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hogy mindkét háznak beleegyezése nem kívánta
tik mindenben. Vannak dolgok, s ezek közé tar
tozik például a miniszternek, vagy a miniszterrel 
coordinált hivatalnoknak, mint a minőnek ezen 
föszámvevőszéket akarjuk, megállhatása, vagy 
meg nem állhatása. Ez eminenter azok közé tar
tozik, melyekben, ha a miniszter it t e házban 
megbukik, a parlamentáris fogalmak szerint a 
főrendiháznak százszoros többsége sem fogja őt 
helyén megtartani. (Ellenmondás jobb felől.) Nem 
lehet azt mondani; a miniszternek nincs ugyan 
többsége a képviselő házban, de ebbe a felső
háznak is bele kell egyezni. A parlamentáris kor
mány természetének az felel meg, hogy a nép
képviselők rendelkezzenek az államháztartásról, 
az adókról, a költségvetésről, a számadásokról. 
Ez minden parlamentális országban ugy van, hol 
a felsőház nem a nemzetet képviseli, hanem 
egyéneket képvisel. (Angliában ! jobb felől.) Azért 
én, ámbár ezen törvényiavaslatot ugy, mint az 
a többség által megállapittatott, sohasem tar
tot tam olyannak, milyennek szerettem volna, 
mégis jelenleg a többség által megszavazott for
mában pártolom, a főrendiház módosításai ellené
ben. (Helyeslés bal felől.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! (Szavazzunk':) 
Csak pár szóval vagyok bátor indokolni, miért 
nem fogadom el a főrendek által te t t módosí
tást. En már akkor, mikor ezen törvényjavaslat 
23. 24. és 25. §-ainak változtatásáról volt szó, 
kimondtam azon nézetemet, hogy ha ebből nem 
akar más lenni, mint számvizsgáló szék, akkor 
nagy súlyt nem fektetek reá, és akkor sem igen 
nagjr kedvvel szavaztam mellette : mert azon 
szerkezetben is jóformán csak számvizsgáló 
széknek tar tom azt. Ez a mostani módosítás 
még inkább meggyengiti ezen számvevőszéknek 
állását, és mivel én valódi egyenjogú ós a mi
nisztérium mellett álló számvevőszéket kívánok, 
a módosításra szavazni nem fogok. (Helyeslés bal 
felől. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Azért várok, mert többször meg

történt, hogy midőn a kérdést föltettem, jelent
keztek, hogy szólni kívánnak. 

Ha tehát többé szólani senki sem kivan, a 
vitát bezárhatjuk. Joguk van még a többségi 
ós a kisebbségi előadó uraknak szólni; de ha ez
zel élni nem kivannak, akkor következik a sza
vazás. 

Elfogadja a ház a központi bizottság véleménye 
szerint a főrendiház módosításait, az államszám
vevőszék felállításáról és hatásköréről szóló tör
vényjavaslat tárgyában1? (Igen! Nem!) 

A kik elfogadják méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik. Ellenpróba!) Kérek ellenpróbát; a 
kik nem fogadják el, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többséget nem tudom kivenni. 
Méltóztassanak állva maradni, mig a jegyző urak 
összeszámlálják. (Megtörténik.) 

Most méltóztassanak fölállani azok, kik 
elfogadják. (Megtörténik. A jegyzők összeszámlálják.) 

A különbség t. ház, kétséges (Halljuk !) 99 
elfogadja, 101 nem fogadja el. (Helyeslés a bal 
oldalon. Hosszas zaj.) 

E szerint marad az államszámvevőszrék fel
állításáról szóló törvényjavaslat szövege előbbi 
szerkezetében ugy, mint az a főrendiházhoz ere
detileg átküldetett . 

A mai ülést ezennel bezárom. 
Holnap reggel folytatjuk a félbenhagyott 

tárgyat. Ha azonban azt bevégezzük, napirendre 
kitűzöm, a t . ház beleegyezésével a szőlődézsma-
váltság kötvények szelvény-adójáról, a közös 
magyar horvát-szlavonországi törvények kihir
detésérő], a Temes ós Béga csatorna területén 
eszközölt kiszárításokról, a szabadalmazott oszt
rák államvasuttársulat adójáról szóló tőrvény
javaslatokat. 

Holnap délután az osztályok azután össze
ülhetnek, s a pesti építkezésekre szükséges köl
csön ügyében beterjesztett törvényjavaslatot tár
gyalhatják. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Pauliny Tóth Vilmos a községi legelök és erdők utáni 
adó iránt, továbbá a külföldön kereskedő turóczm egyeieknek itthon is megadóztatása iránt, Gubody 
Sándor a török vasút tárgyában, Hodossiu József a kolo zsmegyei hivatalnokok kihágásai iránt, nemkölönben a 
népszámlálás tárgyában, interpellálják a kormányt. A köz ponti bizottság jelentést tesz a főrendiháznak a bírák és 
bírósági hivatalnokok felelősségéről, továbbá ugyanannak a bírák és bírósági hivatalnokok áthelyezéséről és nyug
díjazásáról szóló törvényjavaslatokra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatáról. A zárszámadások iránti törvényjavaslat 
részletes tárgj'alása befejeztetvén, elfogadtatik. Az államszámvevőszék iránti törvényjavaslatra a főrendi ház 
által tett módosítások részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről felen vannak : Bedeko-
vics Kálmán, Horvát Boldizsár, Lányai Menykért, 
később Andrásy Gyula gr.,Eötvös József b., Feste
tlek György gr., Gorove István, Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. Í0l/i órakor. 

Elnök : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a márcsius 3-án 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

T. ház! A házszabályok 191. §-a értelmében 
kötelességem szerint bemutatom a márczius hó 
folytán beadott interpellatiók, indítványok, hatá
rozati, és törvényjavaslatok jegyzéket, melyet az 
eddigi szokás szerint- a t. ház kinyomatni és a 
tagok között kiosztatni rendel. 

Egyéb előterjesztésem nincs. 
Késmárky József: T. ház! Palota város 

kérvényét van Szerencsem benyújtani, melyben az 
első folyamodásu bíróságok szervezése alkalmával 
kebelében egy járásbíróság fölállítását kérelmezi. 
Már maga azon körülmény, hogy Palota az egész 
magyar nyugatvaspálya mentében, Veszprém és 
Szombathely kivételével, a legnagyobb és legélén
kebb forgalmi város, s hogy eddig is városi tör
vényszékkel, s szolgabírói hivatallal birt, elegen
dően indokolja ezen jogos és méltányos kívána

lom teljesítését. Kérem a t. házat, méltóztassék 
ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani 
azon meghagyással, hogy az illető törvényjavaslat 
fölvétele előtt tárgyalás alá kerüljön. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Kerkápoly ! Mór: Zala megye Tapoleza já

rás lakosságának számos aláírással ellátott kér
vényét van szerencsém benyújtani a t. háznak, 
melyben a fölállítandó törvényszékek egyikének 
székhelyéül Stimegh helyett Tapoleza mezőváro
sát kéri kijelöltetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Vidats JánoS : Van szerencsém Bakota László 

és érdektársainak kérvényét benyújtani, melyben 
Mellyés Belizár fölhatalmazott megbízottjuk ál
tal a magas kincstár galádi • pusztájának a gyar
matosítás czéljából leendő eladatása iránt még 

* 1868.évben beadott kérvényük mielőbbi elintézé
seért esedeznek. 

TJgy szintén Rebe József honvédhuszár köz-
harezus, Bóna Sándor honvéd szakaszvezető, és 
Szabó István honvéd szakaszvezető kérvényét, 
melyben állam szolgálati állásért esedeznek 

Továbbá Horvát Károly honvédszázados, 
özvegy Gruber Antalné honvédözvegy és Szabó 
János volt honvédnek kérvényeit, melyben segélye
zésért esedeznek. 

Kérem mindezen kérvényeket a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatni. 
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E l n ö k : Oda utasíttatnak. 
P a u l i n y i Tóth V i l m o s : Van szerencsém 

29 község fölszólítása következtében az igen t. 
pénzügyminiszter úrhoz a következő interpellatiót 
intézni: Egyenértéki adó a fönálió szabályok 
értelmében csak oly tulajdon után fizettetik, mely 
adásvevés, ajándékozás, öröklés stb. által más 
személyre át nem ruházható. E szerint azon kö
zös erdők és legelők, melyek úrbéri vagy nemesi 
birtokok tartozékait képezik, s melyek e szerint 
mint olyanok el is adhatók, örökölhetők is, tehát 
személyről személyre átruházhatók, egyenértéki adó 
val annál kevésbbé terhelhetők, mivel a fönálió 
rendelet (mely joghatályu ugyan, de törvénynyel 
helyettesítve nincsen.) 106. árszabályának, d) pontja 
2-ik jegyzetének a) betűje azt rendeli, hogy: 

„Ingatlan dolgok, melyeknek tulajdonjoga 
egy egész községre kiterjed ugyan, de a melyek
nek használati joga egyéb, szabad rendelkezés 
alatt álló ház és földbirtokokkal elválaszthatlanul 
össze van kötve, még akkor is mentesek az 
egyenértéki adótól, ha az érintett használati jog 
egyik ház vagy földbirtokról a másikra hatósági 
engedélylyel,vagy a nélkül átruházhatók." A sza
bályok e világos rendelete daczára, Turócz megyé
ben a községi legelők és erdők után, melyek 
úrbéri vagy nemesi birtokok tartozékait képezik, 
legújabban egyenértéki adó követeltetik, s végre
hajtás utján be is szedetik. Minek következtében 
bátor vagyok az igen t. pénzügyminiszter úrhoz 
a következő interpellatiót intézni: 

1. Van-e tudomása a t. pénzügyminiszter 
urnák a felől, hogy a turócz megyei községektől 
legújabban egyenértéki adó hajtatik be oly erdők 
és legelők után, melyek egyes úrbéri telkek kie
gészítő részeit képezik ? 

2. Ha van tudomása, adjon fölvilágosítást 
az iránt, hogy minő hazai törvény alapján tör
ténik ez adókivetés ? ha nincs tudomása, szándé
kozik e ez eljárás iránt vizsgálatot rendelni, s a 
törvényellenes megadóztatást beszüntetni 1 

Még egy interpellatióm van a t. pénzügy
miniszter úrhoz (olvassa a maszk következő inter
pellatiót) : Turócz megye földtalaja nagyrészt 
terméketlen, s igy a mezőgazdasági iparra alkal
matlan lévén, a megyebeli lakosok nagy része 
kereskedéssel, és pedig külföldön folytatott házaló 
kereskedéssel foglalkozik. 

E kereskedők kik sátrán- és olajárusok neve 
alatt ismeretesek, — a házaló kereskedés után 
járó adót eddig külföldön rótták le, ujabban azon
ban itthon is terheltetnek az adó ezen nemével; 
minek következtében az eddig jövedelmező kere-
setág rendkívül megnehezittetik, és mindinkább 
szűkebb térre szorittatik. 

Miután e kétszeres megadóztatás — vélemé
nyem szerint — nem jogos és nem méltányos, és 

miután nemzetgazdászati szempontból tekintve 
az ügyet : helytelen a lakosságot bármely jövedel-
mes keresetágtól, megszorító intézkedések által 
megfosztani : ennek következtében bátor va
gyok az igen t. pénzügyminiszter úrhoz követ
kező interpellatiót intézni : 

„ 1 . Van-e tudomása az i. t. pénzügyminisz
ter urnák arról, hogy a felvidéki sáfrán- és olaj-
árusoktól a házaló kereskedés után járó kereseti 
adó külföldön is, itthon is — tehát kétszeresen —-
követeltetik? — 2-or. Ha van erről tudomása, 
adjon felvilágosítást az iránt, hogy minő hazai 
törvény alapján történik e kétszeres megadózta
tás? ha nincs tudomása, s ha e kétszeres meg
adóztatás törvénytelen; van-e szándóka intézkedni 
az iránt, hogy e visszaélés megszüntettessék?" 

Elnök: Az interpellatiók közöltetni fognak 
a pénzügyminiszter úrral. 

Gubody Sándor : Tisztelt ház ! Igen tisz
telt miniszterelnök ur múlt évi Julius 5-dikén a 
török vasúthálózatra vonatkozó interpellatióra 
adott feleletében a többek között azon megnyug
tató válasz olvasható, miszerint nincs kéttsége, 
,,hogy ezen ügy mindkét rész érdekeinek megfele-
lőleg ugy fog megoldatni, hogy vasutaink össze
köttetése mindkét irányban egyszerre s együtte
sen biztosíttassák" s feleletét ezen szavakkal mél
tóztatott végezni: „Az általam te t t kijelentés 
teljesen megnyugtathatja a tisztelt házat, mert 
a kormány magára vállalta a felelősséget s majd 
midőn az összeköttetés végképeni megadásáról 
lesz szó, a tárgyalás eredményét a ház elé fogom 
terjeszteni." Ez történt Julius 5-dikén. Azonban köz
lekedési miniszter ur későbben, november 15-dikén, 
— midőn miniszterelnök ur távol volt — ugyané 
tárgyban beadott határozati javaslatom moti-
vatiója után — bár mindazokat ismételte, melye
ket tiszt, miniszterelnök ur a ház megnyugta
tására elmondott, kiemelvén egyszersmind a szalo-
nich-belgrádi vonal kiépítésének nagy fontosságát, 
nem halgatta el azon aggodalmat, melynél fogva, 
ha a szalonichi ág nem a Vardár, Duna és Mórá
vá völgyén vezettetik, hanem azon egyezség sze
rint, mely a Van der Elst testvérekkel köttetett , 
Magyarország érdekeit ki nem elégíti, a meny
nyiben a kapcsolat Szalonichcha 1 csak másodrend
ben, a Szerbiával! összeköttetés pedig csak kétes 
eventualitás gyanánt Novibazártól engedtetik 
meg s akkor is a Szalonichi és Belgrád közti egye
nes vonalat ránk nézve nagyon kedvezőtlenül 
hajlítaná meg. 

Itven egy részről megnyugtató, más részről 
—majd fél évvel későbben — aggódtató declara-
tioi után a két miniszter urnák, minekutána brüs-
seli bankár b. Hirsch és társulata tulajdonképen 
a Van der Elst consortium helyébe lépett s 
már a részvények az európai pénzpiaezon áru-

39 * 
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ba is bocsáttat tak: hinnünk kell, hogy az építen
dő vonalok irányai s azok hazánk határain szük
ségelt összeköttetési pontjai is megállapittattak. An
nálfogva remélvén, hogy igen t . miniszterelnök 
ur maga is méltóztatik belátni, hogy Julius 5-kén 
adott Ígéretének beváltására eljött legyen az idő; 
bátor vagyok az igen t. miniszter úrhoz követ
kező interpellatiót intézni (olvassa az interpella
tiót) : „B. Hirseh és Bischofsheim brüsseli ban
kárral a török vasúthálózat kiépítésére vonat
kozó szerződés a Díván által véglegesen ratifi-
cáltatván : bátor vagyok igen tisztelt miniszter
elnök úrhoz a következő kérdést intézni, u. m. 

1-ször. Igaz-e. hogy Konstantinápoltól a fő
vonal Bosnián keresztül állapíttatott meg: s 
kormányunk beleegyezésével a közös külügymi
niszter által az összeköttetési pont Bródnál meg 
is adatott? Ha igaz 

2-szor. Biztosítva van-e Nizs vagy Noviba-
zártól mellékágnak a Vardár, Duna és Morava 
völgyén Belgrádig a bosniai fővonallal együttes és 
egyszerre történendő kiépítése ? 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Hodoss iu József : T. ház! A hírlapokból ér

tesültem, de adataim is vannak reá, hogy Er
délyországban némely közigazgatási hivatalnokok 
oly embertelenül bánnak a néppel, hogy az em
ber azt gondolná, miszerint az 1848. előtti bo-
toztatási szolgabiró-Wirthschaft az alkotmányos 
élettel egyetemlegesen in integrum visszaállita
tot t . Verik, botozzák, gúzsba kötik, és minden 
módon kínozzák a népet, mintha csak az ős in-
quisitio fénykorában élnénk. Történik ez Kolozs-
megye örmény esi járásában, hol az ottani járá
si szolgabíró Sikó Lajos csak amúgy kedve sze
rint alkalmazza a kinoztatásnak minden nemét 
az emberekre, s nemcsak szolgabírói esküdt 
társát megfricskázza, hanem magát a népet is 
nemes módja és becses kénye kedve szerint kí
noztatja, így történt, hogy azon járásban ezen 
szolgabíró egy Mán Mihály nevű tusoni lakost 
gúzsba köttetett és kínoztatott. Sajnos t. ház, 
hogy midőn az országgyűlés azon működik, hogy 
a botbüntetést megszüntesse, és az országgyű
lést e nemes törekvésében csak a felső ház,— vagy 
inkább csakis a mágnások akadályoztatják, kik 
nem tudom, ki számára akarják még a botbün
tetést föntartani;—sajnos, hogy a közigazgatási 
hivatalnokok ily kínzásokat gyakorolnak az em
bereken és hogy ily tettekkel gazdagodik korunk 
krónikája, nemcsak az utókor megütközésére, ha
nem saját korunk megszégyenítésére. Nekem ré
gen tudomásom volt az ily tettekről, de nem 
hoztam fel azokat, mivel csak hírlapokból tudva 
meg, nem adtam teljes hitelt azoknak. Most 
azonban, miután biztos adataim vannak arról, a 

fölszólitások következtében kényszeritve érzem 
magamat fölszólalni, s ez iránt a belügyminiszter 
úrhoz interpellatiót intézni, melyet felolvastatni 
kérek. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Hodossiu 
József interpellátióját): 

1) Van-e tudomása a miniszter urnák ar
ról, hogy Erdélyben a közigazgatási hivatalnokok 
némelyike okkal, vagy anélkül veri ós vereti, 
botoztatja, gúzsba kötteti, és átalában barbár 
módon kínoztatja a népet? különösen 

2) van-e tudomása arról, hogy Kolos me
gye örményesi járás szolgabirája Sikó Lajos guzs-
bakötési és kancsukai kinoztatásokkal illeti az 
embereket; nevezetesen, hogy nevezett szolgabíró 
ily guzsbakötési kínzásokat követtetett el, Mán 
Mihály azon járásbeli tusoni lakoson? 

3) Szándékozik-e a miniszter ur az ily ember
telen kinoztatásokat megszüntettetni ? 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Hodossiu József: Még egy rövid interpel

latiót akarok intézni a kereskedelmi miniszter 
úrhoz. T. ház! Deczember 18-án egy interpella
tiót intéztem az ipar és kereskedelmi miniszter 
úrhoz a népszámlálás tárgyában, melyben meg
kérdeztem, hogy mi indította a miniszter urat 
arra, hogy a népszámlálási iveken oly rovatokat, 
melyekben az illető nemzetiségek ki lennének tün
tetve, felvétetni elmulasztott? A t . miniszter ur ez 
interpellátiómra mai napig még nem felelt. E 
közben ugyan, e tárgyban a felsőházban szintén 
té te te t t interpellátió, mint a felsőház naplójából 
értesültem. A lapokból megtudtam későbben, 
hogy a miniszter ur az illető interpellálót ma
gánfelelettel megnyugtatta, én még ezen szeren
csében sem részesültem. T. ház, a házszabályok 
120-ik §-a értelmében a miniszter az interpellá-
tiókra mindjárt felelhet, vagy máskor is. Én 
nem hiszem, hogy ezen szabályt oda lehetne 
magyarázni, hogy a miniszter vagy sohase felel
jen, vagy pedig akkor, midőn az interpellationak 
semmi practicus értelme nem lesz. (Helyeslés a szél
ső bal felől.) Ha akkor felelt volna miniszter ur, 
midőn interpellatiómat megtettem, meglehet, hogy 
némely intézkedéseket lehetett volna tenni a 
népszámlálás ügyében; most azonban ez már késő, 
mert a népszámlálás be van végezve. Interpella-
tióm meghiúsult, és én nagyon szeretném, hogy a 
házszabályok jelen szakasza módosíttatott volna, 
a mi azonban csak az ülésszak végével történ
hetik,— épen a házszabályok értelmében. 

Miután tehát miniszter ur interpellátiómra 
mindeddig nem felelt, bátor vagyok a következő 
interpellatiót hozzá intézni, melyet felolvastatni 
kérek. 
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Mihályi Péter jegyző (olvassa Hodossiu 
interpdlatióját.) 

Miután miniszter ur múlt 1869-ik évi deczem-
ber hó 18-án a népszámlálás tárgyában te t t inter-
pellatiómra mind e mai napig nem felelt, kérdem: 

1) Szándékozik-e, s ha igen, mikor szándéko
zik miniszter ur ama interpellatiómra feleim % 

2) Mi akadályozta miniszter urat abban, hogy 
a népszámlálás ügyében t e t t interpellatiómra ed
dig semmi feleletet nem adott ? 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető miniszterrel. 
A központi bizottság részéről Szögyényi Lász

ló előadó ur fog jelentést tenni. 
Szögyényi László e lőadó: T. ház! A köz

ponti bizottság részéről két jelentést van szeren
csém bemutatni. (Halljuk!) 

A kilencz osztály előadóiból alakult központi 
bizottság jelentése a főrendi háznak a birák, és 
bírósági hivatalnokok felelősségére vonatkozó jegy
zőkönyvi kivonata tárgyában. (Felkiáltások: Ki-
nyomatík!) 

E l n ö k : Tehát kifog nyomatni. 
Szögyényi László előadó: A második je- I 

lentés szól a főrendi háznak a birák és bírósági 
hivatalnokok áthelyezéséről és a nyugdíjazása iránti 
törvényjavaslatra vonatkozó jegyzökönyve tár
gyában. 

E tárgyban a 4-ik osztálynak egy külön 
véleménye van mellékelve. 

Elnök : Ki fog nyomatni. 
T. ház ! A Duna folyamnak a főváros mel

letti szabályozásáról s a forgalom és közlekedés 
érdekében Buda-Pesten létesítendő egyéb közmun
kák költségeinek fedezéséről és e közmunkák vég
rehajtási közegeiről szóló törvényjavaslat már 
rég ki van osztva a t. ház tagjai közt, azonban 
a pénzügyi bizottságnak csekély módosításokat 
magában foglaló jelentése e tárgyban csak ma 
osztatott ki. Gondolom a tisztelt ház minden 
tagja kívánja, hogy minél gyorsabban vétessék 
az föl az osztályokban. Némelyek azt kívánták, 
hogy ma vétessék föl. Bátor vagyok figyelmez 
tetni a t. házat, hogy a tárgynak gyors elintézése 
tekintetéből mindegy: holnap veszszük-e föl vagy 
ma? és miután sok képviselő meg lenne nyugtat
va, hogyha holnap tárgyaltatnék ama jelentés : 
(Helyeslés.) ennélfogva méltóztatnak abban meg
egyezni, hogy legjobb lenne, holnap délután négy 
órakor az osztályoknak összegyűlni. (Helyeslés.) Te
hát kérem az osztályok elnökeit, méltóztassanak 
az osztályokat holnap délután négy órára külö
nösen e tárgyban összehívni. 

Napirenden van a zárszámadások iránti jelen
tés. Következnek a zárbeszédek. 

Ordódy P á l e lőadó : Tisztelt ház ! A szá
madások tárgyalására kiküldött bizottság jelen
tése ellen egy főészrevétel té tetet t és ez abból 

áll, hogy nem követte azon utasítást, melyet a 
tisztelt ház múlt évi deczember 2-dikán hozott 
határozotában kijelölt számára. 

Ez ellen a hetes bizottság részéről észrevé
telem van: bátor leszek ezt röviden, egész objee-
tivitással megtenni. Miben állott a múlt évi de
czember 2-diki határozat, melylyel a bizottság ki
küldetett ? mi volt annak utasítása ? Az, hogy tár
gyalja a számadásokat, tekintettel az 1867-dik 
évi márezius 2-diki határozatra ós tekintettel az 
186 8-ik évi XXVIII. t. czikkre. Azt kellett te
há t a bizottságnak tudnia, hogy mi van azon 
márezius 2-diki határozatban és mi van az 1868. 
évi XXVIII. törvényezikkben. A márezius 2-diki 
határozat lényege, miben áll ? Abban áll, hogy a 
minisztérium fölhatalmaztatik, hogy a fönálló 
gyakorlat szerint, az ország közjövedelmeit fön-
tartsa és beszedje, hogy azokból fedezze a köz
költségeket és az ország közigazgatási költségeit, 
a fönálló gyakorlat szerint ós a jövedelmek 
mértékén tul nem terjedve. Ha tehát a minisz
térium ezen fölhatalmazásnak megfelel, termé
szetesen kötelességét teljesítette. 

A bizottság épen ezen kérdéseket vette tár
gyalás alá, a mint jelentéséből kitűnik, és ezen 
kérdésekre megfelelt akkép, hogy csakugyan a 
fönálló adókat és közjövedelmeket szedte a 
minisztérium az 1867. év folyamában a fönálló 
gyakorlat szerint; hogy csakugyan azon költsé
geket, melyekre ezen határozat következtében 
föl volt jogosítva, fedezte és hogy a fönálló 
gyakorlat szerint j á r t el, és hogy nem terjedt 
tul a jövedelmek mértékén. Ebben áll a határo
zatnak lényege, ebből áll a bizottság jelentésének 
is lényege. 

Mi volt az 1868-ik évi XXVIII. törvény-
czikknek lényege? Az 1868. évi XXVIII. törvény-
czikk fejezetenkint meghatározza, hogy micsoda 
kiadásokat tehet a minisztérium ; az átruházást 
a fejezetek körén belől megengedi; azon tul nem. 

Mi volt a bizottságnak föladata ? Az, hogy 
megtudja, vajon a minisztérium fejezetenkint 
nem költött-e többet, mint a mennyire azon 
törvény által föl volt hatalmazva, és vajon nem 
eszközölt-e a törvény által meg nem engedett 
átruházást ? A bizottság a törvénynyel kezében 
azon tételeket, melyek a törvényben foglaltatnak, 
tette összehasonlításba a zárszámadások adataival 
és azt találta, hogy a minisztérium némely téte
leknél kevesebbet, némelyeknél többet költött. 

Fölszólította a minisztériumot, hogy téte-
lenkint tulkiadásait igazolja. Erre a pénz
ügyminiszter tételenként igazolt minden tul-

kiadást. 
Miután a bizottság ugy találta, hogy azon 

tulkiadások részint a törvény által megen
gedve, részint a mellőzhetlen szükség által iga-
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zolva vannak, természetes, hogy azt kellett véle
ményeznie, hogy a minisztérium tulkiadásaira 
nézve igazolandó. 

Ebből áll a bizottság jelentésének lényege 
1867. és 68-ik évre. 

Tétettek még észrevételek az 1867-ki jelen
tésre nézve. Egyik észrevétel az volt, hogy azon 
1,383,000 frt, melyre a bécsi legfőbb számvevő
szék követelést látszik formálni, nem vonatott 
le a megtakarításokból. 

A bizottság kimutatta, hogy ezen 1 millió 
néhány százezer forintra követelés tétetett , ha 
az levonatik a megtakarításokból, 2 millió és 
néhány százezer forint maradna ; azonban a 
bizottság tovább nem terjesztkedhetett, miután 
a pénzügyminiszter fölvilágositása után annyi 
kétségtelen volt előtte, hogy e követelés nincs 
tökéletesen bebizonyítva, hogy a pénzügyminisz
ternek arra alapos észrevételei vannak: követ
kezéskép ha nincs bebizonyítva a követelés, le
vonni a megtakarításokból nem lehetett. Másik 
észrevétel volt, hogy az 1867-iki állambevéte
lekkel és kiadásokkal együtt nem vette tekin
tetbe a földtehernientesitési alapnak és országos 
alapoknak bevételeit és kiadásait. Hogy tekin
tetbe vette jelentésében azt, a mit szükséges 
volt tekintetbe venni, bizonyítja az : hogy az 
országos alap tulkiadásaira nézve megjegyzést 
te t t . Egyébiránt ha állna is az,—föltéve de meg 
nem engedve,— hogy az országos alapok és föld
tehernientesitési alap bevételeinek és kiadásainak 
hozzászámitásával az állam jövedelmeihez és 
kiadásaihoz az eredmény másképen üt ki, a mint 
azt a bizottság kitüntette, — ez által az : hogy a 
számadások meg nem vizsgálhatók, és az, hogy 
a miniszter föl nem menthető, bebizonyítva nincs. 
Mert föltéve, hogy áll is mindazon számítás, hogy 
a miniszternek 1867-re nincs 3 millió hatszáz két 
ezer megtakarítása, hanem van csak pár száz
ezer, vagy épen nincs megtakarítása: még akkor 
is a miniszter politikailag fölmenthető, mert meg
felelt azon határozatnak, mely határozat márczius 
2-án kelt, és mely határozat azt mondja : telje
sítse a kiadásokat a jövedelem mértékéig. Miután 
pedig ezen jövedelem mértékéig teljesítette a 
kiadásokat és megfelelt a határozatnak, a j3oli-
tikai föimentés kétség kivül megadandó. 

Tétetett az 1868. számodásokról t e t t jelen
téseire a bizottságnak is egy észrevétel, és ez az : 
hogy a bizottság nem hasonÜLotta össze a minisz
térium kiadásait és bevételeit, vagyis, hogy nem 
hasonlította össze a zárszámadásokat az 1868. évi 
törvény tételeivel. A bizottság ott, a hol szükséges 
volt, hol ki kellett tüntetni, vajon megfelelt-e a 
törvény által adott fölhatalmazásnak a miniszter ? 
az 1868. évi XXVHI. t. czikket vette összeha
sonlítás alá a zárszámadással, azzal hasonlította 

egybe azon tételeket, melyeket a miniszter kia
dott, ezt bemutatta azon táblázatban, mely ajelen-
téshez van csatolva. Hogy későbben és további 
összehasonlításában nem épen azon egyes tétele
ket használta, melyek az 1868. évi XXVHI. t . 
czikkben foglaltatnak; ennek oka az : mert az 
összehasonlítás ot t nem arra terjeszkedett, vajon 
tulkiadást vagy megtakarítást tett-e? hanem az 
eredményre, t. i. arra, mi külömbség van a jöve
delem és a költségekben ? miután pedig az össze
hasonlításnál csak a homogén tételeket lehetett 
használni, igen természetes, hogy ott, hol azon 
vagyonnak szaporításáról vagy kevésbitéséről van 
szó, csak a jövedelem és költség szoros tételeit ve
hette tárgyalás alapjául. Észrevételek tétettek t . 
ház mindazon számtételek iránt, melyeket a bi
zottságjelentésében előtüntetett. Ezen összehason
lítások és számtételek, melyeket a bizottság je
lentésében kitüntettem, nem a jelentés lényegére 
vonatkoznak, t . i. a r ra : vajon a minisztérium 
megfelelt-e fölhatalmaztatásának, vagy nem ? 

A melyek továbbá a jelentésben foglaltat
nak, azok csak a vagyonállapotnak kitüntetésére, 
némely fölmerült különbségek fölvilágositására 
vannak a bizottság jelentésében fölhozva és nem 
egyébre, ezek pedig a jelentés lényegét egyátalá-
ban nem alterálhatjuk. 

Hogy ezeket a bizottság felhozta, azáltal 
csak némi kulcsot akart adni a házon kivül a 
közvéleménynek is, amelynek használatával a zár
számadás könyebben megérthető; egyébre ezek 
nem voltak számítva. Fölhozatott a bizottság 
számtételére több észrevétel; miután azonban a 
t. képviselő ur, a ki azokat fölhozta, számainak 
maga sem tulajdonit nagy fontosságot: ezúttal nem 
tartom szükségesnek a számokba ereszkedni. An
nyi áll, hogy nekem is több észrevételem lehet
ne az ő számai ellen. így észrevételt tehetnék 
az ellen, hogy miután a múlt évi passivumait 
levonta a jelen évi activumokból, nem vonta le 
egyszersmind az 1868. évi megtakarítást az ugyan
ezen évi passivumokbók így lehetnének más kifo
gásaim is, például hogy némely tétel kétszer van 
levonva; hanem ezek mind nem lényegesek. Lé
nyeges csak az : vajon a minisztérium az 1867/8-
dik évre tulkiadásokat nem tett-e, és így fölhatal
mazásának megfelelt-e ? És miután e tekintetben a 
bizottság véleménye az, hogy a minisztérium tö
kéletesen helyesen jár t el : a bizottság azt véle
ményezi, hogy a minisztérium politikailag fel
mentendő. 

Egy észrevétel van még, t. képviselő ház, a bi
zottságjelentése ellen, az t. i.: hogy a hol a termeszt-
mények, anyagok és eszközök czime alatt a bizottság 
jelentésében 2,033,000 frt megtakarítást emlit, ugy 
mint a termesztmények, anyagok és eszközök ér
tékének szaporodását. 1868-ban ot t az mondatik, 
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hogy lehet ászt kihozni, miután a bizottság beisme
ri, hogy 1867-ben, midőn a minisztérium a kezelést 
átvette, leltározás nem történt. Észrevételem azon
ban az, hogy ekkor nem történt, de történt igen
is 1867 elején, valamint történt azelőtt is min
den évben, amin t az azon számviteli ismertetésben, 
melyet a minisztérium kiosztatott, nyilván előada-
tik. Minden évben rendes leltározás vétetik föl 
a termesztmények, anyagok és eszközökről; tehát 
a bizottság sajnálja is, hogy a minisztérium ak
kor, midőn márcziusban átvette a kezelést, leltá
rozást nem tet t . Erre mégsem fektet nagy súlyt, 
mert egy pár hónappal azelőtt, t. i. január ele
jén a leltározás megtörtént, és az ezen leltározás 
és az 1868-iki közti különbséget mutatja ki a 
zárszámadás. 

Még tétetet t észrevétel a zárszámadási rend
szerre nézve, és az osztrák zárszámadási rend
szer előnyei tüntettet tek ki, ellentótben a magyar 
zárszámadási rendszer hátrányaival. A bizottság 
azt hiszi, hogy nem ok nélkül tüntetheti fel he
lyesnek az 1868-kí zárszámadást, és épen azon 
előnyöknél fogva, melyek az 1868 ki zárszámadás
ban foglaltatnak, tartja a bizottság hátrányos
nak az osztrák zárszámadási rendszert, a melyben 
nem egyenlő homogén tételek hasonlittatnak egy
mással össze és vonatnak le egymástól. 

Épen azt kerüli el a magyar zárszámadás, 
midőn a jövedelemnek szaporodását vagy csökke
nését az által mutatja ki, hogy a bevételt a ki
adásokkal hasonlítja össze, a vagyon szaporodást 
pedig ott mutatja ki, hol azt kimutatni - kell, t. i.: 
az államvagyonnak azon évben, melyben a zár
számadás történt, valódi növekedésében vagy 
fogyásában. 

Midőn az osztrák zárszámadás ezt nem te
szi, ez által könnyen tévútra vezettethetik a 
közönség, mert az eredmény igen különböző a két 
zárszámadási rendszer között, és mint épen teg
nap Gajzágó barátom azt k imutat ta : ugy ki lehet 
mutatni, az osztrák zárszámadási rendszer szerint 
vezetett könyvelésből azt, hogy hitelmaradvány 
létezik, mint ki lehet mutatni azt, hogy deficit van. 

Ezen ut nem vezethet máshová, mint épen 
oda, a mit elkerülni kell: t. i. a deficitre. 

De egy más okból is helyeselte a bizottság 
a magyar zárszámadási rendszert és ez ok az, 
hogy a bizottság azt tartja, hogy ezen zárszám
adási rendszer kezdete lesz annak, hogy az állam 
számadási rendszerben meghonosittassék a keres
kedelmi számviteli rendszer; ezt tartja első lé
pésnek arra és ezért üdvözölte a főkönyvelési 
osztályt és üdvözli egyúttal a miniszternek ezen 
megállapítását, melytől bizonyosan csak Kedvező 
eredményt várhatni az országra nézve. 

Másrészről fölhozatott, t . ház, a bizottság el
járása ellen egy észrevétel, melyet nem hagyhatok 

megemlítés nélkül. (Halljuk.) Gkmda László képvise
lő ur, (Fölkiált ások a jobbról: Kár Gondét czáfolnil) 
ha jól értettem szavait, „merényletnek" nevezte 
azt, hogy a bizottság a kiküldést elfogadta. 

Ha az, hogy a bizottság a t. ház határoza
ta előtt meghajol: merénylet, akkor ha ellenkezőt 
te t t volna, ezen ellenkező eljárásnak qualificátióját 
i t t elmondani tartózkodom. (Élénk helyeslés jobb fe
lől). Miután egész beszédében hasonló jogfogal
makból indult ki, többi szavaira válaszom nincs, 
és én egyenesen ajánlom a t. háznak a bizottság 
jelentését. (Helyeslés jobb felől.) 

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 : Most az egyszer nem kívánok élni 
azon joggal, melyet a házszabályok adnak, hogy 
t. i. közvetlenül a szavazás előtt szólhatok ; ha
nem elő akarom adni e fontos kérdés iránti né
zetemet most: mert tudom, hogy Komárom vá
rosa érdemes képviselője fog utánam szólani és 
akarom, hogy alkalma legyen állításaimat kiiga
zítani és azokra netaláni ellenészrevételeit meg
tenni. (Helyeslés. Fölkiáltások hal felől: Es a sza
bályszerű eljárás S Jobb felől: Nem áll! Fz a con-
cessió /) 

Tisztelt ház! Nem először vagyok ellenézet-
ben Komárom városa igen tisztelt képviselőjével 
az államháztartási számítás kérdésében, és ám
bár ismét azon kényszerű helyzetben vagyok, 
hogy az általa fölhozott tételeket, a számítási 
módot s a kihozott eredményeket helyeseknek el 
nem ismerhetem, mégis, — tekintve azon állás
pontot, melyben a múlt alkalommal ezen kérdés 
először tárgy altatott , s a mostanit — jelenben az 
ellentét köztünk többé nem olyan éles, mint 
volt akkor; minek bizonyságául szolgál az, hogy 
első alkalommal, midőn a hetes bizottságnak ki
küldése hozatott javaslatba, tisztelt képviselő ur 
a zárszámadást és a kezelési kimutatásokat ha
szontalan irományoknak nevezte, s — most, a teg
napelőtt ta r to t t beszédében - - ezen kifejezést 
egyszer sem használta. Az első alkalommal tisz
telt képviselő ur az általa idézett számokat két
ségtelen igazságként állította elő. Most beszéde 
végén saját számításait csalhatatlanoknak nem 
nyilvánítja: ennélfogva én is igyekezni fo
gok , a beszédére teendő észrevételeimnél kerülni 
minden élesebb kifejezést, és csakis a valóságos 
tények földerítésére és némely nem helyesen idé
zett számnak rectificatiójára fogok inkább szo
rítkozni. 

Megkönnyiték nekem ezen föladatot tisztelt 
barátaim és képviselőtársaim, kik e tárgyban 
előttem szólottak: a bizottság előadója és Gajzágó, 
kik jeles beszédeikben Ghyczy képviselő urnák nem 
egy tévedését helyreigaziták. 

Ghyczy képviselő ur az 1867-iki kezelési 
kimutatásra nézve két észrevételt tesz. Az egyik 
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az : hogy az általam bemutatott kezelési kimu
ta tás nem egyezik meg a bécsi legfőbb számve
vőszék által fölállított zárszámadással. Már a 
múlt alkalommal eléggé kifejtettem, hogy miért 
nem is egyezhetik. Nem egyezhetik a kezelési 
kimutatás a bécsi legfőbb számvevőszék zárszám
adásával azért, mert a magyarországi alkotmá
nyos fogalmak szerint és az ország érdekében 
más az én fölfogásom, mint a bécsi legfőbb szám
vevőszéké azon összegre nézve, mely mint feles
leg, a még akkor törvényhozásilag meg nem ál
lapított közös költségek födözésére az 1867-dik 
évre az előirányzatban Magyarország terhére 
íratott. 

Ugyan mit mondott volna képviselő ur, ha 
a magyar pénzügyminiszter a tőle távol álló, 
idegen, tehát Magyarország érdekeit védeni nem 
tartozó bécsi legfőbb számszék zárszámadásait fo
gadta volna el minden tekintetben irányadókul ? 
Bizonyára súlyos váddal illette, és méltán illethette 
is volna a magyar pénzügyminisztert, ha azon 
idegen és — mint mondám — Magyarország 
érdekeit nem is védhető számszék rendeleteit 
ta r to t ta volna magára nézve irányadóknak. 
(Élénk, helyeslés jobb felöl.) 

A második észrevétel, melyet ezen 1867-iki 
kimutatásokra tesz, azon alapszik, hogy a többi 
tételekkel nem együtt, egyszerre és egy sommá
ban muta t tam ki az országos ós földtehermente-
sitósi alapok bevételeit és kiadásait; pedig épen 
beszédének elején azt mondja, hogy az 1867-dik 
évi február vagy márczius hóban ő fölsége el
nöklete alatt mindkét állam minisztériumának 
közbejöttével minisztertanács tar ta tot t , és ab
ban elhatároztatott, hogy az 1867. esztendei 
állami pénzügyi kezelés mindenben az ő fölsége 
által az 1866. évi deezember 28-án helybenha
gyott, költségvetés szerint kezeltessék és számol
tassák el. Már pedig jól tudja t. képviselő ur, 
hogy 1867. előtt a föld tehermentesítési és orszá
gos alapok, mint külön alapok a birodalom költ
ségvetésében helyet nem foglalhattak, és mert a 
kezelési kimutatás is csak az 1866-ik év deezem
ber 28-kán megállapított előirányzat szerint ké
szülhetett — épen azon elv szerint, melyet kép
viselő ur idézett, — nem történhetett az elszá
molás ugy, mint most kívánja. 

Azonban ezen kezelési kimutatásban mind 
a fökltehermentesitési, mind az országos alapnak 
1867. évi állapota csakugyan kimutattatott , a 
mint hogy annak alapján volt szíves képviselő 
ur, a számok idézése iránti előszeretetével, az 
összes sommázatot is összeállítani. Azon szán
dékból teszi pedig ezen összeállítást, hogy min
den lehető módon kiokoskodj a, miszerint az 
1867-ki kezelés nem volt kedvező ; és hogy ezen 
kedvezőtlen eredményt kihozhassa, minden habo

zás nélkül egyszerre elfogadja a Magyarország 
érdekeitől távol álló, idegen, bécsi legfőbb szám
vevőszék által hibásan követelésbe tet t , de álta
lam soha el nem ismert 1,383,000 frtnyi öszr 
szeget. 

De talál még egyebet is. Azt mondja, hogy 
a dohány készletek iránti leszámolásnál 314,000 
frt a két minisztérium közt még mint számolási 
különbözet fönáll. Ezt is levonja, és jogosultnak 
elismeri, csak azért, hogy a kedvező eredményt 
valóban kedvezőtlennek tüntesse föl. így végre 
azon következtetéshez jut, hogy csak 600,146 
frt 37 72 kr lehet legfölebb azon összeg, melyet 
mint az 1867-ki maradványt lehetne tekintetbe 
venni. 

De nem elégszik meg t. képviselő ur azzal, 
hogy a velünk leszámolási viszonyban állók min
den lehető követelését föltétlenül elfogadja, — 
kutat másutt is, a hol csak lehet s ha valami 
kedvezőtlent talál, azt önmegelégedéssel idézi; 
de ha a kedvező mellette fekszik, azt idézni a 
világért sem fogná. így megemlíti, hogy a hetes 
bizottság jelentéséből kitűnik, hogy 1867-ben az 
országos alap kiadásai annak bevételeit megha
ladták, s ezen túlkiadás 511.028 frt 49 V2 krt tesz. 
Ha a földtehermentesitésnél ezen kedvezőtlen 
körülményt szives volt idézni, miért kerülte ki 
figyelmét oly gondos vizsgálónak az, hogy a keze
lési kimutatás 13-ik lapján az áll, hogy 1867-
ben a földtehermentesitési adósságból 2.178.791 
frt é s , — miután képviselő ur oly szíve
sen idézi, a krajezárokat is, — 92 krajezár 
valóságos tőketeher törlesztetett; azaz: az ország 
adóssága több mint 2 millió forinttal — ezen 
nézete szerint annyira rósz pénzügyi eredményű 
évben— kevesebb lett. 

Mielőtt átmenne az 1868-iki zárszámadás 
elemezésére, még bejelenti a háznak, hogy bir
tokában van a bécsi legfőbb számvevőszék Ma
gyarországra vonatkozó egyik táblázatának, és 
ebből látja, hogy azon különbségen kívül, me
lyet a hetes bizottság is kiemel, a bécsi zár
számadás és a kezelési kimutatás közt még más 
különbség is létezik : jelesül a valóságos bevéte
lekre nézve; ez irányban azonban észrevételt 
nem tesz, csak átalánosságban jegyzi meg, hogy 
a hetes bizottság erre nem figyelmezett. — Jól is 
tette, ha nem figyelmezett, de tudja meg kép
viselő ur, hogy én sem figyelmeztem, és higye 
el, hogy a mire oly nagy súlyt fektet : hogy a 
bécsiek mik épen kivannak velünk elszámolni 1 azt 
én igen jól tudom ; de azon álláspontot, melyet 
a bécsiek elfoglalnak, s mely álláspontot képvi
selő ur igen nagy fontosságúnak t a r t — any-
nyira, hogy annak méltánylatát a hetes bizott
ságtól elvárta volna, én nem vehetem figye
lembe, s különösen a bevételekre nézve sem fo-
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gadhatom e l : miután, ha birtokában van, kép
viselő ur igen jól tudja, hogy midőn az i t t ké
szített kimutatásban egyrészről Magyarországnak 
minden bevételét az alkotmány helyreállításától, 
illetőleg 1867-ik január l-jétől fogva magunk
nak tar tot tam és követeltem s követelem, a 
bécsi legfőbb számszék táblázata az előbbi rend
szer szerint az 1867-ik év első felében az 1866. 
év javára befolyt összegeket külön tet te ki; a mi
nek azonban jogosultságát én annyival kevésbé 
ismerhetem el, miután az 1867. XIV. törvény-
czikk 8. §. szerint a magvarországi adóhátralé
kokhoz csakis nekünk van jogunk: — ezzel el
lentétben álló fölfogást sem a bizottmány, sem 
én, mint alkotmányos miniszter, figyelembe nem 
vehettük. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezen homályos, sokat jelenteni kivánó, de 
semmi alapost sem jelentő fisryelmeztetés után t . 
képviselő ur átmegy az 1868-ik zárszámadásra. 
Erre vonatkozó előadása sok oly számot tar
talmaz, melyek az előadást bizonyára világosabbá 
nem tevék. Szerinte a zái számadást készítő fő-
könyvelési osztály valóságos ideális előirányzatot 
vett alapul; önhatalmúlag jövedelem és bevétel, 
költség és kiadás rovatokat állított föl; illeték
telenül fölvett előirányzat és önkényesen össze
állított számcsoportok szerint számított. — Ezek 
saját szavai. Es miért érzi magát jogosítottnak 
ezt' mondani? — mert, mint állítja : az 1868. 
XXVIII. törvényczikkben fedezetről nincsen szó, 
és nagy hibának tulajdonítja, hogy a főköny-
velési osztály alapul vette azon előirányzatot, 
mely az 1868. költségvetésnek beterjesztésével a 
minisztérium által előterjesztetett s a melyet 
képviselő ur állítása szerint a pénzügyi bizott
ság részletesen nem tárgyalt, csak átalánosság-
ban fogadott e l ; a képviselőház azonban sem 
meg nem vizsgált, sem nem tárgyalt, sem el 
nem fogadott. s a mely előirányzat e szerint 
törvényesen nem létezőnek tekintendő. 

Képviselő ur, ki a pénzügyi bizottságnak 
igen szorgalmas tagja volt, igen jól tudja, hogy 
a pénzügyi bizottság igen is tárgyalta, s a ház 
is, midőn a törvényt alkotta, ezt is megszavaz
ta ; sőt a törvényben, ha nem is számokban, de 
a törvény rendelete által megállapította, hogy 
mennyi jövedelmet vár 1868. évre; mert a ki
adásokat két részre osztja: 

A. rendes kiadásokra, 
B. rendkívüli kiadásokra; 

a rendes kiadások fedezésére határozza az állam
nak rendes bevételeit, és miután rendes kiadá
sai 99.536,000 frtra mentek, igen természetes, 
hogy a 3. §-ban kijelölt rendes jövedelmekre ha
sonló összeget vett számításba: a 4. §-ban meg
állapított közösügyi rendkívüli költségekre mi 
fordítandó, azt ezen §-ban állapította meg; a 
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vasút építése az 5. §-ban; a 6. §-ban megálla
píttatik, hogy rendkívüli kiadásokra az állam 
rendkívüli bevételei, úgymint: az államjavak 
eladásából, a korona jószági úrbéri kötvények 
után és bordézsmaváltságból, adóhátralékokból, 
bérleti hátralékokból, pénzverési nyereményből s 
némely liquidatio alat t levő követelésekből befo
lyandó összegek fordítandók. — Tudta tehát a 
törvényhozás és tárgyalta is, hogy mennyi be
vételre számol. (Helyeslés jobb felől.) De ha tisz
telt képviselő ur okoskodása állana, furcsa kö
vetkeztetésre ju tnánk: mert abból, hogy az 1868. 
XXVIII. törvényczikkben szám szerint nincs meg
nevezve a bevétel, az következnék, hogy az meg 
sincs szavazva, tehát azt elszámolni sem szabad,— 
ha nincs előirányzat, akkor számolni sem lehet. 
Hogyan lehet képzelni egy államszámadást, 
vagy bármely számadást, melynek nincsen bevé
teli rovata? 

Azonban most megmondom képviselő urnák, 
hogy mi szerint számoltunk el. 

Fölkértem a ház elnökét: engedje meg, hogy 
azon költségvetési előirányzat, melyet a pénz
ügyi bizottság jelentései alapján — tételről té
telre — a pénzügyi bizottság fölügyelete alat t 
a minisztériummal egyetértőleg kiigazítottunk, 
és melynek egy példánya az országgyűlés levél
tárába letétetett, kiadassék. — It t van! (Hall
juk !) 

Ezen példánynak hitelesített másolata ada
tot t á t a pénzügyminisztérium számviteli osz
tályának, és az egész 1868-iki utalványozás en
nek alapján történt. A számviteli osztály által 
fölvett előirányzati bevétel és kiadás tételei tel
jesen ós tökéletesen megegyeznek azon tételekkei, 
melyek ezen — az országgyűlés levéltárában le
t e t t — példányban foglaltatnak, ós ennélfogva 
ugy hiszem, hogy ez az országgyűlés megállapí
tásának megfelelő előirányzat gyanánt tekintendő. 
Mutasson ki képviselő ur egyetlen egy számban 
eltérést a zárszámadási előirányzati tétel ós 
ezen, az ország levéltárában őrzött költségvetés
ben foglalt tételek közt; de miután ezt ki
mutatni nem képes, — mindazon állítást, me
lyeket fönebb idéztem és melyekben egy önké
nyes és ideális eljárást fog ra, az államkönyvelési 
osztályra : kénytelen vagyok ideális scrupu-
lusnak nevezni. (Teissés a jobb oldalon.) 

Ugy látszik, a tisztelt képviselő ur hibáz
tatja, ha valaki többet tesz, mint tenni szoros 
kötelessége, és igy hibának tulajdonítja a 
zárszámadásnál azt, hogy az államkönyvelési osz
tály szorosan azon tételekhez t a r to t t a magát, 
melyek a pénzügyi bizottság ellenőrzése mellett* 
megállapittattak. De talán a minisztérium is 
többet tett , mint a mennyire kötelezve volt, s 
igen nagy — sőt képviselő ur nézete szerint — 
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túlzott scrupulositással igyekezett eljárni, midőn 
az állam bevételei és kiadásainak kezelésé
ről oly részletes számadást terjesztett be. Mert 
az 1867. országos határozat mire kötelezte a 
minisztériumot? — arra, hogy a fönálló gyakor
lati szabályok szerint járjon el, és ne adjon ki 
többet, mint a mennyit bevett. Ha szorosan ezen 
fölhatalmazáshoz kívánta volna a minisztérium 
magát tartani, elég lett volna kimutatnia, 
hogy többet nem adott ki, mint a mennyit be
vett, sőt még fölösleg is maradt. 

Az 1868. évet illetőleg : annak 4 első hó
napjáról szól az 1867. XVIII. törvényczikk, és 
az mit mond ? „Ezen 4 havi időszak alatt a 
pénzügyminiszter a beligazgatási költségek födö-
zésére a jelen év folytán — t. i. 1867. év foly
tán — gyakorlatban volt elj'árás szerint fogja a 
szükséges összegeket folyókká tenni." Mi volt 
pedig ezen gyakorlatban volt eljárás, melyet az 
1867. márczius 2-ki országos határozat megálla
pított? „Ne adjon ki többet, mint bevett!" De 
ez nem elég. Az 1868. IV. törvény czikk kiter
jesztette ezen fölhatalmazást egész 1868. évi 
június végéig, vagyis az év feléig, ugyanazt 
mondván ki, mit a fönebb idézett 1667. XVIII 
törvényezikk megállapított, t. i.: a pénzügymi
niszter a szükséges összegeket a jelen óv folytán 
gyakorlatban volt eljárás szerint fogja folyókká 
tenni. 

És miután ezen gyakorlat az 1867. már
czius *2-ki országos határozat által volt megál
lapítva, mely azt mondja, hogy a minisztérium 
ne költesön többet, mint a mennyit bevesz; 
azon egész időszak s/4-ed részére, melyre nézve 
jelenben fölmentésadásról van szó, a minisztérium 
semmi más kötelezettséget nem vállalt, és e 
szerint szorosan a törvényt véve, ezen időszak
nál máskép nem is tartozott volna számolni, mint: 
hogy nem adott ki többet, mint a mennyit be
vett, és csakis azon 2 év utolsó hat hónapjára 
nézve érvényes az 1868. XXVIII. törvényezikk. 

Mit tett ennek ellenében a minisztérium ? 
Többet tett, mint a törvény kivánt: számolt 
minden egyes tételről az 1867-ik évre nézve az 
1866. deczember havában nem is alkotmányos 
utón engedélyezett előirányzat szerint; az 1868. 
évre nézve pedig a kiadásoknál az 1868. XXVIII. 
törvényezikkben megállapított tételek szerint, a 
bevételekről pedig az előterjesztett előirányzat 
szerint, melyet a pénzügyi bizottság helybenha
gyott, és mely az ország levéltárába letett költ
ségvetési példányban foglaltatik. 

És képviselő ur azért kívánja kárhoztatni 
„a minisztériumot, mert ily részletesen számolt, 
és hogy ily részletesen számolt és mérleget elő
terjesztett, azt calamitásnak tartja; én pedig — 
engedje meg, hogy kimondjam — azt tartanám 

nagy calamitásnak, ha azon számviteli ideál, 
melyet képviselő ur beszédében fölállított, s mely 
nem más, mint a mely a birodalom másik felé
ben divatozik, — mely divat iránt képviselő ur 
bizonyos előszeretettel látszik viseltetni — ná
lunk is behozatnék. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezt nevezi képviselő ur oly világosnak, oly 
átlátszónak, hogy azt bárki megértheti; képvi
selő ur t. i. azt mondja, hogy teljesen megelég
szik oly számadással, melynek 4 rovata van. A 
bevételeknél minden egyes czim után az első 
rovatban az foglaltatik, hogy mi vétetett be az 
1867-ik esztendőre nézve, az 1867-ik év folyama 
alatt és külön az 1868. év Jtnásodik felében. A 
második rovat egyesíti ezen két összeget és egy 
összegben tünteti elő mindazt, a mi az 1867. 
évre bevétetett. A 3-ik rovat magában foglalja 
azt, a mi a költségvetési törvény ezen czime 
alatt „ bevételképen" előirányoztatott. A 4-ik 
rovatban van az összehasonlítás az eredmény és 
költségvetési előirányzat közt; az t. i. hogy 
mennyivel volt kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb 
az előirányzatnál a valóságos eredmény. 

Ez tehát képviselő ur szerint az államszám
vitelnek ideálja, melyet a kezénél levő osztrák 
államszámviteli elvek szerint állított össze Ha 
csak ezután vágyódik, megtalálja ezt az 1868-ki 
zárszámadásra nézve szorul szóra. (Halljuk! Matt
juk!) Tessék megnézni a 85-ik laptól kezdve 
egész végig: itt is ugyanazon rovatok fordulnak 
elő. A rendes bevétel (89. lap szerint) 111 mil
lió, a rendes kiadás (99. lap) 1031j2 millió, a 
rendes felesleg 7 % millió; a rendkívüli bevéte
lek és kiadásokkal : bevétel (91. lap) 149sj4 mil
lió, kiadás (111. lap) 129^4 millió; rendkívüli 
felesleg 201|2 millió, tehát ezen elszámolási rend
szer szerint, melyet ideálisnak tekint, a marad
vány 28 millió, és nem azon szerény 2\ millió, 
melyet a zárszámadás mutat. (Tetszés jobb felől.) 

Kárhoztatja továbbá tisztelt képviselő ur 
beszédében azt, hogy miért tétetett a zárszám
adásban különbség: bevétel és jövedelem, kiadás 
és költség közt? megvallom ennek kárhoztatását 
olyantól, ki a beszédében a kettős könyvvezetési 
módszerről beszél, nem értem; de hogy arról 
meggyőzzem, miszerint nem elég a pénztári ered
ményeket — azaz a bevételt és kiadást — elő
sorolni, bátor vagyok ajánlani : méltóztatnék 
elolvasni érdekes czikkeit a „Hon" kis-igmándi 
levelezőjének: — a múlt nyár onjelentek meg. 

Elsejét azzal kezdte, hogy hazánk állapotá
ról az akkori ülésszak berekesztése alkalmával 
mondott beszédemet — az abban kimutatott 
eredmények végett — briliáns tűzijátéknak ne
vezte, pedig alig lettünk néhány hóval öregeb
bek, s az én állításaim nem tűzijátéknak, de 
örvendetes valóságnak, a kis-igmándi 16 milliós 
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rémületes deficit pedig már 935,324 írtra silá
nyult le. {Derültség. Tetszés jobb felől) 

De, hogy ne hiába mondják rólam, hogy 
makacs természetű vagyok, {Derültség) ámbár 
szép dolog ily nagy devalvatio, engedelmet ké
rek, de ezt sem engedhetem meg, s hogy nincs 
deficit — de makacsul állítom, van többlet — 
tisztelt képviselő ur engedelmével saját számai
ból íogom megmutatni. {HaMjnh ! Kálijuk !) 

. Azért mondom, hogy saját számaiból kívá
nom kimutatni a kedvező eredményt, mert ime 
a zárszámadásnak nem hisz, a képviselőház tag
jaiból alakult hetes bizottságnak, mely ritka 
szorgalommal jár t el és igen részletes jelentést 
adott be, hitelt szintén nem ad; sőt még a 
szakférfiak nyilatkozatát sem tartja érvényesnek, 
ámbár a kettős könyvelési rendszer, ha pontosan 
vezettetik, mint a szakférfiak bizonyítják, már 
maga kezeskedik a zárszámadás helyességéről; 
és igy kénytelen vagyok számítási alapul saját 
számait venni, melyek hitelessége ellen önmaga 
bizonyára nem fog kifogást tenni. {Halljuk! 
Halljuk!) 

A hetes bizottság azt állítja, hogy helyes 
azon számítás, miszerint az 1868. évben 2.480,761 
frt 17 kr. fölösleg mutatkozik ; ellenben képvi
selő ur azt állítja, hogy 935,324 frt hiány van; 
és hogyan hozza ki ezen hiányt. ? 

A hetes bizottság jelentésének 2-ik és 4-ik 
mellékletét vette elő és kiszámította, hogy a 
2-ik melléklet 6-ik rovata szerint a törvé
nyes megállapított jövedelem és bevétel együtt 
147.787,950 frt 75 krt tesz; a 4-ik melléklet 
1-ső rovata szerint pedig az előirányozva nem 
volt jövedelem 2.108,329 frt 3Vi kr. E két té
telt összeadva, azt mondja, hogy a valódi bevé
tel 149.896,279 frt 78*1, krt tesz. 

Hasonló módon kiszemeli a 3-ik melléklet 6-ik 
rovatából a költségeket és kiadásokat együtt, 
mi tesz 121.076,379 frt 11\ krt. és hozzáveszi 
a 4-ik melléklet első rovatából a költségeket, 
azonban a kiadások mellőzésével, 732,043 frt 
BS\ k r r a l ; tehát nézete szerint az összes kia
dás te t t 121 808,423 frt 16 krt., és ezt leszá
mítván az összes bevételekből, kijön a pénztári 
többlet: 28.087,856 frt 621|a kr. és azután kezdi 
leszámolni a leszámitandókat, és annyira deval
válja végre a végeredményt, hogy kijön a többlet 
helyett az általa kihozni óhajtott körülbelül 
930,000 frtnyi deficit. Igen, de a számitásnál 
egy nagy hibát követett e l ; legelőször is : — mit 
von le? — Levonja az 1867-ki pót kezelést, még 
pedig a zárszámadás 54. 55. lapjai szerint 
46,258 frt bevételi összeg leszámításával 4.114,463 
frt 701|2 kr. Már pedig e szerint nem helyesen cse
lekedett, mert nem vette képviselő ur észre, hogy 
az egyik kimutatásból a jövedelmet és bevételt, 

a másikból azonban csak a bevételt irta ki, és 
hasonlóképen a kiadásokat is az egyik kimuta
tásból fölvette a, másikból nem; tehá t egészen 
heterogm tételeket vett össze, és igy vétet t 
maga az elemi számtan világos szabályai ellen. 
{Tetszés jobb felől.) 

Ha fölvilágosítást kíván a dolog állásáról 
a t. képviselő ur, megmondom, hogy hol találja 
azt. Tessék megnézni a zárszámadás 33-ik lapját. 
Ott fogja találni ugyancsak az 1868-iki bevéte
leket. Együttvéve az összes bevétel 260.787,000 
frt, az összes kiadás 232.754.000 frt ; marad te
hát többlet — és ezt képviselő ur is helyesen 
vette — 28.033,228 forint. Igen, de ha tekin
tetbe veszi, hogy a 232.754,000 frtnyi kiadásban 
már benne van az 1867-ik évi pótkezelés is 
4,114,463 írt tal , akkor be fogja látni, hogy 
egy és ugyanazon tételt kétszer levonni nem 
lehet, mert ha az összes bevételből levonjuk 
nemcsak az 1868-ki bevételt, hanem az 1867-ik 
évre befolyt összeget is : világos, hogy a fönma-
radt 28 millióból ugyanazon összeget kétszer 
levonni nem lehet. 

Miután tehát egy 4.114,463 frtos tételt 
kétszer számított, igen természetes, hogy ha a 
számítást reetiíicálván ezen összegből levonjuk az 
általa kiszámított 935,324 frtnyi deficitet, marad 
az 1868-ik évre képviselő ur számítása szerint 
3.179,139 frt, 70 kr. többlet; és miután a mi-
általunk kiszámított összeg nem több mint 2'/2 
millió, képviselő ur még 1.300,000 í r t ta l fénye
sebbnek tünteti föl az 1868-ki eredményt, mint 
a zárszámadásban ki van mutatva 

De ha méltóztatik megengedni — ismét csak 
saját számításai után teszek egy kis után számí
tást, melyből kitűnik, hogy majdnem egy haj
szálig, igen csekély különbözettel összevág az 
eredmény az általam fölállított számitások szerint 
és a t. képviselő ur által te t t számitások és szá
mok szerint. {HaUjulc!) 

Azt elismeri képviselő ur, hogy ez 1867-ki 
számadásban felesleg mutatkozik, az ő számítása 
szerint is 600,146 frt 37 V2 kr.; és ezen többlet az 
1868-ki deficit, — m á r t. i. képviselő ur szerint — 
935,324 forintot, tehát a két évre együttvéve 
képviselő ur számításai szerint 335,177 frt 62Va 
kr. deficit mutatkoznék. Ha azonban tekintetbe 
veszszük a hibásan kétszer kivont 4.114,463 trtot 
továbbá a földtehermentesitési adósság tőke tör
lesztésére fordított 2.178,781 frt 92 krt, ezen 
két tétel együttvéve tesz 6.293,245 frt 62 krt , 
s levonva ebből a képviselő ur számítása szerint 
előállott 335,177 frt 62 krnyi deficitet, maradna 
még 5,958,068 frt felesleg. 

Azonban meg fogja még engedni t. képvi- . 
selő ur, hogy ezen összeghez még két tételt hoz
záadjak, t. i. azon 98,070 frtot írhassam még 
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hozzá, mely a bécsi legfelsőbb számvevőszék 
1867-ki zárszámadásában azért áll elő mint kü
lönbözet, mert az nem valóságos előirányzatot, 
hanem csak kerek számokat vett, ezt nem is 
nehezteli senki, s azért bátran hozzá lehet szá
mítani. 

A másik tétel, melynek hozzáirását engedje 
meg, az azon 39,587 frt, mely egy egyszerű 
számtani hibából származott, s melynek megfelelő 
pénz okvetlenül meg van a pénztárban, miután 
ezen számítási hiba javunkra igazíttatott ki. 

Ezen két tételnek hozzáadása után képvise
lő ur saját számításai szerint 6,095,725 frt 
többletnek kellene lenni, holott az 1868-iki 
zárszámadás és az 1867. évi kezelési kimutatás ál
tal kimutatott többlet, melyet a hetes bizottság 
is helyesnek talál, tesz 6.083,405 frtot. Tehát az 
egész különbség, mely kettőnk számítása közt lé
tezik, csakis 12,320 frtot tesz, s az is javamra 
szól. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Nincs tehát nagy különbség köztünk t. kép
viselő ur, s végre is az ily hosszú és sokszori vi
tának az a végeredménye van: hogy a legna
gyobb ellentétben látszó vélemények is, ott, hol 
valóságos számokról és nem elvekről van szó, el
végre igen képesek egymást megközelíteni. 

Megbocsásson a t. ház, hogy sok számmal 
untat tam, (Felkiáltások : Halljuk! Halljuk!) de igen 
nagy érdekemben volna valahára alaposan meg
győzni az ellenzék ezen igen tisztelt vezérét, 
ifjúkori barátomat s volt követtársamat, kivel a 
régi pozsonyi országgyűlésen ezelőtt 27 éwei 
hazánk anyagi érdekeiről együtt annyit tanakod
tunk : hogy nekem van igazam, ki bízom jövőnk-
ben, s ugy szeretném eloszlatni komoly aggodalmait; 
de félék, hogy ez alig fog sikerülni. Tamás sem hitte 
megváltónk feltámadását, mig ujjait sebeibe nem 
illeszthette; a t. képviselő urnák pedig módjában 
lett volna ily kézzelfogható meggyőződésre is ju tn i : 
ha a hetes bizottságban résztvenni kivánt volna. 
Ez esetben ugyanis — hivatkozom a tisztelt bizot-
niány tagjaira, hogy—ámbár 1868. óta ismétel 
múlt egy év, melyre 15 millió deficit volt elő
irányozva, mindamellett, hogy semmi folyó tar
tozással hátrányban nem vagyunk, és hogy a költ
ségvetés által megszavazott tóteleknek eleget tet
tünk — ugy tehetett volna, mint Tamás: mert a 
tisztelt bizottság tagjai megtekintvén min
dent, a főpénztárban lát tak nem egy-két de több 
milliót aranyban ezüstben és papírpénzben, az 
állam szükségeire s különösen a honvéd-fölszelésre 
készen tar tva. (Élénk tetszés és derültség jobb fe
lől.) 

Még csak egy és utolsó észrevételem van 
képviselő ur beszédére. (Halljuk!) 

Miután hibásan összeállított számai szerint is 
nem tud több, mint 300,000 frt deficitet kihoz

ni, én pedig megmutatam tulajdon saját számai
ból, hogy azok szerint is meg van a többlet: szá
mos okkal mutatja meg, hogy ezen eredmény ko
rántsem a minisztérium érdeme. 

A minisztérium ezt saját érdemének soha sem 
tulajdonitá, de hogy a vámjövedelmek mindenek 
előtt levonandók a közös költségekből, ez érdeme 
azon önök által annyiszor kárhoztatott közös
ügyi törvénynek ; {Nagy tetszés jobb felől.) hogy 
a vámjövedelmek oly nagy mérvben növe
kedtek, miszerint képviselő ur számítása szerint 
abból Mag yarorszagra 5 \ millió jut , az sem a 
minisztérium érdeme, de egyenes következménye 
a békés kiegyenlítés politikájának, melynek foly
tán hallatlan s nem várt mérvben növekedett 
az anyagi gyarapodás, a kereskedés; (Hosszas 
tetszés jobb felől.) a minek nincs nagyobb bizonyí
téka, mint a külkereskedés s igy a vámjövede-
lem folytonos növekedése. 

Az sem egyedül a minisztérium érdeme, 
hogy, mint képviselő ur beismeri, az adótételek 
emelése nélkül nagyobbak voltak a bevételek, 
mint előre számítani lehetett ; de mindezt ered
ményezte a békés kiegyenlítés politikája, melyet 
mi tervezénk, mi vittünk ki, és mi védünk önök 
ellen is. (Hosszas élénk helyeslés jobb felől.) 

Nagy haladás tapasztalható önök nézeteiben, 
midőn az ellenzék egyik vezére azért, hogy a 
minisztériumot dicséret ne illethesse, mindezt elis
merni volt kénytelen. (Élénk tetszésj jobb felől.) 

Igen is, t. ház! a tények hatalma előtt nem 
egy bal vélemény foszlott szét, nem egy fekete 
színekben gyönyörködő pessimismus enyhült. Az 
igmándi levél és a mostani nyilatkozat közt mily 
óriási különbség van ! (Hosszas nagy tetszés jobb 
felől.) 

Nem a minisztérium, sem pártunk nevében, 
de azon politika nevében, melynek mi hívei va
gyunk, eonstatálom az ellenzék egyik legkitűnőbb 
férfia által a békés kiegyenlítési észszerű politika 
üdvös hatásának elismerését, a tények hatalmá
nak hozott hódolatát! (Hosszasan tartó élénk él
jenzés jobb felől.) 

G h y c z y K á l m á n : (Zaj. Fölkiáltások: 
Helyréi Elnök csönget.) T. képviselőház! T. kép
viselőtársunk Gajzágó Salamon tegnap pénzügy
miniszter úrról beszélvén, kiemelte azt, hogy 
pénzüg} miniszter ur igen ügyes a kedvező alkal
mak fölhasználásában, (Derültség.) Tapasztalam 
ezt a mai napon (Élénk helyeslés jobb felől. Derült
ség.) Midőn elvekről van szó, (Fölkiáltások : Halljuk!) 
a melyekre a válasz igen hamar és könnyen 
megejthető, akkor a miniszter ur legutoljára szól: 
midőn hoszu számok sorozatáról van szó, melyekre 
nehezebb a felelet, akkor szíves elébb szólni, 
hogy ellene nehezebben lehessen felelni. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Ez parlamentális taktika és 
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én ez ellen nem is panaszkodom, csak a t. ház
nak kegyes elnézését leszek bátor kikérni arra 
nézve, hogy ha tehetségem csekélységéhez képest 
nem felelhetnék tüzetesen minden számos észrevé
telre, amelyekre miniszter ur i t t rögtönözni mél
tóztatott , azt nem az ügy, hibájának, melyet vé
dek, hanem saját gyöngeségemnek méltóztassa
nak tulajdonítani. (Derültség.) 

Mielőtt azokra térnék át, miket pénzügy
miniszter ur mondott, szükséges néhány szót mon
danom azokra, mik a t. előadó ur által terjesz
tettek elő. 

T. előadó ur azt mondotta, hogy a hetes 
bizottságnak zsinórmértékül kellett hogy szolgál
jon a háznak deczember 2-án hozott határozata, 
s miután e határozat hivatkozik az 1867. már-
czius 2-án hozott határozatra, tehát a hetes bi
zottság eljárására nézve az 1867. márczius 2-án 
hozott határozatnak kellett zsinórmértékül szol
gáim. 

Ezen állítása a t. előadó urnák azon fölte
vésből látszik kiindulni, melyet pénzügyminiszter 
ur is hangsúlyozott : mintha az 1867. márczius 
2-ki határozat folytán a minisztériumnak pénz
ügyi és számadási tekintetben semmi más teendője 
nem volna, mint kimutatni azt, hogy a mit be
vettünk, azt elköltöttük az állam költségeinek 
födözésére, mert teljhatalmunk volt azt elkölteni. 

Kezemnél van a márczius 2-ki határozat, 
ebben több is foglaltatik annál, mint a t. előadó 
ur abból idézni méltóztatott. Igaz, benne van, hogy 
fölhatalmaztatik a minisztérium, hogy minden lé
tező adót az eddigi gyakorlat szerint szedje be, 
azokat az ország közigazgatási kiadásaira s az 
országgyülésileg megállapítandó közösügyi költ
ségekre fordíthassa, szóval az ország államjöve
delmeinek beszedéséről, azok mértékéig az állam 
szükségeinek pontos födözéséről gondoskodjék. 
De hozzá tartozik e határozathoz még az, a mit 
t, előadó ur nem emiitett: hogy t. i. „a folyó év 
jeíolyta után azonnal adandó számadás köteles
sége mellett"; ebből tehát az következik, hogy 
a minisztériumnak teljes fölhatalmazása volt a 
bevételekből a költségeket saját felelőssége alatt 
födözni, de számot tartozik' adni arról is, hogy 
miként födözte azokat. Ezen „miként* az, me
lyet az országgyűlésnek megbírálni joga, van, és 
ezt csak ugy bírálhatja meg, ha rendes szám
adás adatik az illető bevételekről és kiadásokról. 
Eszembe ju t ez alkalommal, hogy pénzügymi
niszter ur legközelebb azt méltóztatott állítani, 
hogy 1867-re költségvetés nem lévén, számadás 
sem adathatik. 

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 : Bocsánatot kérek, nem moadtam! 

G h y c z y K á l m á n : Ha költségvetés 
nincs, nem is lehet költségvetés alapján számot 

adni; de bevételekről és kiadásokról mindig lehet 
számot adni; . . . 

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 : Az meg van! 

G h y c z y K á l m á n : . . . mert, ha lehet
séges volt azon nehézségek közt, melyek akkor 
léteztek, az állam pénzügyeit kezelni, ha ezen 
kezelés rendszeres volt : akkor nem lehet lehe
tetlenség erről számot adni, s a nehézség épen 
az, hogy ilyen számadás nincsen. 

Az 1867. számadásra nézve t. előadó ur 
azt mondotta, hogy itt a dolog lényegére nézve 
a hetes bizottságnak nem volt más föladata, 
mint megvizsgálni, az 1868: XXVIII. törvény 
szerint, hogy vajon a minisztérium nem költött-e 
többet, mint fölhatalmazva volt, s vajon illeték
telen átruházásokat nem tett-e ? Bátor vagyok 
a hetes bizottságtól kérdezni, hogy ha föladata 
csak ez volt: miért bocsátkozott akkor abba, a 
mi föladatául kitűzve nem volt, t. i. bizonyos 
megtakarítási sommák kiszámításába : mert ezzel 
már többet, tet t , mint a mivel megbízva volt 1 
Azt mondja előadó ur, hogy ezen számitások 
nem tartoznak a dolog lényegéhez : mert ezen 
számításokat a hetes bizottság csak az államva
gyon állapotának bővebb összehasonlítása és na
gyobb fölvilágositása végett tet te . 

Köszönöm azon nyilatkozatát a t. előadó 
urnák, mert az által, hogy kijelentette, miszerint 
a héttagú bizottság föladatának lényegéhez nem 
tartozott ezen megtakarításokat kiszámítani, sa
ját, — a bizottság — véleményes jelentésüknek 
erejét döntötte meg. (Nem áll! jobb felől.) 

A t. előadó urnák többi észrevételeire lesz 
alkalmam akkor válaszolni, midőn azokra fogok 
áttérni, miket tegnap Gajzágó Salamon t. kép
viselő ur előadott ; most bátor leszek, a meny
nyire csekély tehetségemből telik, válaszolni né
melyekre azok közül, miket t. pénzügyminiszter ur 
mondott. Először is szememre veti azt, hogy mi
dőn egy alkalommal, —gondolom a hetes bizottság 
kiküldése alkalmával. — a 328. sz. kimutatásról 
szólottam, azt számadási tekintetben használhat-
lan irománynak nyilvánítottam. Megvallom, kissé 
drasticus volt a kifejezés; (Ugy van! bal felől) 
de a dolog lényegére nézve helyeseltetik a héttagú 
bizottság által is : mert a hetes bizottság is el
ismeri, hogy magából ezen 328. sz. alat t i kimu
tatásból nem voltak megfejthetők azon nehézsé
gek, melyek abból önkényt fölmerültek. Elismeri 
a hetes bizottság, hogy a 328. sz. alatti kimu
ta tás nem államszámadás, s elismeri, hogy csak 
a pénzügyminisztnr úrtól pótlólag kért fölvilágo-
sitások és kiegészítések nyomán tudta magát 
ezen kimutatásra nézve tájékozni. En, midőn a 
mondott alkalommal szólottam, több hónappal 
azelőtt nem lehettem értesülve pénzügyminiszter 
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ur azon nyilatkozatairól, melyeket több hóval 
azután a hetes bizottság előtt adott elő; és igy 
teljes joggal mondhattam azt, mit azon alkalom
mal mondottam. (Helyeslés bal felől.) 

Azt mondja pénzügyminiszter ur, hogy hely
telenül akadok fön azon, hogy a 328. sz. alatti 
kimutatás és a bécsi zárszámadás közt különbö
zet létezik, mert különböző volt a kiindulási 
pont. Epén azt csodálom, t. ház, hogy különböző 
volt a kiindulási pont; midőn szintén kezeim közt 
van azon egyessége a magyar és osztrák pénz
ügyminisztereknek, melyben megegyeztek abban, 
hogy a bécsi számvevőszók által 1867. évre a 
zárszámadás a magyar minisztérium által köz
lendő adatokból készíttessék, és a 328. sz. alatti 
kimutatás a bécsi minisztérium által viszont kö
zölt adatokból készíttetett: lehet tehát csodál
koznom azon, hogy midőn bizonyos elvek iránt a 
két minisztérium megegyezett, midőn azok az 
adatokat kölcsönösen közölték egymással, mégis 
külömbözet mutatkozik. 

Azt mondja azután a t. pénzügyminiszter 
ur, hogy miért akarom én azon összegeket, me
lyeket múltkor emiitettem, jelesül az 1.383,665 
frt különbözetet, s egy másik összeget, 314,000 
írtból állót, azon megtakarításokból levonni, 
melyeket pénzügyminiszter ur 1867-ben tett, midőn 
pénzügyminiszter ur igen helyesen tette, hogy a 
magyar kincstár érdekeit a bécsi főszámvevőszék 
követelései ellenében védte. Tökéletesen elisme
rem, igen helyesen tette és teszi a pénzügymi
niszter ur. hogy a magyar kincstár érdekeit a 
bécsi főszámvevőszék követelései ellenében védi, és 
én ezen összegeket csak azon összegből akartam 
levonatni, a melyet a hetes bizottság, jelentésé
nek végszakaszaiban, meg nem egyezőleg azokkal, 
mik jelentésének elején foglaltatnak, már mint a 
pénzügyminiszter ur által véglegesen megtakarí
tott összeget akart határozottan föltüntetni. Azért 
akartam pedig azon összegeket az ekkép végleg 
megállapítottak gyanánt fölállított megtakarítási 
összegből levonatni, mert ezen összegek még kér
désesek ; nem azért akartam levonatni, mintha 
helyeselném a bécsi főszámvevőszóknek követelé
seit : mert igazán nem is tudom, hogy ezen kö
vetelés mely alapon nyugszik? mivel eziránt a 
hetes bizottság sem nyújtott valóságos fölvilágo
sítást a háznak. En csak mint kérdéseseket akar
tam ez összegeket megjegyezni, s e tekintetben 
— ugy hiszem — igazságom van. (Igaz! bal 
felől.) 

Kifogást tesz a miniszter ur az ellen, hogy 
én ugy kívánom az 1867. esztendei államszám
adást elkészíttetni, hogy abban azon pénzügyi 
ágakon kivül, melyek a bécsi főszámvevőszék 
áltat készített zárszámadásban foglaltatnak, ki
mutatva legyenek a földtehermentesitési és az 

országos alapnak bevételei s kiadásai: mert azt 
mondja : hogy ezen alapok az absolut rendszer 
alatt is külön kezeltettek. Igaz, ugy volt az 
absolut kormány idejében; de a miniszter ur 
hivatalba lépése után ezen alapokat azonnal, s 
helyesen, saját kezelése alá vette, s ezen alapok 
kiegészítő részét képezvén a magyar államház
tartásnak, attól elkülönözve helyesen nem számit
hatók föl. Azt is csodálom, hogy pénzügyminisz
ter ur azzal vádol, hogy én, midőn az országos 
alapban létező túlkiadást kiemeltem, nem említ
tettem föl viszont a kincstár, illetőleg a mérleg 
előnyére, hogy 2.178,781 frt a földtehermentesi
tési alapból tőke törlesztésére fordíttatott, de 
bocsásson meg a t. pénzügyminiszter ur, én szá
mításaimban a földtehermentesitési alapnak be
vételeit és kiadásait pontosan fölvettem azon 
kimutatás szerint, melyet a pénzügyminiszter ur 
a 328 sz. a. kimutatással együtt a ház elé ter
jesztett, és miután ott a földtehermentesitési 
alap kiadásai között ezen 2.178,000 frt ben-
foglaltatik, én ugy hiszem, hogy számítási hibát 
e tekintetben nem követtem el. 

A t. pénzügyminiszter ur tovább is megma
rad azon állásponton, mely szerint helyesnek ta
lálja azt, hogy a bevételek a jövedelmektől, a 
költségek a kiadásoktól elkülönittessenek. En bátor 
vagyok a t. házat azokra figyelmeztetni, a miket 
tegnapelőtt e tárgyra nézve mondottam. Elis
mertem ismételve, hogy szükséges oly számítá
sokat tenni, melyekből kitessék, hogy az állam 
valóságos folyó bevételei elégségesek voltak-e az 
azon évre eső valóságos kiadások födözésére, azaz: 
hogy ezek fedezése végett más alapokhoz, források
hoz, uj kölcsönökhöz vagy régi tőkék elfogyasz
tásához kellett-e fordulni? De nézetem szerint ez 
másodrendi teendő. Az első rendű teendő az, hogy 
tisztába hozassék, és constatáltassék az állam 
minden bevétele és jövedelme, ós ezek össze-
egyeztettessenek a költségvetési törvény nyel: mert 
ez az igazi zárszámadás. Ennek alapján lehet az
tán megtenni azon combinatiókat, a melyek a 
további tervezésekre nézve, az én nézetem szerint, 
az állam valóságos vagyonállapotának kitudása 
végett, valóban fontosak. 

Azt mondja a pénzügyminiszter ur, hogy ez 
megvan a 81. laptól kezdve egész végig a zár
számadásokban. Az igaz, hogy sok megvan ezen 
kimutatásban azokból, mik a zárszámadáshoz 
szükségesek, sok meg van azokból, miket én is 
óhajtok a zárszámadásban megemlittetni; de bátor 
vagyok a miniszter urat kérdezni, hogy miután 
azon előirányzat szerint, melyet 1868. évben 
ő terjesztett az országgyűlés elé, de az ország
gyűlés — ismétlem — nem hagyott helybe, maga 
147 millióra irányozta elő a rendes és rendkí
vüli bevételt, s a kiadás 130 millióra volt tör-
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vény által előirányozva : miként történhetett 
mégis, hogy azon kimutatásban, melyre hivat
kozik, a bevétel 260 milliót, a kiadás 232 mil
liót tesz ? Hogy ez a költségvetési törvénynyel, — 
melyben sokkal kisebb előirányzatok vannak, — 
mikép egyeztethető meg, nem tudom: lehet, hogy 
a pénzügyminiszter ur tudja, de mások, a kik 
nincsenek minden titkába bevezetve, nehezen fog
ják kitalálhatni. 

Azt mondja továbbá a miniszter ur, hogy 
helytelenül nevezem 1868-ra nézve a fedezeti 
előirányzatot ideálisnak; s erre nézve azt mondja, 
hogy föl volt ezen előirányzat véve a pénzügyi 
bizottságban, ott részletesen volt tárgyalva, és 
igy bemutatva az országgyűlésnek, s az ő kívá
natára az osztályokkal is közöltetett. Engedje 
meg a t. pénzügyminiszter ur, hogy az 1868-ki 
pénzügyi bizottságnak zárjelentéséből egy passust 
fölolvassak. A pénzügyminisztérium költségveté
sére azt mondja a bizottság : „A pénzügyminisz
térium költségvetésénél, melyben államháztar
tásunk alapforrásai és eredményei együttesen föl
tüntetve jelentkeznek, a bizottság azon nézet
ből indult ki, hogy a jelen átmeneti időben, mi
dőn a pénzügyi rendszer átalakítása folyamatban 
van, és a pénzügyi kezelés újjászervezésének szá
mos nehézséggel járó munkája befejezve nincs ; 
de azért is, mivel az adó-törvényeknek ország-
gyülésileg legújabban történt megállapítása, a fö-
dözetnek pontos meghatározását lehetlenné teve, 
az egyes előirányzati tételek pedig folytonos vál
tozásoknak vannak kitéve, e budget átvizsgálása 
nem eszközölhető, és azért azt csak átalánosság-
ban ajánlja elfogadás végett." Mi történt ezen je
lentéssel ? Beadatott a házban a pénzügyminisz
ter ur által beadott fölviiágositásokkai, és födözeti 
előirányzattal, közöltetett az osztályokkal: de tör
vénybe nem igtat ta tot t be. Nem-e világos 
bizonyítéka ez annak, hogy épen azért, mert 
a födözeti előirányzat az osztályokban tárgyalta -
tott , de a költségvetési törvénybe be nem véte
te t t : az országgyűlés azt el nem fogadta, és hely
ben nem hagyta? mert hiszen különben a költ
ségvetési törvénybe 1868-ra épen ugy fölvétetett 
volna,mint 1869-re beigtattatott . (Igazi Ugy vem! 
bal felöl.) Hivatkozik a pénzügyminiszter arra. hogy 
azon előirányzat, melyet ő beadott, az ország 
levéltárában meg van. 

Kérem a pénzügyminiszter u r a t : hány véle
mény, hány javaslat van az ország levéltárában, 
mely az országgyűlés által soha helybenhagyva 
nem volt ? (Derültség a bal oldalon.) 

A mi a kiadások előirányzatát illeti, e te
kintetben vádat a pénzügyminiszter úrtól nem ér
demlek: mert elismertem, hogy a kiadási előirány
zat azon módon vétetett a hetes bizottság által 
is föl, mint a törvénybe igtatva van, és csak 

abban lát tam az eltérést a törvénytől, hogy i t t 
is a hetes bizottság költség és kiadás közt ön
kényes különbségeket tesz, melyekről pedig a 
törvényben egy szó sincs. És valóban, t. ház, ha 
fölteszi az ember azt, hogy a tőrvényben csupán 
bevételek és kiadások vétetnek föl. ós azután a 
zárszámadásban quasi deus ex machina megjelen
nek egészen más összegek, a bevételek ós ' jöve
delmek, költségek és kiadások czime a l a t t : mond
hatja-e bárki is lehetségesnek a kellő átnézetet ? 
lehetséges-e ekkor tüzetes összeegyeztetése a 
valóságos eredménynek a költségvetéssel és tör
vénynyel? Méltóztassék akárki magának venni azon 
fáradságot, és ezt megpróbálni, nem mondom, 
hogy lehetetlen, de bizon}7ára oly munka, mely 
számos hónapnak reáforditását igényelné ! 

Azt mondja az igen t. pénzügyminiszter ur, 
— és i t t argumentummal ad hominem él, — 
hogy én magam állítottam föl azon elvet, hogy 
meg kell különböztetni az államnak folyó bevé
teleit azoktól, melyek az államnak valóságos jö
vedelmeit képezik, ugy viszont a költségeket a 
kiadásoktól, és hivatkozik e tekintetben egy czikk-
sorozatra, mely nevem alat t a múlt évben meg
jelent, és az ellentéteket iparkodik kimutatni, 
legközelebbi nyilatkozatom, és azon czikksoro-
zat között. Én köszönettel tartozom a t . pénzügy
miniszter urnák, hogy a mennyiben a dolog en
gem illet, figyelemre méltatta azokat is, és ily 
hosszú idő lefolyása után, a miket egy igényte
len czikksorozatban több hónappal ez előtt 
bátor voltam a közvélemény elé bocsátani. De 
vegye tekintetbe a t. pénzügyminiszter* ur az 
időközben beállott változásokat! Mikor én azon 
czikk-sorozatot irtam, akkor még zárszámadás 
kezünkben nem volt. (Lónyay Menyhért pénzügy
miniszter közbeszól: Meg volt már!) A pénzügy
miniszter ur tudhatta a zárszámadást, de nekem 
arról tudomásom nem volt. En nekem tehát 
számításaimat másra fektetni nem lehetett, mint 
a törvényre. A költségvetési törvényből mutat
tam ki, hogy ugy 1869-re, mint 1868-ra, ismét
lem, a költségvetési törvényben magában deficit 
van előirányozva. Ezt akkor pénzügyminiszter 
ur maga is elismerte; hogy a zárszámadások 
megkészülvén, ez mind a kedvező körülmények
nél fogva egészen nem valósult, annak szivemből 
örvendek magam is, — de, hogy ellenkezésbe 
jöttem volna magammal, mert különböző körül
mények között különbözőt állítottam, azt el nem 
ismerhetem. Egyébbiránt én azon említett czikk
sorozatban is ugyanazon véleményt támogattam, 
melyet most támogatok, hogy t. i. előbb a be
vételeket és kiadásokat kell mind constatálni és 
összeegyeztetni a költségvetési törvénynyel, azután 
tenni meg ezen valóságos zárszámadások 
alapján a további számításokat arra nézve, hogy 
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vajon az államháztartás megtakarítással, vagy 
hiánynyal végződött-e ? Ugyanezt állítom most is ; 
s ha a pénzügyminiszter ur azon czikksorozat-
nak más értelmet méltóztatott tulajdonítani, ne 
vegye rósz néven, de én ezt az o t t foglaltak ér
telme elferditésének vagyok kénytelen kijelenteni. 

Azt is monda a pénzügyminiszter ur, hogy 
hibáztam abban, hogy levontam az 1867-dik 
évre az 1868-ban te t t kiadásokat az 1868-iki 
bevételekből. Bocsánatot kérek, én ezt a t . pénz
ügyminiszter ur saját zárszámadása nyomán vol
tam kénytelen tenni. Nézze meg a t . pénzügy
miniszter ur a zárszámadások 28-ik és 30-ik 
lapját, s ott látni fogja, hogy mindazon bevéte
lek, melyek az adókból és más kutforrásokból az 
1867-ik évi hátralékokból folytak be, 1868-ban 
a zárszámadások 28. és 30-ik lapjain az 1868. 
év jövedelmei közé vannak sorozva. Bs igy én e 
kiadásokat természetesen máshonnét nem von
hat tam le, {Helyeslés bal felől.) mert, miután min
den bevétel, mely 1867-dik évről 1868-ban folyt 
be, az 1868-iki jövedelemhez van számítva, igen 
természetesen azon kiadásokat is, melyek az 
1867-ik év számlájára 1868-ban tétettek, az 
1868-ik év összes jövedelméből kellett levon
nom. (Helyelsés bal felől.) 

En nem helytelenítem azt, hogy a t. pénz
ügyminiszter ur azon bevételeket — az adókból 
ós más forrásokból — melyek 1868-ban az 1867-ki 
számlára vétettek be, az 1868-iki jövedelmek 
sorába ig ta t ta ; — tudom miért tette ezt a pénz
ügyminiszter ur, és helyeslem eljárását, helyes
lem annyival inkább, mert azért a számadásban 
nehézség és hátramaradás nem történik, mint
hogy ugyanannyi marad ismét föl jövőre azon 
adókból, melyek 1868-ban kivetve voltak, de be 
nem hajtat tak; például a földadóból 1868-ban 
1867-ről bevétetett 15 millió, 1868-ról 38 
millió: ez tesz a százezrekkel együtt 54 milliót, 
mely összeg egészen az 1868-ik év számlájára 
lett fölvéve, de viszont ismét 15 millió fönma-
rad 1869-re azon összegből, mi 1868-ra ki volt 
vetve, de be nem hajtatott. De nem esnek ugyau-
ily szempont alá azon tételek, melyek az 1867. 
év előtti időkben hátralékban maradt összegek
ből befolytak, mert azon, összesen 5 millió frt. 
valósággal megfogyasztotta az ország régi aeti-
vumait, a nélkül, hogy azok máskép pótolva let-
lek volna. Meglehet talán, t. ház, hogy ha lát
tam volna azt a sok pénzt együtt, mely a pénz
tárakban van, tán némileg magam is elkábul
tam volna; (Derültség.) de remélem, ismét hamar 
visszanyertem volna öntudatomat, megfontolván 
azt, hogy azon sok pénz az állam terhére föl
vett vasúti kölcsönből,.. 

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 : Egy fillér sem abból! 

G h y c z y K á l m á n : a régi megfogyasz
tot t activ követelések, az eladott államjavak 
után, az eladott úrbéri kötvények után bevett 
összegekből folyt be. 

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 : Az sem áll! 

G h y c z y K á l m á n : Nem mondom kizá
rólag, de legalább nagy részben. 

Már most engedje meg a t. ház, hogy ezek
nek előrebocsátása után reflectáljak azokra is, 
melyeket Justh József és Gajzágó Salamon kép
viselőtársaim főihoztak. 

Justh t. képviselő ur azt mondta, hogy ő 
egyátalában nem csodálkozik azon, hogy mi, kik 
a hetes bizottság kiküldését elleneztük, kik ez 
iránt kezdet óta bizalmatlanságot nyilvánítot
tunk, véleményét most nem helyeseljük ; de kí
vánja, hogy viszont mi se csodáljuk, ha ő biza
lommal viseltetvén a hetes bizottság iránt, an
nak véleményét elfogadja. 

En nem csodálom a t. képv. ur eljárását, 
de, ha ezen állítása oda volt irányozva, hogy 
véleményünk nyomatékát gyengítse, — akkor 
nem méltóztatott a t. képviselő ur figyelembe 
venni, hogy ezen állításával saját véleményének 
súlyát enyésztette el: mert a számadási ügyek
ben a bizalom éppen ugy nem érv, mint a 
bizalmatlanság. (Helyeslés.) Számadási ügyekben 
csak egy auctoritás van: „kétszer kettő négy," 
(Élénk helyeslés bal felől.) és e számítás helyessé
gének megpróbálására csak egy ut vezet, t . i. a 
számviteli rendszer megvizsgálása és az után-
számitás. 

Azt mondta a t. képviselő ur, hogy egy se
reg számnak nagy fáradtsággal összeállítása ő 
előtte nem bizonyíték. Erre nézve először meg
jegyzem, hogy egyátalában nem nagy fáradság
ba került azon számokat előállítani, melyeket 
bátor voltam a t. ház elé terjeszteni. Nagy fá
radtságnak ezt csak azok nevezhetnék, kik vo
nakodnak minden fáradságtól, melylyel szövevé
nyes ügyöknek tárgyalása mindenesetre együtt 
jár. A számok összeállítva egy seregben — igaz 
— nem bizonyíték, ha a számokban logika nincs: 
de ha ezen számok arithm etikailag összefügge
nek egymással, akkor a következtetés, mely 
ezekből levonható, mathematicai, és igy a logika 
bizonyítékánál is nagyobb erővel bir. (Egy hang 
jobbról: Silvester.') Es én azt hiszem., hogy azon 
számokkal, melyeket a t. ház elé nem azért ter
jesztettem, hogy azok eredményeit mint apodi-
cticusokat állítsam föl, hanem azért, hogy meg
támadhassam azoknak alapján a hetes bizottság
nak számításait, azt hiszem, hogy ezen czélomat 
elértem s a számok erejével azt, a mit akartam, 
bebizonyítottam, mint ez bővebben ki fog tet-
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széni azokból, miket Gajzágó Salamon tisztelt 
barátomnak leszek bátor válaszolni. 

Gajzágó t. barátom azt mondta: hogy nincs 
érdekünkben az ország pénzügyi helyzetét szo
morúbbnak festeni, mint a milyen az valóban. 
Igaz, de nincs is érdekünkben az ország pénzügyi 
helyzetét kedvezőbbnek festeni és tüntetni elö, 
mint a milyen az valóban. (Fölkiáltások: Igaz.') 
Mert ez önámitás, melynek ugy a magánosok, 
mint az államok háztartásában szomorú követ
kezése van. A helyes eljárás a közép ut. Töre
kedjünk oda, hogy az állam pénzügyi helyzete 
a dolog valósága szerint ismertessék meg: mert 
a financziális bajokat azoknak elfedezése és el-
palástolása egyátalában nem orvosolja. Csak a 
létező hiányok valóságos fölismerése vezet a ezél-
ra, s csak ily utón lehet orvosolni a létező hiá
nyokat, és azért hazafias törekvésnek bátran 
merem állitani azt : oda törekedni, hogy az ál
lam pénzügyi helyzete a dolog valósága szerint 
ismertessék föl. ("Lónyay Menyhért pénzügyminisz
ter közbeszól: Tökéletesen igaz! Mi is azt akar
juk !) 

Némileg összeegyezik azokkal, a miket a t. 
előadó ur mondott az, a mit Gajzágó t . képvise
lő ur tegnapi beszédében mondott, hogy t. i. a 
bizottságnak kiküldetéséhez képest el kellett fo
gadni a kimutatott tételeket ugy, a mint azok 
a zárszámadásban írva vannak. 

Ezen állításával a t . képviselő ur Ítéletet 
mondott nem a hetes bizottság eljárása, hanem 
azon határozat fölött, melylyel a hetes bizottság 
munkálkodására kiküldetett. Mert kérdem : mily 
értelme van oly számvizsgálatnak, melynek első 
föladata elfogadni mindazon tételeket, melyek 
a számadásban foglaltatnak ? {Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Azokra nézve, miket Gajzágó képviselő ur 
az 1867. esztendei számadásokra vonatkozólag 
mondott, igen kevés észrevételem van, mert 
örömmel tapasztalom, hogy nézeteink a dolog 
lényegére nézve egyezők. Elismeri Gajzágó kép
viselő ur a 328. számú kimutatásnak hiányait, 
de menti azoka,t a fönforgó tényleges körülmé
nyekkel. Elismerem, hogy nehéz volt az 1867. 
esztendei számításokat összeállítani; de ahhoz 
képest, a mit már emiitettem, azokat összeállí
tani, és fontosán összeállítani egyátalában nem 
volt lehetetlenség, és hogy ezt a pénzügyi mi
nisztérium nem tette, e tekintetben a létező át
meneti nehézségek némi mentségére szolgálnak 
ugyan, de ezen mulasztás terhétől tökéletesen 
nem mentik föl. 

Azt mondja Gajzágó képviselő ur, hogy a 
bécsi zárszámadásra és a 328. számú kimutatás 
közti különbségre nézve a hetes bizottság nem 
tar tot ta helyesnek taglalni azon indokokat, me-
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lyek a pénzügyminisztert a különbözet el nem 
fogadására indították, nehogy véleményével bár
mely részre is praejudicáljon, és mivel a essél, 
mely a pénzügyminisztert e tárgyalásoknál vezet
te, t. i. a magyar kincstár előnyeit megvé
deni, tiszteletre méltó. 

Igen is, t . ház, a czél, a magyar kincstár 
érdekeit megvédeni tiszteletre méltó. Azt hiszem 
azonban, hogy a hetes bizottság ezen tiszteletét 
sokkal jobban, tökéletesebben tanúsította volna, 
ha a helyett, hogy miként jelentésének 3. lap
ján teszi, ezen különbözetnek .csak valószínű okait 
említi, igyekezett volna ezen különbözetnek va
lódi okát kikutatni, a bécsi szám vevőszók köve
teléseinek helytelenségét kimutatni és igy saját 
véleményének nyomatékos súlyával is támogatni 
a pénzügyminiszter hazafias törekvését. (Élénk 
helyeslés bal felől.) 

Midőn ezt a hetes bizottság nem tette, né
zetem szerint, praejudicált egy részre, praejudi-
cált a magyar érdekeknek, vagy ha nem praeju
dicált is, a miniszter ur hazafias törekvését bi
zonyosan semmivel sem támogatta . (Ugy van! 
bal felől:) Gajzágó képviselő ur elismeri azt, 
hogy az 1.383,000 és 314,000 frtnyi összegek 
kérdésesek, mégis azt kérdi: mért kívánom én ezen 
összegeket a miniszter ur által elősorolt megta
karításokból levonatai, midőn ezen kérdés még 
eldöntve nincs és tudva van, hogy ezen külön
bözet nem azon előirányzatból tűnik ki, mely a 
328. szám alatti kimutatásban foglaltatik, ha
nem a bécsi zárszámadás bevétel és kiadási elő
irányzata közti különbözetből? 

Én megmondtam, hogy miért kívántam le
vonatni ezen összegeket, t . i. azért, mert ezen 
összegek nincsenek még constatálva, hanem még 
kétségesek: azért kívántam pedig mint kétsége
seket levonatni és előre, mint olyanokat kitün
tetni, mert ha mégis utóbb kifizetendők lenné
nek, azok nem fognak kifizettethetni a bécsi zár
számadás bevételi és kiadási előirányzata közti 
különbözetből, melyre a hetes bizottság hivatko
zik; hanem a magyar állampénztárból lesznek 
készpénzben kifizetendők. 

Egyébiránt, miután maga Gajzágó képviselő 
ur beszédében elismerte, hogy a hetes bizottság 
ezen tételeket részéről is kétségeseknek ismerte el, 
mondta továbbá, hogy azon föntartást, melyet 
ezen összegre nézve ezen bizottság jelentésének 
elején tett , soha vissza nem vonta, azért ezen 
föntartások értendők a végeredmény számításá
nál is: akkor egy értelemben vagyunk a képvi
selő úrral ; mert én is csak az ellen tettem 
óvást, hogy a mit jelentése elején a pénzügyi 
bizottság kérdésesnek mond, azt jelentésének vé
gén már mint határozottan megtakarított össze
get tüntet i föl. 
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Másik észrevételemet illetőleg, mely a főid 
tehermentesítési és országos alapokra vonatko
zott, . . . . (Zaj. Elnök csenget.) 

Ha nem lesz csöndesség, majd lediktálom a 
gyorsíró uraknak. {Csernatony Lajos : A minisde
rek már beszéltek, lehet lármázni. Zajos éljenzés 
jobb felől és egy hang: „censor morum /") 

Gajzágó képviselő ur azt mondja, hogy a 
különböző alapokat össze nem lehet keverni, 
utóbb azonban határozottan kijelenti, hogy szá
mításomat elfogadja. Ha elfogadja számításomat, 
ezen kérdésre nézve szent a barátság közöttünk, 
mert elfogadván számításomat, annak következ
ményét sem utasíthatja vissza és akkor áll 
mindaz, mit e tekintetben tegnapelőtt mondani 
szerencsém volt, és az egész különbség köztünk 
csak azon 39 ezer frtra vonatkozik, melyet a 
hetes bizottság mint számitási hibát a kincstár 
előnyére irt, és én nem épen alaptalan okból, 
számításba nem vettem; de miután ő, t. i. 
Gajzágó képviselő ur szíves volt számításomat 
elfogadni, s egyéb nézeteimet is a 328, sz. a. 
kimutatásra nézve magáévá tette, én viszonzom az 
ő szívességét s részemről e tekintetben én járulok 
az ő nézetéhez ezen 39 ezer frtra nézve. 

Mindezek után Gajzágó Salamon ur azt 
mondja — és állításait ismételve ez alkalommal a 
pénzügyi miniszter ur is — hogy, ha áll is az én 
számitásom s levonatnak mind az általam le
vont összegek, akkor az is még kétségen kivül 
áll, hogy „a kormány 1867-ben minden állami 
szükség födözése után sem terjeszkedett ki mesz-
szebbre, illetőleg azon határokig sem. melyeket 
az 1867. márezius 2-án kelt határozat eléje 
szab, t. i. a jövedelem mértékéig való határig." 

Ez igaz; de a márezius 2-ki határozat ér
telmét már előbb kifejtettem: hogy az t. i 
mindamellett, hogy fölhatalmazta a miniszté
riumot a kiadások megtételére a jövedelmi ösz-
szeg erejéig, a minisztériumot a számadás kö
telessége alól nem mentette föl. 

Egyébiránt ismételnem kell azt, mit e te
kintetben tegnapelőtt mondottam. Én számítá
somat nem kiválólag azon számeredmény kitün
tetésének tekintetéből tettem, mely ezen számí
tásból kitűnik ; hanem tet tem azért, hogy a 
bizottság számításainak hibáit mutathassam ki : 
és minekutána Gajzágó képviselő ur 1867-ik 
évre nézve az ón nézeteimet magáévá tenni, 
elfogadni méltóztatott, azt hiszem, hogy a czólt, 
legalább az 1867-ki számtételekre nézve elérni 
is szerencsém volt. 

Azt mondja az 1868. évi zárszámadásokra 
nézve Gajzágó Salamon képviselő ur, hogy a 
hetes bizottság azon annyiszor ventülált kér
dést, hogy a jövedelem és bevétel között kü
lönbséget kell tenni, valamint a költség és ki

adás között is, helyesli és helyeslésének indokai 
jelentésében bőven ben vannak foglalva. 

Bocsásson meg a t. képviselő ur, ón azt 
hiszem, hogy a költségek és kiadások, a bevéte
lek és jövedelmek dehnitiója iránt a hetes bi
zottság maga sem volt tisztában. Gajzágó Sala
mon t. képviselő ur tegnap a bevételeket és 
jövedelmet igytdefiniálta : „minden bevétel addig 
jövedelem, mig az állam vagyonát szaporítja 8 
minden kiadás csak addig költség, mig az állam 
vagyonát csökkenti." 

S a hetes bizottság azt mondja : „a bevé
telek és kiadások azon összegek, melyek a szo
rosan vett évi jövedelmek- és költségektől a 
pénzforgalomnak külön vált részeit képezik." 

Ezen definitiék közül melyik áll? s ki áll 
jót, hogy a fökönyvelesi osztály más definitiót és 
más elveket nem állított föl; miután azon el
vek, melyek szerint a fökönyvelesi osztály ezen 
megkülönböztetésre nézve eljárt, egyátalában 
elénk beterjesztve nincsenek. 

A mi az indokokat illeti, én e rendszer 
helyeslésének indokait nagy bőséggel a jelentés
ben nem találom. Egyetlen egy indok hozatik 
föl s ez az, hogy a jövedelmek és költségek az 
évi bevételek és kiadásoktól elkülönítve sorol
tassanak föl, azon okból, hogy e rovatok egy
mással lett szembe állításával első pillanatra 
kimutathatók legyenek, hogy a valódi jövedelmek 
és költségek között megvan, vagy nincs azon 
arány, mely az állam pénzügyi gyarapodása, 
illetőleg fogyatkozásának biztos zálogául szolgál. 
A czél azonban, mely ezen indoknál fogva a 
zárszámadások ily módoni készítése által el
éretni kívántatott, épen nem éretik el. mikor a 
tételeknek önkényes fölállítása által minden 
combiuatio lehetősége kizáratik. 

Gajzágó képviselő ur végre vizsgálván szá
mításomat, két észrevételt tesz az ellen. S erre 
nézve bátor leszek a t. ház figyelmét néhány 
perezre igénybe venni. {Halljuk') 

Ő azt kívánja, hogy a vasúti kölcsönből 
még meglevő 12.000,000 frtot az általam föl
számított passivumokból vonjam le s ezáltal ki 
fog tűnni, hogy a megtakarítás még nagyobb 
annál, melyet a bizottság kiszámított, mert a 
megtakarítás ezen 12 millió í r t tal öregbedni fog, 
miután a vasúti kölcsönből bejött összegek a 
földhitelintézet által kezeltetnek jelenleg is. 

Én Gajzágó t. képviselő úrtól, a hetes bi
zottság elnökétől, ezen észrevételt, — őszintén meg

vallom, — nem vártam és azon véleményben va
gyok, hogy ezen észrevétel igen alkalmas arra, 
hogy a hetes bizottság véleménye iránt a bizalom 
átalában megingattassék. Én számításba vet
tem a magyar állam 1868. évi minden jövedel
mét, ugyanazon összegben, mint a hetes bizott-
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ság kiszámította, 149 millió és néhány ezer 
forintra. 

Hivatkozom a hetes bizottság jelentése 24k 
számú mellékletének 6 ik rovatára, hogy ezen 
összegben benfoglaltatik azon 22 millió írt kész
pénz is, mely a vasúti kölcsönből befolyt az 
állampénztárba. Levontam e bevételekből min ' 
den valóságos kiadást, levontam tehát azon ész-
szegeket is, melyek a vasúti kölcsönből 9 millió 
és egynehány százezer frt erejéig vasúti czé-
lokra elköltettek, s a pénztárban megmaradt 
összeget 2fS millió frtot, mint -a magyar állam 
háztartásának activumát mutat tam k i ; ebben 
természetesen már benne foglaltatik azon 12 
millió frt is,, mely a vasúti kölesönböl el nem 
költetvén — megmaradt. 

Gajzágó Salamon képviselő ur azt kívánja, 
hogy én most ezen 12 millió frtot másodszor is 
irjam az államháztartás aetivái közé, mert ez 
történnék, ha levonnám e 12 millió frtot azon 
valóságos adósságból, moly a magyar államot 
jelenleg is tényleg terheli, azon 22 millió forint
ból, melylyel a magyar állam azoknak, kik a 
kölcsönt adták, jelenleg is tartozik. És i t t egy 
különös körülményre hivatkozik Gajzágó Sala
mon képviselő ur, mely körülmény azokat, kik 
mélyebben nem gondolkoznak a dologról, köny-
nyen tévútra vezetheti. Azt mondja, t. i. hogy a 
vasúti kölcsön nem is az országos pénztárnál, 
hanem a földhitelintézetnél kezeltetik. Igenis, 
1869. évi Julius l-jétől kezdve: de mi az 1868. 
évről szólunk, ezen 1868-ik évben pedig, amin t 
a zárszámadás világosan mutatja, mindazon ösz-
szegek, melyek a vasúti kölcsönből befolytak és 
megmaradtak, az állampénztárban voltak s igy 
a Gajzágó képviselő ur által fölemiitett 12 mil
lió frt is az állami pénztárban a fönebbi szá
mítás szerint megmaradott 23 millió forintban 
benne foglaltatik. 

Másik észrevétele Gajzágó Salamon képvi
selő urnák az volt, hogy miután a beruházáso
kat fölszámitottam a hetes bizottság jelentésé
nek 5-ik számú melléklete szerint : miért nem 
vettem számításba azon 3.351,789 frtot, mely 
az 5-ik számú melléklet szerint mint készpénz, 
Gajzágó képviselő ur tegnapi nyilatkozata sze
rint mint megtakarítás 1868-ik év végével az 
állampénztárban megvolt. 

Ezen 3.351,789 frt, megvallom, nekem igen 
sok galibát okozott és abban csakugyan igaza 
van Justh képviselő urnák, hogy e részben fá
radságot voltam kénytelen magamra vállalni, 
mert láttam, hogy a 6.083,000 frtnyi megtaka
rítás kiszámítására ezen 3.351,000 frt okvetle
nül szükséges; de — a t. bizottság engedelmével 
legyen mondva — annak, hogy ez összeget mikép 
és miért számította ki épen 3.351,789 frtra, 

se hogy nyomára jönni nem tud tam; többször 
átlapoztam a zárszámadást és a hetes bizottság 
jelentését, de annak, hogy ezen összeg hogyan 
fejtetett ki, honnan eredt, semmi nyomára nem 
akadtam. Bocsásson meg tehát Gajzágó Salamon 
képviselő ur, hogy miután én mindazt, a mi 
készpénzben megmaradt az állampénztárban, szá
mításaimba fölvettem : egy oly tételt, melynek 
sem eredetéről, sem kiszámításáról, sem helyes
ségéről semmi adat előmutatva nincs, másodszor 
is az állami kincstár, illetőleg megtakarítási 
ősszeg javára számításba nem vehettem. 

Azt mondja végre Gajzágó Salamon képvi
selő ur, hogy akkor, midőn az állam minden 
szükségére előirányzott kiadások födözhetök vol
tak . . . (Jobb felől zaj.) A pénzügyminiszter urat 
nagy figyelemmel végig hallgattam, nem kívá
nom, hogy figyelmezzen előadásomra, hanem 
csak arra kérem, hagy előadásomban meg ne 
zavarjon. (Bal felől helyeslés.) 

Azt mondja Gajzágó képviselő ur, hogy akkor, 
mikor az állam minden -szükségére előirányzott 
kiadások födözhetök voltak, minden mellékes 
hitel-müveleten kívül, egyszerűen azért, mert 
az állam jövedelmei és bevételei az előirányzat
nál kedvezőbb eredményt muta t t ak : akkor azt 
állítani, hogy ez években deficit és nem megta
karítás mutatkozott, oly vállalat, melynek logi
káját fölfogni nem képes. 

En már ismételve elismertem, hogy az 1868. 
esztendő lefolyása alatt az állam jövedelmei na
gyobb mértékben folytak be, mint a pénzügy
miniszter ur előirányozta; csak azt tagadom, 
miszerint az, hogy az államnak minden Kiadása 
födözhető volt, egyszerűen s egyedül ezen jö-
vddelem szaporodásának volna tulajdonitható. 
Mert előbb is megemlítettem már, hogy mennyi 
segédforrás állott a minisztériumnak rendelkezé
sére, melyek a pénztárba szintén befolyván, az 
államköltségeinek födözését lehetővé tették. 

Ha Gajzágó Salamon ur ezen segélyforráso
kat s azokból folyó külön jövedelmeket figyelembe 
méltóztatott volna venni, akkor csakugyan föl
fogná azon logikát melynek világa mellett kitű
nik, hogy mindamellett, hogy a jövedelmek 
megszaporodtak s mindamellett, hogy az állam
költségek mindig födözhetök voltak, s igy pénz-
tárilag az állam a fizetésekre nézve fön nem 
akadt, mégis zárszámadási tekintetben hiány csak
ugyan volt lehetséges; őszintén megvallom azonban, 
hogy azt: miből áll ez ? valósággal hiány vagy 
némi megtakarítás van-e ? nem merem a számok 
ezen tömkelegében biztosan állítani. 

De czélom nem is az volt, hogy e tekin
tetben biztos számeredményeket mutassak elő, 
hanem czélom volt ez alapon kimutatni, hogy a 
hetes bizottság számításai nem helyes alapokon 
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nyugszanak ; (Helyeslés bal felől) és nézetem sze
rint ez a kérdés, mely a jelen tárgyalásnál 
döntő és döntő lesz azon szavazásnál, mely a 
te t t indítványok fölött legközelebb történni fog. 

Végre pénzügyminiszter úrhoz vagyok bá
tor néhány szót intézni, (Bálijuk!) 

Részemről azon fáradhatlan tevékenységet, 
kitűnő szakavatottságot, és jeles ügyességet 
a legbonyolultabb ügyek legombolyitásában min
dig elismertem és elismerem most is. Elis
merem, hogy az állam jövedelmeinek szapo
rodásában miniszter urnák hivatalos pontos
sága, erélyessége és szakavatottsága folytán je
les érdemei vannak; (Éljenzés jobb felől.) s ha
bár más részről nem tagadhatom, hogy pénz
ügyminiszter ur pénzügyi kezelését nagyban 
könnyítették azon források, melyek rendelkezé
sére álltak és melyekből a kiadásokban támadt 
hézagokat mindig könnyen pótolhatta, (Zaj. 
Halljuk !): u. m. azon 44 millió adó és bérleti 
hátralék, mely az 1867. év végével még meg 
volt (Lónyay Menyhért közbeszól: iÉn szereztem be!) 
s a melyek, ha nem is egészben, de nagyobb 
részben bizonyosan behajthatók voltak: segélyül 
szolgált a jiénzügyminiszter, urnák pézügyi keze
lésében a közös pénztárnak legalább 70 milliót 
tevő aetivumaiból a Magyarországot illető rész. 
(Ohó ! jobb felől. Halljuk !) 

De mindamellett, hogy ily segélyekkel mi
niszter ur a pénzügy kezelésére nézve rendel
kezhetett, elismerem, hogy egy nagy érdeme 
van: az, hogy ő rendezte először a magyar pénz
ügynek, belügyeinkre nézve mégis némileg ön
álló kezelését; (Éljenzés jobb jelöl.) hogy jól ren
dezte-e vagy nem ? azt a jövendő fogja meg
mutatni. Egy érdeme minden esetre marad: t. i. 
a kezdet dicsősége. És épen azért nagyon csodál
kozom, hogy a helyett, hogy ezzel megelégednék, 
arra fordítja igyekezetét, hogy isten tudja minő 
megtakarításokat mutasson ki ott, hol az állam 
bevételei és kiadásai közti egyensúly föntartása 
is már a legnehezebb föladatok egyikét képezi. 
Sajnálom ezt azon ügy érdekében, melynek a pénz
ügyminiszter ur a legszívesebben szolgál, sajná
lom a jó egyetértés érdekében a monarchia két 
állama közt; mert mi megosztjuk bizonyos arány 
szerint évenkint a közösügyi költségeket, átvállal
tunk nagy összeget az államadósságokból, túlter
helve vagyunk, mert tülterheltetésünket érezzük; 
másrészről viszont ő felsége többi országainak polgá
rai is túlterhelve vélik magukat a mi irányunkban : 
és ezen véleményben nagyban megerősítik őket 
azon nyilatkozatok, melyeket pénzügyminiszter 
ur minden alkalommal a magyar pénzügy bril
iáns állásáról mond. (Helyeslés l>al felöl. Mozgás 
jobh felől.) iligye el pénzügyminiszter ur, hogy ha 
azon törvények, melyek a monarchia két állama 

közötti viszonyt szabályozzák, időközben meg nem 
változtattatnak, midőn eljövend az idő, melyben "a 
közösügyi költségek arányát újból meg kellend 
határozni, igen fognak hangsulyoztatni azon nyi
latkozatok, melyeket it t hallottunk és be fog 
következni az idő, melyben ezen nyilatkozatok 
keserű gyümölcseit a nemzet fogja leginkább 
érezni. Egyébbiránt határozati javaslatomat a t . 
háznak ajánlom. (Zajos hosszan tartó éljenzés bal 
felől:) 

E l n ö k : Be lévén végkép fejezve a vita, 
a t . ház határozni fog a jelentés fölött. Előt
tünk fekszik az, a mi a határozat tárgyát ké
pezi, t i.: először a hetes bizottság jelentése, az
után a két határozati javaslat. Ugy gondolom, 
hogy a szabályok értelmében először magára a 
jelentésre kell szavaznunk. (Helyselés.) Helyeslés
sel fogadja el a, képviselőház a bizottság véle
ményét, vagy nem ? Ezután fog következni a 
szavazás a határozati javaslatokra: ha elfogadja 
a t. ház az egyiket, természetesen elesik a másik. 
Megelégszik-e a t. ház a kérdéssel? (Megelég
szünk.) A kérdés tehát az: helyesli és elfogadja-
e a ház a hetes bizottság véleményes jelentését, 
vagy nem ? A kik elfogadják méltóztassanak föl
kelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ezzel 
Grhyczy Kálmán képviselő urnák határozati ja
vaslata elesik. Hátra van még a Justh József 
képviselő uré, mely ennek kifolyása. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Justh 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A kik az indítványt elfogadják 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A többség 
Jus th József ur indítványát elfogadja. 

Yan még a bizottsági jelentés végén egy 
pont, mely lelől a t. háznak még határozni kell. 

B u j a n o v i c s S á n d o r (olvassa a végső 
pontot.) 

E l n ö k : Három független szakértő volt 
meghiva, t. ház, a számadások megvizsgálására, 
kiknek egyike a pesti, a másik a buda-pesti ta
karékpénztárnál, a harmadik a magyar kereske
delmi banknál van alkalmazva; ezeknek számá-

i ra javasol a bizottság fejenkint 40 arany ju-
talomdijt. Méltóztatnak ebben megnyugodni 1 
(Tetszés.) Tehát a bizottság ez ajánlatát is el
fogadja a t. ház. Ez a ház költségvetésébe fog 
foglaltatni 

Es most öt percznyi szünetet tar thatunk. 
Öt percznyi szünet. 

| (Szünet után:) 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglal

ni, az ülést folytatjuk. 
Tegnap az államszámvevőszék fölállításáról 

| szóló törvényjavaslatra a főrendi ház által te t t mó-
: dositások tárgyaltatván, a 6-ik §-t a ház szavazata 
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folytán előbbi szövegezésében hagyta meg. Kö
vetkezik a többi módosítások tárgyalása. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 7-ik g-ra a 
főrendi ház semmi észrevételt nem tesz. 

A 8-ik §. első sorában, hol a képviselőház 
szerkezete igy szól: „az államszámvevőszék elnö
ke egész életére neveztetik ki" a főrendiház e 
két szót: „egész életére," kihagyta s helyébe a z : 
„életfogytiglan" szót tette. 

Ez incorreet kifejezés, azért a bizottság az 
eiébbi szerkezetet ajánlja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát marad a régi szövegezés. 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 9-ik §-ban a 

főrendiház, miután az államszámvevőszék elnöke 
a miniszterekkel egy rangba helyeztetik, és igy 
nézete szerint vétség esetében, ha t. i. felelős
ségre vonatik, ugyanazon eljárás lenne irányá
ban követendő, a mint azt az 1848-ki III. t. ez. 
4-ik §-a elrendeli, az „országgyűlésnek" szó 
kihagyását indítványozza. 

A képviselőház szövegezése ugyanis igy szól: 
„Az államszámvevőszék elnöke az országgyűlés
nek felelős minden mulasztásért." A főrendiház 
javaslata szerint pedig igy lenne: „Az állam
számvevőszék elnöke felelős minden mulasztásért." 

A központi bizottság a felsőház javaslatát 
ajánlja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérdést tartozom föltenni. El
fogadja a t. ház a központi bizottság vélemé
nyét? A kik elfogadják méltóztassanak fölállni. 
(Megtörténik.) Most méltóztassanak tölállni azok, 
kik nem fogadják el! (Megtörténik.) 

A többség elfogadja. (Zaj, a képviselők jár
kálnak.) 

Kérem a képviselő urakat, méltóztassanak 
csendben lenni, különben kénytelen leszek a sza
bályok értelmében névszerint is megszólítani. Ez 
nem jog, ez kötelesség. (Hrabár Manó mozog.) 
Hrabár Manó képviselő ur, kérem legyen csen
desen. (Derültség és éljenzés a bal oldalon). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; A 10-ík §-ot 
változatlanul elfogadta a főrendiház. A 11 -ik íj
ban a főrendiház egy kihagyást hoz indítványba. 
és ezt következőleg indokolja: (olvassa a főren
diház indokolását:) „ Miután nem indokolt, hogy 
a számvevőszék alárendelt tagjai ellenében eset
leg szükséges törvényes eljárás iránt külön, és a 
más államhatóságok tisztviselői irányában gya
korlatban levő eljárástól eltérő intézkedés tör
ténjék ; 

de különben is a bírói felelősségről szóló 
törvény még csak javaslati állapotban van, arra 
hivatkozás nem történhetik." 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! A központi 
bizottság kisebbsége, illetőleg a 8-ik osztály a 11 
§-hoz külön véleményt adott be. 

A főrendiház ugyanis végkép kihagyatni kí

vánja e §-t, mely az államszámvevőszék főszámtaná-
esosai és tanácsosai ellen esetleg szükséges bün
tető és fegyelmi eljárást állapítja meg. Hogy 
miért törli ki a főrendiház tulajdonképen ezen 
szakaszt, és hogy miért tartja helyesebbnek, hogy 
ugyanazon eljárás követtessék az államszámve
vőszék főszámtanáesosai és tanácsosai irányában, 
mint egyébb államhatósági tisztviselők ellen, arra 
nézve tulajdonképen serami indokot sem mond a 
főrendiház hozzánk küldött jegyzőkönyve: mert az 
az indok magában véve, hogy ezen §-nak 5. 6. 
7. pontjában oly törvényre történik hivatkozás, 
mely még szentesítve nincs, nem indokolja ezen 
§. kihagyását; különben is ezen hiányon könnyen 
lehet segíteni azon módosítás által, mely a ki
sebbségi külön véleményben van.ugyanis a 11 §-
nak ezen szavai, „a fegyelmi törvény 35-ik §-ban 
megállapított fegyelmi bíróság fog Ítélni," kima
radván, a kisebbség javaslata szerint ez jönne 
helyette: „és azon bíróság fog ítélni, mely a ki
rályi táblák elnökei, alelnökei fölött gyakorolja 
a fegyelmi hatóságot," ugy, hogy a 11 §. igy 
hangzanék egészben: 

„Az államszámvevőszék főszámtanácsosa, ta
nácsosai fölött az államszámvevőszék elnökének 
megkeresése folytán, az illető közvádló által in
dítandó közkereset mellett, a vád minőségéhez ké
pest az illetékes büntető, fegyelmi esetekben pe
dig azon bíróság fog ítélni, mely a királyi táb
lák elnökei, alelnökei fölött gyakorolja a fegyel
mi hatóságot." (Helyeslés bal felől) 

T. ház! A 8-ik osztály azon erős meggyő
ződésben van, hogy sokkal függetlenebbek lesz
nek az államszámvevőszék főszámtanácsosa s taná
csosai, hogyha törvényes eljárás követtetik irá
nyukban, mint ha egyedül főnökük, illetőleg az 
államszámvevőszék elnökének kegyétől, kedvezésé-
től, vagy annak szeszélyétől függnének: igy érez
ni fogják, hogy ők is felelősek, nemcsak az ál
lamszámvevőszók elnöke és tudni fogják, hogy 
sorsukról nem önkény, nem kegy, hanem a tör
vény rendelkezik, igy egy részről is miután ön
állók lesznek, hallgatólag mintegy ellenőrizni fog
ják az elnököt, más részről az elnök sokkal köny-
nyebben és jobban támaszkodik rajok, mint ön
álló független férfiakra, kik a törvénytől függ
nek. T. ház! Ne teremtsünk az államszámve-
voszókből oly gépet, melynek működésében egye
dül az elnök legyen az öntudatos és önérzettel biró 
lény, hanem alkossunk abból inkább oly organikus 
intézményt, melynek miuden tagja egy egészet ké
pez. Ennélfogva fölkérem a t. házat, hogy a 17. 
§-t a központi bizottság kisebbségének vélemé
nye szerint méltóztassék elfogadni. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l a k ö z p o n t i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a : T. ház! A nyolezadik osztály 
külön véleményét, mely a főrendek által kiha-
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gyatm javasolt ezen szakasznak az előadott mó
dosítással benhagyását indítványozza, és ezen 
külön vélemény indokait nem helyeslem; de a 
központi bizottság többsége, melyet képviselek, 
szintén nem helyesli azt. Az okok a következők: 
vétség esetén a számvevőszéknek ezen itten elő
sorolt hivatalnokai vagy oly vétséget követnek 
el, mely a rendes bűnvádi eljárás alá esik, vagy 
hivatali vétséget követnek el. Az első esetben 
felesleges külön törvényről intézkedni, mert akár 
a számvevőszékhez, akár a minisztérium hivatal
nokai közé tartozik, a köztSivények alá esik. A 
másik esetben, ha hivatalos viszszaélést követ 
el, akkor positiv törvényre kell hivatkozni. A 
módositvány azonban oly törvényre hivatkozik, 
mely még nem létezik, a mennyiben még csak 
ezentúl fog tárgyalás alá kerülni, oly törvényre, 
melyről még nem tudjuk, lesz-e törvény belőle 
vagy nem? s nem tudjuk, hogy nem fog-e, és mily 
változtatáson keresztül menni? mondom, a módo
sitvány a fegyelmi bíróságokra vonatkozó 85-ik 
§-ra hivatkozik, mely még nem törvény: mert 
még, mint ilyen kihirdetve nines. Ilyenre, néze
tem szerint, pedig hivatkozás nem történhetik. 
Ennélfogva a központi bizottság többségének vé
leményét a ház pártfogásába ajánlom. 

N y á r y P á l : T. ház! Nem fogadhatom 
el érveit t. barátomnak, az előadó urnák; azért 
nem fogadhatom el, mivel azt vártam tőle, hogy 
bebizonyítja, miszerint nem szükséges ezen tiszt
viselők függetlenségének biztosítására az, hogy 
fölöttük törvényszék ítéljen: de nem azt mon
dotta ; hanem azt, hogy azért nem fogadhatja el 
a kisebbség által tett módosítást, mert azon 
törvény, melyre az hivatkozik, még nem alkot
tatott meg. (Királyi Pál "közbeszól: TJgy van!) 

Én azt hiszem, hogy tneg fog győződni ar
ról az általam fölhozandó példából, hogy van
nak esetek, melyekben kénytelen a törvényhozás 
— ügy szólván — megelőzőleg némely még törvény-
nyé nem vált intézkedéséket, sőt javaslatokat 
is átvenni. Ez megtörtént 1848-ban. Szükséges
nek tartotta az országgyűlés biztosítani a sajtó
szabadságot. 

De miután az esküdtszék tárgyában az 
1844-ik évben beterjesztett törvényjavaslat tör-
vénynyé még nem vált, vette magának azt a 
bátorságot, hogy hivatkozott magára a törvény
javaslatra, s annak még §-aira is, és oda uta
sította a minisztériumot, hogy ez ama törvény
javaslat szerinti rendelet által hozza be a sajtó
ügyekre nézve az esküdtszéki bíróságot. És azt 
hiszem, hogy ha akkor valaki azt az érvet hozta 
volna föl, hogy azért nem lehet behozni a sajtó
ügyékre nézve az esküdtszéki eljárást, mert hisz 
meg van ugyan a javaslat, de ez még nem tör
vény, tehát maradjon meg a censura tovább is: 

is ápril I. 1870. 

azt hiszem, —mondom,— hogy t. barátom sze
mébe nevetett volna annak, ki ezt indítványozta 
volna; valamint én most, ha egyéb ok nincs 
arra nézve, hogy ne biztosittassék ezeknek az 
igen fontos ügyben eljáró hivatalnokoknak ál
lása, annak, ki csupán csak azért kívánja azo
kat az önkénynek átadni, mert még nincs tör
vény, hanem még csak törvényjavaslat van, bo
csásson meg, ha én is szemébe nevetek. 

Ennélfogva én ajánlom a kisebbségi véle
mény elfogadását. 

E l n ö k ' Elfogadja a t. ház a központi 
bizottság vélemény éti (FöMáltások: Nem! Igen!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) Most azok méltóztassanak fölállani, a 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség 
nem fogadja el. (Nagy zaj. Ellenmondás jobb 
felől) 

Tehát a jegyző urak meg fogják számlálni 
Méltóztassanak még egyszer fölállani azok, kik 
elfogadják a központi bizottság véleményét. (Meg
történik. Bujanovics Sándor jegyző megszámlálja a 
szavazókat) Most azokat kérem fölállani, kik 
nem fogadják el a központi bizottság vélemé
nyét. (Megtörténik. Jámbor Pál jegyző megszámlálja 
a szavazókat..) 

101 nem fogadja el, 106 elfogadja. Tehát 
a központi bizottság véleménye elragadtatik. 

K i r á l y i P á l előadó: A 12. §-hoz a 
főrendi ház következő irályi módosítást ajánl : 

A 12. §. második sorában előforduló „any-
nyi, mint egy miniszteré" — mint irályilag he
lyesebb „a miniszteri fizetéssel egyenlő" kitétel
lel cseréltetik föl. E szerint ezen §. következőkép 
hangzanék: 

Az állami számvevőszéknél vezettetik, a ket
tős könyvelés szabályai szerint, az állami fő
könyv, a melynek számlái megfelelnek az állam 
költségvetése fejezeteinek, ezimeinek, rovatainak 
és tételeinek. 

A központi bizottság ezen változtatást el
fogadja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen változ
tatást % (Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

K i r á l y i P á l előadó: A 13-dik §-ra 
nézve a főrendi ház nem tett észrevételt. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

Kirá ly i P á l e lőadó: A 14-dik §-ra 
nézve a főrendi ház egészen uj szerkezetet 
ajánl. 

Azon elvből kiindulva, (mely a jelen tör
vényjavaslatban szintén kifejezést nyert, a 17. 
§-ban, hol a számvevőszék a fölvilágositásokat 
nem a számosztályoktól, de az illető miniszter
től kéri), hogy egyik államhatóság csak a má-
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sik államhatósággal, illetőleg annak főnökével, 
kire a felelősség hárul, s nem alárendelt köze
geivel közvetlenül érintkezik, a 14. §. követke
zőleg módosittatik: 

„ Minden minisztérium köteles ugy saját 
számvevősége, vagy számvevő osztálya, mint az 
alat ta álló s önálló utalványozási joggal fölru
házott hatóságok számviteli kimutatásait, egy
beállítás és ellenőrzés végett, az állami számve
vőszéknek havonkint megküldeni." 

A központi bizottság a főrendek által aján
lott módosítást és indokolást — hogy t. i. a szám
vevőszéki elnöknek az illető alárendelt államhi
vatalnokkal nem kell érintkeznie, hanem csak 
a főbbekkel — elfogadja, és ennélfogva ezen 14. 
§-t a főrendi ház által ajánlott módosítással, el
fogadás végett ajánlja. 

H u s z á r I m r e : Ezen §. illetőleg a fel
sőház módosítása szerint a 13. §-hoz van szeren
csém módositványt bejelenteni. Azon rendszernél, 
melyet Magyarországban a Bach-korszakkal in
auguráltak, szokásban volt, hogy az államhiva
talnokok más szakmában működő hivatalnokok 
kőzal csak azokkal érintkezhettek hivatalosan, kik 
velük egy és ugyanazon diaeten-klasse-hez tar
toztak. A főrendi ház szőnj^egen levő módosit-
ványa nagyon emlékeztet e szokásra. 

Szaporítani akarja a munkát, a helyett, 
hogy egyszerűsítené, késleltetni akarja a he
lyett, hogy gyorsítaná, és fölfogásom szerint leg-
fölebb arra alkalmas, hogy az illető hivatalnok
nak módot nyújtson az elintézett számok nagy 
halmazával imponálni a könnyenhivőnek. Én 
az efféle bureaukratikus szenvelgést sokszor na
gyon károsnak és mindig mellőzhetőnek tartván, 
az eredeti szöveget óhajtom megtartatni, és bá
tor vagyok arra vonatkozó módositványomat a 
t. háznak ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hu
szár Imre módositványát.) 

„A felsőház által javaslatba te t t 13. §. he
lyett állíttassák vissza a képviselőház által java
solt és megállapított 13. §., melynek szövege a 
következő: „Minden minisztérium számvevősége 
vagy számvevő osztálya, ugy szintén valameny-
nyi államhatóság, mely önálló utalványozási jog
gal föl van ruházva, köteles a számviteli kimu
ta tás t , annak kiállítása és ellenőrzése végett, 
az államszámvevőségnek havonkint megküldeni." 

K e r k a p o l y K á r o l y : T. ház! Én ezen 
módosítás mellett kénytelen vagyok fölszólalni 
szemben azokkal, melyek ellenirányban elmondva 
vohak. En ópen nem a bureaukratikus szenvel
gés érdekében, hanem az elérni szándékolt czél 
tekintetéből a főrendek módosítását elfogadan-
dónak tartom azért, mert csak őzen szövegezés 
mellett fogja azon kötelesség, hogy minden ily 

kimutatás havonkint a számvevőséghez kül
dessék, egyenesen a minisztériumokat terhelni, 
tehát annak elmulasztásáért egyenesen lesznek 
felelősségre vonhatók ; mig, ha a minisztériu
moknál a számvevőségi osztályok, és azon kije
lölt hatóságok, melyek önálló utalványozási jog
gal lennének fölruházandók , a rajok rótt 
kötelességet elmulasztanák, a minisztériummal 
primo loco még csak nem is állhatna szóba a 
képviselőház, és nem vonhatná felelősségre : miért 
nem történt meg az? mert egyszerűen azt mon
daná: nem az én kötelességem, hanem az alá
rendelt osztályok kötelessége, és ez esetben még 
az is előfordulna, hogy a minisztérium csak utó
lag jönne tudomására annak, hogy azok nem 
tették meg kőtelességöket. Az által, hogy a mó
dosítás elfogadtatnék, az űgydarabok száma egy-
gyel sem szaporodnék: mert nem tudok oly mi
nisztériumot magamnak képzelni, mely a maga 
miheztartása érdekéből az alárendelt osztályok 
és hatóságok kimutatását be ne kívánná. Ha 
tehát ez egyszer a minisztériumhoz áttétetet t — 
pedig föltétlenül át kell azt oda tenni, — még ezen 
kivül külön áttenni a főszámvevőszékhez, min
denesetre kétszeres munka ; mig, ha a miniszté
riumhoz áttétetet t , az ott számmal elláttatván, 
bekönyveztetvén a maga házi használatára, az
után adatnék át a főszám ve vőszóknek, ez nem 
okozná az ügydarabok szaporodását. En azért a 
főrendek módosítását elfogadandónak tartom. 
(Elfogadjuk ! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a központi bi
zottság módosítását? (Elfogadjuk! Nem fogadjuk!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja a központi bizott
ság módosítását. 

Következik a 14. §. 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen a képvi

selőház szövegezése szerint 15., most 14. §-
nak a) pontja alat t előfordul: „minden számadás 
a számviteli rendszer szerint okiratokkal igazol
tatik." A főrendek e helyett ezen kifejezést 
„kellőleg igazoltatik" ajánlják. A bizottság ezen 
módosítást azért fogadja el, mert ha minden szám
tétel, ha kívánni fogja a törvény, okiratokkal 
támogattatik, akkor a távolabb levő hivatal
nokok számadásaikat szintén okiratokkal lenné
nek kénytelenek igazolni, minek kivitele oly ne-
nézségekkel j á rna , miket azoktól jogszerűen 
csakugyan nem kívánhatunk. A bizottság tehát 
ezen változtatást elfogadja. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a központi bi
zottság véleményét 1 (Elfogadjuk!) Tehát el van 
fogadva. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 16-ik, illető
leg 16-ik szakaszra nézve, miután előfordulnak 
a törvényjavaslatban fönebb jelzett oly esetek 
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hogy valahányszor az állam számvevő egy mi
nisztériumnak alárendelt osztályaival érintkezik, 
az előleg mindig a felelős miniszter utján tör
ténjék, a főrendi ház az utolsó előtti sorban e 
szót kívánja a „miniszter" után beszuratni: 
„előleges." 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! A fő
rendi ház által te t t ezen módosítás szerint ily 
érintkezés esetében, mindig előleges értesítés 
kell, hogy történjék a minisztériummal. En ezen 
módosítást nem találom helyesnek s az indokot 
sem tartom egészen alaposnak. Indokul fölhozza 
ugyanis a főrendi ház, hogy azon okból, hogy 
valahányszor a számvevőszék az egyes minisz
tériumnak alárendelt valamelyik osztályával 
érintkezik, erről mindig előlegesen jelentésnek 
kell történni az illető minisztériumhoz. En épen 
ezen esetben nem látom helyesnek: mert, midőn 
a 13-ik §-ban kívánja a főrendi ház , hogy az 
egyes számviteli osztályok az illető miniszté
riumnak előterjeszszék a számadásokat, és igy 
jöjjön az a számvevőszékhez, azt az előadott 
okoknál fogva helyesnek találom magam is ; de 
hogy ha az egyes osztálynál valami okmányt 
vagy utalványt kelletik megszemlélni egy szám
tanácsosnak , azt ő elébb tartozik bejelenteni a 
minisztériumnak s annak mintegy engedélyét 
arra kikérni, ez az ügyvezetésnek hátrányára és 
a munkának és haladásnak meghiúsítására van. 

Hiszen, ha a számvizsgálatnál az illető 
számvevő tisztnek egy tételnél, annak fölvilágosi-
tására szüksége van egy okmányt megtekinteni, 
ha ő nem mehet mindjárt oda a minisztérium 
illető osztályába , hogy megtekintse azon ok
mányt, hanem előre 8 nappal, vagy néhány 
nappal tudtul adni köteles, ezzel gátoltatik a 
munka gyors elintézése. 

De vegyük figyelembe a 34dk §-t, mely 
szabadságot ad a főszám vevőszéknek, hogy va
lahányszor szükségét látja, minden ily számvevő 
osztályt megvizsgálhat, sőt még a pénztára
kat is megnézheti. Ha már erről előleges jelen
tés fog történni, azt magával a vizsgálat esz
méjével és kivitelével ellentétbe látom jönni, 
hogy bejelentést küldjenek, hogy pár nap múlva 
én oda fogok menni, és a pénztárt megvizs
gálni. 

A vizsgálatnak mindig hevenyében kell tör-
ténni% ha pontos vizsgálatot akarunk tenni. 

En azt hiszem, hoyy azon eljárás, ha egy 
számtanácsos, a minisztérium egyik osztályában 
egy nyugtát vagy utalványt látni kivan, hogy 
azt az illető minisztériumnak előlegesen bejelen
teni köteles, csak hátráltatja a munka gyorsa
ságát. Kérem tehát, méltóztassék a képviselőház 
által elfogadott szerkezetet helybenhagyni, és 
ezen szót: „előleges", mint fölöslegest kihagyni. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Bocsánatot ké
rek, ha mindenekelőtt mintegy meglepetésemnek 
adok kifejezést a fölött, hogy, a mint a képvi
selő úrtól értettem, ő daczá,ra annak , hogy he
lyén látja az általa előbb mondottak után azt, 
hogy a t. képviselőház a főrendi ház módosítá
sához járult, ahhoz nem méltóztatott járulni a 
szavazás alkalmával. Ez meglepett, mert én leg
alább, a mit helyesnek látok, ahhoz járulok sza
vazatommal is. 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : Ez nem követ
kezés, ez mellékes dolog! 

K e r k a p o l y K á r o l y : A mi illeti a 
kérdést tüzetesen, a 24. §-ban emiitett vizsgá
lat természeténél fogva különböző attól, a mi 
ezen kérdéses §-ban van említve, és mert ter
mészeténél fogva különböző, épen ez mutatja, 
hogy nem egyenlő intézkedést kivan. I t t nem 
pénztári vizsgálatról van szó, a minek a dolog 
természete szerint előleges bejelentés nélkül kell 
megtörténni, hanem arról van szó, hogy ketten 
vévén egy embert igénybe — először a főszám
vevőszéki tanácsos, ki azt mondja: hadd néz
zem a könyveket, a documentumokat stb. és 
a miniszter, ki a folyó administratió érdeké
ben utasítja hivatalnokát bizonyos ügyek elinté
zésére, — ne ütközzék össze a kettő, és hogy 
igénybe vétetvén két oldalról a miniszternek 
ugyanazon órája és percze, valami elmaradván, 
igy zavar legyen." A világon senkinek sincs an
nyira, mint épen a felelős miniszternek érdeké
ben, a főszámvevőszék közegeinek kezére járni 
a számvitel lehetővé tételében. 

Az előleges bejelentést én épen azon szem
pontból pártoltam és pártolom is mindig, hogy 
lehetővé tétessék: rögtön megfelelni az adminis
tratió folyó igényeinek ; mert különben — tessék 
meggyőződni,— összeütközésbejön a számvizsgálat 
a folyó administratió érdekével. A miniszter 
előleges értesítésével ezt kikerülni lehet; a mi
niszternek különben az ellenkező sem derogálna, 
mert hiszen praejudicium sincs a dologban: a 
czél egyedül az, hogy a dolog simán, könnyeb
ben folyón. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Legelőször képviselő 
urnák azon észrevételére, mely szerint nagy el
lentétet látott Szaplonczay nyilatkozatában, va
gyok bátor felelni. Azt hiszem, az ellentétet 
csak azért látta, mert nem értette jól szavai t : 
mert azt mondta Szaplonczay barátom, hogy 
miután a ház az előbbi esetben ugy határozott, 
a hogy határozot t : természetesnek fogja találni, 
ha a ház az „előleges" szót is elfogadja; de 
igen természetes, mivel az előbbi megállapodásra 
sem szavazott, — azt sem találván helyesnek, — ő 
az „előleges" szó ellen is kifogást tett . 

De különben a mi magát a dolgot illeti, 
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egyben elismerem, hogy t. képviselő társamnak 
igaza van, abban: hogy könnyebben, simábban 
fogna a vizsgálat menni, ha előre értesítve van 
a miniszter, mert a miniszter előre értesíteni 
fogja — nem is érteném különben annak szol
já t — az illető hivatalnokot; hogy holnap, vagy 
holnapután könyveit, számadásait vizsgálat alá 
veszik; tehát az illetőnek, kinek eljárása meg-
vizsgáltatik, mindig módjában lenne ugy intéz
kedni, hogy a vizsgálat simán menjen. Én ezen 
simaságban előnyt nem látok, hanem látom azt, 
hogy ez a helyes vizsgálat természetével ellen
kezik, és igen természetes dolog, hogy semmi 
nagy zavar az ellenkezőből származhatni nem 
fog; mert ha oda megy a számvevőszéknek illető 
tanácsosa a vizsgálat megtétele végett, azon 
perczben azon tisztviselő mást nem fog végez
hetni, de nem is fog mást tehetni azon esetben 
sem, ha a miniszter ur előre megmondja : mert 
egyszerre két dolgot nem végezhet. De i t t min
denesetre az a fődolog, hogy az utánnézés és 
vizsgálat nem annyira simán, hanem helyesen 
történjék: helyesen pedig csak ugy történhetik, 
hogy, ha az illető hivatalnok könyveit megvizsgálni 
akarják, az ne is tudja, mely perczben fog a 
vizsgálat eszközöltetni. 

En tehát részemről véleményemmel oda já
rulok, hogy a már a képviselőház által elfoga
dott szerkezet hagyassák meg. (Helyeslés bal 
felől.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Kern vagyok 
képes egyetérteni Tisza Kálmán képviselő úrral, 
és meg fogom mondani: miért. Mikép argumen
tál Szaplonczay képviselőtársam, nem tartozik 
ide, hanem megvallom, nem érthetek egyet Ker
kapoly képviselőtársammal sem, és ez talán na
gyobb ok fölszólalásomra, mint a másik. 

En nem vagyok képes fölfogni, hogy más 
valakinek joga lenne az alárendelt tisztviselővel 
rendelkezni, bármily magas hivatal élén álljon 
is. (Fölkiáltó sok bal felől: Ha a törvény megengedi!) 
Ha a törvény ily anomáliát akar behozni, be
látom, hogy akkor engedelmeskedni kell; de én 
épen ezen anomália ellen akarok fölszólalni, mert 
fölfogásom szerint nem lehet az, hogy a minisz
ternek alárendelt tisztviselőivel a miniszter tudta 
és beleegyezése nélkül joga legyen másnak ren
delkezni. Meglehet, hogy más embernek más föl
fogása van, de én magam is voltain hivatalnok, 
és soha ilyes szabályról nem hallottam. 

Hogy például a miniszter az alárendelt hi
vatalnokkal, főnökének tudta és beleegyezése 
nélkül rendelkezhetik, hogy az országgyűlés is 
teheti ezt : azt elismerem; hanem tagadom, hogy 
egy, úgyszólván nem is coordinált, hivatalnok 
tehetné azt; mert bármit mondjanak önök, én 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szám-
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vevőszók elnöke a miniszterrel coordinált legyen. 
Azért sem fogadom el Szaplonczay t. képviselő
társam véleményét, mert, mint Kerkapoly tisz
telt képviselőtársam igen helyesen megjegyezte, 
igy a dolog sokkal simábban megy el. 

A sima szóból Tisza Kálmán t. képviselő
társam egy igen különös következtetést vont ;— 
gondolom, maga sem hiszi. — Ne higyjük azt, 
hogy azon miniszter, kivált parlamentális mi
niszter, kit a közbizalom állított helyére, min
dig és mindig visszaéléseket követ el ; ez oly 
pessimisticus fölfogás, melyet én, akár hogyan 
változzék ezen ház többsége, soha sem fogok 
helyeselni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Kerkapoly képviselőtársam bizonyára nem 
igy értette, hanem értette egyszerűen a dolog 
mechanismusát, és abban igaza van, hogy elő
fordulhatnak ily összeütközések, s kinek lesz ak
kor igazsága? Gronclolom, nem volt a képviselő
háznak intentiója, a minisztériumot a számszék
nek alárendelni, és azért nem fogadhatom el 
Szaplonczay képviselőtársam véleményét; hanem 
okvetlen szükségesnek találom, hogy a vizsgálat 
mindenkor a miniszter tudtával történjék. 

N y á r y P á l : T. ház! Én valóban meg
lepettem azok által, miket Justh József barátom 
fölhozott. Ámde be kell látnom, hogy az ember 
ugy van alkotva, hogy egyik rendszerből a má
sikba nagyon nehezen, vagy soha sem tud át
menni, ugy, hogy a megszüntetett rendszerből 
valami hátra ne maradjon keblében. Igen ke
gyeletes érzésnek tar tom azt, mely igen t. ba
rátomat a fölszólalásra indította. 0 arra az 
időre emlékezett, midőn mindenek fölötti föl
adat volt: a kormány tisztelése, midőn a kan-
czellár, vagy én nem tudom még: kicsoda? köz
helyen megjelent. Megvallom, magam is emlé
kezem azon időre, midőn valami szent borzadás 
fogta el az embert, hanem most már — a mint 
mondani Rómában szokták — ezen vétkes, see-
lerát kor a tisztviselőt, sőt magát a minisztert 
is nem azzal a szemmel nézi többé s azt akarja, 
hogy maga a kormány is az ország érdekében 
folyvást ellenőriztessék. T. barátom a régi szem
pontból veszi föl a dolgot; de én nem igy te
kintem azt. Ama időkben nem is adott egy bi
zonyos küldöttség véleményt, a nélkül, hogy 
megvizsgálta volna az államszámadást; pusztán 
előterjesztette véleményét, és az bizalmi kér
déssé tétetvén, a majoritás által elhatároztatott , 
hogy a küldöttségnek igazsága van. Nem az a 
czél a fő, amint azt ő gondolja a számvevőszék fő-
czéljának, hogy az ellenőrizze magát a minisz
tert is; én nem ezt mondom, hanem csak azt, hogy 
a mi vele a számvetésbal közöltetik, azt újólag 
számítsa össze és adjon az iránt véleményt 
most legközelebb a számvevőszék fői áll i fásánál: h a . 
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nem a főczél az, hogy az a miniszternek az ország 
pénzügyeire vonatkozó minden eljárását ellenőrizze. 
Ezért hiszem, hogy nálunk is be fog következni 
nemsokára azon idő, melyben azon bűn fog el
követtetni a képviselőház á l t a l , hogy törvény 
által fogja elhatározni, hogy a miniszternek — 
{Jobb felöl: Szavazzunk!) — méltóztassanak , ké
rem, kihallgatni, — hogy, mondom, a minisz
ternek, annak a miniszternek, kiről el lehet 
mondani, hogy a legnagyobb, legmagasabb he
lyet foglalja el az államban, egy százforintos 
utalványára nem fog fizettetni a kincstárból 
egy garas sem, mig rá nem irja, ez — a t. barátom 
fogalma szerint csak olyan ötödik kerékforma — 
számvevőszék is az utalványra a „visát." 

Kérem, itt nem arról van szó: illik-e vagy 
nem illik valami? nem illedelem kérdése az el
lenőrzés kérdése, és ezért megvallom, nem tu
dom fölfogni t. barátom Kerkapoly állítását sem, 
és nem hiszem, hogy elegendő érvnek tekintes
sék az, a mit fölhozott, hogy t. i. miután meg 
van az illető miniszterek hivatalnokainak ren
des foglalkozása, nehogy abban a számvevőszék 
által gátoltassék, azért kell a miniszternek előre 
oda hatnia, hog3r az illető ugy rendezze dolgait, 
hogy rendes foglalatosságában ne akadályoztas
sák, azon esetben, ha a számvevő vagy tanácsosa 
könyveit megvizsgálni jön. 

Igen, de t. barátom elfeledte, hogy azon 
könyvvivőnek szintén oly rendes foglalkozása az 
is, hogy mindig készen legyen akkor, midőn 
megjelennek könyveit megvizsgálni. Ez a, mun
kát nem fogja há t rá l ta tn i , és épen azért szük
séges, hogy mindig megtörténhessék a vizsgálat; 
mert ha előre bejelentetik, mi fog következni ? 
Az fog következni, a mi természetes, hogy előre 
tudva az illető, hogy meg fogják vizsgálni köny
veit, azon mulasztásait, melyek, ha meg nem 
vizsgálnák, megtörténtek volna, kipótolja. Azt 
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mondja tán t . barátom: hogy mindegy, kipótolja. 
Ez nem ugy áll, mert kivált tisztviselő, ha dol
gainak csak csekély részét mulasztotta is, nem 
érdemes tovább arra, hogy hivatalát folytassa, 
így tudnék rá példát mondani, mely megtör
tént Ausztriában a közelmúlt időben, a hol tö
kéletesen ugy van, mint t. barátom akarja, hogy 
mindig a főnöknek jelentetik be, ha valaki vizs
gálni megy a hivatalba; megtörtént ugyanis az, 
hogy 3 évig nem vették észre, hogy hiányzik a 
pénztárból 30,000 forint, hiányzott pedig azért, 
mert az illető tisztviselő a pénzzel kereskedett; 
de miután neki a vizsgálatot előre tudomására 
adták, oly ügyes volt, hogy a vizsgálatkor a 
pénzt ideiglenesen mindig visszatette. 

Én nem akarom tovább untatni a t. házat 
e tárgygyal, s csak azt mondom, hogy igen nagy 
hibát követ el a t. ház, ha kivetkőzteti természe
téből a számvevőszéki intézményt, s ha még 
bele is teszi a szövegbe az „előleges" szót: mert 
úgyis annyi seb van már e javaslaton ütve, 
hogy valóban ez alapon aligha lesz másnak te
kinthető, mint ismételt alkalomnak hogy 
a kormáirynak tisztviselőket lehessen kinevezni. 
Pár tolom s kívánom meghagyatni az eredeti szö-

I veget. (Helyeslés bal felől: Szavazzunk!) 
T i s z a K á l m á n : Elállók a szótól. 
I r á n y i D á n i e l : {Nagy zaj. Szavazzunk !) 

, Elállók. 
| E l n ö k : A kik a bizottság véleményét 
| pártolják, méltóztassanak fölállani. {Megtörténik.) 
| A többség a bizottsági véleményt elfogadja. 

A holnapi napirendhez bátor vagyok hozzá-
| adni a vasúti bizottság egy jelentését. Továbbá 

a napirend előtt Irányi képviselő ur fog szólni 
a felnőttek taníttatásáról beadott javaslata tár
gyában. 
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