
volt ezelőtt néhány évvel; de azt tagadja a t. 
kormánypárt, főleg pedig annak állambölesei, 
hogy az államadó nálunk oly nagy volna, hogy 
felülmúlná a nép erejét. 

Én bátor leszek erre nézve következő szá 
mokkái szolgálni. Mellőzvén a nemzeti vagyon 
értékének azon mennyiségét, melyet a bécsi 
pénzügyminisztérium az 1851 — 57. évekre kö
rülbelül kilátásba helyezett és melyhez b. Czör-
nig ugyanakkor magánszámitás utján eljutott: 
tudjuk, hogy a magyar-osztrák monarchia ösz-
szes vagyonértéke ezen számítás szerint 10,000 
millióra van becsülve, és Magyarországra ebből 
nem esik fele, de nem esik egy harmadrésze sem. 
A vagyontőke értékét azonban nem elemezem, 
hanem folyamodom azon adatokhoz, melyek a 
bécsi hivatalos összeállítások alapján legújabban 
több közgazda, többek közt Bloek által, a nem
zeti vagyonérték jövedelmeire nézve fölvétettek; 
és itt is mindenesetre a maximumot fogom föl
venni. Azt olvassuk ezen hivatalos adatokból 
létrehozott összeállításokból, hogy az osztrák
magyar monarchia összes nemzeti jövedelme 
évenkint a legújabb magas árakat felvéve 12,700 
millió frankra rug. Ez oly maximum, melyet 
senki közülünk elhinni nem fog; de fölveszem 
ezen maximumot, s fölveszem azon arányt, mely 
a vagyontőke értékére nézve Magyarországban 
mutatkozik a másik féllel szemben és meg fog 
a t. túloldal nekem engedni, hogy e tekintetben 
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4000 millió frankot Magyarország részére föl
venni csakugyan túlzás lesz. De vegyünk föl 4000 
millió frank jövedelmet. Azok, kik abból ítélik 
meg a nemzeti jövedelmet, hogy az összes adót 
elosztják a lakosság számával, hibásan számíta
nak, mert ott van Hollandia, melynek lakossága 
csekély számú, mégis gazdag, és vannak más 
országok, melyek valósággal sokkal nagyobbak 
és sokkal szegényebbek. A valóságos kulcs erre 
nézve nem lehet más, mint az, melyet nyerünk, 
ha a nemzeti jövedelmet osztjuk el a lakosság 
számával. 

Az átlag, mely ekként származik, 285 frank. 
Frankot említek azért, hogy könnyebben con-
frontálhassam adataimat azon államok adataival, 
melyeket párhuzamba állítani kívánok. 

Magyarországnak átlagos jövedelme egy-egy 
lakosra 285 frankot tesz; adót pedig fizet egy-
egy lakos 20 frankot. 

Angliában a nemzeti jövedelem átlaga 615 
frank, az egy-egy lakosra eső adó ugyanott 51 
frank; Francziaországon 598 frank esik jöve
delemként és 33 frank adóátlagként; Poroszor
szágon átlag jövedelem 455 frank, adóátlag 19 
frank; a „másik félen" a jövedelmi átlag 400, 
adóátlag 30 frank. E tekintetben tehát Magyar
ország áll a legalsóbb fokon. De azt is meg fog
ják önök, uraim, engedni, hogy annak, kinek 
685 vagy 598, vagy 455 frk jövedelme van, köny-
nyebben lehet nélkülözni 51, vagy 33, vagy 19 
frankot, melyet az adóra fizet, mint annak, ki
nek csak 285 frank jövedelme van, és abból 
kell az adóra 20 frankot fizetni: inert ott csak 
az élet kényelmeiből kell levonni valamit; itt, 
ugy szólva, a betevő falatot adjuk oda. Egyéb
iránt a főkérdés itten nem az, hogy vajon az 
adórendszer magában véve saját határain belől 
nem igazságtalan-e? Sokan bevallák ennek igaz
ságtalan voltát, ós én megengedem azt, a mit 
igen szépen fölvilágosított az előttem szóló is ; 
de itt a kérdés csak az, hogy az adó oly nagy-e, 
hogy azt elbírja a nép, vagy nem? 

Előbbi összeállításaimból látjuk, hogy Ma
gyarországot sokkal nagyobb teher nyomja, mint 
bármely más országot Európában; ez áll az ál
lamadóra nézve. 

Az állami adókon .kívül vannak még köz
ségi költségek is; ezeket azonban a kormány 
nem állította össze. De ha nem is tudjuk a fő
összeget, tudjuk azt, a melyen tul az nem me
het, és ismerjük községeink nyomorát, ismerjük 
az undok deficzitet, melylyel még szabad királyi 
városainknak is küzdeni kell. Belgiumban és 
Olaszországban, miként mindenki meggyőződhe
tik, a közművelődési czélokra fordított összegek 
áljami költségvetései sokkal nagyobbak, mint az, 
mely a meddőkre fordittatik, és daczára annak 

a községi költségek is igen nagy mértékben több 
millióval támogatják az államháztartást. Mi tör
ténik Magyarországon? Magyarországon, miként 
a szükséglet rovatának elemezésénél látni foguk, 
aránylag csak jelentéktelen összegek maradnak 
az erkölcsi, anyagi és közművelődési érdekek táv 
mogatására és az adó már oly nagy, hogy a 
községek nem Ígérhetnek semmi jelentékeny tá
mogatást ezen érdekekre nézve. 

Vegyük pl. a népoktatási törvényt. Én na
gyon természetesnek találom, hogy . . . 

Bocsánatot kérek, nagyon zavar beszélgeté
sével a közoktatásügyi miniszter ur. (Jobb felől 
ellenmondás és felkiáltások: Es as elnök dolga! Bal 
felől: Igaza van ! Halljuk !) Nem tettein volna e 
megjegyzést, ha nem tisztelném annyira az illető 
miniszter urat, mint állambölcset . . . . (Zaj jobb 
felől.) 

E l n ö k : Képviselő urnák nincs joga ily 
megjegyzéseket tenni; én pedig nem találtam, 
hogy a házban oly zaj lett volna, miszerint be
szédét nem folytathatta volna. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

S c h v a r e z G y u l a : Azt hiszem, ha a 
szónok valaki által zavartatik, azt nyilvánít
hatja. 

E l n ö k : Kérem, tessék folytatni beszédét. 
(FelkiáUások jobb felől: Dologra!) 

S c h v a r c z G y u l a : A népoktatási tör
vény öt százalékot helyez kilátásba a köz
ségi költségvetés részéről. Mi ennek az értel
me? az, hogy ott, hol a közoktatási költségve
tésnek támogatására leginkább szükség van, a 
szegény községekben, a hol semmi vagy rósz a 
népoktatás, ott az adó amugyis oly nagy levén, 
hogy e község költségvetését komolyan emelni 
nem lehet, s ott e községi támogatás nem fog 
realizálható lenni. Azonban nem csak községi 
szükségletekkel kell nekünk küzdenünk, hanem 
közlekedési, ipar, szegényügyi, közegészségügyi 
szükségletekkel is. Látjuk, hogy az állam ház
tartási költségvetés alig valamit hagy fön köz
művelődési, anyagi czélokra. Látjuk, hogy meny
nyire üdvös dolog a támogatás nagyobb részét 
a községekre hárítani. Mert hiszen, ezek után 
azt hiszem csak mindenki belátja, hogy nem fog
ják jelentékeny mérvben emelni azon támoga
tást, melyet különben várhatnánk. A megyei 
netán javaslatba hozandó költségvetés támoga
tásához e részben kötött remények — azt hi
szem, szintén mindenki bevallja — szintén ma
gától elesnek, miután az államadóval a községi 
adót is komolyan emelni józanul bizonyára sen-
kisem fogja nálunk kívánatosnak tartani. 

Azonban nem csak az adónak nagysága az, 
mely a fedezet elemzésénél bennünket elrémít, 
maga azon kétségbeejtő helyzet, mely az oszt-
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rák-magyar monarchiának pénzügyei felett le
beg, az, a mi leginkább aggodalommal tölti el 
minden hazafi kebelét. 1849-től 1866-ig, tud
jak, ezer kilenezszáz millió forinttal szaporodott a 
évenkinti deficitekből az osztrák államadósság; 
jelenleg azt halljuk, hogy titkos deficitek van
nak : deficitek 300 millió forint értékig! Nem 
tudom valóban igy van-e; annyit azonban tudok, 
hogy mindenkinek meggyőződése e házban, hogy 
a deficit lavinaszerüleg fog felszaporodni még 
béke idején is. Mi történik, ha az ágyuk ismét 
megdördülnek ? Erre a feleletet magára a t. házra 
bizom. 

A mi a szükségleteket illeti, bátor vagyok 
arra nézve a következőket megjegyezni. Szük
ségleti rovataink átalában véve a legszomorúbb 
helyzetet mntatják, melyben egy állam létezhe
tik. Ha valaki egybeállítja az összes európai 
költségvetéseket, még pedig akként, hogy felem
iitvén az összes államkiadást és bevételt, egy 
külön rovatba helyezi az államadóssági kiadáso
kat, mint a melyekkel a meglevő rendszer je
lenleg már nem polemizálhat, és külön rovatba 
állítja azon kiadásokat, melyek a hadügy, ten
gerészet , udvartartás , pénzügy , lovagrendek 
stb. tekintetében történnek; és ezen rovathoz 
számítaná azon adót is, minőt p. Ruménia 
fizet a szultánnak s minőt fizetünk mi quóta 
alakjában az osztrák „birodalomnak" ; a másik 
rovatba beirja a tulajdonképeni államkiadásokat, 
minők nem csak az összes közoktatásügy, nem 
csak azok az összes közegészségi, szegényügyi, 
közlekedési, közmunkai, ipari, földművelési és keres
kedelmi ügyre, hanem az összes közigazgatási, tör
vényhozási és igazságszolgáltatási ügyekre te t t 
kiadások; ha, mondom, valaki e rovatokat igy 
állítja egybe, akkor bizonyára setét képét nyújt
ja Magyarországnak; mert Európának egyetlen 
egy államában sem áll ily nagy aránytalanság
ban a termékenyítő és tulajdonképeni államki
adások összege a merőben meddő és népérdekel
lenes kiadásokhoz, mint Magyarországon. E részben 
nem fogom a t. házat untatni és nem fogom 
felolvasni azon táblázatot, melyet összeállítottam. 
(Halljuk!) Ha valakinek a t . képviselő urak kö
zöl kételye van, bátor leszek vele azt az ülés után 
azonnal közölni. Magyarországon a termékenyítő 
és tulajdonképeni államkiadások összege alig egy 
hatodát képezi a meddő és nép érdekellenes 
kiadásoknak. Európának egyik államában sem 
létezik ez aránytalanság. Es e szégyent még in
kább tetézi az, hogy Törökország is kedvezőbb 
állapotban látszik lenni e tekintetben, mint mi. 
Mondom „látszik lenni", mert nem vagyunk tisz
tában az iránt, mennyi hitelt érdemelnek azon 
számok, a melyek e tekintetbe Törökországra 
nézve félhivatalos utón hozzánk átszivárogtak. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f; ív. 

Mi okozza tehát ezen nagy aránytalansá
got? Okozza — igen sokan elmondták már — 
a közösügyes alku és a közösügyes alku hatá
rain belül azon politika, melyet a jelen kormány 
követ. A mi a közös ügyeket illeti, tudjuk, hogy 
nem csak a hadügy és a tengerészet vesz rop
pant összegeket igénybe: a külügyekre is oly 
kiadások történnek, a melyek Magyarországra 
nézve aránytalanok, tekintve a más államok által 

, tet t ilyféle kiadásokat. De különösen a pénzügy 
az, mely nálunk roppant so!;at fölemészt. Az 
mondatott e részben, hogy a közösügyes alku 
megköttetett és a delegatiók vannak feljogosítva 
ezen tárgyak felett vitatkozni, illetőleg dönteni. 
Azt hiszem, okvetlenül a mi kötelességünk e té
ren az eszméket tisztázni. 

A hadseregre nézve az mondatott különö
sen, hogy a nagy hadsereget fen kell ta r tani , 
mert különben Magyarország elpusztul. E rész
ben jelenleg nem fogok bővebb elmélkedésbe bo
csátkozni, legyen azonban szabad csak a követ
kező megjegyzést tennem. 

Az első kérdés az : vajon szükséges-e, hogy 
Magyarország, illetőleg az osztrák-magyar mo
narchia annyi katonát tartson, oly rendszer alap
ján, mint a jelenlegi, és hogy annyi katona húzza 
a napi dijat mint jelenleg 1 és vajon nem volna-e 
lehetséges a keretek és a legénység tekintetében 
más rendszert p. o. a porosz rendszert be
hozni ? 

Jelenleg mellőzöm ftzen kérdés bővebb fej
tegetését, hanem áttérek azon kérdésére, mely 
szintén jelentékény és melyre nézve a t . jobbol
dal sem fogja mondhatni, hogy e részben, daczá
ra a háborús fellegeknek, nem lehetne javítani. 
Ez az osztrák tiszti karnak és különösen a tábornok
karnak túlzott nagy száma. Franeziaország vo-
lódi katonai állam volt egész e pillanatig és 
Francziaországnak 519 tábornoka volt akkor, mi
dőn minden erejét, minden kilátását a hadse
regbe, a condottierekbe helyezte. Poroszország 
tudjuk győzött Szadovánál; hét nap alatt meg
semmisítette Ausztria azon bálványát, melynek 
a nép érdekei évtizedeken át feloldoztattak. Po
roszországnak hány tábornoka van? 205. Es 
hány van Ausztriának, mely 7 nap alatt Poroszor
szág ellenében szintúgy, miként 1859-ben Olaszor
szágban elvesztett mindent, mely az egész hadjárat
ban egyetlen csatát sem nyert ? Ausztriának van 
570 tábornoka. Tehát ott 200, it t 570. Ez cse
kélységnek látszik, de azt hiszem, meglehetne 
őrizni az európai sulyegyent azon értelemben, a 
mint azt az osztrák-magyar politika fogja fel, 
ha ezen tábornokok száma kissé lejebb szállít
tatnék is. 

De vannak más pontok is. I t t van például 
a ruházat kérdése. Én nem látom á t egyáta-
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Ián, mért szükséges minden egyes osztrák-ma
gyar katona csákójára oly nagy ércz-lemez, mely 
az államnak közel százezer forintjába kerül. 
Nem látom át, mért szükséges a katosaság ru
házatára oly költséges fehér posztó, melynek 
tisztán tar tására annyi kréta, sőt több kréta 
kell talán, mint az iskolákban a táblákra. (De
rültség jobb, helyeslés bal felől.) 

Nem látom át, mért kellene épen az a 
drága fehér posztó, mely a kiadásokat annyi ez
rekkel szaporítja. Nem látom át, mért kellenek 
a lovasság számára e különösen költséges nyergek 
szerszám stb., melyeknél — miként a katonai lapok
ból látjuk — bizonyára lehetne tetemes megta
karításokat eszközölni. Fölemiitek még egy cse
kélységet is. (Halljuk!) Nem látom át, mért 
szükséges a béke lábon 330 ezer, sőt, hozzáértve 
a határőrvidéket, 380 ezer, és hadi lábon 800 
ezer főnyi osztrák-magyar katona mexpresible-
jén a fehér zsinór, mely magában véve szintén 
annyiba kerül, a mennyinek költségével egy ta-
nitó-képezdét , gymnasiumot el lehetne látni. 
Azt gondolják, uraim, hogy az osztrák-magyar 
hadseregnek mind e csekélységekre szüksége van, 
hogy talán biztosítják azok az osztrák-magyar 
hadseregnek a győzelemképességet ? En azt hiszem, 
mindezeket meg lehetne kímélni; és ha volna 
parlamentarismus, csak egy olyan is, minőt a 
67-ki alapon kivívhatnának , akkor bizonyára 
önök mind e költségeket megkímélhetnék, és 
adhatnák kórházakra, iskolákra, vagy pedig fordít
hatnák a bírák fizetésének javítására. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Más pont is van itt, a mit lehetetlen föl 
nem említenem. Teszem ezt — kijelentem előre — 
egész loyalitással és előre tiltakozom, ha valaki 
e tekintetben loyalitásomat kétségbe vonná. 
{Halljuk!) E pon t , t. ház! az udvartartás 
pontja. A divó monarchia elve azt hozza magá
val, hogy a fejedelmet, az uralkodó házat ne, 
hanem annak tanácsosait vonjuk feleletre : nem 
is a fejedelemhez, hanem tanácsosaihoz szólok. 
A magyarországi udvartartásra a jelen 1870-ki 
államköltségvetési előirányzatban 3.650,000 fo
rint szerepel. Én megjegyzem uraim, a leg
újabb európai államköltségvetésekben az udvartar
tás költségeit megtekintettem, és mit találtam'] 
Azt találtam, hogy a leghatalmasabb állam 
fejedelmi udvara — az angol udvar — beéri 5 
millióval: nem látom á t , mért volna tehát 
illoyalis kérdeni azt, hogy szükséges-e 3 millió 
6 százezer forint Magyarország udvara fen tartására ? 
Egyébiránt megjegyzem , tökéletesen érzem a 
helyzet nehézségét és ne vesse senki szememre 
azt, hogy én talán a döntő körökben kellemet
len benyomást, izgalmat akarok előidézni a ma
gyar országgyűlés iránt. En csak azt akarom, 
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I hogy, ha már az udvartartásra 3.650,000 forintot 
szántak, adjanak legalább hason arányban anyag 
érdekeink támogatására is. Es hogy ezt tenni 
lehessen, űzzenek oly politikát, melynél fogva a 
hadügyi, pénzügyi rovatot tetemesen le lehessen 
apasztani. Valóban, uraim, -meggondolták önök, 
hogy inig Magyarországnak az udvar tar tása 
3.650,000 frtba kerül, 153 millió rendes állami 
kiadás mellett, addig Magyarország az igazság
ügyre kevesebbet költ, mint az udvartartásra, 
t. i. az igazságügyre nem költ többet 3.200,000 
ír tnál! Fussanak végig Európa alkotmányos vagy 
pseud-alkotmányos államain , és nem fogják 
ezen aránytalanságot találni sehol! A vallás- és 
közoktatásügyminiszterium budgetje 1.800,000 
forinttal szerepel, épen felével annak, a mi az 
udvartartásra kell, mert hisz 1.800,000 frt épen 
felét teszi 3.600,000-nek. (Igás! a jobb oldalon.) 
Hogy pedig ne gondolják uraim, hogy én a 
többire nézve is csupán a levegőből beszélek, 
nagyon röviden fogok néhány számot fölolvasni. 
Belgiumban az igazságügy 15 millió, a vallás
os közoktatásügy 11 millió, az udvartartás pedig 
3 millió frankba kerül. Az igazságügy tehát 
ötször annyiba kerül, mint az udvartartás, nálunk 
kevesebbe; a vallás- és közoktatásügy majdnem 
négyszer annyiba. Hollandiának pedig, melynek 
állami kiadása évenkint 110 millió frt, az udvar
tar tás , a mint hiszem hogy tudják, 600,000 fo
rint és nem többet tesz összesen. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Elég is az! (De
rültség.) 

S C h v a r c z G y u l a : Az igazságügyre 
Hollandiában 2.900,000, a vallás- és közokta
tásügyre 2.400,000 forintot költenek. Vegyük 
Francziaországot, melylyel, mint a személyes 
uralom megtestesülésével önök folyvást rémitnek 
bennünket, a liste civile és az ajmnageok 26 
millió frankot tesznek, de az igazságügyre 33 
millió frank megy ós a közművelődési szükségletre, 
ide nem számítva a kultust, több megy 4-6 millió 
franknál. Olaszországon az udvartartás 13 millió 
lírába kerül, és it t lehetetlen, hogy meg ne 
említsem azon lélek emelő tényt, miszerint 
Victor Emánuel király nem rég önmaga négy 
millió lirát engedett el az udvartartás költsé
geiből. Ugyanezt te t te nem rég a portugál 
király is. Olaszországban azonban az igazság
ügyre 32 millió lira megy, a közoktatásügyre 
pedig 15 millió, Svédországban az udvartartás 
1,400,000 forintba kerül, az igazságügyre 2 
millió 3 százezer, a vallás- és közoktatásügyre 
pedig 2.500,000 megy. Poroszországban , a 
melynek királya pedig, azt hiszem, szintén elég 
hatalmas ur, s az ö nagyhatalmi állását szintén 
emlegetik, a porosz királynak összes udvartartási 
födözete áll két rovatból, az egyik rovat alá a 



S7. országos üíés január 17. 1870. 227 

korona fidei commissumainak jövedelmei esvén, 
a mi évenkint 2,573,000 tallérra rug, egy része 
aranyban, a másik pedig 1.500,000 tallért tesz 
ki, melyet mint dotatiót adnak a budgetböl. 
Ennélfogva az összes udvartartás 4 millió s 
néhány, százezer tallérba kerül. Vegyék önök az 
osztrák-magyar monarchiát: i t t az udvartartás 7 
millión felül kerül, és vegyék azt, hogy Porosz
országon ugyanakkor az igazságügyre több mint 
16 millió tallért, a vallás- és közoktatásügyre 
6 millión fölül költenek. 

A dolgok ily állásában tisztában vagyunk 
a helyzettel. 

Röviden megemlítem a külügyet. Porosz
ország a külügyre is sokkal kevesebbet költ-
Ausztria-Magyarország a külügyre is többet köl
tenek, mint a többiek valamennyien ; a porosz 
és az angol pedig határozottan kevesebbet köl
tenek, mint az osztrák-magyar monarchia. Az 
osztrák-magyar monarchia 4 milliónál többet 
költ a külügyekre, de vajon indokolva van-e ez? 
Azt hiszem, tán nincs egészen indokolva. Egy pár 
nappal ez előtt hallottuk és olvastuk, hogy a száz-
ezerekbe kerülő párisi nagy követség, melynek 
parfumos szökökutain és pompás táncztermekké 
átalakított kertéin annyira elandalodtak a nem
zetközi highlife hölgyei, e párisi nagy követség 
tudjuk, hogy kevéssel azelőtt, midőn Ollivier-
nek már zsebében volt a kinevezés, azt irta 
Bécsbe, hogy az egész dologból nem lesz semmi. 
E részben felvilágosítást lehet meríteni a bécsi 
lapokból. (Derültség bal felölj. 

Az 1867-ki kiegyezés elvette a külügyeket 
a magyar parlament ellenőrzése alól; de ott 
van egy czikk, mely fenhagyta annak lehetősé
gét, hogy oly külügyekre nézve, melyek nem 
mind a két félt közösen érdeklik, magyar kül-
képviseltetés vagy legalább konzulság léte
síttessék. 

Nem akarok most azon kérdésbe bonyo
lódni, vajon azon képviseltetések különleges ma
gyar érdekben, melyeknek nyomát látjuk a tör
ténelemben — nevezetesen azon időben, midőn a 
magyar országgyűlés a szultánhoz küldött két 
képviselőt — vajon nem állhatnának-e fen még jelen 
helyzetünkben is. Nagyon jól tudom, hogy más az 
eset Luxenburggal, mely személyes unióban áll 
Hollandiával, Parisban külön luxenburgi képvise
lőt tar t , jelenleg Jonas államtanácsos személyében, 
a külön hollandiai követ mellett; de felhozom a 
konzulságokat. 

Felemlíthetném még egyébiránt a külképvi-
seltetésnek azon mozzanatát is, hogy egy lovag
rendnek Bécsben a követsége még mindig fön-
áll, ki nem áll ugyan első sorban a nagy álla
mok követei mellett, de ott áll Wűrtemberg és 
Szászország souverain államok követei társasá

gában. Míg tehát egy lovagrendnek, ezen közép
kori maradványnak külön képviselője van: addig 
Magyarországot oly diplomatia képviseli, mely, a 
hol csak lehet, eltitkolja, hogy a magyar-osztrák 
államé^ hanem csak „osztráknak" tekinti magát. 
(Felkiáltások jobb felől: Hol ? Hol ?) íme ott van 
Xantus esete, ki elmenvén a világ-járó expedi-
tióra, tudjuk mennyi, ha nem is jegyzékváltásba, 
de legalább levelezésbe került annak kivívása, 
hogy az osztrák-magyar jogczim ez expeditiónál 
gyakorlatilag is elismertessék. 

A konzulságokra nézve azt mondják: igen, 
lehetne konzulságokat állítani, de nincs rá 
pénz. Mi ennek az oka? Az, hogy az önök jelen 
rendszere, a közösügyes politika, nem engedi ezt 
tenni. A közoktatás, közlekedés, ipar, kereskedés 
és földmüvelés átalában véve a legmostohább 
támogatásban részesülnek és mégis azt mond
ják önök, hogy czélszerü, korszerű reformokkal 
segíteni lehet a helyzeten. Meg nem foghatom: 
mit értenek önök a reformok alatt? Vajon hi-
szik-e azt, hngy a nélkül, hogy az adókat jelen
tékeny mérvben ne emelnék, képesek lesznek erre ? 
Látjuk, hogy az igazságszolgáltatás egyik része, 
a birói hatalom gyakorlására vonatkozólag, a 
törvényjavaslat meg van hozva és az még sincs 
életbe léptetve, és pedig azért, mert pénz nincs; 
meg tán egyúttal azért is , hogy függőben 
maradjanak azok, kik hivatalba vágynak. Egyéb
iránt uraim! engedjék meg, hogy e részben az 
önök javaslataira hivatkozzam. Önök elvették a 
birói választás jogát, s azt mondották, a birói 
hatalmat tudni fogják más oldalról függetlenné 
tenni. Én nem tudom, hogy oly birói fizetések
kel, minőket önök maguk javaslatba hoznak, az 
élet ily nagy drágasága\ közepett hogyan fogják 
a birói állást oly függetlenné, oly tiszteltté tenni, 
mint a milyen az Európa többi népeinél. 

Átalában véve, uraim, nemcsak a közös
ügyes állapot, de maga azon politika is, melyet 
a jobb oldal, és a kebeléből kifolyt kormány foly
tat, teszi lehetetlenné, hogy a kiadásokba más be
osztást hozzunk be, és hogy gyökeresen refor-
maijuk az adórendszert: mert mindaddig, a míg 
önök a pápával és a szultánnal szövetkezned, 
engedjenek meg, nem fogják leszállíthatni az, 
adókat. 

Azt mondják : a külügyi helyzet maga ha
tározza meg a külügyi politikát s figyelemmel 
kell lennünk Ausztria e tekintetbeni nehézségeire, 
azon fellegek, melyek felettünk, lebegnek, nem 
engedik, hogy Ausztria kezdje meg a lefegyver
zést. Ezt mondják önök. Igen. De hát meg van
nak-e győződve önök, hogy a lefegyverzést ily 
politika mellett csak valaha is meg lehessen kez
deni! Én azt hiszem, a népek Európa-szerte 
akarják, hogy a lefegyverzés minél előbb meg-

29* 



'228 97. országos Bíés január 17. 1370. 

történjék, és ha önök nem tartják lehetségesnek 
azt, mit a népek Európa-szerte akarnak, akkor 
önök nem az igazi úton járnak: mert a népek 
akaratá t föl lehet ugyan tartóztatni, de nem 
hosszabb időre visszafojtani. En azt hiszem, hogy 
jobban tennék azok, kik még mindig egy Szado-
váért kárpótoló csata-nappal kecsegtetik a leg
főbb hatalmat, ha megmondanák neki, hogy 
történjék bár jobb stratégiai rendelkezés; legye
nek ügyesebb vezérek, olyanok, kik nem ebédel
nek naponta 6 óráig; legyenek bár jobb fegy
verei az osztrák seregnek; ne legyen bár ott a 
szolferinói szél és por ; ne a chlumi köd és ne a 
szadovai füst: mégis híjába számit ily módan a 
czélhozjutásra. Gyarló tanácsadói a koronának 
azok, kik azt mondják: gondoljunk visszafogla
lásra gondoljunk megboszulására azon sérelmek
nek, miket fegyvereink szenvedtek! Ha önök 
nem ezt tartanák szem előtt, hanem dédelgetnék 
a patrimonialis hatalmat olyan biztatásokkal, 
melyek annak csak megrontására vezetnek : ak
kor inaugurálhatnának olyan politikát, mely a 
népek jólétéré vezetne; akkor bátran kezdhetnők 
meg a hadsereg leszállítását. Igen, én meg va
gyok győződve, azok, kiket, most mumusokul állíta
nak föl, hogy ha látnák, hogy az osztrák-magyar 
monarchia csakugyan a népnek akaratára s valódi 
parliamentalismus alapjára van fektetve, nem tudom 
hinni, hogy ez esetben akármelyik hatalom: akár a 
porosz, akár az orosz megtámadni merné a né
pek ily valódi szövetségét. Vájjon mire számíta
nak azok, kik az osztrák-magyar monarchiát ve
gyük hogy csakugyan fenyegetik ? Arra, hogy majd 
ellentétbe hozzák Magyarország érdekeivel azon 
népeket, melyek Magyarországot csak támogatni 
foghatnák azon esetben, ha Magyarország szakit 
a patrimonalismus eddig hagyományos politiká
járól. Azt mondják nekünk: az orosz i t t áll, és 
a szerbek, románok, görögök, bolgárok alig vár
ják, hogy bennünket elnyeljenek. En megenge
dem, hogy ezen népek elégületlenek, és hogy 
ezen népek kacsintgatnak még az oroszra is. De 
miért ? Mert önök politikája hajtja őket az orosz 
politika karjai közé. (Derültség a jobb oldalon). 
Azért ezen népek föl fogják tudni építeni a be
teg török birodalom romjain azon államokat, a 
melyek megalkotására őket a közművelődés és sza
badság képesitik; államokat, melyek egykor Orosz
országot nem propagálni, hanem azt föltartóztatni 
fogják; de ne csodálkozzanak, ha jelenleg önök 
szövetkezve a szultánnal, nyíltan, minden meg
gondolás nélkül, ugy szólván kihivólag , ha 
mindé népeket most önök arra késztik, hogy ők nem 
Magyarországnál, hanem Oroszországnál s egy-
átalán magyarellenes politikánál keresik a támaszt. 

És most legyen szabad befejeznem beszéde
met. Azt hiszem, eléggé indokoltam, t . ház, 

azon állításomat, hogy azon előirányzati javas
lat, mekyet a kormány elénk terjesztett, meg
gyalázza Magyarországot saját maga előtt, meg 
Európa előtt. Ez az ered menye magának a kö
zösügyes alkunak, de eredménye azonfelül a 
közösügyes alku határain belül azon politikának, 
melyet önök űznek. Mert én azt hiszem, t. ház! 
ámbár a personal unióra törekszem minden alkot
mányos utón egész erőmből, hogy még magán az 
1867-iki alapon is más költségvetést terjeszthet 
nének önök a ház elé: akkor, ha akarnának és 
tudnának. Pártolom Simonyi javaslatát. (Élénk 
helyeslés és éljenzés bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A pénzügyminisz
ter ur, ugy látszik, most kezdi szeretni az ellen
zéket (Halljuk!) és jobban szereti, mint a maga 
pártját : mert, ugy tetszik, hogy mi az ő mal
mára hajtjuk a vizet. (Derültség,) Egyre pana
szoljuk, hogy a delegátió kivette kezünkből a 
közös ügyet, (Derültség jobb felől) a hadügyet, a 
külügyet, e legnagyobb fontosságú kérdéseket, 
melyeket minden budget tárgyalásánál minde
nütt különös figyelemre szoktak méltatni. Azt 
mondják, mindezekről nem lehet beszélni; ós 
mégis folyvást arról beszélünk, mire pénzt nem 
adhatunk; s utoljára a pénzügyminiszter ur azt 
fogja mondani, hogy hát beszélhettek mindezek
ről, a mennyit tetszik; az. hogy a pénz már ki 
van adva, más kérdés, de beszélhettek róla ele
get. (Derültség.) 

T. ház! En nem tartozom azok közé, kik 
azt mondják, hogy nem kell megszavazni az 
adót : én a mellett vagyok, hogy meg kell sza
vazni. (Fölkiáltás a szélső bal oldalon: Hát csak 
tessék!) Nem is tartozom azok közé, kik a nega-
tio terén akarnak maradni; hanem van egy do
log, a mi nekem nem tetszik: (Halljuk.') azon 
modor, melylyel az egész tárgyalás folytattatik, 
(Igaz! Ugy van! jobb felől.) Akik azt mondják, 
hogy : igaz, talán arra is igazat fognak mondani, 
ha én átszaladok az egészen s áttekintem az 
egészet. (Halljuk!) 

Legelőször a pénzügyi bizottság előadójának 
roszulléte miatt Pulszky Ferencz ur volt szíves 
átvenni az előadói szerepet. (Hosszas derültség.) 
Az a szerencsétlen pénzügyi bizottság örökké 
azon helyzetbe kerül, hogy előadója sohasem 
védi (Derültség) és ha védi, valóban szépen védi. 
(Derültség.) Valóban Pulszky Ferencz ur az ő 
szokott nonchalance-modorával előáll s azt mondja; 
vegyék elő az urak a jelentést, - ott meg van 
minden; s azután szépen elmondja, hogy mit 
végeztek a delegátióban: javát Bécsben elköl
töttük, a mi pedig konyhára való megmaradt, 
arról beszéljenek most az urak. (Derültség.) 

Az én véleményem az egészre az, hogy a 
budget tárgyalásánál nem lehet azon fontos dol-
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gokról beszélni, melyeket elkezdett a múlt ülés
ben pl. Ivánka képviselő ur és most Schvarcz 
Gyula barátom igen érdekesen felhozott. (Jobb 
felől: Nagyon érdekes !) Legyenek meggyőződve, én 
nem fogom őt követni, mert ha követném, fel
szólalnék azon szultán elleni nagy harag ellen : 
(Derültség) mert megvallom, a szultánt a pápá
val összekeverni nem szabad, (Áíalános derültség) 
mert tessék a szultánról, mint egyes emberről, 
beszélni, a mit tetszik, hanem mellette van a 
török nemzet; beszéljen a világ akármit a régi 
classicus népekről, én azt mondom, hogy a török 
egy becsületes, derék nép, és becsületesebb a 
hellász nép utódainál, (Átalános derültség) és én 
mint magyar honfi fajrokonomat meg nem fo
gom tagadni. (Helyeslés.) De nem azért mondom 
ezt, mintha Schvarcz barátomnak nem volna iga
za. (Nevetés jobb felől.) 

De menjünk végig a budget eddigi tárgya
lásán, mert szép volt ez a tárgyalás. Vegyük 
csak, hogyan folyt a dolog. (HalljttJc!) 

Tisza Kálmán képviselő ur kimondotta igen 
egyszerűen — a ki nem szokott haragudni — 
látjátok, mi lett belőle Hatjátok, a miről most beszé
lünk, annak a java már lefolyt a delegátióban. 
S itt szerettem volna, ha Pulszky ur, a ki ott 
volt, elmondta volna, mi folyt a delegátióban? 
No de erről nekünk nem szabad beszélnünk, ez 
nem a mi körünkbe tartozik. Azután jön a 
nyugdijak kérdése külön. 

Ekkor előáll Móricz Pál ur — elmondom, 
a hogy történt a dolog, ezt nem veheti rósz né
ven neki senki — tovább ment és engem kissé 
meglepett, hogy többet tud az osztrák budget-
ről, mint mi tudunk a magyar budgetről és 
számokat is hozott elő. Valóban igen érdekes, 
hogy a miniszterelnökség költségvetése sokkal 
drágább Magyarországon, mint az odavaló cen
tralis kormányé most Bécsben. 

P u l s z k y F e r e n c z : Jobb is ! (De
rültség.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A budget tárgya
lásánál levén, ezen pár számot még is kell 
hogy elmondjam. Azt mondta, hogy a miniszter
elnök 55,000 forint, a belügyminiszter 13,000 
forint, a közlekedési minisztériumnál 42,000 frt, 
az igazságügyminiszteriumnál 42,000 frt és a 
vallásügyi miniszter 46,000 forinttal olcsóbb ; ha
nem jött egy igen jó közbe, az t. i., hogy elis
merés nyilváníttatott a pénzügyminiszter részére 
a ház által, azért, hogy olcsóbb és gratulált ne
ki a ház; hanem persze annak a pénzügyminiszternek 
ott 298 millió van kezelése alatt, a miénknek 
csak 190 millió. Tovább menve, előhozatik a 
földadó. Mi, kik külföldön voltunk, tudjuk, hogy 
a magyarországi földek nem oly jövedelmezők, 
mint az osztrák földek, hol a petrezselem töb

bet jövedelmez, mint Erdélynek minden kukori-
czája. fDerültség.) Hogy az osztrák 36 millió 
földadót fizet, és Magyarország, ez a puszta, dé-
sert, vad föld 33 milliót és mégis mi magyarok 
annyira hátra vagyunk, ezt mondják minden
ben ; ugy látom, adófizetésben előre vagyunk. 
(Derültség.) Továbbá a kereseti adó 7 millió itt, 
7 millió túl. Már hogy annyit keressen a ma
gyar ember, mint a német, azt nem merném 
ráfogni; hanem az, hogy utolértük industrialis 
adóban, az áll. Mindig azt mondják, hogy nem 
dolgoznak Magyarországon: és mégis adót annyit 
kell fizetni, mint ott. 

Miután Móricz Pál ur ezt elmondta, akkor 
elő áll b. Kemény Gábor. Valóban nekem ugy 
tetszik, hogy a minisztérium nem sokat törődik 
az egész dologgal; csak beszélje ki magát az el
lenzék, mi csak szavazni fogunk; hogy pedig nem 
sokat ád az egész ügyre, abból látom, hogy a 
báró urat rukkoltatta elő. (Derültség.) Szivből 
örvendek, mint erdélyi ember, ha erdélyit hal
lok szólani. 0 tehát előáll és a legnagyobb 
hangon szól. Uram, a delegátióban Kulin mi
niszter sem beszél oly fitymálólag, mint báró 
Kemény, a mi észrevételeinkről, a mik tétettek 
a budgetre. 0 röviden azt mondja: politikai tő
két akarnak az urak csinálni, de az urak csak 
egérfarkakkal bajlódnak. Ily fitymáló beszéd 
után az ember valóban azt gondolhatná, hogy 
az egész budget kérdése nem egyéb mint egér
fark. Továbbá azt mondja: ha delegátió nem 
volna, hol beszélnénk e dolgokról. Az baj, hogy 
igaza van, hogy nincs sok eredménye tanácsko
zásainknak, mert a fő kérdések fölött nem mi 
tanácskozunk. Hanem politikai tőkét ebből csi
nálni — bátor vagyok mondani határozottan — 
nem lehet; nem politikai tőke ez, hanem készpénz, az 
adó mostani elköltése, a miről itt szó van. Egy
szerűen azt mondják, hogy mi politikai tőkét 
csinálunk és az ellenzék a népjjel koketiroz ; ez 
nagy hiba, ha teszi az ellenzék, de azt is nagy 
hibának tartom, hogy még mindig nyugdíjazzuk 
a régi beamtereket, míg a mostaniaknak a fen-
álló rendszer szerint oly csekély fizetésök van, 
hogy sok ugyan az éhenhalásra, de kevés, hogy 
abból meg lehessen élni, mert azon tömérdek 
pénzt elosztjuk, mint a verebek között apró 
részekre, a volt rendszer hivatalnokainak. Abban 
sincs igaza Móricz Pálnak, hogy nincs szüksége 
a minisztériumnak helyiségekre; igenis van, de 
ez olyan nagy legyen mint egy kaszárnya, hogy 
a minisztérium által fizetett hivatalnoknak le
gyen elég széles még menagera is, hogy abban 
mint egy gólya fészekben egy rakás veréb elfér
jen. Kemény báró képviselő ur véleményére azt 
jegyzem meg, hogy az ember küzdjön érvekkel, 
s az ellenzék érveire ne ily fitymáló modorban 
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akarjon felelni, mert igy a barát többet árt 
mint az ellenfél. (Igaz! a bal oldalon.) 

Azután Zichy Nándor gr. állott fel. Ő mon
dott igen érdekes megjegyzéseket. Tisztelettel 
szólok róla, mert ő mégis azon egyén, ki beszé
dében nem fitymál, hanem előveszi a kérdést, 
becsülettel taglalja s van manierja. (Derültség.) Azt 
mondta, hogy a budget kimutatása mind az egyes
nek, mind az államnak nem más, mfnt a nap munká
jának eredménye, és az mutatja ki a munkásság jöve
delmét; hanem hibáznék az, kilátván, hogy a jöve
delem hiányossága azt mutatja, hogy nincs elég jö
vedelme, mindig csak meglevő filléreit forgatná 
jobbra balra, és ezzel töltené a nap nagy részét. 
Nem értem a grófot, mit akar ezzel mondani. 
Azt, hogy ne beszéljünk, menjünk kapálni 1 vagy 
azt akarja mondani, hogy jó lenne két annyit 
dolgozni és két annyit fizetni, hogy több pén
zünk legyen? Ezt lehet pro et contra vitatni. 

A mint előre mondám, Simonyi Ernő urnák 
megjegyzéseit, a miket mondott, még senki sem 
czáfolta meg, pedig jelenleg is van felelősség a 
választók irányában, habár nincs utasításunk, 
hogy t. i. a földadó 1867-ben 22 millió volt; 
most 34 millió ; 64-ben a házadó 3 millió volt, 
most 6 millió, stb. Már most vegyük számba a 
különbséget, vajon mennyivel drágább ez a ma
gyar kormány, mint a régi kormány alatt? (Jobb 
felől ellenmondás.) En a német kormány alatt 
egy krajczár adót sem fizettem, de nekem se 
fizettek egy fillért sem; hanem egytől sem hal

lottam, hogy Magyarországnak ma több jöve
delme volna, legalább Erdélyben nem, mint volt 
akkor. 

Nem akarok ez ellen kifogást tenni. Csak 
a modor ellen, s azért szólaltam fel, hogy mél
tóztassék a t. többség nem neheztelni, hanem jó 
néven venni azt, hogy oly dolgokról, miket nagy 
részben elrontottak, mi legalább okoskodunk, ho
gyan lehetne helyrehozni. (Derültség.) 

Tisza Kálmán képviselő ur indítványát ter
mészetesen elfogadva... (Derültség. Felkiáltások jobb 
felől: Természetes! Felkiáltások bal felől: Ép oly 
természetes, mint hogy ott a kormány mellett szavaz
nak !) Igen is, természetesen. Csak még azt aka
rom megjegyezni, hogy jövőre legyenek szívesek 
egy kis türelemmel lenni, legalább ilyen fontos 
kérdésben, melyben nem lehet tréfálni. (Fölkiál
tások jobb felöl: Nem bizony!) A miniszter ur az 
egér farkát nem szólította meg érte, de engem 
megszólított. Ilyenkor, azt hiszem, ha csendesen 
meghallgatjuk egymást, a vég eredményben mégis 
sokkal közelebb állunk majd egymáshoz, mint a 
folytonos békétlenkedés által. Azért pártolom 
Tisza Kálmán indítványát; a nyugdijak, azon po
litikai tőkék kérdését azonban jövőre kívánom 
tárgyaltatni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : T. ház! Az idő tova haladván, a 
holnap 10 órakor tartandó ülésben fog a tár
gyalás folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 21/i órákor. 




