
99* országos ülés 
1869. január 19-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: A tegnapi szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvények bemutatása. Az 1870-dik évi államköltség
vetés atalános tárgyalása bevégződvén, a pénzügyi bizottság reá vonatkozó jelentése átalában elfogadtatik s részletes 
tárgyalása is megtörténik. Vukovics Sebő határozati javaslatot nyújt be a hivatalnokok fizetéséről. A miniszterelnök
ség költségvetése tárgyalás alá vétetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.; későbben Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU árakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét). 

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

Van szerencsém bemutatni a tegnapi sza
vazás eredményét. Jegyző ur föl fogja olvasni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő : Beadatott 
227 szavazat, amiből nyert Széll Kálmán 129, 
Várady Gábor pedig 98 szavazatot. 

E l n ö k : E szerint Széll Kálmán a pénz
ügyi bizottság tagjául van megválasztva. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
S a m a s s a J ó z s e f : T. ház! Bars 

megye élénk ipara s kereskedelme daczára az 
országgyűlés által engedélyezett s elvileg elfoga
dott vasutvonalak hálózatába bevéve nincs. 
E megye számos lakosa és nevezetesen a bir
tokos osztály nagy része az 1868-ban elvileg 
elfogadott érsek-uj vár-nyitrai vasútvonalhoz 
egy Surányról Aranyos-Marótra vezető szárny
vonal kiépittetését kéri. Midőn ezen kérvényt a 
t. háznak bemutatom, kérem, hogy ezen kérvényt 
az e részben már több alkalommal hozott hatá
rozatok nyomán ne a kórvényi, hanem a vasúti 
bizottsághoz utasítani méltóztassék véleményezés 
végett 

E l n ö k : Tehát a vasúti bizottsághoz téte
tik át az eddigi gyakorlat szerint. 

KÉPV. H. SÍAPUÓ 18 ff rv 

H a l a s s y G y u l a : T. ház! Besztereze-
bányasz. k. bányaváros közönségének két rendbeli 
kérvényét van szerencsém bemutatni. Az elsőben 
kérelmezik, hogy az első biróságu törvényszékek 
rendezése alkalmából Beszterczebánya városban 
a kir. bányatörvényszék továbbra is meghagyás-
sók. A második kérvényben pedig Bars megye 
közönségének az Eszterházy-képtár országos költ
ségen való megvásárlását sürgető kérvényét pár
toltatni kérik. Kérem mind a két kérvényt a 
kérvónyi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

P é c h y T a m á s : T. ház! Csorba Miklós 
abaujmegyei bercsi református lelkésznek kérvé
nyét van szerencsém bemutatni, melyben az 
1849-ik évben a magyar áíladalmi hadi élés
tárba általa beszolgáltatott 10Vs köböl rozsnak 
árát az eredetiben ide mellékelt nyugta alapján 
kifizettetni kéri. Kérem a kérvényi bizottság
hoz áttétetni. 

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

D á n i e l P á l : Tisztelt ház! A magyar 
kincstárnak Torontálmegyében fekvő szőreghi 
uradalmában a község földei közt van mintegy 
360 holdnyi bevágása. Azon haszonbérlők, a kik 
ezen földet a kincstártól haszonbérben birják igen 
sok kárt tesznek a községnek. Kérik a t. házat, 
engedtessék meg a községnek, hogy ezen kér
déses földeket örök áron, 10 évi törlesztés mel
lett, 110 frt vételárban megvehesse. Kérem a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : Következik Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter ur beszéde a pénzügyi bízottság-
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nak az államköltségvetésről szóló átalános jelentése 
tárgyában. (Halljuk! Halljuk !) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem volt cszándékom az 
1870-ik évi kölségvetés átalános tárgyalásánál 
részletesen szólani, miután ezen költségvetés a 
megelőző évi költségvetések szerint készült és 
még nem nevezhető normális budgetnek, s az 
egyes eltérések indokolására ugy is a részletes 
tárgyalásnál elég alkalom mutatkozik; azonban, 
miután a három napi vita alatt az ellenzék ré
széről számos, nézetem szerint, alaptalan állítás 
és több a valóságtól eltérő számítás hozatott 
fel: — a t. ház engedelmével ezen állitások 
nevezetesebbjeit nem hagyhatom észrevétel nélkül. 
(Halljuk!) 

Mielőtt azonban ezekre áttérnék, kijelentem, 
hogy mindahhoz, a mit a pénzügyi bizottság 
átalános jelentésében a költségvetésre nézve meg
jegyzett, hozzájárulok, azokat helyeseknek isme
rem, s mellőzni kivánom néhány, inkább csak a 
kifejezéseket illető észrevételét. Én is óhajtom, 
sőt óhajtottam volna már ezen költségvetésre 
nézve is, hogy az egyszerre és az egész össze
foglalva terjesztessék elő, hogy az mind alak, 
mind lényeg tekintetében egyöntetű legyen, s a 
fejezetek és czimek teljes összhangzásban állja
nak minden egyes minisztériumnál: tehát czélsze-
rünek vélem, hogy jegyzőkönyvileg mondassák 
ki, miszerint a jövő költségvetésnél mindazok 
figyelembe vétessenek. 

Hogy az 1870-ik évre a költségvetés egy
szerre elő nem terjesztethetett, annak minden 
okát részletesen megemlíteni ugy hiszem fölösle
ges volna; szabad legyen azonban e tekintetben 
csak annyit nyilvánítanom, hogy ezen késedelem 
oka nem az egyes minisztériumok mulasztá
sának, mint inkább azon eljárásnak tulajdonit
ható, mely minden oly kötségvetés előkészíté
sénél természetesen előállani szokott, melynél 
az előirányzott szükséglet tetemesen felülhaladja 
az előirányzott fedezetet. 

A minisztériumok már augusztus havában 
előkészítek költségvetésüket, be is adták hozzám, 
azoknak sommázatát egybeállítani nekem levén 
kötelességem, miután mindenik miniszter köte
lességének ismerte, saját tárezájánál mindazt, 
mit az ország javára czélszerünek vélt, javas
latba hozni; nekem viszont a sommázatnál kö
telességem arra ügyelni: hogy a kiadásokra ren
des fedezet legyen, s különösen tekintetbe véve 
azon körülményt, hogy az 1869. évi termés ked
vező nem volt, minek hatása kiterjed az 1870. 
év első kétharmadára, miután a delegáti ók a 
vámjövedelemnél majdnem 4 millióval nagyobb 
előszámitást tettek, tehát az 1870. évre e czi-
men, ugy, mint az előfordult az 1868. és 1869-

ik években, nevezetes feleslegre számítani alig 
lehet. De, mert az 1869-ik évi milliónyi hiány 
fedezésére az előbbi évek megtakarításai fel fog
nak menni: ismét igen természetes, hogy én mint 
pénzügyminiszter minden egyes tárezának tervezett 
nagyobb kiadásait mérsékeltetni kívántam. 

A mint egyrészt az én kötelességem a som
mázat, azaz a pénzügyi tervezet felállításánál 
minden észrevételemet megtenni : ugy a vég 
megállapodás az összes minisztérium által a 
miniszteri tanácsban jő létre, s azután történik 
a felterjesztés ö felségéhez, s kéretik ki az en
gedély a javaslatnak az országgyűlés elé leendő 
terjesztésére. 

A miniszteri tanács nem kivánt előbb hatá
rozni míg meggyőződést nem szerzett magának 
arról: minő alapon történtek a jövedelmek ki
számításai, s minő jövedelemszaporodás remélhe
tő 1870-re a 3 évi tapasztalás alapján. Ennél
fogva a miniszteri tanács meghagyta nekem, 
hogy a 3 évről készíttessek ily kimutatást. Az 
szeptemberben készült el, aztán már október 7-én 
ismét az összes minisztériumok és a pénzügy
minisztérium közt folytak a tárgyalások, és igy 
természetes, hogy azoknak nyomatása el nem ren
deltetett, miután a végösszeg megállapítása nél
kül a részletek ki nem dolgoztathattak. 

Hátráltatta a végmegállapodást nem csak 
azon két különböző irányzat, mely a dolog ter-
nészete szerint a tárczaminiszterek és a pénz
ügyminiszter közt előállani szokott: ugyanis min
denik miniszter minél több hasznos beruházást' 
tenni kivan, részemről pedig mint pénzügymi
niszter ott, hol a jövedelmek nevezetesen emel
kednek — mint-nálunkazindirect adóknál — óhaj
tottam volna, ha a kiadások nevezetesen nem 
emelkednek, a legterhesebb egyenes adónak, a föld
adónak leszállítását javaslatba hozni; de hátrál
tatta még a megállapodást azon elvi kérdés el
döntése is: vajon lehet-e már az 1870-iki költ
ségvetésnél, a törvénykezés rendezése szerint az 
igazságügyi és a küszöbön álló törvényhatósági 
rendezés folytán, a belügyi előirányzatokban lé
nyeges változást tenni s ez által a normális bud-
gethez közelebb jutni ? 

Nem mulasztás, nem hanyagság, hanem az 
átmeneti és rendezési korszak természetes nehéz
ségei és különösen az őszinte komoly szándék: 
az államköltségvetés megállapításánál minden 
körülményt érett megfontolás alá venni, volt 
az oka a késedelemnek. 

Azon tárczák előirányzatai, melyek kérdés 
alatt nem állottak, úgyis október közepén, midőn 
az országgyűlés összejött, azonnal előterjesztettek 
s köztük a legfontosabb, a pénzügyminiszteri, mely
ben a fedezet foglaltatik. 

A pénzügyi bizottság megjegyzésére szüksé-
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gesnek véltem ezen felvilágosításokat adni, már 
azért is, hogy, miután a késedelem egyik oka én 
voltam, abból az engem illető részt — mint illik — 
magamra vegyem. (Helyeslés.) 

Ezek után áttérek az ellenzék részéről mon
dottak elemezésére. Debreczen város tisztelt kép
viselője volt az első, ki a vi tát megnyi tot ta ; 
ennélfogva engedje meg, hogy legelőször is neki 
legyen szeren esem mondott beszédére csak két 
észrevételt tenni. {Halljuk !) 

Beszédét azzal kezdi, hogy nem megy részle
tekbe, de szándóka azon átalános benyomásról 
és azon szomorú képről szólani, melyet reá az 
1870-iki költségvetésben foglalt számok tettek. 
Ha nekem is szabad jellemeznem azon benyomást, 
és tán hozzátehetem, azon szomorú benyomást, 
melyet Tisza Kálmán képviselő ur beszéde reám 
tett , midőn azt mondja, hogy az 1870-ik évi költ
ségvetés legfényesebb bizonysága annak : mennyire 
igaza volt 1867-ben, midőn azt mondta, hogy 
annyi terhet raknak az ország vállaira, mennyit 
az megbírni képes nem lehet : csak azt jegy
zem meg, hogy — sajnos — hazánk 3 év alat t ta
pasztalt anyagi fejlődése nem volt képes őt visz-
szatartóztatni attól, hogy ismételve vissza ne térjen 
ezen már számos esetben nyilvánított állításra, 
hogy állapotunk siralmas, s mind f ennek oka 
azon egyezség, melyet mi köténk. En ellenben 
azt állítom, hogy évről-évre mindinkább bebi
zonyul az, hogy az 1867-ik év végén kötött 
egyezség, habár nagy, de nem elviselhetetlen 
terhet rótt az országra: mert mindenek előtt 
megszerezte és biztosította számunkra a békét és 
nyugalmat, a saját ügyeink feletti szabad ren-
delkezhetóst, az alkotmányos önállást, és ennél
fogva megadta lehetőségét annak, hogy saját ház
tartásunkat, anyagi erőnk emelésével rendezhes
sük, és vállalt terheinket mindinkább könnyeb
ben elviselhessük. (Helyeslés jobb felől.) 

Mi, kik az egyezséget közvetítettük, nyugodt 
lélekkel mondhatjuk, hogy mindent megkisérténk 
egy kedvező egyezség létesítésére, s annak létre
hozásánál elmentünk egész azon határig, melyen 
túl a kiegyezés, tehát az alkotmányos önállás 
biztosítása bizonytalanná vált volna, és mer t mi 
akartunk és tudtunk a multak történetén okulni, 
nem feledve, és emlékűnkben tar tva azt , hogy 
az 1849-ik évi gyászos eseményeknek és az 
azokat követő szomorú 18 évnek egyik főoka 
az volt, hogy az 1848-ban javaslatba hozott 
anyagi kiegyezés figyelmen kivül hagyatott , s a 
pragmatica sanctión alapuló közös ügyek méltányos 
és mind a két részre nézve megnyugtató megol
dása elmulasztatott. (Éterik helyeslés jobb jelöl.) Mi 
nem akartuk a nemze et ismét kitenni a bizonyta
lanságnak, ezen kiegyezést közvetítettük és an
nak elfogadását a nemzetnek őszinte meggyőző

désből ajánlottuk. Képviselő ur a kiegyezés meg
kötése óta nem most első izben, de ismételve 
kárhoztatja és szemünkre hányja az egyezséget, 
melyet mi elkerülhetlennek, valamint a vállalt 
terheket elviselhetőknek tartottunk, mit a t a 
pasztalás is igazolt. — Könnyű a létezőt rosz-
szalni, de arra csak az van jogosítva, ki a való
színűség határai közt megmutatni képes, hogy ő 
jobbat, ezélszerubbet tudott volna létrehozni; — 
(Élénk tetszés a jobb oldalon), de miután senki sem 
volna képes kiszámítani azon anyagi és szellemi 
romlást s azon beláthatatlan eshetőségeket, me
lyek talán hazánk és nemzetünk megsemmisülé
sét vonhatták volna maguk után, melyek az 
1867-ki egyesség visszautasításából és a kiegye
zés felfüggesztéséből hazánk minden lakójára 
hárultak volna; és miután biztosan czélhoz ve
zető jobbat sem akkor, sem azután, sem most 
képviselő úrtól nem hallottunk: ezen recrimina-
tióinak ismétlését jogosultnak el nem ismerhe
tem. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Tegnapi beszédében ismét visszatért ezen 
állítására, Pulszky t. barátomnaK válaszolván. 
Várva vártam, végre elmondja, hogy, ha az ő vál
laira nehezült volna a kiegyezés felelet-terhének 
súlya, mit te t t volna? (Fölkiáltások a jobb oldalon. 
Semmit!) De híjába: mert elmondá ugyan azt, 
mit k í v á n n a . . . . T. képviselő u r ! A kivánatok 
országa nagy és széles. (Helyeslés jobb felől.) 
Szebbnél szebbet, jobbnál jobbat mi is tudnánk 
kívánni; (Ugy van: jobb felöl) de a komoly állam-
férfiunak nem kívánni, de — kivinni kell, (Ugy 
van! jobb felől) a sikert kell biztosítani, s annál 
az első tétel, a kívánatokat a kivihetőség kor
látai közt tar tani . (Élénk tetszés jobb fel-öl). Egyéb
iránt ugy látszik, képviselő ur azt hiszi, hogy el 
van feledve, miszerint, midőn a kiegyezés iránti 
javaslat a ház előtt volt, mi köztünk a különb
ség vajmi kevés, alig egy két száztóli volt: azzal 
bizony milliókat fedezni nem lehetett volna, 
feljegyezte azt a történelem; ne állítsa tehát, 
hogy 1867-ben az ország vállaira terhet vállalni 
nem kívánt, s hogy kívánt, habár valamivel cse
kélyebbet, mint mi, ezt jövőben ne feledje. (II?-
lyeslés a jobb és szélső bal oldalon.) 

De most megkívánom mutatni, még pedig számok
kal bizonyítva, hogy a vállalt teher nem elviselhetet
len, hogy nemzetünk a kiegyezés óta a vállalt ter
het könnyebben viselheti, és a kiegyezés anyagi szem
pontból már eddig is kezdi meghozni vár t gyü
mölcseit. Mielőtt azonban ezt számokban kifejezett 
tények által bizonyítanám, meg kell jegyeznem, 
hogy képviselő ur korántse higyje, mintha ré
szemről a most tárgyalás a la t t levő költségvetés 
eredményével minden tekintetben megelégedve 
volnék. Elismerem, hogy az alkotmányosság vissza
állítása óta az elmúlt 3 év alatt a pénzügyi vi-
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szonyok javítására többet lehetett volna tenni, 
és hibának, még pedig nagy hibának tartom már 
azt is, hogy azon két költségvetésben, mely eddig 
megszavaztatott, ugy ezen harmadikban is, 
mely most tárgyalás alatt van, az előirányzat 
a kiadásokhoz képest mindig hiányt mutatott; 
az 1868-ik évi ugyan még kevesebbet, de már 
az 1869-ik évi, mint azt Komárom városa tisz
telt képviselője igen helyesen kiszámította, a ren
des és rendkívüli tételeknél 12 millió hiányt muta
tott, az 1870. évi pedig a rendes és rendkívüli téte
lekben több mint 7 millió forint hiányt tüntet fel. 
Ezen körülményt, mint emlitém, hibának tartom, 
s ennélfogva oda kell törekednünk, hogy a kiadások 
és bevételek közti súly egyen még az előirányzatban 
és mielőbb helyreállittassék: mert nem szabad el
bíznunk magunkat azért, mivel eddig —, min
den előreszámitott hiány mellett is — a valóságos 
eredmény mind 1867-ben és 1868-ban s való
színűleg 1869-ben is annyira kedvező volt, hogy 
azok a rendes és rendkívüli bevételekből, tehát 
inproductiv kölcsön felvétele nélkül mindeddig fe-
dezetethettek; hanem az államtartást akkép kell 
berendeznünk, hogy kedvezőtlenebb években se 
mutatkozzék valódi hiány. 

Elismerem továbbá, hogy az adóreformok 
terén a mulhatlan teendőknek még csak épen a 
kezdetén vagyunk, és elvárom, hogy a jelen év 
folytán ez irányban előterjesztendő javaslatok tár
gyalásakor az ellenzék a drága időt haszon nél
kül nem fogja pazarolni, és velünk együtt közre 
fog működni ezen üdvös ezél elérésére. 

A tények bizonyítják, hogy az 1867-ik évi 
kiegyezés folytán vállalt kötelezettségeket, mind 
1868-ban, mind 1869-ben pontosan teljesítettük; 
teljesítettük pedig az államnak minden ujabb terhel-
tetése nélkül és saját közigazgatási és egyéb költsé
geinknek folytonos emelése mellett. Hogy az 
1867-ik év nem kedvezőtlenül záratott be, azt 
bizonyítja azon nevezetes összeg, melyet a kö
zös és saját költségeink fedezése után az 1868-ik 
évre átvettünk , s hogy az 1868-dik évben 
teljesítvén minden kötelezettségünket a kö
zös költségekre nézve , és fedezvén minden 
saját megszavazott kiadásunkat, e mellett ha 
nem is sok, de bizonyára nevezetes productiv 
beruházásokat tehettünk, melyek már is kezdik 
meghozni gyülmöleseiket; tehát az 1868-ik évet 
is szintén kedvezőleg zártuk le, mit a beterjesz
tett 1868-ik évi zárszámadás világosan tanusit. 
Minő eredmények fognak 1869-re előállani, azt, 
miután ezen év rovására néhány hónapig még 
történhetnek utalványozások és fizetések, viszont 
annak javára bizonyos bevételi tételek még be
folyhatnak, most még előre megállapítani nem 
lehet. De megjegyzem, hogy a múlt évi deezem-
ber végéig pontosan teljesíttetett mind a közös 

költségek, mind saját háztartási költségeink fe
dezése, és — mint a kezemnél levő hivatalos 
kimutatásokból igazolhatom — az állam fő- és vi
déki pénztárainál, nem számítva ide a vasúti 
biztosítási alapot, és a vasúti kölcsön pónzösz-
szegeit, melyek külön kezeltetnek, a készpénzben 
levő készletet az év kezdetéhez hasonlítva ked
vezőtlenebb állást nem mutatott. Azt mondja 
továbbá képviselő ur, hogy a kötött egyezség 
miatt saját czéljainkra nem költhetünk. A tapasz
talás ellenkezőt mutat, s ott vannak dolgok, 
melyekre többet költünk, mint kellene. 

Nem állithatom ugyan, hogy a belügyi 
igazgatás a most fenálló rendszer alatt javult 
volna, és nem is javulhat mindaddig, mig a 
törvényhozás intézkedése folytán a törvényható
ságok nem rendeztetnek; azonban az előszámitá-
sok tanúsítják, hogy mig 1868-ban a belügyekre 
csak 8,412,000 forint előirányoztathatott, ezen 
kiadás 1869-ben már 9,141,000 forintra és 1870-
ben 9,610,000 forintra emeltethetett; a kőzle-
kedésügyminiszteriumra 1868-ban előirányozva 
volt 2.895,000 fi-t, 1870-ben már 4,013,000 fo
rint ; a kereskedelmi minisztérium számára 1868-
ban előirányozva volt 4,744,000 frt, 1869-ben 
már 5,310,000 frt és 1870-ben 7,274,000 frt; 
a vallás- és közoktatásügymniszterium számára 
előirányozva volt 1868-ban 1,060,000 frt, 1869-
ben 1,346,000 irt, és 1870-ben 1,818,000 frt; 
az igazságügyminiszterium számára előirányozva 
volt 1868-ban 2,585,000 frt, 1869-ben'2,965,000 
frt. és 1870-ben 3,406,000 frt; a honvédelmi 
minisztérium számára 1868-ban csak . . . 64,000 
frt volt előirányozva, 1869-ben már. .2,000,000 
frt, és 1870-ik évre már 4,325,000 frt; Hor
vátországnak költsége pedig volt 1868-ban 
1,775,000 forint, a kiegyezés folytán pedig 
2,200,000 frt. A pénzügyminisztérium számait 
nem idézem, miután annak költségei ezen idő
szak alatt nevezetesen nem emelkedtek, sőt 
igyekeztem, hol csak lehetett, megtakarítást esz
közölni. 

Nem áll tehát képviselő urnák azon állítá
sa, hogy a kiegyezés folytán saját czéljainkra 
nagyobb összegeket nem fordíthattunk. Sőt az 
1870-ki költségvetés mutatja, hogy mindazon 
minisztériumok kiadásai, melyek részint a köz
igazgatási, részint az anyagi és szellemi érdekek 
előmozdítására vannak hivatva,, hasonlítva az 
1869-ki költségvetéshez, a jelen évre tetemesen 
nagyobb összegekben irányoztattak elő. így pél
dául a belügyminisztériumnál az igazgatási költsé
gekre Vg millióval irányoztatott elő több; a 
közlekedési minisztériumnál csak a rendes ki
adásokra 1,300,000 forinttal több; a kereske
delmi minisztériumnál 1,900,000 frttal nagyobb 
előirányzat fordul elő; noha ezen miniszte-
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riumnál a lótenyésztési kiadások, melyek elébb 
a nettó budget elvei szerint vétettek be, most 
a bruttó budget elvei szerint vannak kiszá
mítva, ennélfogva tényleg nagyobb összeget 
tesznek. A vallás- és közoktatási minisztériumnál, 
melynek feladata különösen a népnevelést ós köz-
mi velődést előmozdítani, V2 millióval irányoztatott 
több elő, az igazságügyminiszteriumnál szintén 1i2 
millióval több ; végre a honvédelmi minisztérium
nál a rendes kiadás 2,300,000 forinttal van na
gyobb összegben felvéve, mint a múlt esztendő
ben ; és így a költégvetésnek összes emelése 
meghaladja a 8 millió forintot. Nem akarom 
ugyan állí tani, hogy mindezen kiadás minden 
tekintetben ezélszerü, hogy egy vagy más tétel
nél megtakarítást tenni nem lehetne, vagy pe
dig hogy nem volna ezélszerü egy vagy más 
czélra többet fordítani, mint előirányozva van; 
sőt meg vagyok róla győződve, hogy ha egyszer 
a törvényhatóságok rendezése keresztülvitetik, 
a törvényszékek rendeztetnek, tehát, ha közelebb 
fognak" állani egy normális budgethez, az egyes 
minisztériumoknak előirányzatát szükséges lesz 
komolyabban átvizsgálni, és szükséges lesz né
mely tételeknek nevezetes leszállítása, másoknak 
ismét felemelése. Számok bizonyítják tehát, hogy 
a kiegyezés óta majd minden föntosabb közigaz
gatási ezélra nevezetesen többet fordíthattunk, ós 
fordítunk, mint az előbbeni években fordítani 
lehetett. Eltagadhatlan számok bizonyítják azt is, 
hogy az államnak jövedelmei az adótételek eme
lése nélkül évről évre nevezetesen növekedtek, mely 
növekedés a pénzügyi bizottság jelentése szerint 
is folytonos volt, és ha a nettó budget tételeit 
veszszük tekintetbe, 1869-ben 2,300,000 forinttal 
nagyobb volt a tiszta jövedelem mint 1868-ban ; 
és 1870-re közel 6 millióval van több előirányoz
va mint 1869-re volt. Azon szomorú kép ellenében, 
melyet t. képviselő ur előttünk föltárt, felkérném : 
nézzen körül fővárosunkban, melynek népessége a 
kiegyezés óta oly nagy, eddig hallatlan mérvben 
nö/ekedet t ; tekintse meg az élénk mozgalmat, 
a kifejlett vállalkozási szellemet, s különösen azt, 
hogy a földbirtoknak az ára mily mérvben emel
kedett; ez utóbbiról, mint hallom, képviselő ur 
saját tapasztalásából is meggyőződött. {Tetszés a 
jobb oldalon.) Mindezeket mellőzve, csak azon két 
tényezőre hivatkozom, melyekből valamely nemzet 
adóképességének emelkedése leginkább megítél
hető. Az egyik a kereskedelmi forgalom; ennek 
aránylagos növekedéséről meggyőződhetett kép
viselő ur az előbbeni előterjesztéseimben foglalt 
számbeli kimutatásoknál, melyek kitüntették, hogy 
minő arányban emelkedett a vámjövedelem. A 
vámjövedelmi eredmények nem csak az 1868-ik 
évről, melyről a számadások már a t. ház előtt 
feküsznek, hanem az 1869-ik évről is igen kedve
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zőknek mondhatók; a számadások még nincsenek 
ugyan az egész évről lezárva, azonban az eddig 
ismert eredmények eléggé igazolják a fenebbi 
állítást, miután az 1869-ik év első 10 hónap
jában az összes vámbevétel a birodalom mindkét 
felének határain t e t t : 17,429,951 frtot; levonva 
ebből a költségeket és a fogyasztási adó-vissza
térítéseket, az emiitett 10 hónapra a tiszta 
jövedelem t e t t : 13,611,754 frtot; és miután ezen 
10 hónapra vámjövedelemként 6,605,000 frt, 
volt előszámitva, bevételi többletként 7,006,754 
frt. mutatkozik. A kereskedelmi forgalom tehát 
as 1869-ik évben sem csőkkent, sőt növekedett, 
mi eltagadhatlan bizonyítéka az adóképesség 
emelkedésének. A másik tény, melyből egy 
nemzet anyagi emelkedését vagy sülyedését bizton 
következtethetni lehet : a fogyasztási adók , 
illetékek és jövedékek jövedelmének emelkedése 
vagy csökkenése. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Az egyenes adók emelkedéséből az adóképes
ség emelkedését még korántsem lehet következ
tetni, de mindazon adónemnek emelkedése, mely 
a nagyobb fogyasztásnak következménye, egyszers
mind bizonyítja azt is, hogy a fogyasztók anya
gilag gyarapodtak, miután képesek többet fogyasz
tani, összehasonlítva már most az 1868. és 
1870-ki előirányzatokat , a fogyasztási adók 
1868-ban előirányozva voltak 10,723,000 írttal, 
1870-re pedig 13,600,000 frttal, tehát a növe
kedés közel 3,000,000 frt.; a jövedékek fejében 
1868-banelőirányozva volt 36,105,000 frt, 1870-re 
pedig 38,259,000 frt, tehát 2 millión felül 
több; az illetékeknél előirányozva volt 1868-ban 
9,463,000 frt, 1870-re pedig 10,716,000 frt, és 
miután az 1870-ik évi előirányzatnál a legkö
zelebbi idők tényleges bevételei ós azok arány
lagos emelkedései vétettek tekintetbe, ugy hiszem, 
ezen számok is tagadhatlanul bizonyítják azt, 
hogy — hacsak rendkívüli kedvezőtlen körülmé
nyek közbe nem jőnek — a kiegyezés által vállalt 
terhek évről évre könnyebben viselhetők. 

Nem mondható tehát szomorúnak azon kép, 
mely pénzügyi szempontból az eddigi eredmények 
után előttünk áll. 

Beszédének további tartalmában képviselő 
ur végre valahára megmondja, hogy miképen 
tenné pénzügyi állapotunkat virágzóvá; a nézete 
szerinti szomorú valóságnak orvoslását abban 
keresi, hogy az állandó hadsereg költségei szál
líttassanak le. Azonban alig hiszem, hogy kép
viselő ur ezen állítását egészen komolyan venné: 
mert, ha annyira kivánja leszállítani a hadsereg 
költségeit, hogy az által mindazon czélokat, me
lyeket el akar érni, létesíthesse, miután minden 
leszállítása a közös hadsereg költségeinek csak 
30%-ig válnék javunkra, hogy abból számos 
millió álljon rendelkezésünkre, a közös hadsereg-
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nek oly mérvű leszállítása igényeltetnék, hogy 
az által, szemben a velünk könnyen ellentétbe 
jöhető nagy hadsereggel ellátott szomszédaink
kal, a birodalom védelem nélküli állapotba jutna, 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon) mit pedig bizonyára 
képviselő ur sem fog kívánni, miután a védelem 
nélküli állapot legkönnyebben vezet a háború
hoz, melynek szomorú következései reánk talán 
legnagyobb mérvben hárulhatnának. 

Ezek voltak észrevételeim Debreezen városa 
tisztelt képviselőjének beszédére. Komárom vá
rosa érdemes képviselője tartózkodott az 1870-ki 
költségvetésről Ítéletet mondani. Szólott és in
dítványt tett a nyugdijakról. Miután az később 
fog tárgyaltatni, ennélfogva ezen kérdést mellő
zöm ; azonban nem hagyhatok érintetlenül 
beszédében kifejezett két nézetet, melyek egyikét 
sem tarthatom helyesnek. 

Midőn a delegatiók intézménye ellen emel 
szót, azon elvet mondja ki, hogy a mit valaki 
nem maga tesz, hanem teszi más által, a ki 
nem függ tőle, azt nem maga teszi. Ennek más 
értelmezést nem lehet adni, mint, hogy a dele
gatiók megfosztották a magyar törvényhozó tes
tületet mindazon jogok gyakorlatától, melyek 
reá ruháztattak; (ügy is van! hal felől) de ha 
ezen tétel áll, akkor mi, kiket a nemzet válasz
tott, hogy törvényhozási jogát gyakoroljuk, szin
tén megfosztottuk a nemzetet törvényhozási jo
gától. (Élénk helyeslés a jobb oldalon. Ellenmondás 
bál felől.) Ily föltevés tagadása a képviseleti 
rendszernek; ha kárhoztatja azt, hogy az or
szággyűlés delegátiója által gyakorolja a közös 
ügyeket illető teendőket, ebből mi következik ? 
az, hogy gyakorolja maga; miután pedig a prag-
matiea sanetio értelme szerint a közös védelem 
és a külügy a közös ügyek közé tartozik, s igy 
ezekre nézve a birodalom mindkét fele egyetér-
tőleg köteles eljárni: ezen logikából vagy az kö
vetkezik, hogy a két törvényhozás delegatiók 
nélkül együttesen tanácskozzék, a miből az októ
beri diploma szerinti közös reichsrath nőhetne 
ki magát, (Élénk mozgás a bal oldalon) mit kép
viselő ur bizonyára nem akarhat; vagy pedig 
olyan kivihetetlen valami, milyet a közös ügyek 
kérdésében kiküldött bizottság kisebbsége java
solt, mely szerint a vég elhatározás az alkotmá
nyos rendszerrel bizonyára meg nem egyezőleg, 
végre is az e tekintetben absolut hatalommal 
biró fejedelemre ruháztatott volna. (Mozgás bal 
felől.) 

A másik észrevétel, melyet a t. képviselő 
ur beszédére kívánok tenni, vonatkozik az An
gliában divatozó költségvetés tárgyalása körüli 
eljárásról általa mondottakra. Már nem egy Íz
ben tapasztaltam, hogy képviselő ur mindenben 
óhajtaná az angol mérveket reánk is alkalmazni; 

azonban engedje meg átalában nyilvánítanom? 
hogy mindent, a mi Angliában jó és czélszerü, 
Magyarországban jónak és czélszerünek nem tart
hatnám, (Helyeslés a jobb oldalon) már azért sem, 
mert Angliában a viszonyok már régóta alkot
mányos utón fejlődtek, holott nálunk az alkot
mányos rendszer szerinti kormányzás csak kez
detén van; mig Angliában teljesen consolidált ál
lapotok vannak, nálunk — különösen a mi a bud-
get tárgyalását is illeti — még nem jöttünk nor
mális viszonyok közé, költségvetésünk még sem 
formailag, sem lényegileg nem jutott megálla
podásra. Ha a t. képviselő ur ismeri az angol 
butgettárgyalásokat, bizonyára tudni fogja, hogy 
ott a költségvetés és az adórendszer legnagyobb 
részben változatlan marad. Vannak, igen is, ne
vezetes pénzügyi tárgyalások, melyek azonban 
rendesen csak egy vagy más rendkivüli vagy 
ujabb költségvetési tétel, vagy adóreform beho
zatalakor birnak fontossággal és idéznek elő hosz-
szabb és részletesebb vitát ; ennélfogva ott a 
budgettárgyalások csak egypár pénzügyi kérdésre 
szorítkoznak; de mindamellett Angliában is meg-
sokallották azon felületességet, melylyel a par
lamenti pártok egymás iránti kölcsönös enge
dékenységből a pénzügyek tárgyalásánál eljártak, 
mely eljárás jelemzésére csak azt jegyzem meg, 
hogy magát az ellenőrzést is csak 1866-ban 
rendezték. 

Sőt Angliában is az ujabb időben volt eset, 
hogy a költségvetés részletes tárgyalására nézve 
külön szakbizottság küldetik ki, tehát ellenke
zőleg, mint képviselő ur tudja. így 1848-ban 
ily bizottságok neveztettek ki, és rólok irja Jodd : 
„Ezen bizottsági munkálatok folytán az ország 
nagy előnyben részesült mind a következő évek 
költségvetésének egyszerűsítése és javítása, mind 
az államkiadások mérséklése tekintetében." — 
Angliában, hol a létező törvényeket és szabályo
kat csak óvatosan és kellő megfontolás után 
szokták változtatni, és átalában a reform ke
resztülvitele több időt igényel, ily külön bizott
ságoknak a, kiküldését több jeles államférfi foly
vást sürgette, igy: Hume, Lord John Eussel és 
Montague Róbert. De egy bizottság is van, mely 
„commitee of public aecounts" név alatt isme
retes, és ennek munkálkodásairól nagy dicséret
tel emlékszik nem csak Angliának, de a jelen
kornak legnagyobb pénzügyére Grladstone. Ezen 
bizottság több hasznos reformot tervezett, me
lyet azután a törvényhozás is elfogadott. 

Nem helyesen hivatkozott tehát képviselő 
ur Anglia példájára. Tanuljunk Anglia példáján, 
fogadjuk el azt, a mi viszonyainkhoz alkalmaz
ható, ós ne kövessük őket vakon még abban is, 
mit ők a tapasztalás által okulva, maguk is 
megváltoztatnak. 
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Eszméjének gyakorlati alkalmazásán, mely 
még hosszabbá nyújtaná a költségvetés tárgya
lását, csak azok örvendhetnének, kik minden 
reformkérdés tárgyalását végtelen időkre szeret
nék elhalasztani. (Élénk tetszésnyilvánítások a jobb 
oldalon. Mozgás bál felől.) 

Móricz képviselő ur jelenben a ház előtt 
először tűnt föl mint pénzügyekkel foglalkozó 
szakember. (Halljuk! Halljuk!) Igen szép tér, 
melyet magának választott. Elkezdé hasonlítgatni 
a birodalom másik felének költségvetését Ma
gyarország költségvetésével. Sok tanulmány rej
lik ezen hasonlításban, és magam is igen aján
lom, hogy figyelemmel kisérjük Ausztriának költ
ségvetését, mert az azzal tett hasonlításokból 
bizonyára sok tanulságosat meríthetünk, és mert 
a képviselő ur szíveskedett a pénzügyminiszteri 
költségvetés iránt még a legkedvezőbb véleményt 
mondani: engedje meg, hogy jövendőbeli pénz
ügyi hasonlitgatásaihoz egy tanácscsal szolgál
jak. (Halljuk!) 

Soha sem jó pusztán csak számokat egy
más mellé rakni; de szükséges a számoknak va
lódi értelmét is részleteiben fölismerni, és ha 
ezt teszi, ugy bizonyára nem esik azon téve
désbe, melyet a pénzügyminisztérium költségve
tésében is elkövetett. Azt mondja ugyanis, hogy 
a magyarországi pénzügyi központi igazgatás 
csak körülbelül 70,000 forinttal kerül kevesebbe, 
mint az osztrák pénzügyi igazgatás. Ha mé
lyebben behatott volna mind a magyar, mind 
az osEtrák központi pénzügyi igazgatás fölisme
résébe : ugy bizonyára észlelte volna, hogy neve
zetes közigazgatási ágak fordulnak elő a ma
gyar központi pénzügyi költségvetésben, melyek 
az osztrákéban elő nem fordulnak. így az 1869. 
költségvetésben a központi igazgatás bécsi mi
nisztériumánál van előirányozva 845,000 forint
tal, de külön előfordul a telekzeti központi 
igazgatás, mi a magyar költségvetésben már 
magában a központi igazgatásra fölvett 777,000 
forintnyi összegben b enfoglaltatik ; így a dohány
gyárak központi igazgatása a magyar költség
vetésben már a központi pénzügyi igazgatásban 
benne van, holott az osztrák költségvetésben 
ezen ezimen külön 94,140 frt fordul elő; az ál
lamépületi igazgatóság a magyar költségvetés
ben a központi igazgatásban benfoglaltatik, ho
lott az osztrák költségvetésben erre 48,000 frt 
külön van előszámitva ; és így nem 845,000 fo
rintra, hanem tulajdonképen 1.006,000 forintra 
megy az osztrák pénzügyi központi igazgatás, 
ha mindaz oda számíttatik, mi a magyarnál 
előfordul. 

Ha azonban valójában számításba veszszük, 
mibe kerül a közjövedelmek kezelése, arra leg
biztosabb alapot szolgáltat az, ha felveszszük 

az összes nfttto-jövedelmet, s összehasonlítjuk azfe 
az összes pénzügyminiszteri kezelési kiadásokkal; 
már pedig az összes netto-államjövedelem tesz 
a pénzügyi bizottmány kiszámítása szerint 
103.219,700 frtot. A pénzügyminisztérium ösz-
szes igazgatási és kezelési kiadása, ha levonjuk 
a szorosan oda nem tartozó selmeczi akadémia 
és az állandó cataster költségét, tesz 5.180,568 
frtot; ennélfogva a pénzügyi kezelés kerül 5,01 
százalékba, mi bizonyára, tekintve hazánk vi
szonyait, soknak nem mondható. Még eddig 
mindig igyekeztem a pénzügyminiszteri kiadások
nál lehetőleg takarékosan eljárni, mit az is bi
zonyít, hogy a pénzügyminisztérium kiadásai a 
a három év alatt nem igen növekedtek, holott 
minden más tárczának kiadásai növekedtek. (He
lyeslés.) 

Ha valaki a pénzügyi igazgatás közt össze
hasonlító számítást kíván tenni, azt javaslom, 
vegye számításba az összes pénzügyi igazgatást; 
már pedig a központi és országos pénzügyi igaz
gatás Magyarországra nézve előszámitva van 
1869-re négy millió 921,000 forinttal, a biroda
lom másik felében pedig szintén 1869-re tiz 
millió 60,000 forinttal; ennélfogva az összes 
pénzügyi igazgatás aránya ugy áll egymáshoz, mint 
33 a 67-hez. 

M ó r i c z P á l : Ez egészen más! 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Nem más, sőt ez a fődolog: mert 
minden pénzügyi kezelés megítélésénél irányadó, 
hogy az összes bevételekhez minő arányban van
nak az összes kezelési költségek ; tehát az a döntő, 
hogy egy bizonyos összegnek, például egy millió 
forintnak beszedése és kezelése mibe kerül az 
államnak. (Helyeslés.) Ha tehát a fenebbi összeg
hez hozzá veszszük az egyenes adók, fogyasztási 
adók, jövedékek és illetékek kezelési költségeit 
is, ugy az összes pénzügyi igazgatásnak költsé
gei tesznek Magyarországon 23.800,000 frtot, a 
birodalom másik felében 43.200,000 frtot, és az 
arány akkor ugy áll, mint 35 a 65-höz. Ennél
fogva bizonyos tekintetben a jövedelmekhez és 
adóképességhez arányban áll, noha meg kell je
gyezni, hogy nemcsak ezen tényezők veendők fel 
a dolog megítélésénél, hanem egyszersmind a 
terület is, melyre az igazgatás kiterjed; miután 
a tapasztalás mindenütt tanúsította, hogy egy 
sűrűbb népességgel biró és vagyonosabb terüle
ten kevesebb költséggel jár a pénzügyi igazgatás, 
mint egy nagyobb kiterjedésű, de csekélyebb és. 
kevésbbé vagyonos népességgel biró területen, 
miután az igazgatási költség a behajtandó 
összeghez aránylag az előbbiben mindig kevesebb, 
mint az utóbbiban. Már maga a felügyelet is, 
mely nagy területre kiterjed, mindig költségesebb 
szokott lenni. (Igás! jobb felől.) De magában Ma-
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gyarországban is a példa t ugyanazt bizonyítja. 
Például a Buda, Pest és O-Buda városokból álló 
pénzügyi igazgatósági kerület sokszorta kevesebb 
költséggel kezel egy bizonyos jövedelmet, mint 
a többi pénzügyi igazgatósági kerületek, miután 
az 1869. évben lezárt kimutatások szerint a két 
főváros és U-Buda együtt több mint 12 millió 
889,118 forint egyenes és közvetett adót mu
tat fel. 

De van még egy másik körülmény is, mely 
bizonyára költségesebbé tenné a pénzügyi keze
lést a birodalom másik felében, ha t. i. ott is 
ugyanazon viszonyok közt kellene a pénzilgyeket 
kezelni, mint nálunk. A birodalom másik felében 
nem létezik autonóm hatósági rendszer; és biz
tosithatom a t. képviselő urat, hogy, ha egyszer 
nálunk is a törvényhatóságok akkép rendeztet
nek, hogy azok tisztviselői a törvény által meg
szavazott adókat be fogják hajtani és kezelni oly 
módon, mint az Ausztriában történik s közre 
fognak működni a pénzügyi hatóságoknak segé
lyére, az esetben a magyar pénzügyi igazgatás költ
ségeit is alább lehetend szállítani. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

A három napi vita alatt még számos ellen
zéki szónok adta jelét, ha Dem is mély pénzügyi 
tudományának, legalább annak: mikép lehet a 
drága időt eltölteni a pénzügyekkel szoros ösz-
szeköttetésben nem álló dolgok feletti szónoklat
tal. (Fölkiáltásoli jobb felől: Nagyon is igás!) A t. 
ház meg fogja nekem engedni, ha észrevétel nél
kül hagyom előadásaikat; csakis Simonyi képvi
selő ur beszédének a pénzügyekre vonatkozó 
részére teszek észrevételt. (Halljuk!) 

Yálasz nélkül beszédét már azért sem hagy
hatom, mert még kevés a pénzügyekről szóló 
beszédet hallottam, melyben előforduló számok, 
s az arra épített okoskodások oly kevés alappal 
birtak volna. 

Hogy bizalmatlansági szavazatát indokol
hassa, a jelen kormányzat iránti roszalásában 
oly szélsőségekbe megy, hogy beszédje minden 
részében folyvást a volt Bach- és provisorius 
kormányt dicséri; nem vehetjük rósz néven tőle, 
kinek azon állapotokról saját tapasztalásából tu
domása nem volt. 

Beszéde kezdetén kiemeli, hogy az ország 
jövedelmei 1867-ről 1870-re 37 millióval szapo
rodtak. Beh derék dolog lenne, ha igaz volna: 
(Tetszés a jobb oldalon) akkor mindjárt indítvá
nyozhatnám a földadónak felére való leszállítá
sát. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) Mennyire 
megerősítené ez a kormány állását! De talán 
nem is gyanítja képviselő ur, hogy ha ez igaz 
volna, ily roppant jövedelem-emelkedés az adó
tételek emelése nélkül — mert az átala dicsért 
absolut hatalom alatt az adótételek csekélyebbek 

nem voltak — ha valami, ez lenne képes 
meggyőzni arról, mily örvendetes állapotunk, 
hogy az adótétel emelése nélkül ily nagyban 
emelkedett a jövedelem, azaz: az adóképesség. 

Emelkedett az adóképesség s vele a közve
tett adók minden nemének jövedelme, de koránt
sem ily nagy mértékben. 

Mi vezette képviselő urat ezen tévedésbe, 
s mindazon tévedésekbe, melyeket később elkö
vetett, midőn mondja: (Olvassa) „Az 1867-iki 
költségvetést nem a magyar pénzügyminisztérium 
készítette, hanem átvévén idő közben az ország 
kormányzatát, azon költségvetés szerint kor
mányzott, mely a bécsi kormány által lett elő
irányozva. Ez előirányzatban a földadóra nézve 
22 millió és néhány százezer forint volt felvéve, 
1868-ban a földadó 34 millió frtra volt előirá
nyozva, tehát 12 millió írttal többre, mint meny
nyi volt a kárhoztatott provisorium alatt. Ez 
annyit tesz, mint a földadót 50 százalékkal ma
gasabbra emelni, mint a provisorium alatt volt. 
Ezt tette a miniszter ur azon adóval, melyre 
nézve azt mondja, hogy bizonyára legaránytala-
nabb és legsúlyosabban terheli az adózókat. Ha 
a földadóra nézve igy járt el a minisztérium, 
nem járt el kedvezőbben a többi adónemekre 
nézve sem. így a házadó 1867-ben 3 1 ' 2 millióra 
volt előirányozva, 1868, 1869 és 1870-ben pe
dig 6 millióra van előirányozva, tehát 80 szá
zalékkal magasabban, mint volt a provisorium 
előtt. A személyes kereseti adó ix/2 millióról 
közel 7 V2 millióra rúgott, tehát 65 százalékkal 
magasabb, mint a provisorium alatt. A jövedel
mi adó 2.800,000 írtról 7.049,000 frtra, tehát 
250 százalékkal nagyobbra rúgott, mint a pro
visorium alatt." 

Tudja-e, mit bizonyított be ezen állítása 
által kétségtelenül képviselő ur? Azt, hogy a 
törvényhozó első nélkülözhetetlen kötelességének 
teljesítését elmulasztá: a szentesitett törvények 
ismeretének kellő megszerzését. (Derültség jobb 
felől.) Adókról szól, és nem ismeri a szentesitett 
adótörvényeket; költségvetéshez szól, s nem vett 
magának fáradságot az előbbi költségvetések 
tanulmányozására; mert ha csak az általunk 
hozott budgettörvényeket tanulmányozta volna is, 
tudná, hogy 1867-ben fenállott az államadó 
mellett s azon felül az országos adó, tehát kü
lön pótlék az országos czélokra és a földteher-
mentesitési pótlók; azonban 1868-ban az állam
költségvetési törvény rendelete folytán ezen pót
lékok egy összegben kifejezve fordulnak elő az 
államadóval, s azoknak az előbbi rendszer sze
rinti külön kezelése megszűnt. 

Történt pedig ez minden egyenes adónem
nél, történt a törvény rendelete szerint. 1867-ben 
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elő számítva volt földadó — kerek számokban szó
lok— 22.400,000 frt, országos és földtehermente-
sitési pótlék 11.100,000 frt, összesen 33.460.000 
frt. 1870. évre pedig elő van számítva 34.260,000 
frt. Az emelkedés indokát találja abban, hogy 
1867-ben a megelőző fagykár miatt nagyobb 
levonás hozatott javaslatba. 

A házadó 1867-ben nem — mint képviselő ur 
á l l í t j a - 3 V, millió írt tal , de 5.318,000 írt tal volt 
kivetve; ezen adónem később emelkedett a tör
vény által behozott reform folytán, s most 
6.364,000 írt tal van előirányozva. A személyes 
kereseti adóra 1867-ben elő volt irányozva ÍVS 
millió államadó és 2.244,000 frt pótlék, összesen 
6.763,000 frt, ezen adó nem az adóreform foly
t án emelkedett. Hol vannak tehát azon nagy 
65, 80 és 250 %-os adóemelések , melyek a 
képviselő ur okoskodásának egész alapját képezik. 

Hogy nagyszerű tévedéseiről maga meggyő
ződhessék, arra kérem képviselő urat, legyen 
szíves és vegye kézhez az 1867-ki kezelési ki
mutatásokat. Kezénél kell lenni, hisz magam 
adtam át az országgyűlési irodában, midőn egy 
izben hozzám intézett interpellatiojában kételke
dett azon, hogy az 1867. évi kezelésről a szám
adások beadattak. Ezen kimutatásból fogja ta
pasztalni, hogy 1867-ben — tehát ép azon évben, 
melyet hasonlításai alapjául fölvett volt — azon 
adónemeknél, melyeket idézett, a föld-, ház-, 
személyes kereseti- és jövedelmi adónál a bevé
tel 51.147,000 frt. Vegye ismét elő az idei költség
vetést , melyben ezen adónemek előirányozva 
vannak 54.980,000 í r t t a l ; tehát az egész emel
kedés körülbelül 9 % -tólit tesz. Ismerje tehát el, 
hogy nagyban tévedett. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Megjegyzem e helyütt, hogy mindazon ha-
sonlitgatások, melyek több ellenzéki szónok ré
széről a végből tétettek, hogy kimutassák, meny
nyivel kedvezőbb a földadó Ausztriában mint 
i t t ; ámbár az adótétel emelése nélkül s ámbár 
Erdélyben és a Bánátban még mérsékeltetett is, 
most 7 milliót halad. A jövedelmi adó 1867-ben 
volt államadó 2.800,000 frt, pótlék 1.400,000 
frt; ezen adónem az adóreform, de különösen 
az által emelkedett, hogy szelvényadót s nagy 
intézetek, vasutak nevezetes jövedelmi adót fizet
nek itt, midőn 1867-ben még Bécsben fizettetett, 
s ott volt előirányozva. Hol vannak tehát azon 
borzadalmas 65 , 80 és 250 % adóemelések, 
melyek képviselő ur álokoskodásainak alapját 
képezik 1 

Elismerem, hogy jogosult azon állítás; de 
elfeledték, hogy Ausztriában az államadó mellett 
még külön fizettetik az országos pótlék, melyet 
az egyes országgyűlések szavaznak meg saját 
szükségleteik fedezésére, továbbá a földtehermen
tesítési pótlék is, melyet külön viselnek. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 j | ív. 

Simonyi képviselő urnák többi számításait 
sem ismerhetem el alaposoknak; téved abban 
is, midőn azt mondja, hogy a minisztériumnak 
központi költségei az 1867-ki kiadásokat az 
1870-ki előirányzattal szembe állítva 250%-kal 
szaporodtak: mert valójában tet t 1867-ben — mi
dőn még a magyar kormány berendezve nem volt, 
sőt csakis a 3-ik hónapban vette át a kormány
zatot — 1.750,000frt; 1 870-re e czélra 2.647,000 
frt van előirányozva, tehát 900,000 ír t tal több. 

Megengedem, hogy lehetne még i t t bizonyos 
összegeket meggazdálkodni, s ezt óhajtom is ; 
azonban ne feledje, hogy 1870-ben már egy tel
jesen berendezett honvédelmi és horvát miniszté
rium is létezik, a legfőbb számvevőszék elöirímy-
zata is benfoglaltatik, a kereskedési-, közleke
dési- és vallásminiszteriumok egészen más alapon 
működnek, s 1867-ben a minisztériumoknál nem 
léteztek külön számvevőségek. 

ügy hiszem, ezzel képviselő urnák második 
számítási hibáját is földeritettem. (Helyeslés, jobb 
felől.) Szólani kívánok még a harmadik s utolsó 
számítási tévedéséről. (Halljuk! Halljuk,!) 

Azt mondja: „a vasúti kölcsön kamatai se
hol elő nem fordulnak;" de mindjárt hozzáteszi: 
„ha jól emlékezem, egy általam hozzá intézett 
kérdésre szíves volt olyasmit felelni, mit én 
őszintén megvallva nem értek, hanem a miből 
azt vettem ki, hogy azon vállalatok fizetik a 
kamatokat, melyekre a beruházás tör tént" . 

Mikor és mikép feleltem képviselő urnák 
arra, valóban nem emlékezem; azonban nagyon 
csodálkozom azon, hogy a minden vasúti vállalat
nál és igy a vasúti kölcsönből létesítendő válla
latoknál is előforduló interealaris kamatok szá-
mitásáról képviselő urnák tudomása nincsen. 
Sajnálom, hogy a t. háznak már ugy is sokáig 
igénybevett türelmét még arra is igénybe kell ven
nem, hogy képviselő urnák egy rövid magyará
zatot adják az interealaris kamatok számítási 
módjáról. 

Minden nagyobb vállalat, és igy a kamat-
biztositás mellett vagy a nélkül létesített vas
úti és egyéb nagy vállalatok mindenek előtt 
arról gondoskodnak, hogy a vállalatra szükséges 
pénzt maguknak megszerezzék, és mar a válla
lat "tervezésénél kiszámítják azon kamat külön
bözetet , mely az időközileg rövidebb időre 
elhelyezett pénz és a hosszabb időre felvett pénz
nek kamatai közt mutatkozik. Ha ily válla
lat terveztetik, a vállalkozók kibocsátják a rész 
vények és elsőbbségi kötvények egy részét, annyit, 
miből a vállalatnak létesítése biztositható; az 
épités több időt igényelvén, ezen pénzt időköz
ben valamely intézetnél leteszik kamatra, vagy 
máskép gyümölcsöztetik; úgy viszont a kibocsátott 
részvényekért vagy kötvényekért fizetik a kötele-

33 
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zett kamatot. Azon különbség, mely a két ka
matláb közt előáll, neveztetik interealáris ka
matnak, t, i. azon időre eső kamatnak, mig a 
vállalat létesül és más jövedelmet hoz, és ezen 
interealáris kamat összegével megterheltetik a 
vállalat és képezi a beruházási tőkének egy bizo
nyos részét. így történik ez, és nem történhe
tik másképen a vasúti kölesönből létesített vál
lalatoknál is. A pénzpiacz állása szerint a rövid 
időre elhelyezett pénzek hoznak 3, 3 7 Í , 4, néha 5 % 
kamatot , s miután a vasúti kölcsön kamatja kö
rülbelül 7Vs°/o, az interealáris kamatok tesznek 
3 — 4%-ot, melylyel a vállalat megterheltetik az 
éjütési idő tar tamára. 

Ezen számítás előfordul minden kamatbizto-
sitás mellett létesített vasútnál és előfordul a 
vasúti kölesönből létesített vasutaknál is. 

Mihelyt egy vonal megnyittatik és már jö
vedelmet hoz, az összes beruházott tőke, melynek 
részét képezi, az interealáris kamat is, húzza a 
vállalat jövedelmét, s a mennyiben ezen jöve
delem nem tenne annyit, mint a biztosított ösz-
szeg, vagy a vasúti kölcsönből létesített vállala
toknál a kölcsönből kötelezett összeg, ezen kü
lönbözet előfordul a költségvetésben. Ily czélokra 
az lS70-ki költségvetésben 1 millió van előirá
nyozva, tehát nem áll H ÍZ 5 cl mit képviselő ur e 
tekintetben állit, hogy semmi sem volna e vég
ből előirányozva. Azon vonal, mely legelőbb jött a 
kölcsön folytán az állam birtokába, a pest-losonezi 
vasút, mely azonban annyi jövedelmet hoz, hogy 
bőven fedezi a vasúti kölcsönnek kamatját. A 
hatvan-mi skolczi és zákány-zágrábi vasutakra 
nézve, melyek a legközelebbi napokban adattak 
á t a forgalomnak, az év végével fog a száma
dásban kitűnni, vajon behozza-e a kölcsön kamat
jai t vagy nem, és ha nem hozná be, ezen tétel 
az, mely a költségvetésben elöszámitásba jön, és 
az állam részéről fizetendő. Megvallom, nem hit
tem, hogy képviselő ur, ki a pénzügyi tárgyalá
sokhoz oly részletesen hozzászól, ezen, minden 
üzletember által ismert számítás iránt felvilágo
sítást fog kívánni, s az eddig engedélyezett vas
utaknál előfordult hasonló számítást, mint tör
vényhozó, figyelembe nem vette. 

TJgy hiszem, t. ház, megmutat tam, hogy 
Simonyi képviselő urnák minden számítása ki
sebb vagy nagyobb mértékben nélkülözi a kellő 
alapot (Helyeslés jobb felől) és miután egész 
beszédének alapját a számitások képezték, és 
azokkal indokolta bizalmatlansági szavazatát is : 
remélem, hogy, nem állván az okoskodás alap
jául szolgáló számitások, ezen tévedését bevallva, 
azt az által fogja jóvátenni, (Élénk helyeslés a 
jobb oldalon) hogy bizalmatlansági szavazatát bi
zalmi szavazattá változtatandja. (Élénk tetszés 
jobb felöl.) 

Simonyi képviselő ur egy beszédemből azon 
szavakat idézte, melyekben kijelöltem azon vég-
czélt, melyet pénzügyi rendszerünknél elérni igye
keznünk kell. 0 az abban kijelölt irányt helyesli, 
de hosszasan igyekszik kimutatni, hogy e tekin
tetben semmi sem történt. Elismerem, még igen 
sok a teendő, és sokkal kevesebb történt, mint 
óhajtottam volna; azonban nem egyedül tőlünk 
függ a kitűzött végczélnak elérése. A közjogi kérdések 
megoldása s egyéb halaszthatatlan törvényhozási 
teendők, és átalában a törvényhozási tárgyalá
sok rendkívüli hosszadalmassága voltak okai an
nak, hogy több nem tö r t én t ; azonban ne feledje 
képviselő u r , hogy még 1868-ban, midőn a lé
tező adórendszer törvényesíttetett, több adónem
nél nevezetes reformok is létesíttettek. Ne feledje 
el , hogy a minisztérium volt az, mely a DÓp 
szükségleteinél annyira fontos só árát mázsánkint 
2Va forinttal lejebb szállítani javalta s a mi
nisztérium igyekezett a közterhek aránylagos 
felosztását keresztül vinni, s a ház- és jövedelmi 
adónál még 1868-ban nevezetes és a tapasztalás 
által igazolt czélszerü reformokat hozott be, a 
bélyeg- és illetékeknél nevezetes könnyítések ér
vényesíttettek. Ne feledje el, hogy az összes 
adórendszer iránt a szakbizottságoknak munká
latai közel vannak a befejezéshez, sőt nagyobb 
részt már sajtó alatt vannak, és meg lehet győ
ződve, hogy e tekintetben a szükséges előterjesz
tések még ez év folytán kezdőtöket veendik; ne 
feledje végre, hogy hasznos beruházások tekinte
tében az utolsó 3 évben sokszorta több történt, 
mint azt megelőzőleg 3 évtized a la t t ; ez ugyan 
még mind kevés, deremélem, hogy — ha váratlan 
események, rendkívüli körülmények közbe nem 

jönnek — a kormány által tervezett javaslatoknak 
éi*vényt lehet szerezni. 

Képviselő ur különös ügyességgel bir a 
tényállást kénye-kedve szerint alakítani, minek 
fényes tanúbizonyságát adta, midőn a földadóról 
szólott — melyre nézve megjegyzem, hogy soha 
sem tagadtam , sőt magam is nem egyszer ki
emeltem, hogy az adóreformok terén egyik leg
fontosabb teendők közé tartozik a földadónak 
aránylagos és ujabb felosztása, mely által egyes 
művelési ágak túlságos megterheltetésén köny-
nyitve lesz, és remélem, hogy az ez iránti ja
vaslatok már ez évben nem csak beterjesztve 
lesznek, hanem a törvényhozás ez iránt még 
intézkedhetik is. Ezen véleményt nyilvánítottam 
még az első ülésszakban, s annak választóimhoz 
intézett levelemben is kifejezést adtam, (Halljuk!) 
és méltán is adhattam, mert komoly szándékom 
ez irányban megtenni mindent, és. hiszem is, 
hogy még azon idő alatt, mig a mostani képvi
selőknek mandátuma tart , ezen kérdés meg is 

i lesz oldva. (Éljemés a jobb oldalon.) A mit mond-
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tam és ígértem választóimnak, azt megtartani 
kívánom és akarom. Azt mondtam, hogy az or
szággyűlés által elrendelt enquéte-bizottmányok 
számára az anyag gyűjtetik; s hogy ezen bizott
mányok rövid időn megkezdik működésüket. 
Mindkettő megtörtént. Továbbá mondám: (Ol
vassa:) „Hiszem, hogy nemsokára alkalma lesz 
a törvényhozásnak a közterhek aránylagosabb és 
ujabb fölosztása iránt üdvös törvényeket hozni; 
jól tudom, hogy az egyenes adók, különösen a 
földadó sok helyt súlyos és arányta lan, hogy 
különösen a Pozsony városa határában levő sző
lőbirtokokon fekszik aránytalan teher; (Nevetés 
a bal oldalon. Halljuk csak tovább! a jobb oldalon) 
tudom, hogy ezen hátrány hazánk más vidékeit 
is nyomja s különösen az erdős vidékeket. Ezen 
bajon mindenütt segíteni kell; de segíteni az 
országban mindenütt és egy időben: (Élénk he
lyeslés a jobb oldalon) nehogy az egyes vidéken 
történt könnyítés az egésznek terheltetésével jár
jon." (Élénk tetszés a jobb oldalon és fölMáltások: 
Most tessék nevetni!) Ennyiből állott azon Ígéret, 
melyet méltán tehetek választóimnak, s ez egé
szen más, mint a mit képviselő ur reám fogott; 
(Igazi Ugy van! jobb felől) tehettem pedig ezt 
annál inkább, mert már a megelőző országgyű
lésen hasonló módon nyilatkoztam, és hiszem, 
hogy a mandátum, melyet választóimtól nyer
tem, nem jár le addig, míg a földadó-reform 
iránt a törvényhozás nem intézkedett, és így 
remélem, azon helyzetben leszek, hogy te t t igé
retemet be is válthatom. (Élénk tetszés a jobb 
oldalon.) így én mindenesetre szerencsésebb hely
zetben leszek, mint képviselő ur pártján levő 
némely képviselők, (Élénk fölkiáltások a jobb olda
lon: Halljuk! Halljuk!) kik választóiknak nagy 
ígéreteket tettek, és ha eljön a számolás napja, 
a be nem váltott ígéreteknek száma képviselő 
ur párthívei közt bizonyára nagy mérvben fog 
előfordulni. (Élénk fölkiáltások a jobboldalon: Ugy 
van! Ugy van! Mozgás a szélső bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Meg kell nevezni, ki 
volt! 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : De , tisztelt ház , elég is volt ennyit 
is válaszolni. (Halljuk ! Halljuk!) Berekesztem te
hát talán hosszura is nyúlt beszédemet azon 
megjegyzéssel, hogy a három előző napi vita reám 
aggodalmas benyomást t e t t : mert azon vég
telen teendőkkel szemben, melyek reánk várnak, 
a he lyet t , hogy a fontos kérdések megoldásához 
fognánk s egyedül a közjót tekintve, igyekez
nénk a drága időt, melyet az isteni gondviselés 
még békében és nyugalomban élni enged — s ki 
tudja, mily rövidre van ezen idő szabva — igye
keznénk állapotaink megszilárdítására, nemzetünk
nek és érdekeinek megerösitésére szentelni, ismét 

meg ismét a létező alap — a kiegyezés — vo-
natik be a hosszú vitába. 

En azon meggyőződésben vagyok, hogy az 
az igaz barátja az adózó népnek, ki békét akar, 
ki a jelen alkotmányos viszonyokat állandókká 
tenni kivánja; mert ez által fejlődhetik tovább 
a megindult anyagi gyarapodás, növekszik az 
adóképesség, s így az adózó nép jólétét előmoz
dítván , terheit könnyíti; (Élénk helyeslés a jobb 
oldalon) ellenben az, ki kérdésbe hozza a meg
erősödésnek indult állapotot, akadályozza a gya
rapodást, s az adózó üép terheinek súlyát öreg
biti. (Hosszasan tartó élénk éljenzés és taps a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Be levén fejezve a 
tárgyalás a miniszter végszavai előadásával, a t . 
háznak határozni, kell a fölött, vajon a pénzügyi 
bizottság jelentését át alánosságban elfogadja-e a 
részletes vita alapjául, vagy nem. A kérdés, 
gondolom, ez lesz, a melyre igennel vagy nem
mel lehet felelni. Jegyző ur föl fogja a kérdést 
olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): El
fogadja-e a t. ház a pénzügyi bizottság jelenté
sét a 70-ki költségvetés tárgyában, a részletes 
tárgyalás alapjául: igen vagy nem ? 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha igy téte
tik föl a kérdés, a következés az lesz, hogy me
gint átalános vita keletkezik a fölött: vajon a 
ház a benyújtott költségvetést a részletes t á r 
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem1? É n ugy 
fogom föl a dolgot, hogy most a költségvetés 
átalános elfogadására kell szavaznunk, nem pe
dig a pénzügyi bizottság jelentésére. Ennélfogva 
részemről igy kívánom föltétetni a kérdést : el
fogadja-e a ház a kormány által előterjesztett 
költségvetést a részletes tárgyalás alapjául vagy 
nem ? 

E l n ö k : Én azt gondolom, t. ház, hogy 
ez más formában ugyanaz : mert a pénzügyi bi
zottság a maga jelentésében azt ajánlja, hogy a 
részletes tárgyalás alapjául fogadja el a t. ház 
a költségvetést. Ha tehát a t. ház ezen jelentést 
elfogadja, elfogadja egyszersmind azon nézetet 
is , hogy a költségvetés átalános tárgyalásába 
belebocsátkozik. De mégis, nézetem szerint, a, 
jelentésre kell szavazni, miután vannak annak 
egyes pontjai és óhajai, melyeket a t . ház az 
elfogadás által magáévá tesz, vagy n e m ; holott 
különben ettől a ház elesnék. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Én azt hiszem, a 
t. elnök ur ez utóbbi előadása tökéletesen meg
egyez Simonyi Ernő barátom óhajtásával : ő 
ugyanis a minisztérium által beterjesztett állam-

I költségvetésnek elfogadását kivánja szavazás alá 
] bocsátani, hogy elfogadja-e a ház részletes tár-
I gyalás alapjául vagy nem ? Igen természetes^ 

33* 
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hogy ez esak azon módosításoknál történhetik, 
melyeket a pénzügyi bizottság előterjesztett. Te
hát a szavazás tárgya semmi esetre más nem 
lehet, mint a melyet Simonyi barátom előadott, 
miért is én következőképen óhajtanám a kérdést 
föltétetni : elfogadja-e a t. ház a részletes tár
gyalás alapjául a minisztérium által beterjesz
tett államköltségvetést a pénzügyi bizottság mó
dosításaival vagy nem? (Helyeslés a szélső bal, 
ellenmondás a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Én azt hiszem, az első kérdés, 
melyet föltettem, szabatosabb. (Helyeslés.) Mél
tóztatnak helyeselni az általam föltett kérdést? 
(Elfogadjuk.') A kérdés tehát a következő: 

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

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. Mindenek 
előtt a jelentés fog felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentését, a nyugdijakról szóló 
részletig kizárólag.) 

D e á k P e r e n e z : T. ház! Miután a 
pénzügyi bizottság jelentése az átalános vitatko
zás folytán részletes tárgyalás alapjául a többség 
által elfogadtatott, a részleteknek azon három első 
pontjára nézve, mely fölolvastatott, mint homo
gén természetüekre egyszerre és együtt van sze
rencsém előadni egy határozati javaslatot. (Hall
juk! Olvassa:) 

„Határozati javaslat. Mondja ki a ház, hogy 
ezentúl a költségvetés mindenkor kellő időben s 
ne részletenkint, hanem teljesen, a bevételek s 
kiadások mérlegével, a brutto-budget elvei sze
rint s formailag is egyöntetüleg, és az egyes mi
nisztériumok részéről irott indokolással kisérve 
terjesztessék elő ; hogy a központon alkalmazott 
hivatalnokok száma a közigazgatás azon ágaiban, 
a hol lehetséges, kevesbittessék; végre, hogy a 
költségvetési törvényben az átruházás engedélye 
lehetőleg kerültessék s a törvényben inkább azon 
ezimek és rovatok, melyekben még most az át
ruházás (virement) ki nem kerülhető, foglaltassa
nak egybe." 

Ezek azon pontok, melyek, véleményem sze
rint, a részletekre nézve elhatározandók len
nének. 

A jelentés utolsó része végre szól a nyug
dijak kérdéséről. Erre nézve az én véleményem 
is az, mit már több Képviselő előadott, hogy t. 
i. tárgyalása halasztassék későbbre. Erre nézve 
nézetemet majd akkor, ha azon pont is felolvas
tatik, lesz szerencsém előadni és arra vonatkozó 
javaslatomat a t. ház asztalára letenni. (He
lyeslés). 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvas
sa Deák Ferencz határozati javaslatét.) 

• T i s z a K á l m á n : Méltóztatnak tudni, 
hogy a pénzügyi bizottság jelentése fölötti vita 
alkalmával volt szerencsém egy határozati javas
latot beadni, melynek czélja épen az volt, hogy 
a pénzügyi bizottság jelentésében foglalt elvek 
és utasítások a minisztériumnak a ház utasítá
saiként kiadassanak, és hogy más felől a nyug
dijak kérdése a tárgy fontosságához képest elkü
lönítve egy külön napon tárgyaltassék. Miután 
a most felolvasott határozati javaslat az első szem
pontnak tökéletesen eleget tesz, mert ugyanazon 
elveket és irány eszméket adja utasításul, me
lyek a pénzügyi bizottság átalános jelentésében 
foglaltatnak, azon reményben, hogy a miket 
előttem szólott t. képviselő társam kifejtett, 
a nyugdijakra nézve is el fog határoztatni, hogy 
ezek előre kitűzendő napon külön tárgyaltassa
nak , saját határozati javaslatomat, mint a mely
nek czélja ez utón is eléretik, ezennel vissza
vonom. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati 
javaslatot a mint az felolvastatott? (Elfogadjuk!) 
Tehát ez határozatilag fog kimondatni. 

Következnék most a nyugdijak kérdése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a, pénz

ügyi bizottság átalános jelentésének a nyugdijakra 
vonatkozó részét.) 

E l n ö k : A nyugdijakra nézve is méltóz
tassék a t. ház nyilatkozni. 

D e á k E e r e n c z : Miként már mondot
tam, czélszerünek vélem, hogy ezen igen fontos 
és nehéz megoldású tárgyat később tárgyaljuk, 
e végre külön kitűzendő napon. Ezt. ugy hiszem, 
igy is el lehetne ugyan határozni; hogy azon
ban a szabályoknak megfeleljek, javaslatomat le 
is irtani. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferencz határozati javaslatát:) „Mondja ki a ház, 
hogy a pénzügyi bizottmány jelentésének a 
nyugdijakra, vonatkozó része később fog, a költ
ségvetés tárgyalása közben, egy e végre külön 
kitűzendő napon tárgyaltatni." 

E l n ö k : Elfogadja a ház e határozati javas
latot? (Elfogadjuk!) Tehát ezen két határozati 
javaslat, a most felolvasott és az elöbbeni, a 
ház határozatává válik, és a ház most már 
a budget részletes tágyalásába bele bocsátkoz-
hatik. 

Kérdés: a ház mily sorrendben kívánja a 
költségvetést tárgyalni? Bátor vagyok javas
latba hozni azon sorrendet, melyben azt a pénz
ügyi bizottság előterjesztette. Első lenne a mi
niszterelnökség költségvetése, 2-ik az Ő fel
sége személye körüli minisztérium 3-ik a pénz
ügyminisztérium, 4-ik a közmunka és közieke-



99. országos ölés január 19. 1870 261 

dési minisztérium, 5-ik az igazságügyminiszte-
rium, 6-ik a belügy, T-ik a földművelés és ipar, 
8-ik a honvédelmi, 9-ik a vallás- és közoktatás
ügyi és végre 10-ik a Horvát-Szlavon- és Dalmát
országok minisztériumának költségvetése. 

V á r a d y G á b o r : Azt méltóztatott el
nök ur vég szavában mondani: „végre." Ez igen 
is áll a pénzügyi bizottság által előterjesztett je
lentésekre, melyeknek nyoma van a jelentésben; 
vannak azonban olyan költségek, melyekre nézve 
a pénzügyi bizottság semmit sem nyilatkozik, 
vagyis csak átaláuosságban mondja ki, hogy ész
revétele nincs; ezek nincsenek római számmal 
megjelölve; szükséges azonban, hogy azokra néz
ve is méltóztassanak meghatározni, micsoda sor
rendben vétessenek elő. Ertem azon költségvetése
ket, melyek a pénzügyi bizottság által beterjesz
te t t jelentés végpontjában említtetnek. 

E l n ö k : Ha majd az egyes minisztériumok 
költségvetései fölött a ház határozott azon sorrend
ben, mint a minisztérium beterjesztette, akkor fog
nak azon tárgyak a jelentésben történt felemlités 
sorrendében fölvétetni. Méltóztatnak elfogadni? 
(Elfogadjuk!) 

V u k o v i c s S e b ő : Egy észrevételt kívá
nok tenni: Azon véleményben voltam, ugy ér
tet tem a tanácskozás elején a t. elnök ur nyilat
kozatát, hogy a pénzügyi bizottságnak átalános 
jelentését föl kell olvasni és azután azt ponton-
kínt tárgyalni : mert ezen jelentésben előfordul
nak megjegyzések, vélemények, melyek minden 
esetre figyelmet érdemelnek. Nem tudom, (Felki
áltások : Van már határozat!) ha ez által nem 
sértem-e a házszabályokat, ha e véleményben 
levén, azon pontra kívánok rövid észrevételt ten
ni, mely a 2-ik lap 5-ik bekezdésében igy szól: 
„Mindenekelőtt kötelességének tar tot ta a bizott
ság több minisztérium költségvetésének tárgya
lásánál azon óhajtást kifejezni, hogy, tekintettel 
az államkormányzat amúgy is nagy szükségleteire, 
a központon alkalmazott hivatalnokok száma a 
közigazgatás több ágában lehetőleg kevesbítendő 
volna." En azt gondolom, a pénzügyi bizottság 
ezen igen helyes észrevétele biztosabb sikerre ve
zetett volna, ha nem óhajtás, hanem határozat 
alakjában fejeztetett volna ki. (Zaj, fölkiáltásók: 
Van határozat!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák, gondolom, 
elkerülte figyelmét azon határozati javaslat, me
lyet Deák Ferencz képviselő ur ma épen ezen érte
lemben beadott, és mely elfogadtatott. 

V u k o v i c s S e b ő : E határozati javaslat 
más alakban van szerkesztve, mint én óhajtanám. 
En ugyanis azt akarnám kimondatni, hogy a 
közhivatalnokok és bírák száma és fizetése ne a 
budget alkalmával tárgyaltassék, midőn csak fu
tólag és mellékesen lehet hozzászólni, hanem kü

lön törvény által intézkedjék e részben az ország
gyűlés : hogy ideje és alkalma legyen az ország 
e részbeni szükségeit tüzetesen megbírálni; és 
épen ez az, a mire a pénzügyminiszter ur is mai 
beszédében figyelmét forditá, midőn azt monda: 
hogy mindazon tárgyak, melyek a budget tárgyalá
sára vonatkoznak, külön törvények, külön hatá
rozatok által intéztessenek el : mert csak ugy 
folyhat az egyes budgetek tárgyalása minden 
akadály nélkül. Ennek folytán tehát bátor vol
nék következő határozati javaslatot ajánlani. 
(Olvassa:) „A minisztérium fölszóllittatik, hogy 
a lehetőleg legrövidebb idő alatt terjeszszen elő 
oly törvényjavaslatot, melyben mind az országos 
bíróságok, mind a központi közigazgatás személy
zetének száma és fizetése a szükség kifejtésével 
előadva, és ez által a háznak alkalom legyen 
nyújtva az ország kormányzatának terheit körül
ményes megbirálás után megállapítani, s a kö
vetkező budgetek tárgyalását könnyíteni.0 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és annak idején 
tárgyaltatni. 

Most következik a részletes tárgyalás, még 
pedig azon sorrendben, mint előbb előterjesztet
tem. Először a miniszterelnök költségvetésének 
tárgyalása. 

Ha méltóztatik megengedni, 5 perezre fel
függesztem az ülést. (Helyeslés.) 

(Öt pereznyi szünet, múlva:) 

Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Napi 
renden van az állandó pénzügyi bizottság jelen
tése a miniszterelnökség iránt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Mi
előtt felolvasnám a t. ház pénzügyi bizottságá
nak jelentését, kötelességemnek tartom a t, házat 
két értelemzavaró sajtóhibára figyelmeztetni, 
mely a jelentésben előfordul. Az első a negyedik 
kikezdés utolsó előtti sorában, hol a 100 forint 
helyett 300 frt teendő. A második a jelentés 
utolsó kikezdése, utolsó előtti sorában, hol a 
125,200 frt helyett 245,200 frt teendő. 

(Olvassa.) „A miniszterelnökség előirány
zata az 1870-dik évre 246,200 frt, a nyugdi
jaka t ide nem értve; az 1869. évre a törvény 
által a miniszterelnökség szükségleteinek fedezé
sére 117,100 frt állapíttatván meg, a kívánt 
többlet 129,100 frtot teszen.Az első tétel, mely 
ezen jelentékeny többlet okául szolgál, a rendel
kezési a lap, mely 120,000 frttal van előirány
zatba véve. A tárgyalások alkalmával jelen volt 
miniszterelnök nyilatkozatai alapján a bizottság 
meggyőződött arról, hogy a kormány eddig élén
ken érezte egy ilyen szükség esetében rendelke
zésére álló alap hiányát, s hogy annak az elő
irányzatba való felvétele épen a két éven át 
szerzett tapasztalatok által teljesen igazolható 
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volt; tekintve tehát, hogy más alkotmányos álla
mokban is a kormánynak ily ezimen bizonyos 
összegek szoktak rendelkezésére állani, a bizott
ság azon meggyőződésben, hogy a minisztérium 
ezen kért összeget helyes ezélokra s a közér
dek előmozdítására forditandja, megszavazandó-
nak véli." 

A rendelkezési alap megszavazását javas
latba hozni, a pénzügyi bizottság tárgyalásainál 
jelen volt miniszterelnök ur, felvilágosításai alap
ján a pénzügyi bizottság szükségesnek atalában, 
különösen pedig hazai viszonyainknál fogva köte
lességének ismerte. Az összeg maga, rendeltetése 
fontosságait és ezélját tekintve, igen csekély és 
korántsem ró államháztartásunkra, elviselhetetlen 
terhet ; az elv pedig sem nem uj, sem nem olyan, hogy 
más európai alkotmányos államokban eddig sikerrel 
ne alkalmaztatott volna. De ez nem is lehet 
máskép, t. ház ! mert egy ily alapnak nemlétét 
a kormány eddig is már igen élénken érezte. 
Igen, t. ház! hogy mi sem könnyebb, mint tán 
hangzatos szavakkal az államköltségvetés oly 
tételét megtámadni, melynek részletezése a nyil
vánosság elé atalában nem jöhet s nem is jöhetne 
még akkor sem, ha a kormány annak hováfor-
ditását előre tudná: ezt pedig a kormány, néze
tem szerint, előlegesen — a készletekre nézve leg
alább — nem is tudhatja. Eltekintve tehát attól, 
hogy a miniszterelnök ur személyében, eltekintve 
attól, hogy a jelenlegi kormányban az összeg 
helyes hováforditása iránt kellő biztosíték rejlik : 
a pénzügyi bizottság azon nézetben, hogy az el-
fogrdatlan pillantás Magyarország jelen viszonyaira 
elégséges arra, hogy kiki könnyen meggyőződ
hessék arról, hogy egy alkotmányos becsületes 
kormánytól ily összeget meg nem lehet tagadni, 
ezen összeg megszavazását a képviselőház figyel
mébe tiszteletteljesen ajánlja. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Abból, hogy a pénz
ügyi bizottság t. előadója most szólalt fel e tárgy
ban, azt kell következtetnem, hogy tán most 
méltóztatnak a rendelkezési alap felett dönteni: 
én azt vártam, hogy előbb az egész jelentés fog 
felolvastatni, s aztán pontonkint tárgyaltatni ; 
nem tudom tehát mily eljárást, kivan a ház 
követni. 

E l n ö k : A jelentés egyes rovatokra vo
natkozván, nem is tárgyalható máskép. A mi
niszterelnökség költségvetésében a szükséglet két
féle: a miniszterelnökség kiadásai és a rendelke
zési alapok. A rendelkezési alapra észrevétele 
van a jelentésnek; azt gondolom tehát , hogy itt 
kellene ahhoz szólni, és ha azon keresztül men
tünk, akkor mennénk át a szükséglet egyes 
tóteleire. Ez lenne nézetem szerint a részletes 
tárgyalás módja. 

G h y c z y I g n á c z : Eddig az volta szokás 

és a múlt budgettárgyalásnál is ugy jártunk 
el, hogy előbb az egész jelentés elolvastatott, 
és azután mentünk a részletekbe Mert az, 
hogy a jelentésnek tételei szerint vétetik elő a 
költségvetés tárgyalása, feltételezi, hogy előbb a. 
költségvetés rovatai egyenkint tárgyaltattak. így 
azonban nem jártunk el soha. 

E l n ö k : Magam voltam elnöke a bizott-
ságnak, és ugy tudom, hogy mindig ugy jár tunk 
el. A költségvetés rovatai felvétettek, és a pénz-, 
ügyi bizottság észrevételei ezekre felolvastattak, 

T i s z a K á l m á n : Én, t. ház, igen szí
vesen beleegyezem ezen tárgyalási módba most 
is, de azt hiszem, hogy később mégis csak a 
költségvetést kell majd felvenni' czimenkint, és 
azon is keresztül kellend mennünk. (Fölkiáltások; 
Ugy történik!) Nem az történt most; hanem a 
pénzügyi bizottság jelentése olvastatott fel, és 
ezen alkalommal már belementünk a diseussióba, 
(Nyugtalanság). 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát nyilatkozni; 
kivánják-e fölolvastatni a jelentést egész terje
delmében? (Olvastassék föl!) 

Z s e d é n y i E d e : Azt hiszem, legjobb 
lesz az eddigi gyakorlatot megtartani. Az eddigi 
gyakorlat szerint a jegyző felolvasta a költség
vetést, és az előadó megtette reá észrevételeit, 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a mi-. 
msater elnökség költségvetésének sommázatát). 

T ó t h K á l m á n : Tételenkint kellene föl-
olvasni. Ez a sommázat volt. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a mi
niszterelnökség költségvetési előirányzatának első 
rovatát.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
rovatra nézve a pénzügyi bizottságnak a követ
kező észrevételei vannak: „Az első rovat 10. té
tele alatt előforduló segédhivatali igazgató fize
tése 300 frttal javíttatni szándékoltatik. Ezen 
fizetésfelemelést a bizottság megtagandandSnak 
véli azon okból, mert kívánatos, hogy a minisz
tériumoknál alkalmazásban levő egyrangu és 
egyforma czimmel biró hivatalnokok egyszersmind 
egyforma fizetésben is részesittessenek, s ennél
fogva ezen tételnél a folyó évre megszavazott 
1500 frtnyi fizetést és 100 frtnyi lakbért jövőre 
is fentartandónak véli." 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Mielőtt a 
tárgyhoz szólanék, egy kérdést vagyok bátor in
tézni a t . előadó úrhoz. A 68-ki költségvetésben 
a sajtóosztály 12,820 írttal szerepelt. Később 
éhez átalánosságban más összegek is adat
tak, a mi által az, a költségvetés szerint, 25,500 
ír tban állapíttatott meg. A pénzügyi bizottság 
akkori jelentése a sajtóosztályt nem vélte külön 
fölemlitendőnek és így már 1869-ben a sajtóosz-
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tály a költségvetésben nem szerepelt, nem sze
repel ez 1870-ben sem; hanem hogy itt kell 
valahol lenni a sajtóosztálynak az elnöki iroda 
rovata alatt, mutatja a 6-ik rovat b) pontjának 
ezen tétele: „Átalány a sajtóosztály részére." 
Mondom, mielőtt hozzászólanék a tárgyhoz, bá
tor vagyok a t. előadó úrtól azon felvilágosítást 
kérni, hogy ezen 1870-ki költségvetésben a saj
tóosztály minő tételek alatt szerepel és miként 
számítandó ki ? Kérem a t. előadó urat, hogy 
ez iránt felvilágosítást adni méltóztatnék. 

If j . Zichy József gr. e lőadó: Az 
előttem szóló képviselő urnák tökéletesen igaza 
van abban, hogy a 69-ki előirányzatban a sajtó
osztály már mint ilyen elő nem fordul. Engem 
is megdöbbentett e körülmény ; kérdést intézvén 
a miniszterelnök úrhoz , azon felvilágosítást 
nyertem, hogy az nem egyéb, mint írásbeli hiba, 
t. i. ezen áfcalános kiadások egyes tételei leírat
tak az irodában a múlt évi példányok után és 
így történt, hogy e két szó „sajtó-osztály" a költ
ségvetésben benmaradt. Ha méltóztatnak ámult 
évi költségvetést ezzel összehasonlítani, méltóz
tatnak látni, hogy az illető írnok, a ki leírta, 
hibából ezt tökéletesen lemásolta. 

V á r a d y G á b o r : Engedje meg a t. 
előadó ur, de én ezen felvilágosítással nem le
hetek megelégedve: mert az a) pont alatt ott 
van az átalány az elnöki iroda részére, és utána 
átalány a sajtóosztály számára. Ha ez sajtóhiba 
vagy iráshiba, akkor nem tudom miként szerepel 
két rovatban két tétel alatt a sajtóra fordított 
kiadás? Kérem tehát, méltóztassanak eziránt fel
világosítani, különben nem vagyok képes a tárgy
hoz hozzászólani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház ! Kénytelen vagyok előre bocsátani 
azt, hogy minisztériumom költségvetésének részle
teiben nem vagyok felette jártas az egyes tételekre 
nézve. A pénzügyi bizottságban részint én, részint 
azok , a kiket — jártasabbak levén a dologban 
mint én —jogomnál fogva megbíztam, előadtuk az 
e tételre vonatkozólag az okokat, melyekről a 
bizottság meggyőződött. Érzem , hogy itt is 
tartozom felelettel, és igyekszem azt, a mennyire 
lehet, megadni. 

T. barátom Várady Gábor azt kérdezi — 
tulajdonkép nem is értettem egészen a kérdést — 
hogy mikép jön a sajtóosztály megnevezése oda, 
vagy hogy létezik-e vagy nem létezik az a sajtó
osztály 1 

V á r a d y G á b o r : Szabad még egyszer 
ismételnem kérdésemet ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Kérem! 

V á r a d y G á b o r : Azt kérdeztem, hogy 
miután az 1868. évi költségvetésben a sajtóosz

tály részére szükséges költségek külön rovatban 
mutattattak ki, összesen 25,000 írtban; a pénz
ügyi bizottság javaslata nyomán akkor az mon
datott, hogy ezt nem szükséges külön rovatban 
kimutatni, hanem olvasztassék be ezen kiadás a 
minisztérium költségvetésébe, minek folytán az 
1869. költségvetésben nem szerepel többé a saj
tóosztály ezen ezini alatt, a részleteknél nem 
szerepel ez külön a jelen költségvetésben sem; 
hanem hogy a jelen költségvetésben sajtóosztály 
létezik, azt mutatja a 6-ik rovatnak b) tétele, a 
hol 12,000 frt átalány hozatik javaslatba a sajtó
osztály részére: azt kérdeztem tehát, fordittatik-e 
ezen ezimen valami az első rovat alatt a sajtó
osztályra és mennyi az? Erre kértem fölvilá
gosítást. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k ; Mennyi fordittatik, azt nem tudom: mert 
megvallom, egyetlen egy tételt sem ismerek a 
részletekben, hanem a dolog lényegét illetőleg, 
arra nézve, a mit a t. képviselő ur kérdezett, 
megadhatom a választ. 

A miniszterelnökségnél van egy osztály azon 
név alatt: sajtóosztály. 

Ez a miniszterelnökségnek olyan osztálya, 
mely azzal foglalkozik, hogy a lapokból kivona
tokat készítvén, a miniszterelnököt és az illető 
minisztereket mindig tudósítják arról, a mi 
szükséges arra nézve, hogy a közvélemény iránt 
tájékozva legyenek; továbbá — hogyha netán az 
egyes minisztériumok késztetve vannak — ezáfo-
latokat készit. Ezen osztály a miniszterelnökség
nél van azért, mert minden minisztériumot 
illető észrevételeket tartozik azokkal közölni. 

De egyebekre is kiterjed ezen osztály teen
dője, és midőn a költségvetés ezen része a mi
niszterelnökségnél sajtó-osztály név alatt jelent 
meg, a bizottságban azon észrevétel tétetett, hogy 
e kifejezés talán ferde magyarázatokra adhatna 
alkalmat, és később elhatároztatott, hogy a mi
niszterelnökségnek egy része nem „sajtóosztály" 
név alatt, hanem mint a miniszterelnökségnek 
egy osztálya kerüljön elő. Most ismét nem tudom, 
miféle tévedésből, valaki ajtóosztály név alatt 
irta azt be. Az Összegnek ott kell lenni, hanem 
ennek átalában csak a miniszterelnökségnek egy 
osztálya számára kellene előirányozva lenni. 

V á r a d y G á b o r : T. ház ! Én elismerem 
a sajtóosztálynak, oly értelemben , mint azt a 
miniszterelnök ur egyes vonásokban körvona-
lozta, némileg szükségességét: mert ha ezt nem 
tenném, kétségbe vonnám a sajtó hátalmát. 

Óhajtjuk, akarjuk, hogy kormányunk erős, 
hatalmas legyen, és igy nem lehet szándékunk
ban elvonni tőle a hatalomnak egyik jelenté
keny tényezőjét, a sajtót; hanem szükségesnek 
látom itt kifejteni, hogy az alatt minő sajtót 
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értek én. A sajtó hatalma, t. ház, egy részről ál
dást hoz, miképen a tűz és viz, másrészről pusz
tít, mint a tűzvész és a vízár. (Igaz! jobb és 
bal felől.) Azon sajtó, mely igazságot terjeszt, 
világosságot hint, szabadelvüséget hirdet; a sza
badságnak, a szabad meggyőződésnek apostola ; 
a mely sajtó meghajol az erény előtt és osto
rozza a bűnt, bármely oldalról jőjön is az, az a 
sajtó a tűz melegével éltet, a viz nedvével ter
mékenyit és táplál. (Helyeslés.) Ellenben azon 
sajtó, mely a világosság terjesztése helyett an
nak és az igazságnak elnyomására fordítja mun
kásságát, mely a bűnt palástolja és a honpol
gárok erényét sárba tapodja, azon sajtó, t . ház, 
pusztít, rombol, mint a tűzvész és falvakat, vá
rosokat romból el, mint az árvíz ; (Igás! a bal 
és jobb oldalon) azon sajtó t. ház ! a mely ír 
mindenkiért, bár hol bármit és minden körül
mény közt pénzért, hasonlít azon hölgy vonzal
mához, mely bárhol mindenki részére megvehető 
pénzért. (Helyeslés. Valaki jobb felől'. ír orosz 
pénzért!) 

Ezeknek előboesátása után, t. ház! kijelen
tem, hogy azon sajtó részére, mely munkássá
gát az igazság felderítésére, ferdített tények 
helyreigazítására fordítja, azon sajtóosztály ré
szére meg fogom szavazni a kimutatandó szük
séges összeget, mert egyátalában nem lehet 
szándékom a kormánytól elvonni azon hatalmat, 
hogy az akár bel-, akár külföldön ellene intézett 
alaptalan támadásokat visszautasíthassa,, a fer
dítéseket helyreigazíthassa, és munkásságának 
eredményét méltóságához, állásához illően tár
gyilagosan felmutathassa. Ellenben az oly sajtó 
részére, mely a helyett, hogy a kormány tör
vényes alkotmányos eljárását védelmezné vagy 
igazolná , a honpolgárok erényeit tiporja sár
ba , mely az igazság felderítése helyett az 
igazságot eltakarja, mely a közvélemény resjaeetá-
lása helyett azt meghamisítja, és mindezt t. 
ház, a mi pénzünkön, az ifyen sajtó részére nem 
szavaznék meg egy fillért sem, nem most, az 
Andrásy-Lónyay-miniszteriuni alatt, hanem nem 
fognám azt megszavazni egy Grhyezy-Tisza-mi-
niszteriumnak sem: nem most, és nem soha. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

C s e r n á t o n y L a j o s : T. ház! Bátor va
gyok Várady t. barátom nyilatkozatát egy igen 
prózai, hanem praktikus kérdéssel kiegészíteni. 

Az igen t. minisztereiuök ur méltóztatott 
őszintén bevallani, hogy a minisztériumát illető 
költségvetés részleteiről nincs tudomása. Ezt én 
nagyon természetesnek tartom s nem is azért em
lítem föl, mintha ebben akár miféle megrovásra 
méltó nyilatkozatot találnék. Ezt nagyon termé
szetesnek tartom, hogy a másod-, harmadrangú 

tételekről nincs tudomása : mert hisz nincs ideje 
ilyen csekélységekkel vesződni, az bizonyos. 

% Hanem azt hiszem, azon kérdésről, melyet 
bátor leszek tenni, miniszter elnök urnák is van 
tudomása, következőleg a ház e részének, mely
nek aggodalma van, e kérdésben felvilágosítást 
tud adni. Atalánosan beszélik, irják, és mond
hatni mindenki előtti tény gyanánt emiitik foly
tonosan, hogy van legalább is három subventio-
nált lap. (Halljuk!) A közönség meg is nevezi 
őket, és miután én azon óhajtással, azon szán
dékkal szólaltam fel itt, hogy, ha nem igaz e 
tény, megczáfoitassék, s hogy azon lapokról le-
vonassék az ódium, melyek a közönség előtt a 
kitartatás színében állanak, azért, hogy a kormá
nyi boldogságot imádják, és az ellenzékieket 
piszkolják. Én tehát megnevezem e három la
pot. A közönség azt állítja, hogy az „Esti lap", 
„Borszem Jankó" és „Hírmondó" a kormány által 
tar ta tnak ki. Nekem mint pártembernek, mint 
képviselőnek, mint egyes embernek, mint adófizető
nek egyátalában semmi kifogásom nincs semmiféle 
lap ellen, ha azt saját zsebéből tartja egy illető kör, 
egy illető párt, vagy akárki, bárha az egy fillért 
sem jövedelmez, s ha nem volna képes megélni 
a saját becsületéből, egy óráig sem; hogy ha 
tetszik valakinek, saját zsebéből fentartja, ez az 
ő dolga ; sőt azt mondom, és tovább megyek, 
hogy egy pártnak mindig becsületére válik, 
hogy ha saját elvei, saját nézetei hirdetésére sa
ját zsebéből is áldozatot hoz, ha szükséges. Ez 
iránt tisztában léve, én egj'átalában nem ütköz
ném meg soha semmiféle hangon, semmiféle mo
dorú jobb oldali, kormánypárti lap lételén: csak
hogy az ne az adófizetők zsebéből tartassák, 
(Élénk helyeslés bal felől) haoem tartassák azon 
pár t zsebéből, melynek szolgálatában van. Ma» 
gyarországon pártkormány van. (Mindenütt!) Ma 
a jobb oldal — azaz mindig a jobb oldal, mert 
ha kormány változás következik be, akkor va
lószínűleg a két oldal helyet cserél — ma azon 
urak pártja tarja kezében a hatalmat, a mely a 
mostani állapotot boldognak nevezi e's hirdeti. 
Holnap vagy holnapután vagy esztendő múlva, 
vagy akár mikor egy vagy más utón jöhet egy 
másik pár t , mely az ellenkezőt állítja, szóval 
minden alkotmányos és parlamenti kormány nem. 
is lehet egyéb, mint pártkormány ; hanem ha 
saját politikájának orgánumokat teremt mind a 
két párt zsebéből, ez nem jogos, és ez sehol sincs, a 
hol komolyan értelmezik az alkotmányosságot. 

A miniszterelnök ur vagy pedig az előadó 
ur, ugy tetszik mindakettő, egy kifejezést hasz
nált, mely eszembe ju t ta t egy esetet. Azt mond
ták, hogy a sajtóosztály a közvélemény felvi
lágosítására használtatik. Olaszországban valami 
négy-öt esztendő előtt rendkívül divatba jött 
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ezen kifejezés, „illumináini a közvéleményt" és 
ezen „illuminatióra* Peruggi miniszter ur rend
kívül sokat költött a megvehető sajtónak ter
jesztésére. A közvélemény illuminátiójára szol
gáló sajtó pedig oda vitte azután a minisztériu
mot, hogy annyira elvakult e dicséretek tömjén
füstje közepette, hogy mikor előhozatott egy 
nagy kérdés, nem tudta azt máskép megoldani, 
mint vérontással Turin utezáin és ebbe siklott 
el az illumináló minisztérium. Ide vezeti az a 
sajtó, melyet meg lehet vásárolni, azokat, kik 
megvásárolják és azt hiszik, hogy hasznukra fog 
válni. (Élénk helyeslés.) 

Ezt azonban csak közbevetőleg mondom; én 
csak ama hirt akartam fölemlíteni, a neveket 
megmondtam és megjegyzem, hogy az egyikre 
nézve egyenesen azt is mondja nevetve, kedélye
sen a közvélemény, hogy nem ugyan a legma
gasabb, hanem magas eredete volt a nevezett 
lap megalapításának. Én ezen hírek folytán csak 
annyit vagyuk bátor kérdeni akár a t. előadó 
úrtól, akár az igen t. miniszterelnök ú r tó l : 
igaz-e ez vagy nem ? mert neki mindenesetre ezt 
tudnia kell. (Ugy van! hal felől.) Ha nem igaz,én 
azt hiszem, azon lapoknak tartozik kijelentéssel, 
mert annyi bizonyos, hogy gyalázatukra válik 
az, hogy megvétetnek, és ha ez igy áll, akkor 
a miniszterelnök tartozik nekik ezen elégtételt 
megadni, hogy nem igaz, rágalom és mi ezen 
oldalon a miniszterelnök urnák szavát e részben 
azon lapok tisztázására hallván , nem fogjuk 
többé említeni a dolgot, nem fogjuk hinni, hogy 
subventionáltatnak. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Z s e d é n y i E d e : Nem vagyok arra hi
vatva, hogy az előttem szóló kérdésére feleljek, 
de a mint csodálkozom, hogy a napirenden levő 
egyszerű kérdés folytán az előttem szóló oly 
hírlapokat támadott meg, melyeket itten senki 
nem védhetvén, önmagok fogják magokat védeni, 
(Az nem elég! jobb felől) ugy némikép örülök, 
hogy tagtársunk Várady Gábor ezen alkalommal 
élt, hogy a sajtónak azon része ellen kemény 
vádakkal lépjen föl, mely árvíz és tüzvészkép 
pusztít : mert reménylem, hogy szivükre fogják e 
vádat azok venni, kik a sajtóban csakugyan ily 
pusztító pennával élnek és kik — higyók el, 
uraim — a képviselőház nem ezen részéhez tar
toznak. Egyébiránt a valódi kérdés abból áll, 
hogy miután két év óta a miniszterelnökségnél 
sajtóosztály nem létezik, (De létezik! bal, felölj 
annak számára átalányt nem lehetett előirányozni 
és igy a 6-ik tétel alatt azon szavakat : „áta
lány a sajtóosztály számára" ki kellett törülni 
és az i t t előirányzott 12,500 frtot csakis irodai 
szükségletekre, lapokra és egyéb ily költségekre 
fordítani lehet: vajon ezt tette-e a miniszter, 
azt a számadásokból látni fogjuk; de hogy másra 
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nem fordithatja, arról felelőssége kezeskedik.. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én ezen kér
dést végtelenül egyszerűnek tartom. I t ten arrók 
hogy van-e a miniszterelnökségnél sajtóosztály 
vagy nincs, kérdés sem lehet, mert mindnyájan 
tudjuk, maga a miniszterelnök ur is előadta, 
hogy van, csakhogy a pénzügyi bizottság most 
két éve te t t jelentése szerint ez nem mint külön 
osztály, hanem a miniszterelnökségbe beosztott 
sajtóosztály létezik és igy nem valami nagy 
dolog, hogy a sajtóosztály számára bizonyos 
irodai költségek előirányoztatnak. 

Már most a második kérdés az, hogy ezen 
sajtóosztályra előirányzott költségeknek mi a 
minisztérium fölfogása szerint a rendeltetése 1 
Mert a mint már Várady Gábor tisztelt barátom 
is megmondá, a minisztériumnak kell egy ilyen 
osztályának lenni, a mely — miután maga a 
miniszter figyelemmel nem kisérheti a napi 
sajtó egyik és másik árnyalatának mozzanatait, 
ezt teljesitse és a közvélemény mozzanatairól a, 
minisztériumot értesítse; ezt senki kétségbe nem 
vonja, valamint kétségbe nem vonható az sem, 
hogy kell a minisztériumnak oly erőkkel rendel
kezni, melyek utján helyre igazítsa a közvéle
mény előtt elferdített igazságot. De míg ezt nem 
vonja kétségbe senki közülünk, ugy másrészt 
előttem szólott barátaimmal magam is kétségbe 
vonom jogosultságát annak, hogy az adó fillérei
ből bármely néven nevezendő hirlap subven-
tionáltassék. Tehát Csernatony fölszólalása egy
szerűen arra volt irányozva, hogy megtudjuk, 
hogy mire fordittatik azon pénz. Ha a miniszter
elnök ur szavaiból megnyugvást nyerünk az iránt, 
hogy ezen kérdéses összeg arra fordittatik, a 
mit mi, mint már "mondám, jogosultnak és ezél-
szerünek tartunk, akkor teljes készséggel meg 
fogjuk szavazni; ellenkező esetben, ha ez iránt 
megnyugvást nem kapunk, ha azon föltevésben 
kell maradnunk, hogy lap-subventióra forditta
tik, akkor nem szavazhatjuk meg: mert azt, 
hogy az államadó valamely párt lap-subven-
tionálására fordittassék, helyesnek nem tartjuk. 
(Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i L a j o s h. : T. ház ! Mindenek
előtt csodálkozásomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy egy ily fontos tárgyban, midőn a minisz
terelnök ur megkérdeztetik, nem válaszol. Ennek 
következtében nagyon tág tér t ád azon gyanúra, 
melyet i t t t. képviselőtársam Csernatony Lajos 
fölemlített, s hogy csakugyan megtörténhetik 
az, hogy pártlapok tar ta tnak föl közadók által. 
En részemről a sajtóügyi osztályt a miniszter
elnökségnél igen szükségesnek tartom, azon sajtó
ügyi osztályt, melynek hivatása, s melynek k ülönös 
feladata az, hogy a közvéleményt megfigyelje és 
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a kormányt folytonos tájékozottságban tartsa 
mindazon lapok nyilatkozatai felől, a melyek 
nem csak a belföldön, hanem a külföldön szer-
keztetnek. Hanem ón részemről megvallom, soha 
a legkisebb összeget nem adnám a közadóból 
oly lap subventionalására, mely ha saját pár
tom érdeke kívánná is, csak arra van hivatva, 
hogy a párt czéljait mozdítsa elő : mert én e 
tekintetben nyíltan kimondom nézetemet, ez által 
a másik párt megkárosittatik, mert ez csak egy 
párt czélja, melyhez az illető párt tagjai járul
nak ; de hogy a másik párt tagjai is járuljanak, 
azt indiseretiónak, igazságtalannak tartom. Mi
után tehát a várt felvilágosítást nem nyertem, 
ámbár én a sajtóügyi osztály részére szükséges 
összeget megszavazni kész voltam, most nyíltan 
kimondom, hogy miután kellő felvilágosítást nem 
kaptunk, gyanúnk eloszlatva nincs: ón részemről 
a költséget meg nem szavazom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Csanády Sándor : T. ház! Nem te
hetem, hogy csodálkozásomat ne fejezzem ki az 
iránt, miszerint a t. miniszterelnök ur Cser
natony Lajos t. képviselő ur fölhívására nem 
adott fölvilágosítást, mint hogy az interpellatió 
volt, mely interpellatiót felelet nélkül hagyni 
szabad. (Zaj. Elnök csengd.) Meggyőződésem sze
rint az ő fölhívása több interpellatiónál, mert 
olyas kérdésre kívánt fölvilágosítást adatni, mely 
kérdés érdekli az egész házat, érdekli közadózási 
tekintetben; olyan kérdést illetőleg, melyre nézve 
hivatva van a ház, hogy rögtönözve határozzon. 
En kinyilatkoztatom, hogy ha miniszterelnök ur 
a fölhívás következtében sem fog nyilatkozni, e 
hallgatását oda magyarázom, hogy igenis, a Cser
natony képviselőtársam által említett lapok sub-
ventióban részesülnek; (Jobb felöl zaj) és mert 
ily subventióban részesíteni lapokat közadóból 
nem szabad, nem lehet: én a budget jelen tételét 
meg nem szavazom. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Az előttem 
szólott képviselőtársam sajnálkozását fejezte ki 
a fölött, hogy Csernatony képviselő ur interpel-
latiójára miniszterelnök ur feleletet még mind
eddig nem adott. En azt hiszem, ennek más ol
dala is van, van pedig azon oldala, melyet a 
miniszterelnök ur signaíisált, midőn azt monda, 
hogy sajnálja, miszerint a költségvetés részletei
ről kellő bővebb tudomása nincs. Én részemről 
nem hagyhatom ezt megjegyzés nélkül, és ugyan 
nem hagyhatom azért, mert más fogalmam van — 
nekem legalább —elméletben a miniszterfelelősség
ről. Avagy tagadják önök, uraim, ott a túlsó 
oldalon, hogy a miniszter felelőssége kiterjed a 
költségvetésre, annak egybeállítására, következő
leg a legkisebb részletekre is? Ha a fősommára 
nézve a felelősséget a miniszterelnök magára 

vállalja, hogy mondhatja akkor, hogy nem is
meri a részleteket? Ezen részleteket, melyekből 
előállítják a fősommát? En legalább ugy hiszem, 
hogy a miniszterelnök ur nem fog ellenőrizetlen 
fölhatalmazást adni a budget részleteinek egybe
állítására saját alárendeltjeinek, hanem csak sza
batos utasításhoz fogja e fölhatalmazást kötni, 
és ha például egyptomi távollétében akár mi
nisztertársait vagy közegeit ez irányban meg-
bizá, nem hiszem, hogy egyúttal minisztertár
sainak vagy saját közegeinek jogot adott volna, 
hogy saját ellenőrzése nélkül nevében beszélje
nek , sőt inkább azt hiszem, hogy a miniszter
elnök ur felelőssége lelkiismeretét annyira fogja 
kötelezni, hogy maga személyesen meggyőződést 
fog szerezni a felől, vajon az alárendelt közegei 
által eléje terjesztett főösszeg indokolható rész
letekkel egyezik-e össze? Én nem hiszem, hogy 
az igen t. miniszterelnök nyilatkozata azon nyi
latkozatok közé ne tartoznék, melyről azt mond
ják a történetírók, hogy veszélyesek ugyan ta
naikban , de még inkább veszélyesek azokra 
nézve, kik fenhangon mondják ki a nyilatkoza
tot. Nem tudom fölfogni miniszterelnök urnák 
nyilatkozatá,t, hogy a költségvetés egyes részle
teiről nincs tudomása. Azt hiszem, az ellenzék, 
midőn ily aggodalmat fejez ki a költségvetési 
tétel iránt, a legnagyobb mulasztás vagy eszély-
telenség a miniszterelnök e nyilatkozata. En ré
szemről szintén nem fogok hozzájárulni a tételek 
megszavazásához, míg azt fogják mondani a mi
niszterek, hogy nincs tudomásuk az általuk elő
terjesztett tételek részleteiről. (Jobb felől ellen
mondások.) Ha a miniszterelnök ur ezt nem tudja, 
ugy válaszoljon legalább olyasmit, a miből meg
tudjuk, hogy a tétel, mely kérdésben van, sajtó 
vagy írási hiba-e? Valóban különös, hogy midőn 
ezen összegek felől fölvilágosítást kérünk, sem a 
minisztérium, sem az előadó, szóval senki nem 
képes, vagy nem hajlandó azokról fölvilágosítást 
adni, hanem az egyik sajtóhibáról, a másik irási 
hibáról beszél. En részemről ezt a parlamentá-
lismus megcsorbításának tekintem, és részemről 
az eset fölött sajnálatomat, roszalásomat fejezem 
ki. (Ohó! jobb felől. Zaj.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Igen különös vá
dat hallottam emelni a miniszterelnökség ellen, 
t. i. azt, hogy itt Pesten, hol jól ismerjük az 
árakat és jól tudjuk, hogy a pénz mennyit ér, 
és jól tudjuk, hogy a íryonrtatás és a papir 
mennyibe kerül: 12,500 írttal képes három la
pot fentartani. (Ellenmondás bal felől és fölkiáltá
sok : Nem arról van szó! Zaj. Elnök csenget.) 
Igenis, 12,500 frtnyi tételről van szó. (Fölkiál-
tások bal felől: Nem arról van szó! Elnök csenget!) 

A negyedik szám hatodik rovatának b) pont
jában előforduló 12,500 írtról van szó, mely 
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irodai szükségletek, lapuk s egyéb költségekre 
kívántatik; és i t t azt mondják, hogy ez nem 
irodai szükségletekre, nem lapokra s egyéb költ
ségekre, hanem három lap fentartására forditta-
tik. (Nem arról van szó! bal felől. Zaj.) Ha nem 
ebből tartatik fen, szeretném tudni, honnan tar-
tatik fen? Mert ugy tudom, hogy itt most 
ezen 12,500 frtról és nem más tételről van szó. 
Erre nézve pedig ismervén a körülményeket, én 
részemről, ámbár a minisztériumhoz nem tarto
zom, és sem a sajtó-osztályt, sem az elnöki má
sodik osztályt soha nem lá t tam, nem is tudom, 
ki van benne: de tudom, hogy ezen 12,500 fo
rintról köteles a miniszter felelni a számadások
ban, és meg vagyok győződve, hogy ezen 12,500 
frt iránt, melyekről most szó van, tökéletesen 
nyugtató és kellőleg indokolt számadást fog adni 
annak idején, (Zaj hal felől) azért én a most 
fölmerült kérdést egyátalán nem értem, mert 
30 — 40 év óta a sajtóval összeköttetésben le
vén, tudom, hogy ily összeggel senki e világon 
még lapot fen nem tar to t t , és ha valaki azzal 
három lapot tudna fentartani, az valóban nagy 
csudatévő volna. E részben tehát egyátalán nem 
látom át, hogy ezen 12,500 írt. mért ne legyen 
megszavazva, miután ezen megszavazás magában 
foglalja azt is, hogy erről számadás fog adatni, 
és azért én a 12,500 frt megszavazását aján
lom. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én már a múlt 
évben, midőn az 1869-ik évre szóló költségve
tés volt olyan, milyen a tárgyalás alatti , azon kér
dést intéztem a minisztériumhoz : igaz-e, hogy 
vannak hírlapok, melyek a közadóból subventio-
náltatnak, vagy nem? Akkor a pénzügyminisz
ter válaszolt és azt mondotta, hogy ezen kér
désre nézve csak azt válaszolja, hogy a budget-
ben semmi sem kéretik ezen czélra; az tökéle
tesen áll, hogy a budgetben ezen czélra kitéve 
semmi sincs, és annak okát kitalálni, hogy miért 
nincs? igen könnyű volna, mert nincs majoritás, 
mely azt megszavazná. De ha tekintjük a mi
niszterelnöki költséget, azt találjuk, hogy 1868-
ban a sajtó- és forditó-osztályra 25,500 frt volt 
előirányozva és megszavazva, az 1869-ki költ
ségvetésben nem voltak benne foglalva a sajtó-
és íorditó-osztály költségei, hanem a miniszté
rium költségei 16,500 írttal többre vannak elő
irányozva, mint annakelőtte voltak, t. i. elő
irányozva voltak 117,000 forinttal. A jövő évi 
költségek már 126,000 forintra vannak előirá
nyozva, ámbár ezen sajtó- és forditó-osztályra, 
mint Pulszky képviselő ur most magyarázta, 
csak 12,500 frt. van az előirányzatban. En azt 
találom, az 1868-ról szóló zárszámadásokban, 
hogy azon 25,500 frt. nem volt benne: mert i t t 
az mondatik, hogy az elnöki sajtó- és forditó-

osztály 38,960 frt. Ugy látszik tehát, hogy a meg
szavazott költség sem volt elég, és az oly czé-
lokra fordít tatott , melyekről a képviselőháznak 
tudomása nincs. 

A miniszterelnök úrtól a sajtó-osztály rész
leteiről hiába kérünk fölvilágosítást, mer t ő azt 
mondotta, hogy neki költségvetéseinek részletei
ről tudomása nincsen. Hanem arra nézve, hogy 
vannak-e a kormány által subventionált, és pe
dig a közadóból az adózó nép pénzéből subven
tionált lapok — mert ha valaki vagy valamely 
párt a maga zsebéből subventionál lapokat, az 
ellen semmi kifogásom nincs — ha, mondom, erre 
miniszterelnök úrtól nem kapunk fölvilágosító 
választ, akkor csakugyan igaza volt az illető 
miniszter urnák tegnap, midőn azt mondotta, 
hogy a költségvetés tárgyalása valóságos idő
vesztegetés, és sem az ország, sem mi nem tud
juk, mire szavazzuk meg az adót. 

Én igazán megvallom, csodálkozásomat fe
jezem ki a fölött, hogy a miniszterelnök ur nem 
tar to t ta kötelességének felelni a r ra , hogy sub-
ventionál-e az ország közpénztárából lapokat, vagy^ 
nem? és ha megmondotta, appellálni a képviselő 
ház többségére, vajon az föl fogja-e hatalmazni, 
hogy a kért összeget azon czélra ezentúl is for
dítsa. De miután erre válasz kéretett, és a dol
got ugy tüntették föl, mint ha a kormány által 
némely lapok csakugyan subventionáltatnának, 
és a kormány erre még sem akar választ adni, 
azt hiszem, hogy a kormány hallgatását sem a 
képviselőház méltóságával, sem az ügy komoly
ságával összeférőnek nem tarthatjuk. (Helyeslés 
bal felől.) 

Latinovics V i n c z e : T. képviselőház! 
En a tárgyhoz egészen másképen szólottam 
volna, ha akkor, midőn az interpellatiók ideje 
van, ezen kérdés interpellátió alakjában intézte
te t t volna a minisztériumhoz. (Zaj bal felől. Hall
juk ! jobb felől.) Ha mondom, ezen kérdés inter
pellátió alakjában történik, a mikor a tárgyhoz 
hozzá szólottam volna. (Zaj. Halljak!) Igen, ha 
azon interpellátió napirendre tüzetett volna, ak
kor hozzá szólottam volna, (Zaj. Halljuk! Bal 
felől: Volna! Volna!) Igen örömest tűröm a 
közbeszólást, az engem zavarni nem szokott, és 
nem is fog soha; de arra kérem, hogy megjegy
zéseiket nyilvánítani méltóztassanak akkor, mi
kor magamat kifejeztem, nem pedig midőn szó
lok. (Halljuk!) En tehát ismétlem, ha az inter
pellátió a tárgyalásra kitüzetett volna, lehet, 
hogy oly értelemben szólottam volna, hogy az 
a t. képviselő urakat (A bal oldalra mutat) is 
kielégítette volna; (Bal felől: Talán!) de ma, 
midőn a budget megvitatásáról van szó, nem 
lehet, hogy a tárgyalás egészen elvonassék és a 
minisztérium oly kérdésre adandó válaszra szo-

34* 



2 6 8 99. országos ölés 

rittassék, mely a dolog érdemére épen nem tar
tozik. (Zaj bal felől.) Méltóztassanak a képviselő 
urak a miniszteriális számadási pontokat átvizs
gálni, s ha abban azt találják, hogy a miniszté
rium azon összeget azon három lap subventioná-
lására fordította, akkor igenis, hozzá szólhatnak; 
de ma, mikor erről szó nincs, ezt nem tehetik, 
és ez által a budget tárgyalását a maga teréről 
el nem vonhatják. (Nagy zaj bal felől,) Egyátalán 
pedig, hasonlólag Pulszky képviselő úrhoz, meg 
nem foghatom azon urakat, kik bár a sajtót 
kezelik, föltehetik, hogy három oly nevezetes 
lap, (Bal felől nevetés: Nevezetes?.') mint a meg
nevezettek, (Nevetés bal felől) ismétlem a három 
oly nevezetes lap (Kacmgás bal felől) 12,500 frt
tal képes legyen magát föntartani. A képviselő 
urak tudják, hogy én azon lapok egyikét semmi 
szin alatt sem dicsérhetném, miután többször 
vádoltattam általa; hanem azt mégis kijelentem, 
hogy azt mondani, hogy 12,500 frttal három 
ily lapot subventionálni lehet, csakugyan a többi 
lap lealacsonyitása. 

A mit Csernatony képviselő ur mondott, 
hogy minden pártnak orgánumot kell tartani, 
en is igen szükségesnek tartom a pártérdekek 
képviseletére; már most legyen az a párt, mely
nek közlönyévé magát azon három lap tette, 
épen mivel a párt a kormány pártjainak nevez
tetik, mivel e három lap a kormány nézeteit 
képviseli, legyen az bármilyen, de azt tagadom, 
hogy azok subventionálásával lehetne vádolni a 
kormányt. Hiszen, ha a bal oldal jutna kor
mányra, és ha annak közlönyei továbbra is meg-
állanának, szintúgy lehetne őket is vádolni sub-
ventióval. Ugy hiszem, hogy azon lapokat ma
gától eltaszítani sem egyik, sem másik oldalnak 
nem áll érdekében; nem áll érdekében elutasí
tani magától saját érdekét képviselő sajtóközlö
nyöket. 

Mindezeknél fogva kérem a házat, legyen szí
ves a budget tárgyalását rendesen folytatni. (He
lyeslés jobb felől. Nevetés a bal oldalon.) 

I v á n k a I m r e : A monarchiákról mond
ják, t. ház, hogy ott nincs nagyobb baj, mint 
azon emberek, kik még inkább monarchisták, 
mint a monarchák magok; és ily értelemben 
vannak a jobb oldalon is igen t. tagok, kik sok
kal tovább mennek a minisztériumnál, azaz: 
sokkal miniszteriebbek, mint a minisztérium ma
ga. Ezen t. tagoknak tónusa az, melyet például 
a párt lapjaiban hallunk — vagy nem is a 
pártéiben, mert nem tudjuk, ki által subventio-
náltatnak a nevezett lapok — és mely hangu
latnak tulajdonítom én azon szakadást, melynek 
•— az én meggyőződésem szerint — igen káros 
következései lehetnek az országra. 

Nem osztozom azon nézetben, melyet Pulszky 

i janin- 19. 1370. 

képviselő ur kifejezett, hogy t. i.: itt 12,500 
írtról van szó; hanem arról van szó, hogy azon 
12,500 Írtnak felemlítése következtében a vita 
alatt, egy egyenes kérdés intéztetett: vajon bizo
nyos lapok subventionáltatnak-e a kormány által 
a közadó-alapból vagy nem? és erre követeli e 
párt a választ. A kérdés szárazon ez; és miután 
van szerencsém a miniszterelnököt mint igen 
lovagias embert tisztelni, az ő hallgatásában 
látom a választ. (Zajos tetszés bal felől.) És a mi 
több, ismét kimondom: önök a jobb oldalon a 
miniszterelnököt nem becsülik jobban, mint akár
melyikünk itt, (Bal felől: Igaz!) és méltóztassék 
elhinni, hogy mi sem követeljük azt, a mit 
Schvarz képviselő ur követelt, hogy.a miniszter
elnök apróságokra forgácsolja idejét; hanem azt 
akarjuk, hogy nagy és magas szempontból vigye 
az ország ügyeit. Meggyőződésem az, hogy a 
mai kérdés elegendő volt arra, hogy ezentúl 
ezen lapok az ország adójából többé nem fognak 
subventionáltatni. Ha tetszik az ultraminiszteri 
urakaak, tegyenek fel egy ivet a clubban, és 
ekkép biztosítsák a subventiót kedvelt lapjaik 
részére. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Teszszük is! 
I v á n k a I m r e : Hiszem, hogy kedves 

testvérem szintén köztük fog lenni. (Hosszasan 
tartó zajos derültség.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Szót kérek. (De
rültség, nevetés.) 

I v á n k a I m r e : En minden gene nélkül 
bevallom, hogy igenis, évekig subventionáltam 
ellenzéki lapokat, mihez jogom is volt, és joga 
van mindenkinek. Tessék ezen utat követni, s 
akkor senki sem fog ilyféle discussiót előidéz
hetni, mely kinos benyomást tesz mindenkire. 

Azon észrevételei Zsedényi képviselő ur
nák, melyeket Várady képviselőtársam felszóla
lása következtén a destructiv irányzatú lapok 
ellen mintegy a szélső bal ellen intézett — 
mely lapok eljárása az én helyeslésemet nem 
birja és akárhányszor fel is szólaltam ellenök — 
nem jogosultak: mert e lapok azon párttagjai 
által tartatnak fel, és ez ép oly jogosult, mint 
ha a balközép a maga lapjait és a jobb oldal a „Pesti 
NaplóK-t támogatja; de nem jogosult e segede
lem akkor, ha a közadóból támogattatik pártlap. 
(Helyeslés bal felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások : Nem lehet! Remire!) A házszabályok 
értelmében tartozom magamnak és azoknak, kik 
nézetemben osztoznak, azzal, hogy Ivánka kép
viselő ur szavait helyreigazítsam. Tisztelt ház! 
En nem azt mondtam, hogy követelem a mi
niszterelnök úrtól azt, hogy kicsinységekkel fog
lalkozzék ; hanem azt mondtam, hogy elvárom a 
miniszteri felelősség értelmében, hogy részleteit 
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is ismerje költségvetésének. Ivánka Imre képvi
selő ur ezt kicsinységnek tartja. Én tisztázom 
fölfogásomat és hálát szavazok neki, mint a ki 
engem megtámadván, fönhangon ád az egész 
ház előtt őszinte kifejezést azon sajátságos fel
fogásának, miszerint ha a miniszternek költség
vetése részleteivel megismerkedni annyit tesz, 
mint kicsinységekkel foglalkozni. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Többen az előt
tem szólott képviselő urak közöl csodálkozásukat 
fejezték ki a felett, hogy a tett kérdés után a 
miniszterelnök ur hallgat. Megvallom, ezen cso
dálkozok közé nem tartozom; nem tartozom 
pedig azért, mert azon tényt, ha nem csak eddig 
tart is, hanem végig, tökéletesen birom magya
rázni, birom pedig azért és annál fogva, mert 
ugy vagyok meggyőződve, hogy, ha a kérdés itt e 
helyen téve benső jogosultsággal bir, akkor igé
nyelhet feleletet. Ellenkező esetre, ha minden 
kérdés, a mely akár hol, akár mikor, bármely 
alkalommal föltétetik, a feleietet várni jogosult 
lenne, ez azt tenné, hogy a vitatkozások rendje 
nem bir a föntartás jogosultságával. (Nyugtalan
ság bal felől.) Ki fogom magyarázni magamat. 
Miben áll a részletes vitának természete? miben 
tér az el az átalános vitától % Véleményem szerint 
abban, hogy az átalános vitában egj ponthoz 
nincsenek kötve a vitában résztvevők, hanem 
mind az, mi a dolognak tág keretén belül esik, 
általuk kiemelhető akkor, mikor azt jónak lát
ják ; azonban a részletes vitának az a termé
szete, hogy minden egyes pontnál csak azon egy 
ponthoz lehet szólni: teszünk tehát kérdést, a 
mely irányul egy oly tényre, a mely tökéletesen 
egy ponthoz van kötve. Már most Ivánka Imre 
képviselő ur azt mondta, hogy nem osztozik 
Pulszky képviselő ur azon nézetében, hogy 12,500 
írtról van szó. Ha nem arról van szó, akkor 
nem vagyunk a részletes vitában; mert ha a 
részletes vitában vagyunk, akkor azon ponthoz 
szólunk, nem pedig ezen pont alkalmából másra. 
Az az átalános vitában megjárja, itt nem; ha 
pedig erről van szó, akkor a föltett kérdés fele
letet nem igényelhet azért, mert megfelel reá e 
pontnak, ez összegnek responsabilitása, megfelel 
reá azon körülmény, hogy ezen 12,500 forintnyi 
kiadás számadás alatt áll és hováforditása ki 
lesz mutatva. Erre, de nem csak erre, hanem 
minden vele rokon tételre felel a beterjesztendő 
zárszámadás minden pontról külön; a hováfordi-
tásról most beszélni annyit tesz, mint a szám
adást praeoccupálni. Csak ezt akartam megje
gyezni. Nem tudom, szándékozik-e a miniszter
elnök felelni, nem-e; de tudom, hogy e kérdés
nek e helyen és ponton — a részletes vita egész 
természetét tartva szem előtt — feleletet igé
nyelni joga nincs. 

I r á n y i Dániel: T. képviselőház! Én 
azt gondolom, t. képviselőtársunk Kerkapoly Ká
roly téved, midőn azt állítja, hogy itt a sajtó
osztályról helytelenül szólunk. Méltóztassék visz-
szaemlékezni arra, hogy ezen vita mikép kelet
kezett? Tisztelt barátom Várady Gábor felvilá
gosítást kért előadó, illetőleg a miniszterelnök 
uraktól arra nézve, vajon a múlt években külön 
rovat alatt előforduló sajtóosztály most a felol
vasott rovatok egyikében benne foglaltatik-e vagy 
sem? Erre miniszterelnök ur válaszolt, követke
zőleg maga a miniszterelnök ur elismeri, hogy ezen 
kérdéshez hozzá lehet szólani. De elismeri maga 
a t. ház elnöke is, különben bizonyára figyelmez
tette volna azon szón»kokat, kik számra talán 
10-en már résztvettek a tanácskozásban, hogy 
nem erről van szó, hanem egyébbről. En tehát 
azt gondolom, t. ház, hogy helyesen tanácsko
zunk jelenleg a sajtóosztály részére előirányzott 
12,000 írtról. 

A mi már magát a fölvetett kérdést illeti, 
a t. miniszterelnök ur hallgatása társaiban azon 
gyanút keltette és erősítette meg, miszerint t. i. 
a Csernatony barátom által jelzett lapok csak
ugyan részesülnek a kormány segélyében. Engem 
ezen hallgatás, — engedelmével legyen mondva 
a t. miniszterelnök urnák — másról is meggyőz: 
arról t. i., hogy minálunk a miniszteri felelősség 
nem vergődött még azon fokra, melyen az más 
alkotmányos országokban áll. Én azt gondolom, 
hogy ily felszólalásra minden más állam felelős 
minisztere kötelességének tartotta volna felvilá
gosítást adni. (Ugy van! bal felől. Mozgás a jobb 
oldalon.) 

Ezen meggyőződésre engem korábbi tapasz
talatok is vezetnek, mert ugy tudom, hogy van 
több interpellátió, mely hónapok óta vár az il
lető miniszterek feleletére. Azt igen jól tudom, 
mert fordulnak elő esetek, valóban alkotmányos 
parlamentáris országokban is, hogy az interpel
lált miniszter vagy rögtön nem felel, vagy egy-
átalán azt mondja, hogy a közszolgálat érdeke 
nem engedi, hogy felelettel szolgáljon. De arra 
nem tudok ezen országok tapasztalataiból példát, 
hogy valamely interpellátió agyonhallgattatott 
volna, (Zaj a jobb oldalon: Nem ide való !) hogy 
még arra sem érdemesítették volna, hogy szóba 
ereszkedjenek vele. 

Egyébbiránt, miután a t. miniszterelnök ur 
azt méltóztatott mondani, hogy ő neki ezen költ
ségvetés részleteire nézve tudomása nincsen, én 
azt vagyok bátor kérdeni a t. háztól, hogy ki
től várjunk tehát felvilágosítást ezentúl és 
mindazon kérdésekre nézve, melyek ezen vagy 
a túlsó oldalról fel fognak merülni, ha a t. 
miniszterelnök ur nem ért rá arra, a mit meg
engedek, hogy saját költségvetését tanulmányozza, 
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a házszabályok 127. §-a felhatalmazza arra, hogy 
megbízottat hozott volna magával s azt bejelen
tette volna és ez adta volna meg helyette a fel
világosításokat. 

De a nélkül, hogy akár a miniszterelnök 
ur, akár valamely megbízottja ilyen felvilágosí
tást adna a háznak, megvallom, nem látom át, 
hogy fogjuk haszonnal tárgyalni ezen költségve
tést, és ennélfogva, ha netán még ezentúl is for
dulnak elő oly tételek, melyeknél a miniszterel
nök ur kellő tájékozást nem nyújthat: arra ké
rem, egyezzék bele abba, hogy a t. ház félbe
szakítsa költségvetésének tárgyalását addig, (El
mondások jobb felől) mig vagy olyan megbízottat 
jelent be a háznak, ki a felvilágosításra képes, 
vagy pedig maga nyilatkozik, hogy saját költ
ségvetését tanulmányozta. Ez tehát indítványom. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S z l á v y J ó z s e f : Kétségtelen joga min
den képviselőnek, midőn a költségvetés tárgyal
tatik, az egyes tételeknél felvilágosítást kérni a 
minisztertől ezen tételek természete iránt. Ez 
nem csak joga minden képviselőnek, sőt épen 
abban fekszik a budgettárgyalás természete, 
hogy a ház ismerkedjék meg azon összegekkel 
és azoknak hováforditásával. Itt egy tételről van 
szó, mely a 6-ik rovatban a b) pont alatt for
dul elő, és mely átalában a sajtóosztály szá
mára időről időre szükséges lapok és egyéb költ
ségekről szól. Igen természetesnek tartom Vá
rady Gábor t. képviselő ur kérdését, midőn tu
domást akarna szerezni magának arról, mi fog
laltatik ezen pontban; de arra, ha jól emlékszem, 
előadó ur és maga a miniszterelnök ur is meg
felelt, t. i. az előadó ur és a miniszterelnök ur 
elmondották, bogy a miniszterelnöknek szüksége 
van a lapokat, lapirodalmat és átalában a sajtót 
figyelemmel kísérni: természetes, hogy ő maga 
nem ér rá valamennyit átolvasni, hanem szük
sége van egyénekre, kik helyette ezt elvégzik, 
neki kivonatot készítenek, arról informálják; szük
sége van arra, hogy megszerezze a lapokat ma
gokat, hogy nemcsak a lapokat, hanem egyes 
nagyobb munkákat és könyveket szerezzen, szük
sége van egyénekre, a kik kivonatokat készítenek, 
szüksége van továbbá arra minden egyes minisz
ternek, hogy ő hasonlóképen arról, a mi tárczá-
jára vonatkozik, informálva legyen. Ezen köte
lességet teljesitik azon urak, kik a minisztereknél 
erre alkalmazva vannak, tudniillik figyelmeztetik 
az egyes minisztert, hogy ez vagy ama lapban, 
ez vagy ama folyóiratban helytelen vagy téves 
közlés foglaltatik a minisztériumra nézve; az illető 
minisztérium használja az adatokat és ismét azon 
uraknak kötelessége a kellő felvilágosítást meg
adni. Továbbá elismeri kétségkívül a képviselő
ház amaz oldala is, (A bal oldalra mutat) hogy 
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nem közönyös, hogy a külföldi sajtó hogy és mi-, 
képen van Magyarországról informálva, szüksége 
van a miniszterelnök urnák a külföldi sajtóval 
érintkezni, s néha tán egy pár czikket közölni, 
mindezek oly ezélok, melyeknek szükségességét, 
üdvösségét az ellenzék szónokai közül egyik sem 
tagadta, sőt azokat helyeseknek és igazoltaknak 
ismerte el. 

A kérdés tehát az, hogy mindezen ezélok 
elérésére oly aránytalanul nagynak tartják-e ezen 
12,000 frtnyi összeget? (Bal felől; Nem!) Oly 
aránytalanul nagynak tartják-e, hogy abból még 
marad fen annyi összeg, mely máshová is for-
dittathassék ? Ha a t. képviselő urak ezen olda
lon elismerik, hogy ezen összeg azon ezólokra, 
melyeket szerencsém volt részletezni, nem túlsá
gos nagy, hanem azokhoz mérve épen elegendő, 
akkor a felelet, ugy hiszem, azon tételre a ható-, 
dik rovat b.) pontjában meg van adva : mert 
erre, a mi előirányoztatott, nem sok; tehát iga
zolva van ezen tétel. Ennélfogva ezen pontnál 
minden egyéb kérdést fölöslegesnek kell tarta
nom, (Helyeslés a jobb oldalon) s ezen pontnak 
megszavazására a Csernatony képviselő ur által 
tett kérdés talán befolyással nem lehet: mert 
ha elismerik a t. képviselő urak, hogy a minisz
terelnök és előadó ur által előadott és általam 
is némely tudott czélokra nem túlságos nagy a 
kérdéses összeg, akkor nincs ok, miért ne sza
vaztassák az meg. 

Ennélfogva én egyszerűen oda szavazok: 
méltóztassanak ez összeget megszavazni. (Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : A sorrend megzavartatott. Vá
rady képviselő ur nem az idézett 5., 6-ik pont
nak második tételéhez szólott, hanem midőn a 
tiszti fizetések és lakpénzek az elnöki irodának 
egyes czimei alatt elsoroltattak, azt kérdezte: 
hová lett az eddig itt volt sajtóosztály 1 Midőn 
erre az előadó ur és miniszterelnök ur nyilatkoz
ván, falvilágositást adtak, nem tudom melyik 
hivatkozott arra, hogy előfordul ugyan a hato
dik pontnak d. betűje alatt ezen ezim alatt, a 
„sajtóosztály" is, melyről az mondatott, hogy az 
írásbeli hiba. Ha tehát már most, a hatodik 
pont d) tóteléről beszélünk, keresztülugorjuk 
mind azon pontokat, melyek az emiitett pont 
után egész a 6-ik pont d) tételéig következnek. 
Jelenleg a kérdés csak az, hogy ne méltóztassa
nak per excerpta oda ugrani, hanem a pénzügyi 
bizottság jelentése nyomán haladván, minden 
pontot végezzünk el. 

Andrásy Gyula miniszterelnök: 
T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Azt, hogy én csak 
most kelek fel a tárgyra válaszolni, ne méltóz
tassanak ugy venni, mintha elismerném mindazt, 
mi ez alkalommal előttem állitáskép mondatott, 
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hanem méltóztassanak ezt azon körülménynek 
tulajdonítani, hogy meg voltam lepve azon dis-
cussió által, melynek példáját más parlamentek
ben hiába keresnők. Hogy azon kérdés intézte
te t t volna valamely miniszterhez, mily viszony
ban áll egy vagy más , megnevezett egyes lap
hoz, ennek példáját nem tudom, nem ismerem 
sehol. {Helyeslés jobb felől.) Meg vagyok győződve, 
hogy az illető miniszterek azon előnynyel fogná
nak élni, hogy nem válaszolnának. 

Két kérdés intéztetett hozzám. 
Az egyik kérdés, a melyet Debreczen város 

t. képviselője te t t , hogy t. i. ez a 12,500 írt, 
mire fordittatik ? Azon czélra fordittatik-e, me
lyet néhány szóval jeleztem, midőn először volt 
szerencsém felszólalni1? Ezen első kérdésre vonat
kozólag bátor vagyok válaszolni, hogy igenis 
ezen 12,500 frt, ugy, mint a számadásokból ki
tetszik, egyenesen és egyedül azon czélra fordit
tatik, mely meg van nevezve, melyet mind Vá
rady Gábor képviselő ur, mind pedig t . barátom 
Szlávy tovább részleteztek — t. i. a közvéle
mény figyelemmel való kisérésére — a közlemé
nyek előkészítésére, a külföldi lapoknál néha 
téves vélemények helyreigazítására, szóval oly 
czélokra, melyek ellen senkinek kifogása nem 
lehet. A 12,500 frt erre és semmi egyébre 
nem fordittatik. 

Van egy másik kérdés, melyet egy t. kép
viselő ur tet t , a mebyre nézve, mint előbb mon
dottam, igenis jogomban van kikerülni a választ, 
arra nézve, t. L, vajon a kormány sohasem se-
gélyzett-e lapokat, a melyek az ő nézeteit védel
mezik? Erre válaszolhatnék talán azzal is, hogy 
nem, és akkor meg vagyok győződve, hogy el is 
fognák hinni; (Igen! bal felől) de akkor nem azt 
mondanám, a mi való, (Zajos éljenzés bal felől) ez 
pedig a közélet azon áldozatai közé tartozik, a 
melyeket elvállalni nincs szándékom, t . i. azt 
állítani, a mi nem való. (Éljenzés.) 

De ha ebből azt méltóztatik kivenni, hogy 
a nevezett lapok a kormány által subventivnál-
tatnak, vagy zsoldjában állanak, ha ebből még 
azt méltóztatik kivonni a t. képviselő ur, hogy 
ez szégyen, gyalázat azon lapokra nézve: méltóz
tassék megengedni, hogy én ép oly őszintén szól
jak, és azt mondjam, hogy ahhoz sokkal több 
erkölcsi bátorság, sokkal több valódi föláldozás 
és hazafiság kell bizonyos időben, az igazat meg
mondani, a helyes elveket felállítani, mint ahhoz, 
a mit nálunk a sajtó egy része tesz. Nálunk 
ugyanis van egy egész osztálya a sajtónak, mely 
a legaljasabb szenvedélyekhez fordulva, (Zajos 
helyeslés jobb felől,) kétségbe és veszélybe hozza 
mindazt, a mi nem egy párt , hanem minden 
párt , és becsületes ember érdekében áll, hogy 
kétségbe ne vonassék. Én meg vagyok győződve, 

hogy ha módomban volna i t t a ház előtt bizo
nyos lapokat felolvasni — nem azokat értem, a 
melyek magasabb osztályokhoz vannak intézve, 
hanem melyek a nagy tömeg közé ingyen sző-
ratnak, — (Élénk helyeslés jobb felől) a ház mind
két részéről azt mondanák : ha ingyen nem talál
kozik, aranyért és pénzért kell teremteni orgánu
mokat, melyek ezen semmi aljastól vissza nem 
rettenő orgánumok veszedelmes tendentiái ellen 
működjenek. (Zajos helyeslés és taps jobb felől.) Oly 
elvek ellen, a melyek mellett, ha elterjednének, 
nem csak a mostani, hanem egyátalában semmi
féle kormány meg nem állhat, és a mely elvek 
a törvény és rend fogalmait fölzavarják azoknál, 
a kiknek nincs módjukban fölvilágosítást találni 
sem más közlönyökben, sem saját miveltségök-
ben. Hogy a kormány, ha valamit tet t , főleg azon 
irányban működött, bizonyítja az, hogy a kor
mánynak nincs oly félhivatalos közlönye sem, 
hol egyszerű nyilatkozatot felvétessen; mert az 
egyik lap pártközlöny, a másik ellenzéki, de sa
já t orgánuma olyannyira nincsen, a mi talán egy 
kormánynál sem fordul elő. (Fölkiáltások bal felől : 
A Budapesti Közlöny!) Meg vagyok győződve, 
hogy oly kormány ellen, mely minden tetteinél 
abból indul ki, mit a törvény, saját lelkiisme
rete és a közérdek megkíván, írhatnak a mit 
akarnak : igazolni fogja a jövendő mindenesetre 
és valószínűleg a jelenkor is. {Helyeslés jobb felől.) 
Keni azon lapokról szólok tehát, melyek a mivelt 
közönség kezei között forognak — ezek ellen 
subventionált lapokra szükség nincs, hanem igen
is, bátran kimondom azt, hogy szükség van or
gánumra, (ügy van! jobb felől) és pedig nemcsak 
egy párt , hanem minden józan gondolkozású em
ber szempontjából azon veszedelmes irányú lapok 
ellen, melyek igen nagy számban osztogattatnak 
ingyen és a melyek iránt, ha interpellálnék, hon
nan kerül az arra szükséges pénz ? talán senki 
sem fogna válaszolni. (Élénk helyeslés jobb felől. 
Fölkiáltások bal felől: Melyik lap az?! Jobb felől: 
Igazmondó! Bal felől: Hírmondó!) 

Visszatérve a kérdésre, azt nem mondhatom, 
hogy a kormány, midőn ily értelemben saját irá
nyát védő vállalatok keletkeznek, azokat nem 
segélyezte egyes esetekben; (Közbeszólás bal felől: 
Tehát mégis!) de abból, hogy egy vállalat segit-
te t ik , nem következik, hogy azon lapok subven
tionált lapok legyenek ma is. (Közbeszólás bal 
/elől, Hogy ne következnék!) Ha tehát következik 
méltóztassék a számadásokban erre nézve akár
hol összeget fölfedezni! (Fölkiáltás bal felől: Szép 
kibúvás!) Nem akarok kibújni oly tételek háta 
mögött, melyekre nézve igen helyesen fognák 
mondani, hogy nem ez a kérdés (Helyeslés bal 
felől:) hanem az a kérdés, hogy subventionáltat-
nak-e az országgyűlés által az ország közczéljairi, 
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megszavazott költségekből: igen vagy nem ? Erre 
nézve vagyok bátor kimondani, hogy nem. (Tet
szés bal felől.) Ha tette, ha subventionált lapo
kat : honnan jönnek és milyen természetűek 
azon összegek ? arra nem felelek ; hanem, hogy 
abból, mit az országgyűlés az ország közczéljaira 
megszavaz, nem tette, azt mondhatom. (Éljenzés 
jobb felöl.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj.) 
E l n ö k : Ezen pont elő fog kerülni majd 

később : akkor a ház elfogadja, vagy elveti. 
(Ugy van!) 

C s i k y S á n d o r : Esedezem, vajon azon 
két pont, mely felolvastatott, elfogadtatik-e vagy 
nem ? 

E l n ö k : Méltóztatik a 10. pont módosí
tását elfogadni vagy nem? (Fölkiáltások: Wi az a 
módosítás ?) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó : A mó
dosítás az, hogy 200 forint levonassék. Az iroda
igazgató fizetése 1800 forint és 300 forint 
lakbérrel volt előirányozva, a pénzügyi bizottság 
azonban kívánja, hogy a segédhivatalnokok, te 
hát az irodaigazgatók minden miniszteriumná-
egyenlő fizetésben részesittessenek és ennélfogva 
összesen 1800 forintban kéri fizetését megálla 
pittatni a 300 forint levonásával. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát elfogadja a ház a 10. pon
tot a pénzügyi bizottság módosítása szerint ? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 11-dik pontját.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa): „Ugyanezen okból a bizottság a 11. té
tel alatti 5 irodatiszt számára előirányzatba vett 
fizetésfelemelést szintén megtagadandónak véle
ményezi s a következő osztályzás elfogadását 
ajánlja: 2 irodatiszt 800 írttal, 2 irodatiszt 700 
frttal, 1 irodatiszt 600 írttal, 120 frt. lakpénzzel, 
összesen 4200 írt." 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés második rovatát a b. pontig.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó (olvassa:) 
,A b) alatti központi forditóosztálynál a 4. té
tel alatt egy uj irodatiszti állomás 700 frtnyi 
fizetéssel és 120 frtnyi lakpénzzel vétetik elő
irányzatba , mi a munkaszaporodás által iga
zoltatván, a bizottság az ezen tétel alatti ösz-
szeget megszavazandónak véli." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetés következő pontját a tiszti pótlékról.) 

Ifj. Zichy József gr. e lőadó : A 

pénzügyi bizottságnak ezen tételre nincs meg
jegyzése. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Egész mél
tánylással értettem t. miniszterelnök ur nyilat
kozatát, tökéletesen igazat adok abban is, mit a 
miniszteri fizetésre nézve mondott, hogy, ha ar
ról lemondana, ez által megsértené a nemzetet. 
Azonban különbséget teszek én fizetés és pótlék 
között; mert mihelyt pótlék, már nem illeti meg; 
és én átalában t. ház, mindenféle személyes pót
lékoknak, megvallom , ellensége vagyok : mert 
a mi pótlék, az évek során lassankint illetékké 
válik. És biztosítom a t. miniszterelnök urat, 
hogy ha arról a pótlékról, tekintve azt, hogy 
mind rendes, mind rendkívüli szükségleteire néz
ve az országnak deficitje van, minden forrásnak 
kimerítése mellett, biztosítom a miniszterelnök 
urat, hogy ha arról a pótlékról p. o. a tiszai 
áradások által kártvallott zempléniek javára le
mond , kik nem csak verébpecsenyével akarnak 
élni, hanem kenyérrel is, kiknek vetésöket az ár
víz elpusztította, biztosítom, hogy nem csak nem 
neheztelését, de az egész nemzet teljes elismeré
sét fogja kinyerni. (Zaj) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetés 3-dik rovatát a szolgák fizetéséről. Zaj.) 

C s i k y S á n d o r : Tessék eloszlatni az 
ülést, mert tanácskozni nem lehet: vagy csend
ben méltóztassék lenni, vagy menjünk szét. (Fel
kiáltások : Rendre!) 

E l n ö k : Méltóztassék csendben lenni! 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (folytatja az 

olvasást.) 
I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 

3. rovat alatti szolgák száma egy gyei szapo-
rittatni szándékoltatik (a futári állomás megszűn
teit etvén) s az ajtónállónak 60, a többi szolga 
számára pedig 48 frtnyi lakbér-átalány vétetik 
előirányzatba, mi egyrészt a felette terhes szol
gálatban, másrészt a létező drágasági viszonyok
ban lelvén kellő indokolást, a bizottság az ezen 
rovat alatt kért 432 frtnyi összeget megszava
zandónak véleményezi. 

D e á k E e r e n c z : T. ház: Ha tekintetbe 
veszszük a két városban a szállások és élelem drá
gaságát, ez a fizetés valóban oly csekély összeg, 
hogy azok a szegény szolgák nyomorognak mel
lette. Gazdálkodjunk igen is, a hol lehet, hanem 
annyira még se vigyük a gazdálkodást, hogy fé
lig éhen halt emberek szolgálják az államot. 
Azt javaslom tehát — ha kívánják, írásban is 
be fogom adni — hogy ezen szolgáknak mint a 
többieknek is a fizetése 20%-kai fölemeltessék ; 
(Felkiáltások: Az alsóbb hivatalnokoké is!) majd 
annak idején az alsóbb rendű hivatalnokokra. 
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nézve is fogok javaslatot tenni, mert némely 
gyakornokok valóban csak tengődhetnek. Kimon
dom tehát azon egyéni nézetemet... (Bal felől zaj. 
Jobb felől: Csend!) 

C s i k y S á n d o r : Mindig csendnek kel
lene lenni, nem csak akkor, mikor ott beszélnek. 
(Jobb felől hiáltások: Rendre! Zaj. Elnök csenget.) 

. D e á k F e r e n c z : Valóban kötelességünk
nek tartom, hogy ezen hivatalnokok alsó osztá
lya, és a szolgák ez igen nyomorult fizetésből 
magasabb fizetésbe tétessenek; hiszen a költség
vetés évenkint kezünkben van, és ha utóbb ked
vezőbb viszonyok mellett olcsóság mutatkoznék, 
akkor ismét le lehet a fizetéseket szállítani. 
Csak kiki a saját cselédségét tekintse, ezen em
berek közt sok családos van: hogyan él meg 
300 forint évi fizetés, és 40 forint lakbér mel
lett? méltóztassék ezt figyelembe venni, és ezen 
szegény emberek fizetését •—nem mondok sokat — 
20%-kai, azaz egy ötöd részszel emelni: ez nem 
nagy összeg, s ezt tenni valóban kötelességünk. 
(Helyeslés, ellenzés.) 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! (Nagy zaj.) 
Nagyra tudom becsülni az ily érzékenységet a 
szolgák irányában; de óhajtanám, hogy a nép 
irányában is ily érzékenységet méltóztatnék ta
núsítani és adóinkról is méltóztatnék ily érzé
keny előadásokat tartani. Ha a t. túloldal a 
mi adóinkat méltóztatnék 20 százalékkal leszál
lítani, akkor szívesen emelnők az államhivatal
nokok fizetését 20 százalékkal. En igen hamis
nak tartom azon elvet, hogy midőn az állam 
boldog, a polgárok is boldogok. Épen megfor
dítva áll. Önök igyekeznek az államot, a hiva
talnokokat minél inkább boldogítani, de a nép

ről, az adózókról megfeledkeznek. (Zaj). Külön
ben is fizetésfelemelés igy kiszakítva nem is tár
gyalható. Azért kérem a t. házat, méltóztas
sanak ezen indítványt szabályszerüleg kinyomat
ni, hogy ahhoz hozzá szólni lehessen. (Folyto
nos zaj.) 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! (Zaj). A pénz
ügyi bizottság kebelében is tétetett indítvány a 
szolgák fizetésének szaporítása iránt; de azon 
alapos ellenvetés merült föl, hogy soha sehol a 
szolgai állomásokra annyian nem jelentkeztek, 
mint i t t ; ezen szolgák sorsa tehát még sem le
het oly elhagyott, oly rósz, mert holott magán 
ember akár kétszerte nagyobb fizetés mellett is 
alig kap szolgát, a minisztériumokhoz egy állo
másra száz is jelentkezik ; ezen hivatalszolgai ál
lomások tehát mégis valami előnyt látszanak 
nyújtani, melyet, azt nem tudom, (Zaj.) de ez 
okból a bizottság az indítványt ez alkalommal 
el nem fogadta. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj). Én ma
gam is kérem, (Folytonos zaj) hogy Deák Fe
rencz képviselő ur indítványa kinyomassék és 
rendes tárgyalás alá vétessék. Szavam nincs több. 
(Zaj) 

E l n ö k : Deák Ferencz képviselő ur indít
ványát írásban is beadta. Ha méltóztatnak meg
engedni, ki fog nyomatni, (Helyeslés) és miután, 
ugy gondolom, nem egyedül ezen minisztérium 
szolgáira, hanem a többire is kiterjed, ta lán ké
sőbb fogjuk tárgyalni. (Helyeslés). 

Holnap 10 órakor fogjuk a tanácskozást 
folytatni. 

Az ülés végződik d. u. 2^/4 órakor. 
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