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(Fél órai szünet múlva) : Megnyitom az ülést. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház! Van szerencsém jelenteni, hogy ő felsége 
idő közben a magyar korona országaiban létező 
vasutak és csatornák telekkönyvezéséró'l szóló tör
vényt szentesíteni méltóztatott, ugy szintén van 
szerencsém átnyújtani az imént elfogadott törvényt 
a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visz-
szatéritendő fogyasztási adóról, melyet ő felsége 
hasonlókép szentesíteni méltóztatott, azon kéréssel, 
hogy e két törvéuy kihirdetését elrendelni méltóz
tassanak. 

Elnök : Az ő felsége által szentesitett két 
törvényczikk azonnal kihirdettetik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szentesített 
két törvény•czikket1). 

E l n ö k : Mindkét szentesitett törvényczikket 
kihirdetés végett a mélt. főrendekhez Radics Ákos 
jegyző úr át fogja vinni. 

O felségének Magyarország királyának és o 
felségének Magyarország királynéjának családi 
körében egy örvendetes esemény fog beállni; 
ennek következtében egy tudatandó napon hála
istentisztelet fog tartatni a budavári templomban, 
mire megjelenni kérem a t. ház tagjait. 

A legközelebbi ülés f. évi april 16-dikán fog 
tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
x) Lásd az Irományok 208-dik számát. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Conrad Mór szabadságidőt kap. Kérvények bemutatása. A kormán/ előterjeszti az államköltségvetéat 18 68-ra 
a különféle adóssági törvényjavaslatokat. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mi
ké Imre gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

A jegyzőkönyvet Mihályi Péter jegyző úr 
fogja vezetni; a szólani kívánókat Radics Ákos 
jegyző úr jegyzi. 

RadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa az april 1-én 
tartolt ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Conrad Mór képviselő úr két havi 
szabadságidőt kér. (Megadatik.) 

Pozsony megye a nemzetiségi kérdést a 
a képviselőház alválasztmánya véleményétől eltérő-
leg kéri megoldatni. 

Kraszna megye közönsége a só árát alább 
szállittatni s a sóaknáknál egyénió'sittetni kéri. 

Ugyanaz a megyék rendezése tárgyában ké
szített tervezetét figyelembe vétetni kéri. 

Liptó megye közönsége a budai színházat 
18,000 frttal segélyeztetni kéri. 

Ugyanaz a kassai színházat országos segélye
zésben kéri vészesittetni. 

Szabolcs megye közönsége a kassai színház 
segély ezt etését kéri. 

Kis-Kun-Laczháza közönsége Pest városának 
a honvédelmi minisztériumnak törvény szabta 
jogaiba leendő visszahelyeztetését kérő felterjesz
tését pártoltatni kéri. 

Rozsnyóbánya város közönsége a honvédelem 
ügyét törvényhozás által elintéztetni kéri. 

Farkasd mezőváros elöljárói s lakosai a ma
radékföldek örökváltsági kérdését törvényhozás 
utján megoldatni kérik. 

Mohay János Kolos megyébe kebelezett 
Nagy-Ölves községbeli lakos, az erdélyi legfőbb 
törvényszék előtt lefolyt perét a magy. kir. itélő 
tábla által újból felvétetni kéri. 

Mégay Gr. A. fogarasvárosi gyógyszerész 
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Fogaras városában egy második gyógyszertár 
felállítását megtiltatni kéri. 

Balázs Illés ilyefalvai lakos a Magyarország 
részére 1848 —49-ben kiszolgáltatott élelmi czik-
kekért járó követelését kifizettetni kéri. 

Jeszei János Győr megyébe kebelezett koko-
vai lakos testvérei ellen folytatott osztályos peré
nek újból felvétethetését megengedtetni kéri. 

Raics Alajos bajai lakos a tőle 1849-ben erő
vel elvett 318 frt 15 kr magyar bankjegyeket 
kárpótoltatni kéri. 

A Pest, Kecskemét és Szentes városokba 
kebelezett görögkeleti egyházak több hívei a 
vallás- és oktatásügyi miniszter úr által a g. katb. 
vallás ügyében előterjesztett törvényjavaslat ellen 
észrevételeiket beadják s a törvényjavaslat tár
gyalásánál figyelembe vétetni kérik. Minthogy e 
tárgyban a törvényjavaslat nem sokára tárgyal
tatni fog: felszólittatik a kérvényi bizottság, hogy 
e tárgyra vonatkozó jelentését minél előbb beadni 
iparkodjék. 

Jánosháza városa és vidéke a gyó'r-pápai 
vasút irányát megálíapittatni és annak kiépítését 
eszközöltetni kéri. 

Vadász képviselő úr is kérvényt fog a t. ház 
elé terjeszteni. 

Vadász Manó: Tisztelt ház ! Van szerencsém 
Szeged városa részéről egy kérvényt előtérje: zteni, 
melyben az panaszolt:;tik, hog] r a mindszünt-
apátfalvi, illetőleg balparti tiszaszabályozási tár
sulat által illetéktelenül annyira meg van róva a 
tér után való fizetésben, hogy ha tovább is a 
jelenleg érvényben levő kulcs maradna irány
adó, kénytelen lenne mind a város elpusztulni, 
mind az egyes lakosok koldusbotra jutni. A neve
zett város többször folyamodott, hogy ezen kulcs 
javíttassák meg; azonban az akkori helytartóság 
a folyamodót mindig magához a társulathoz uta
sította, mely amúgy is érdekelve lévén, az ügy
ben soha alapos határozatot nem hozott. Most ujabb 
időben a közműnk közlekedési minisztéri
umhoz folyamodott a nevezett város azon kére
lemmel, hogy ezen kulcsnak az igazság szerinti 
megigazitását valahára elrendelné, hanem az is a 
esongrádmegyei hatósághoz utasitotta a kérelmet. 
Tudva van pedig közönségesen, hogy a megyei 
hatóságban lévő nagyobb birtokosok is részesei 
e társulatnak, következőleg érdekeltek lévén, e 
tárgyban tőlök alapos határozatot és igazságos el
járást nem remélhetni. Ennélfogva felkéri a t. 
házat Szeged városa és népe: méltóztassék egy 
országos bizottságot kinevezni, mely ezen tárgyat 
— a mely Szegedre nézve életkérdés, s melyet 
számos oklevelekkel igazolni is képes — a hely szí
nén megvizsgálván, a kulcsot, mely eddig rá ki volt 
vetve, kiigazítaná és ez által a kérvénynek igazsá

got és elégtételt szerezne. Ajánlom tehát e kér
vényt a t. ház figyelmébe, kérvén, hogy a kérvé
nyi bizottsághoz azt oly utasitással méltóztassék 
áttenni, hogy azt előzetesen tárgyalja, mert ez 
Szeged városa lakóira nézve életkérdés. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz azon utasí
tással tétetik át, hogy azt előzetesen tárgyalja. 

Trefort ÁgOSton: Tisztelt ház! Választó 
kerületembe tartozó Szeghalom és Füzes-Gyarmat 
községeknek megbizásából van szerencsém e 
községek kérvényét a Tisza-Kőrös-csatorna ügyé
ben bemutatni. Természetesnek fogja találni a t. 
ház, hogy mindazon vidékek, melyeknek hajózható 
folyamaik nincsenek, s melyek a vasúti combiná-
tiókból kimaradtak s abból geographiai fekvé
sűknél fogva valószínűleg sokáig ki lesznek zárva, 
hol anyag nincs kó'utak építésére, mesterséges 
vizi közlekedés létesítését kívánják. Ily helyzetben 
vannak épen a nevezett községek. Ezen kívül 
azon vidék, hol e csatorna terveztetik, valamint 
különösen a kérvényző községek is az ország leg-
szárazabb részeihez tartoznak. E csatornának 
föladata tehát nem csak hajózás, hanem öntözés 
és használat gazdasági czélokra, mi által termé
szetesen a földbirtok becse és az adóképesség 
nevezetesen növekedni fog: így tehát az ország 
által a kamat-biztositásnál teendő költségek bőven 
pótolva lesznek. Bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani ez ügyet fontossága miatt is ; de azért is, 
mert a jelen pillanat vállalatok létesítésére igen 
kedvező. A tőkét pedig mindig akkor kell felhasz
nálni, midőn magától kínálkozik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Mielőtt 
magáról a költségvetésről részletesen szólanék, mél
tóztassanak megengedni, hogy némelyeket előze
tesen megemlítsek, s mivel ez által előadásom kissé 
hosszabbra nyúlik, bátor vagyok a t. ház figyelmét 
és türelmét kikérni, {Halljuk!) 

Mindenekelőtt be kell vallanunk, hogy ámbár 
az államköltségvetés és közterhek iránti törvény
javaslatok elkészítésénél a legjobb akaratot s meg
feszített szorgalmat igyekeztem kifejteni, mégis a 
munka, melyet az összes minisztérium nevében 
terjesztek elő, tökéletlen és hiányos, hasonlitva azt 
más alkotmányos államok költségvetéseihez, sőt 
hasonlitva azon költségvetésekhez is, melyek ez
után fognak a magyar országgyűlés elé terjesztet
ni. Mentségül szolgáljon azonban, hogy a körül
mények, melyek közt ezen költségvetés készült, 
egészen kivételesek, s mig másutt tört utón ha
ladhat a pénzügyminiszter, előtte multak és ren
des idők tapasztalatai állanak, addig nekünk úttö» 
rőknek kell lennünk. 

.• • . • • , • • ' . • - • • : „ • • . - . . 
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De másként is kivételes állás volt az, melyet 
elfoglalni a kötelesség parancsolt. 

Ha visszagondolok a múlt év első napjaira, 
midőn újra felvéve a megszakadt előleges értekez
letek fonalát, a nagy felelősségű teendőkre vállal 
kőznünk kellett: megvallom, hogy miután teljes 
öntudatával bírtam a pénzügyi tekintetben is ne
héz teendők szakadatlan sorozatának, bizonyos 
merészség kellett hozzá, hogy gyenge vállaimra 
vegyem a pénzügyekkel járó nehéz gondot; de 
erőt adott'azon remény, mely oly fényesen iga
zolva lett, hogy a t. ház méltányolni fogja a hely
zet nehézségeit s megadja — az átmeneti korszak
ra való tekintettel — a rendkívüli 'felhatalmazást, 
melyet nem személyeinkért kértünk és fogadtunk 
el, hanem hazánk ügyében, melyet a hűség egész 
odaadásával szolgálni igyekszünk ; egyhangúlag, 
pártkülönbség nélkül szavazta meg a törvényho
zás az országos határozatot és a 18 törvény ezik-
ket, mely ezen felhatalmazást tartalmazza. 

Hasonló bizalommal kérek elnézést az előter
jesztés hiányaiért, s hiszem, hogy elnézést bizo
nyára, fogok találni a t. ház előtt, a kire hivatalom 
kezdetén az átmenet és. átvétel nehézségeinek ne
hézsége várt, kinek rendkívüli óvatossággal és 
nagy vigyázattal kellett eljárnom, hogy a nehéz
kes gépezet, melynek vezetése rám nézett, minden 
fenakadás nélkül mozgásban tartassák. 

De mindenek felett szolgáljon mentségemül 
az, hogy azon időt, melyet az adóreformok és az 
államköltségvetés gondos előkészitésére kívántam 
volna fordítani, a birodalom két fele közti nagy
fontosságú nemzetközi szerződések megkötésénél 
előkészitó'leg, később pedig az országos küldöttsé
gekkel és a delegatiókkal együtt működve kellett 
eltöltenem. 

Mielőtt elmondanám azon főbb elveket és 
azon irányeszmét, melyek az államköltségvetés 
egybeállításánál vezettek, legyen szabad még két 
tárgyat megemlítenem. Az egyik inkább forma
kérdés; de, mint minden, mi ezen első tárgyalásra 
vonatkozik, fontos, mert előzményt képez a jövőre. 
Nagy fontossággal bir a másik tárgy is, a múlt 
186 7. évi pénzügyi eredményről szóló rövid je
lentés. 

A formakérdés arra vonatkozik, hogy mikép 
tekintse a törvényhozás a budgetet és mikép a 
pénzügyi törvényeket ? A minisztérium hivatkoz- [ 
va az 1848-ki IV. t. ez. 6. pontjára, ugy az 1867-
ki X. t.cz.-re — mely mindkét törvényben költség
vetés iránti határozatról s nem törvényről van szó, 
— azon nézetben van, miszerint az évi költségve
tés országos határozat által állapítandó meg: en
nélfogva a költségvetésről nem terjeszt elő tör
vényjavaslatot ; de különös határozati javaslatot 
sem, mert átvizsgáltatván és végleg megállapit-

tatván az előterjesztett költségvetés egyes tételei, 
a határozat a t. ház által fog meghozatni, a főren
dek hozzájárulásával ő felségének felterjesztetni 
és azután mint országos határozat közhírré tétetni. 

Más tekintet alá jőnek a közterhekről szóló 
törvények : ezek törvényjavaslat-formában tárgya
landók és ő felsége által szentesitendők, ós érvény
ben maradnak mindaddig, mig más törvény által 
meg nem szüntettetnek vagy módosíttatnak, vagy 
mig az idő, melyre hozattak, le nem telik. 

A pénzügyi törvények szerkesztése tekinteté
ben a minisztérium az adott viszonyoknál fogva 
nehéz helyzetben van : mert mig minden más al
kotmányos országban a létező pénzügyi rendszer 
századokon át fejlődött, nálunk ezelőtt 18 évvel 
rendelet utján egyszerre hozatott be. Alkotmányos 
országokban törvények léteznek ; itt a pénzügyi 
rendszer több ezer kormányrendeleten és e rende
letek magyarázatán alapszik, melyeknek egy ré
sze még érvényes, más része ujabb rendeletek ál
tal eltöröltetett. Minthogy alkotmányos fogalmaink 
szerint az adókra nézve is törvény szükséges ; de 
másrészt kellő idő arra nem volt, hogy az uj tör
vényeknél már gyökeres reformokat lehetne élet
be léptetni : az előterjesztendő törvényjavasla
tok az adók kezelésére nézve a létező rendeleteket 
ideiglen törvényesítenék, és jelenben azon in
tézkedések hozatnak ezen törvényjavaslatokban 
indítványba, melyek a közjövedelmek nevezetes 
csonkítása nélkül az adózókra nézve a tehervise
lést könnyebbítenék, a pénzügyi kezelést egysze
rűsítenék és az államjövedelmet biztosítanák. 

Gondoskodtam arról is, hogy azon számtalan 
rendeletek, melyek az adókra vonatkoznak, egy 
rendszeres és könnyebben érthető egészben kime
rítő törvény alakjában összeállittassanak. Ezen 
munkát rövid idő alatt lennék képes a t. ház elé 
terjeszteni, azonban annak részletes tárgyalása 
valóban lehetetlen. Czélt csak ugy lehetne érni, ha 
a t. képviselőház annak átnézését egy bizottság
ra, p. o. az állandó pénzügyi bizottságra bizná s 
annak véleménye alapján egészben a törvény
könyvbe leendő igtatását vagy törvényes erőre 
való emelését határozná el minden részletes vita 
nélkül. Ezen utóbbi módnak az lenne az előnye, 
hogy annak nyomán mind a pénzügyi hatóságok, 
mind a törvényhatóságok, ugy a magánosok is a 
létező adórendszer iránt magokat kellőleg tájékoz
hatnák. 

Egyébiránt, ha az első egyszerűbb módot 
méltóztatnak is választani, a fenálló szabályok 
gyűjteményét kötelességemnek fognám ismerni a 
t. házzal és a pénzügyi bizottsággal közölni s ren
delet utján közhírré tétetni. 

Ezen, esak a főbb reformokat s könnyítéseket 
magokban foglaló, valamint a gyakorlatban levő 
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egyéb rendeleteket is ideiglen törvényesítő tör
vényjavaslatok a következők: 

1. Törvényjavaslat az egyenes adóról. 
2. Törvényjavaslat a bélyeg és illetékek, va

lamint a dijak tárgyában. 
3. Törvényjavaslat a dohány-jövedék iránt. 
4. Törvényjavaslat a szesz-adóról , melyet 

egyébiránt már az april 2-án tartott ülésben volt 
szerencsém benyújtani. 

5. Törvényjavaslat a ezukor-gyártás meg
adóztatása iránt. 

6. Törvényjavaslat a serfó'zés megadóztatása 
iránt. 

7. Törvényjavaslat a bor- és hús-fogyasztási 
adóról. 

8. Törvényjavaslat az arany és ezüst áru-sze
rek finomsági tartalmának ellenőrzése iránt. 

9. Törvényjavaslat a lotteria iránt. 
10. Törvényjavaslat a függő adóságok ellen

őrzéséről. 
11. Törvényjavaslat az állósitott államadós

ságról. 
12. Törvényjavaslat a közterhek behajtásáról. 
13. A jövedék iránti törvényjavaslat. 
Egy 14-ik törvényjavaslatot is terjesztek a t. 

ház elé, mely szerint addig is, mig a beterjesztett 
törvényjavaslatok tárgyaltatván, törvény-erőre 
emeltetnének, a közterhekiránt gyakorlatban lévő 
szabályok május 1-ső napján tul is érvényben ma
radnának. 

A második tárgy, melyről szólani kívánok, 
mielőtt az előterjesztett államköltségvetés elemzé
sére átmennék, a múlt 1867. évi pénzügyi keze
lésre és eredményére vonatkozik. 

Minden budget csak ugy tárgyalható czélsze-
rüen, ha szem előtt tartatnak a múlt évek való
ságos eredményei mind a bevételekre, mind a ki
adásokra nézve. 

Magyarországnak első külön pénzügyi keze
lési éve volt a múlt év; azonban annak eredmé
nyét még most elő nem terjeszthetem, minthogy a 
múlt évben a vég eredmények még a fenállott leg
főbb számvevőszék által könyveztettek és az ösz-
szeállitások még kezemhez nem jutottak. 

Folyó év elseje óta azonban önállóan műkö
dik a m. központi könyvelési osztály; annak bel
sőbb elrendezése akkép vitetett keresztül, hogy az 
év eltelte után legfelebb fél év alatt a számadások 
rendesen összeállíthatók s a törvényhozással közöl
hetők legyenek. 

Azonban a m. pénzügyminisztérium kezénél 
lévő eddigi adatok alapján már azon kedvező ered
ményt jelenthetem, hogy az 1867. évi költségve
tés előszámitásába felvett bevételek összesen véve 
az előszámitáson alul nem maradtak; hogy a bei-

igazgatási kiadásoknál oly takarékosan jártunk el, 
miszerint az előszámitott kiadás a valóságost felül 
nem multa, sőt azon alul maradt; hogy azon összeg, 
mely ezen költségvetésbe az ország saját költsé
gein felül a közös kiadásokra felvétetett, át lön 
szolgáltatva; sőt ha tekintetbe veszszük a biroda
lom másik fele számára tett dohányvásárlásokat, 
tartozásunkon tul is mentünk, mi a végleges leszá
molás alkalmával a m. pénzügyi igazgatás javára 
fog beszámíttatni. 

Továbbá azt is jelenthetem, hogy a jelen év 
három első hónapja alatt a közös pénzügyminisz
ternek átszolgáltatott összegek kétségkívül tesz
nek annyit, mennyi a delegatiók által megállapit-
tatott összegek és az államadóssági évjáradékhavi 
illetékének megfelel. 

Végre meg kell jegyeznem azt is, hogy a 
földtehermentesítési szelvények és sorsolási össze
gek kifizetése minden legkisebb fenakadás nélkül 
és kellő pontossággal teljesíttetett. 

Mindezt teljesíteni nem csekély feladat volt, 
ha tekintetbe venni méltóztatnak, hogy a pénzügyi 
kormányzatot múlt évi marez. 10-én vettem át 
üres pénztárral, midőn a jan. és febr. havi bevéte
lek az előszámitásoknál sokkal csekélyebbek vol
tak, tehát azokat később pótolni kellett; ámbár a 
jövedelmek azontúl is egész az aratás bevégeztéig 
az előszámitáson alul maradtak és a mellett az év 
legnagyobb részében a pénzügyek nagyrészt ha
zai nyelvünket nem értő tisztviselők által voltak 
kezelve, s a hivatalos nyelv behozatala nem kis 
nehézségekkel jár t , mivel hazánkban azok száma 
igen csekély volt. kik szakismerettel és gyakorlat
tal birtak, s csak lépcsőzetesen lehetett ujabb erőket 
alkalmazásba venni; ha tekintetbe veszszük. hogy 
a megyei rendszer behozatala folytán a hatóságok 
részéről kevés kivétellel a pénzügyi igazgatás nem 
részesült a szükséges támogatásban ; s végre a múlt 
idők természetes hagyománya még folyton élt, és 
még most is él. habár talán kisebb mértékben lé
tezik, melynél fogva a közjövedelmek szántszán
dékos csonkítása, sőt megkárosítása vétkes cselek-
vénynek nem is tartatott —pedig alkotmányos utón 
megszabott közjövedelem szándékos csonkitói a 
törvény ellen cselekszenek, s legalább is annyira 
bűnös cselekvényt követnek el, mintha csalást kö
vettek volna el bármely magános helyen—minda
mellett, hogy a pénzügyi vezetés átvétele alkal
mával azonnal megszüntetem az adóknak az utóbbi 
években átalában gyakorlatban volt katonai vég
rehajtás általi beszedését. Azonban az eszközlött 
eredmény az őszinte jó szándék és lankadatlan 
szorgalom mellett sem lett volna elérhető, ha az 
isteni gondviselés oly bő mértékben áldását nem 
árasztotta volna az alkotmányos önállás újjászü
letésének első esztendejében a földmivelő munkás-
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ságának gyümölcsére, s ha a jó terméshez kedve
ző árak és kivitel is nem járultak volna. 

Megemlítvén az átmenet nehézségeit s a múlt 
évi igazgatás eredményeit, áttérek magára a folyó 
évi költségvetési javaslatra. 

Engedje meg a t. ház, hogy ez alkalommal 
elmondjam azon elveket, melyek a költségvetés 
összeállításánál vezéreltek, mind a lényegre, mind 
a formára nézve. 

Mi jelenben, midőn uj államgazdálkodást kez
dünk, először határozzuk meg önmagunk a közter
heket, rendeljük el a hovaforditást, tehát az első 
budget megszavazása által fektetjük le első alapját 
a magyar államháztartásnak. Mint a magánosok 
életében gyakran elhatározó az első lépés, a kiin
dulási pont : ugy a nemzetek életében is minden 
az iránytól függ, melyet az a válaszúinál vesz. 
Teljes öntudatával kell tehát birni azon czélnak, 
mely után törekszünk; mulasztbatatlan kötelesség, 
éretten megfontolni minden teendő intézkedések
nek most és idővel nyilvánuló következéseit, az 
eszközök horderejét; s ha egyszer tisztában va
gyunk az iránt, mit akarunk : akarnunk kell azt 
minden erőnkkel következetesen és állhatatosan. 

Hiányos lenne előterjesztésem, ha ezen első 
költségvetésnél, mely még ugyan valójában átme
netinek mondható, s csak csiráját foglalja magában 
mindannak, a mit a jövő és az azt követő években 
elérni lehet, mely idő alatt minden szükséges re
form már határozott kifejezést nyerhetett, ha el 
nem mondanám azon főbb elveket, melyeket érett 
megfontolás után nem csak irányadóknak, de nél-
külözhetleneknek tekintek: a t. ház fog a felett 
határozni, helyesek, életképesek és ezélszerüek-e 
azon irányelvek, melyekre fektethetni vélem az 
egészséges államháztartást, és ez által megvethetni 
alapját egy virágzó anyagi jobblétnek. 

Bizonyára sokan lesznek, kik a közterhekre 
nézve teendő javaslataimra el fogják mondani, 
hogy jobbat,kedvezőbbet, kevésbbé terheset kíván
tak volna életbe léptetni. Magam is ezt óhajtottam 
volna, mert elméletileg tekintve, tagadhatatlan, 
hogy minden adórendszer közt legjobb az, a mely 
a legcsekélyebb terhet rója az adózóra; de mint 
minden államnál, ugy nálunk is, nem az a hatá
rozó, a mi elméletileg a legjobb, hanem az, a mi a 
létező és adott viszonyok közt a legczélszerübb és 
leginkább elviselhető. 

A czél, melyet a költségvetésnél rendes vi
szonyok között, tehát a háború esetet kivéve, elér
ni kell: mindenekfelett a sulyegyen az államház
tartásban ; köznyelven elmondva, hogy mindenki 
e termen kivül is megérthesse : ne adjunk ki töb
bet mint bevehetünk, azaz ugy állapítsuk meg 
kiadásainkat, hogy azok egyensúlyban legyenek, 
azaz egyenlők legyenek bevételeinkkel; tehát ne 
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legyen deficitünk, ne legyünk arra szorulva, hogy 
rendes kiadásunkat hitel utján fedezzük, azaz adós
ságot ne csináljunk, és ez által azon sikamlós tér
re ne lépjünk, melyen magánosok ugy, mint álla
mok, rendes évi szükségleteik egy részét hitel 
utján kénytelenek fedezni, és a hol többé alig lehet 
megállapodás, teher teher után szaporodik, míglen 
mint hógolyó, mentében mind gyorsabban növe
kedve, az anyagi jobblétet temeti el. 

Ezen elv szigorú keresztülvitele, kivált kez
detben, bizonyára áldozatokba fog kerülni; bizo
nyos önmegtagadást igényel és nélkülözéssel fog 
járni. Ennek azonban alája kell vetni magunkat 
nem csak azért, mert az az előrelátó, józan pénz
ügyi politika követelménye, mert ez feltétele 
anyagi megerősödésünknek ; de követnünk kell 
ezen egyedül helyes utat azon nagy horderejű er
kölcsi eredményért, mely az által éretik el, ha bi
zonyságát adjuk annak, hogy a magyar nép, mely 
eddig harczias önfeláldozó vitézségéről, hazafiságá
ról, ősi törvényei és alkotmányához való hű ragasz
kodásáról volt ismeretes, melyért tűrni, kitartani 
s mindent áldozni képes volt: midőn alkotmá
nyos önáílását visszanyeri, midőn első alkalommal 
van hivatva saját állami háztartását berendezni: 
óvatosan és előrelátólag rendezi be saját államház
tartását; béke idején kettőztetett munkásságra, ha 
kell, nélkülözésekre is kész; el akarja és tudja vi
selni a jelen terheit, mert jól tudja és belátja, hogy 
a pillanatnyi könnyités csak a jövőnek könnyel
mű zálogba vetése által lenne elérhető, hogy ez ál
tal az adósságcsinálás sikamlós terétől tartja magát 
távol, mely végre is előbb-utóbb a nemzet anyagi 
romlására vezetne. 

Meg vagyok győződve,hogy a kik ellenkező ta
nácsot adnának a nemzetnek, rósz tanácsadói lenné
nek : mert melyik tanácsadó tanácsa helyesebb, me
lyik inkább követni való ? azé-e,ki pillanatnyi köny-
nyebbülés szerzése mellett a deficit megörökítését 
hozván be, zálogba veti a jövőt azért, hogy a je
lent kötelessége teljesitésétől elszoktassa? vagy 
azé, ki habár munkát, szorgalmat és nélkülözést 
követel, de jobb jövőt képes biztosi tani ? 

Az egyensúly a bevételek és kiadások közt 
minden jól rendezett magán háztartásban is szük
ségkép irányadó, sőt a magán háztartásnál még 
arra is kell törekedni, hogy kevesebbet költsünk, 
mint jövedelmünk, hogy mostoha évekre legyen 
megtakarítva bizonyos felesleg, hogy a vagyoni 
állapot folyton gyarapodjék, tehát a bevétel feles
leget mutasson ; a jól rendezett államháztartásban 
azonban nem szabad adó utján többet követelni, 
mint a mennyit a rendes kiadások fedezése igényel, 
mert minden forint, mely a közterhek fejében 
követeltetik, a magánosok nélkülözését foglalja 
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magában, nélkülözést saját szükségletének fedezé-
nél, vagy megtakarítások tételénél, vagy hasznos 
beruházások eszközlésénél. 

Mentül több marad meg az évi keresményből 
az adózók kezében, annál virágzóbb lesz az állam, 
annál tetemesebb lesz a tőke-érték gyarapodása, 
tehát annál nagyobb mértékben növekszik az állam 
anyagi ereje s ez által adóképessége. Fonák pénz
ügyi rendszer lenne az, mely a rendes kiadásokon j 
felül g} üjtene pénzalapot, mivel a nép anyagi j 
jobblétének folytonos gyarapodása az állampénz- j 
ügynek legnagyobb biztositéka, a vagyonilag elő- j 
remenő és gyarapodó honpolgárok kezében gyüj- j 
tött érték a legjobb biztosíték a vész idejében : | 
mert a mai hadviselési rendszer mellett, midőn j 
csak nagy költséggel lehet védelmi vagy támadó j 
háborút viselni, csak a vagyonos állam életképes, j 
mely saját önfentartása végett könnyen meghoz- j 
hatja a szükséges áldozatokat; mig egy szegényes ; 
anyagilag sülyedő állam, minden természetes vi
tézsége mellett iá, gazdagabb szomszédok ellené- , 
ben magát megvédeni képes alig leend; tehát ha I 
valamikor , a mi korunkban el lehet mondani, j 
hogy a vagyon ad erőt és hatalmat még védelmi í 
tekintetben is. 

Az anyagi felvirágzásnak tehát első és nélkülöz- 1 
hetetlen feltétele: asulyegyenaz államháztartásban. 

De másrészt hasonló nagyfontosságú elv 
szerint a közterhek egy nemét sem szabad oly mér
tékig fokozni, hogy az által a gyarapodás akadá
lyozva legyen, azaz a közterhek soha magát a 
tőkét, de mindig csak a jövedelem egy részét ter
heljék. 

Hogy ezen kettős czélt, úgymint az államház
tartásban a sulyegyent, a tőkeértéknek nem apasz-
tása, de gyarapodása mellett elérhessük, az életbe 
léptetendő pénzügyi rendszernél a következő há
rom eszközt kell nézetem szerint alkalmazni: 

A kiadások minden nemeinél, s igy a köz
igazgatás minden ágánál a legszigorúbb takaré
kossággal megállapítani azt, meddig lehet menni 
a takarékosságban: nem nehéz feladat. Egy, még 
anyagilag ki nem fejlett, mondhatni, szegény nem
zetnél, melynek nagyok terhei, mely még csak 
most kezdi berendezni állami létét, minden felesle
ges költség vagy fényűzés, menthetlen pazarlás ; 
másrészt azonban a takarékosság nem mehet tul 
azon határon, melyen túlhaladva, maga a czél. 
mely végett a kiadás igényeltetik, czélszerüen el 
nem érethetnék. 

A másik hasonló fontosságú eszköz: a köz
terheknél oly rendszert állitani fel és következete
sen és lépcsőzetesen keresztülvinni, mely szerint 
az adók súlya lehetőleg igazságosan osztassák szét, 
8 azok kezelésénél oly rendszabályok alkalmaztas
sanak, melyek folytán egyrészt az adózók által 

beszolgáltatott összegből a lehetőleg legtöbb foly
jon be az állam költségeinek fedezésére; másrészt 
a behajtási mód lehetőleg kíméletes legyen, és 
végre mindenki egyaránt teljesítse az állam iránti 
teherviselési kötelezettségét, azaz , a többi adófize
tők tulterheltetésével senki ki ne vonhassa magát 
a törvényesen megszabott fizetési kötelezettség 
alól: ezek folytán az államjövedelmi kutforrások 
rendezettek, jól és bizton jövedelmezők, igazságo
san, lelkiismeretesen és kellő takarékossággal ke
zeltek legyenek. 

A harmadik eszköz az anyagi jobblét fejlesz
tésére : megtenni mindent, mit csak lehet, nem csak 
az által, hogy gondoskodjék az állam mindazon 
hasznos beruházásokról, melyek az anyagi és szel
lemi megerősödést előmozdítani képesek, hogy 
segítsen ott, hol a magános munkásság segíteni 
nem képes, teremtőleg hasson a közlekedési eszkö
zök szaporítása, a hitelintézmények előmozdítása 
és rendezése, az ipar, nevelés terjesztése, a közbá
torság biztosítása, a törvénykezés rendezése és a 
belnyugalom szigorú fentartása által; de egyszer
smind engedjen szabad fejlődést a magán munkás
ságnak, hogy mindezen tényezők közreműködése 
folytán évről évre könnyebbüljön azon teher, me
lyet viselni kénytelenek vagyunk; hogy ezen mos
toha viszonyok súlya alatt létezett ország — mely 
pedig a gyors anyagi felvirágzás minden tényezői
vel bir — végre méltó helyet foglalhasson el az 
európai nemzetek sorában, mire főtényező az állam
háztartásban a sulyegyen megállapítása ós jövő
ben szigorú keresztülvitele : mire ismét, mint 
mondám, három eszköz vezethet: takarékosság, 
adóreform és mentül szélesebb mérvben eszközlött 
hasznos beruházások. (Helyeslés.) 

Megfelel-e az általam előterjesztett budget a 
főczélnak, azaz : akiadások sulyegyenben vannak-e 
a bevételekkel, s alkalmazva van-e az általam 
imént elősorolt ezélhoz vezető három eszköz ? 
(Halljuk!) 

Ezen kérdésekre addig is, mig a részletekbe 
mennék át, röviden felelem, hogy az elsőnek, t. i. 
a sulyegyennek megközelítőleg felel meg, minthogy 
az 1.887,000 frt rendes kiadási hiány csak a rend
kívüli bevételek által fedezhető ; azonban kölcsön-
kötésnek szüksége elő nem á l l ; a takarékosság te
kintetében még sok elérhető; egyszerre, az átme
neti korszakban, mindent legczélszerübben intézni 
nem lehetett. Az adóreformokat illetőleg, a kívá
natnak nem egészen felel meg. És ez természetes : 
mert nem szabad a létezőt lerontani, desorgani-
zálni, mig a helyébe állítandó jobbnak előmunká
latai gondosan el nem készültek. A mi végre a har
madik eszközt illeti, a hasznos beruházásokat: an
nak, ugy hiszem, teljesen megfelel a költségvetés. 

Minthogy a főczél, mely után minden jól rendé-



CCXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 16. 1868.) íB 

zett államnak törekednie kell, a sulyegyen, [He
lyeslés) annak meghatározására, vajon valójában 
létezik-e? fontos maga azon forma, melybe az ál
lamköltségvetés öntetik: tiszta és világos-e az ösz-
szeállitás, ment-e minden önámitástól, minden illu-
siótól, a számok mesterséges csoportositásától ? sza
bad legyen ennélfogva azon formára nézve is, 
melyben a költségvetés előterjesztetik, elmonda
nom nézeteimet, annyival inkább, mivel a forma 
maga is és a felállításánál alkalmazott elvek, 
olyan országnál , mely most először állapítja 
meg költségvetését, nagy fontossággal birnak. 

Tévedések leginkább az által követtetnek el, 
ha a rendes és rendkívüli kiadások, ugy bevételek 
is határozott elvek szerint el nem különittetnek; 
különösen ha oly improduetiv költségek is, melyek 
évről évre előfordulnak, egy vagy más ürügy 
alatt a rendkívüli kiadások rovatába soroztainak. 
Hogy ezen hibába ne essünk, a rendes kiadások 
rovatába tartozónak állitám be mindazon kiadást, 
mely az évi rendes közigazgatási költségek fede
zésére megkívántatik ; a rendkívüli kiadások rova
tába állitám egyedül azon kiadásokat, melyek pro-
ductiv czélokra, mint uj értékek teremtésére fordí
tandók, vagy melyek bizonyos meglévő terhek le
rovására igényeltetnek, tehát productiv természe
tűek. Ezek fedezésére szolgálhatnak ismét azon be
vételek, melyek nem évenkint fordulnak elő. Egye
düli kivétel lehet ezen szabály alól a háború esete. 
Ha szigorúan megtartjuk ezen formát most és jö
vőben is, akkor a sulyegj^en valódi leend. 

A másik hiba, mely gyakran elkövettetik, ab
ban rejlik, ha az előterjesztett budget brutto-bud-
get, azaz, ha minden bevételek és kiadások előso
roltatnak : ez által a névleges bevétel sokkal na
gyobbnak mutatkozik s nem enged teljes áttekin
tést. Nem mondhatom, hogy az előterjesztett bud
get egészen netto-budget, minthogy a pénzügyi 
kezelés a rendes kiadások rovatába helyeztetett; 
de minden bevételre nézve, mely az állam vagy ón
ból, mint a kincstári uradalmak, államerdőségek, 
bányászatból foly be, a netto-budget elve van ke-
resztülvive. Hasonló eljárás követtetett a pénzve
rés-, posta- és távirdáknál, melyeknél a valóságos 
felesleg vagy hiány tétetett k i ; az államegyedáru
ságoknál, mint só, dohány, lottó, az előállítási 
költségek levonása utáni tiszta jövedelem vétetett 
fel, csupán az elárusitás költségei foglalnak helyet 
a kiadások közt; a csatolmányok azonban ezen jö
vedelmi ágak kezelésénél előforduló költségeket is 
részletesen előtüntetik. A czél, melyet ez által el
érni kivántam, az is volt, hogy az államköltségve-
tés könnyen áttekinthető és minden be nem avatott 
által is könnyen megérthető legyen. 

A bruttó - budget mindenesetre szebbnek 
mutatkozik, mert sokkal nagyobb számokat tün

tet fel, s Így fokozni képes az állam kutfor-
rásainak gazdagságával a képzeletet, mi a takaré
kosság előmozdítás áranemalegalkalmasabbeszköz. 

A könnyebb áttekintés és megérthetés végett 
a dolog természete szerint kerülni kivántam ed
dig gyakorlatban volt osztályozását a közterhek-
nek egyenes és közvetett adókra,minthogy ezen áta-
lános elnevezés folytán minden, mi nem egyenes 
adó utján hajtatott be, a közvetett adók osztályába 
esik, holott ezen közvetett adók valójában külön
böző természetűek ; tehát természetűk szerint osz-
tályozám három részre, u. m. fogyasztási adók, 
jövedékek és illetékek külön rovataiba. 

A könnyebb áttekintés és rendesebb kezelés 
s különösen a változott viszonyok megkívánták, 
hogy az egyenes adóknál megszűnjenek az egyes 
pótlékok, minélfogva egyesittetvén, bizonyos ke
rek szám szerinti százalékban íordul elő a tiszta jö
vedelem után kiszámított adó-jövedék. Magyaror
szág- és Erdélyre nézve egybe kellett olvasztani 
az országos pótlékot is, a mi az előbbi rendszernél 
fogva oly czélok fedezésére fordíttatott, melyekre 
a központi pénzügyi forrásokból a kiadások folyó
vá nem tétettek. A külön országos alapok fenállása 
és fentartása jelenben többé nem igényeltetvén, az 
országos alapok és országos pótlék, az eddig gya
korlatban volt tételek szerint, egyedül csak Hor
vát- és Tótországokra nézve hagyattak meg, me
lyek országgyűlése országos alapjai felett rendel
kezni és e czélból adókivetési jogával ezután is 
fog élni. 

Csupán a földtehermentesitési pótlék fejezte
tett ki külön Magyarországra, Erdélyre és a társ
országra nézve is, nem lehetvén feladata a minisz
tériumnak törvényhozási intézkedés nélkül a fen-
állott rendszerben változtatást behozni ezen fo:rtos 
ügynél, már azért sem, mert ezen pótlék rendelte
tése nem csak a kamatok rendes fizetése, de egy
szersmind a teher törlesztésére is vettetvén ki. már 
az eddig viselt teher után kisebb vagy nagyobb 
mérvben járultak a teher törlesztéséhez a magyar 
korona egyes országai. A közös jótállási kötele
zettség azonban, mely eddig az egész birodalomra 
kiterjedt, nézetem szerint ezután a magyar korona 
országait egyetemleg fogja terhelni. 

A formát illetőleg meg kell jegyeznem azon 
lényegesebb eltéréseket is, melyek, hasonlítva az 
eddigi birodalmi költségvetéshez, annak formájá
tól eltérnek. Eddig a számvevőségek és nyugdijak 
együtt soroltattak elő : a magyar költségvetés 
szerint a nyugdijak az illető minisztériumok kia
dásai közt fordulnak elő, mivel minden miniszté
rium saját tisztviselői nyugdijazását maga rendeli 
el, a kiadások e különböző szolgálati ágakat ter
helik. A számvevőség uj-évtől fogva a miniszté
riumok közt osztatván fel, az egyes miniszteriu-

11 * 
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mok költségvetését aránylag terheli; a főkönyve-
lési osztály azonban, melynél az összes számadá
sok összefolynak, s mely a kiadások és bevételek 
nyilvántartásával van megbizva, a pénzügyminisz
térium költségvetésében fordul elő. 

Midőn a költségvetés formájára nézve átalá-
nosságban elmondám észrevételeimet, meg kell 
jegyeznem, hogy azért a költségvetés rendezettnek 
koránsem mondható, mivel ezen költségvetés va
lójában csak átmeneti első költségvetés, és se a 
jövedelmekre, se a kiadásokra nézve nem nyújt 
annyi biztosságot, mint kellene, mivel még nem 
lehettek rendelkezésemre azon adatok, melyeket 
másutt az elmúlt évek tapasztalatai nyújtanak. Az 
1866-ik évi zárszámadások még mindeddig rendel
kezésemre nem állottak; az 1867-iki évátmeneti 
év lévén, annak eredményei még ezen most mait 
évnek deezember végéig a legfőbb államszámve-
vőséo-nél könyveztettek, s azok iránti kimutatások 
nem állottak rendelkezésemre. Ezen okokból a 
jövő évre felállítandó költségvetés sem lehet töké
letes; azonban, miután az 1868-iki évről már saját 
központi államszámvevó'ségünk fogja kimutatni az 
eredményeket, azok alapján alakjára nézve az első 
rendes és alapjára nézve biztos költségvetés 1869-
ben az 1870-dik évre lesz előterjesztendő. 

Mindezen tökéletlenségek mellett elmondhatom, 
hogy mind a jövedelmek, mind a kiadások előszámi-
tásának összeállitásánál lelkiismeretes pontosság
gal igyekeztem eljárni, gondosan kerülve a téve
déseket, vagy a várakozásnak meg nem felel
hető túlzásokat. A bevételek előszámitásánál ala
pul szolgálnak azon adatok, melyek a fenállott cs. 
kir. pénzügyi felügyelőségeknél feltalálhatók vol
tak ; a kiadásoknál pedig alapul szolgálnak az 
1867. év lefolyta alatt mutatkozott tételek. 

Minthogy az imént elmondott elveket követni 
kivánom, úgymint: elkülöníteni a rendes kiadáso
kat a rendkívüliektől, a rendes kiadásokat a ren
des bevételek által fedezni, és a jövedelmi előszá-
mitásokat tényleges adatokra , nem túlzott re
ményekre kivánom fektetni: nehéz feladatnak 
mutatkozott e mellett az egyensúlyt megtartani, 
annyival inkább , mert a pénzügyi kérdések 
megoldása folytán a magyar állam nevezetes ter
het vállalt magára. 

Azt hiszem, kislelküek lennénk, ha midőn 
magunk gazdái lettünk és rendezői saját ház
tartásunknak ; midőn tőlünk függ azonnal alkal
mazni az anyagi jobblét előmozdítására vezető 
czélszerü eszközöket: nem birnók elviselhetővé 
tenni az elvállalt terheket. 

Meg vagyok győződve, hogy takarékos bei-
kormányzat, hasznos beruházások tétele és az 
adóknál behozandó reformok által, különösen az 
adóknak czélszerü és lelkiismeretes kezelése mellett, 

minden érezhető adóemelés nélkül a sulyegyen az 
államháztartásban fentartható. Meg vagyok arról 
is győződve, hogy ha a jövedékek-, fogyasztási 
adók- és illetékeknél a lábrakapott megrövidíté
sek, eltagadások és csalások meg-szüntethetők lesz
nek, ha jövedelmi adójokat becsületeién meg
fizetik mindazok, kik arra kötelezvék: nemcsak 
deficit nem lesz, sőt a törvényhozás képes lesz a 
föld- és házadó tételeit nevezetesen mérsékelni. 

A föld-adónál nem teszek javaslatba föleme
lést, csakis a tört számoknak kiegyenlítését a köny-
nyebb számítás végett, mi Magyarországban alig 
tesz egy negyed percentnyit. Erdélyben megma
radna az országos egyenes föld-adó jelen mérv 
szerint, mi a catastralis tiszta jövedelem szerint 
9%-el kevesebb, mint Magyarországban; Hor
vát- és Tótországban megmaradna az egyenes 
adó minden neme a jelenben kiszabott mérv sze
rint. Jelenben a tiszta jövedelemnek minden 100 
frtja után ki van vetve: Magyarországban gyök
adó 16°!0, pótadó 4 % , országos pótlék 66: l00 , 
összesen 20.9S , mi emeltetnék 210i0-re; Erdélyben 
minden 100 frt tiszta jövedelem után 10 % a gyök
adó, 2% apótadó és 0.5% az országos pótlék, 
tehát összesen 1 3 % . 

Atalában véve nem lehet mondani, hogy 
a tiszta jövedelmek kiszámításai túlzottak volná
nak, noha vannak egyes vidékek, melyek a töb
bihez aránylag tul vannak terhelve, s ennélfogva 
helyesebb arányok behozatala és könnyítések 
létesitéséről mielőbb gondoskodni kell. 

Ugyanis : atalában véve egy catastralis hold 
termelésre alkalmas földre esik 

Magyarországban 2 frt 99.2 

Erdélyben 1 „ 25. * 
Horvát- és Tótországban . . . 2 ., 5 1 . 5 

Erdélynél remélni lehet, hogy ha egyszer a 
vasúthálózatba bevonatik és ennek következtében 
kereskedelmi forgalma növekedni fog, a földbir
tok jövedelme is nevezetesen fog emelkedni; ezen 
aránylag csekély 1 frt 25 jövedelem is 9%-ka! 
alantabb van megadóztatva, mint Magyarországban 
vagy Horvátországban. 

A földtehermentesitési pótléknak egyenlő ki
mérése 9 °j0 -kai a magyar korona összes területén, 
ugy hiszem, indokolva van, mivel jelenben Er
délyben e czimen 1.684,000 frthiány mutatkozik, 
melyet Magyarországnak kell fedezni. A horvátor-
szágiföldtehermentesitésipótlék,melyezenévremeg-
marad,tesz 8.96 °|0-ot s egészen fedezi asaját szükség
letet. Ha véghez megy Erdélyben a földtehermente
sitési munkálat, ezen hiány két milliót haladni fog. 

Az egyenes földadóból ezen évben ezen adó 
emelése nélkül nevezetesen nagyobb összeget 
teszek bevételbe, mint a mennyit az említett 1866. 
1867-iki időben az évi átalány kimutat, minthogy a 
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múlt évi jó termés következtében oly nevezetes 
adóelengedések, mint az átalános aszály idejében 
vagy a fagy károk alkalmával szükségesek voltak, 
ez év folytán igényeltetni nem fognak. Ezen kü
lönbség körülbelül másfél milliót tesz. A földadó
ból a jelen évben eló'számitott összeg, mint azt a 
költségvetés kimutatja, 34.850,000 frtot tesz. 

Aházbéradó és a házosztályadó szabályozására 
nézve javaslatom a következő. A házbéradó, mely 
kivettetik a házbérek után, melyekből Buda-Pesten 
15, a többi helyeken 30 °|0 előbb leszámittatik, tesz 
jelenben: Magyarországban 23—30, Erdélyben 25 
—24 , Horvátországban 24—22 százalékot. Erre 
nézve egyformán 25%-ot hozok javaslatba, miből 
179;0 állami, 8% pedig földtehermentesitési adóra 
esnék. A ház-osztályadót igazságosabb és tökéle
tesebb arányba kívánván hozni a házbéradóval, 
ezen fontos adónem tekintetében a benyújtott tör
vén yjavaslatbau az eddigieknél biztosabb szabá
lyokat javaslok alkalmazni. A házosztályadónál 
minden 100 frtbóí 7 0 % a z országos, 3 0 % pedig 
a földtehermentesitési adóra fog előszámittatni. 
A házbér- és házosztály-adónak rendezéséből várt 
jövedelem-növekvés 8—900,000 forintot tehet. 
Az előszámitásba házbéradó fejében 3 millió 
hetvenhétezer, házosztályadó fejében pedig 2 mil
lió kilenczszázezer frtot vettem fel. 

Nevezetes jövedelem-emelkedést várok a jöve
delmi adónál, melynél ugyan semmi emelés a te
lekben elő nem fordul, sőt miután a jövedelmi 
adó pótlékkal együtt eddig 10.05 percentet tett, 
azt kerek számban 10 százalékkal javaslom ezután 
is kiméretni. Ezen 10%"hói 7% országos és 3 % 
földtehermentesitési adóra számittatik. 

A földtehermentesitési kötvények szelvény
adója nem emeltetnék, hanem megmarad ugy, 
mint eddig volt kimérve, t. i. 7 % . 

Azonban gondoskodtam az előterjesztett tör
vényjavaslatban módokról, melyek folytán a magá
nosokjövedelmi bevallásaira nézve,ugy hiszem,ezél-
szerübb eljárás fog megkísértetni, és ennélfogva ha
zánk lakosai azon tekintélyes osztálya is, mely eddig 
hiányos és elnéző eljárás mellett valóságos tiszta jö
vedelmének bevallásánál kevésbbé lelkiismeretesen 
jár t el, igazságosabb arányban fogna az államte-
hernek viselésében részt venni. A javaslat szerint 
a bevallások teljes nyilvánosság előtt mennének 
véghez, és az iránt is gondoskodva van, hogy ki 
nem elégítő bevallások esetében a jövedelem mi
nimális tételének megállapitására az illető fél által 
fizetett lakbér, megtoldva a lakbér 50%-ával , vé
tessék a tiszta jövedelem minimumául. Ez minden 
esetre csekély minimum, mert alig lehet feltéte
lezni, hogy a ki például 1000 frt lakbért fizet, 

annak tiszta jövedelme ne tenne többet 1500 fo
rintnál. 

A jövedelmi adót növelni fogja még azon 
nagyobb intézetek, iparvállalatok és vasúti társu
latok megadóztatása, melyek eddig Magyarorszá
gon lévő üzleteikért is Bécsben fizették a jövedelmi 
adót, de a melyek ezen év kezdetétől fogva a ma
gyar kincstár javára teljesitik adófizetéseiket. Ugy 
hiszem, nem tettem valami vérmes számitást, mi
dőn mindezeknek tekintetbe vétele mellett, a jöve
delmi adónál előálló bevételi többletet, az adótéte
lek minden emelése nélkül, 1 % millióra teszem, s 
ugy hiszem, az előirányzatban kitett 6.500.000 
frt jövedelmi adó be fog jöhetni. 

A személyes kereseti adót a jelen évre még 
kénytelenek leszünk megtartani, mert abból a 
kincstár jövedelme 7.400,000 frtot tesz, noha a 
kivetési kulcs igazságosnak nem mondható, a keze
lés és beszedés pedig sok fáradsággal jár. Egyéb
iránt a kereseti adó szabályozására és gyökeres 
reform behozatalára nézve az előmunkálatok a 
pénzügyminisztériumnál folyamatban vannak, s 
azok a jövő évi budget tárgyalása alkalmával 
elő lesznek terjeszthetők. A személykereseti adó 
7 0 % országos és 3 0 % földtehermentesitési illeték
ből álland. 

A szesz-fogyasztási adót illetőleg megjegy
zem, hogy ezen adónemek jövedelme, melyből 
előbb a magyar korona országaiban több mint 6 
millió frt volt a jövedelem, a múlt évben a vegy
es műtani nevezetes eló'haladás folytán, de főleg 
az erjtartam rendkívüli megröviditése és a kivitel
nél az adótételt haladó visszatérítés miatt két mil
lióval kevesedett. Remélni lehet, hogy az e tekin
tetben benyújtott törvényjavaslat, ha törvényerőre 
emelkedik, ismét meghozandja az előbbi években 
mutatkozott jövedelmet. A törvényjavaslat szer
kesztésénél figyelemmel voltam a gyárok által 
beadott kérvények majdnem minden pontjára: 
ennélfogva remélhető, hogy a jövedelem ezen adó
nemnél, ezen iparág fejlődésének hátránya nélkül, 
a tavalyijövedelemhe* mérve legalább 1 % miilóval 
fog növekedni. Az előszámitásba 5.500,000 frtot 
vettem fel. 

A bor -és husadónál 372,000 frttal veszek 
kevesebbet fel a költségvetésben, mint az 1867-ki 
előirányzatban fel volt véve, miután az 1867-ki év-
valóságos eredményéből ezen kevesebblet tűnik 
k i ; mi a községek irányában felvett kíméletesebb 
eljárásban találja indokát. A borfogyasztási adó az 
előszámitásban 1.923,000 írtban van felvéve, a 
husadó pedig 1.580,000 frtban. 

A söradónál, minthogy annak némi felemelését 
hozom javaslatba, 1 milló frt jövedelmet várok, 
tehát 100,000 frttal többet, mint 1867-ben volt 
előszámitva. 
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A czukoradó változatlanul marad, s a jöve
delmet sem számitom 720,000 írtnál többre; ám
bár a tavalyi gazdag répatermelés és az idő közben 
keletkezett gyárak megnyitása folytán nevezetesebb 
jövedelemszaporodást lehet remélni. 

A só-; dohány- és lottojövedékek 20 millió 
irtot haladó tiszta jövedelmet hoznak. 

A dohány jövedelmét nem tettem maga
sabbra, mint a múlt évben volt előszámitva, noha 
meg vagyok győződve , hogy ezen jövedék
nek nevezetes emelkedését lehetne várni, ha a 
visszaélések oly nagy mérvben el nem volnának 
terjedve. E tekintetben szolgáljon tanúságul azon 
adat, hogy mig 6 évi átalány szerint a Lajtán tul 
minden lélekre 10.07 font fogyasztás esik, az a 
magyar korona országaiban nem megy többre 
5.78 fontnál. Nevezetes adat a tilos dohány-fo
gyasztásra az is, hogy azon idő közben, midőn a 
dohány érni kezd, egész a beváltásig, a fogyasz
tás mindig csökken, és a beváltás után ismét 
emelkedik. Legnagyobb a dohányfogyasztás jú
nius és július hónapokban, és ha ezen 2 hónapi 
fogyasztási arányt rendszeresnek lehetne felvenni, 
s más jövedelmi csonkítások nem fordulnának elő, 
az esetben a dohányjövedéknek közel 5 millióval 
kellene többet jövedelmezni. Jelenben a dohány-
jövedék jövedelme 9.575,000 frttal van előszá
mitva. 

A lajtántuli országok jövedelmei közt a do
hányjövedék aránylag nagy tételt képvisel, nem 
csak azért, mert ott dohány rendesen nem termel
tetvén, az ellenőrzés könnyebb, hanem azért is. 
mert ott átalában a dohány-árak valamivel ma
gasabbak, így például a közönséges pipa-dohány 
fontjának ára Magyarországban 41 kr, az örökös 
tartományokban 50 kr. Ezen 9 krnyi árkülönbség, 
minthogy Magyarországban 13.332,000 font do
hány adatik el évenkint, a bruttó bevételnél 
1.200,000 frt különbséget tesz. Egyébiránt a saját 
használatra való termelés iránt fenálló rendeleteket 
benyújtott törvényjavaslatba felvettem. 

A sorsjáték-jövedék 1.100,000 frtra van elő-
azámitva; tehát 51,000 frttal kevesebbre, mint a 
múlt évi elöszámitásban foglaltatik. Ámbár az 
ezen módon szerzett jövedelem elleni nyilatko
zatra méltó érveket találni nem nehéz, de jelenben 
ezen egy milliót haladó jövedelmet nélkülözni 
még nem lehet, sőt mindaddig , mig a lajtántuli 
részekben a kis lotteriák fenállanak, ezen káros 
játékvágynak fenmaradását akadályozni Magyar
országban sem lehet. 

A sóra nézve a minisztériumnak minden igye
kezete oda terjed, hogy a vám- és kereskedelmi 
szerződés 11-ik pontja, valamint az 1867: XII. 
törvényczikk értelme szerint 8 felsége többi orszá
gainak minisztériumával oly egyességre léphessen, 

melynélfogva a só ára mérsékeltethessék; (Atalá-
nos élénk helyeslés) és jelenthetem a t. háznak, 
miszerint a legközebebbi napokban ezen egyes
séget megkötni sikerült oly alapon, hogy a ma
gyarországi sóaknáknál a só ára 5 frtra lesz leszál
lítható , Erdélyben pedig megmarad a jelenben 
divatozó 4 frt 60 kr 4 és frt 90 krnyi ár. A felső
magyarországi megyékre és a határőrvidékre 
nézve fenálló kedvezményezési árak fentartafni 
javasoltatnak. 

A két birodalmi fél határainál a sóárak akkép. 
fognak megállapittatni, hogy a sóval kereskedés 
az egyik országból a másikba nyereséges ne le
gyen és ez által a csempészetet meg lehessen aka
dályozni. Erre nézve a törvényjavaslatban azon 
kivételes rendszabály foglaltatik, hogy a határok
nál a sóáraknak megállapításánál az illető minisz
tériumok a só árát egész 30 krig alább szállíthat
ják vagy felébb emelhetik, mindaddig , mig azon 
árt el nem találják, mely mellett a csempészet 
nyereséggel nem jár. 

Ezen leszállítás következtében az annyi visz-
szaélésre alkalmat szolgáltató marhasónak ké
szítése meg fog szüntettetni, és remélni lehet, hogy 
az olcsóbb sóárak mellett részint a fogyasztás 
emelkedni fog, részint pedig a nagyban űzött csem
pészet meg lesz akadályozható. Mindamellett ezen 
jövedelmi á g , mely az 1867-ki elöszámitásban 
11 '/2 millió frt bevétellel volt felvéve, minthogy a 
sóár leszállítása az év második felében jövend 
valószínűleg alkalmazásba, a só tiszta jövedel
mét ez évben 10.200.000 frtnáltöbbre nem vehet
tem. Azonban remélni lehet, hogy egy-két év 
múlva a sóbeli bevétel nagyobb fogyasztás folytán 
az előbbi magasságot el fogja érni. Jelenleg a 
magyar korona országaiban egy főre évenkint 
alig esik több sófogyasztás 12—13 frtnál. 

Ugy hiszem, t. ház, hogy ezen a népnek nyúj
tandó könnyebbülést helyeselni méltóztatik. (Ata-
lános helyedés.) 

A bélyeg és illeték jövedelmét nem számí
tottam magasabbra, mint a múlt évi elöszámitás
ban foglaltatik; noha meg vagyok győződve, 
hogy ha elfogadni és törvény-erőre emelni mél
tóztatik az adóbehajtásra nézve benyújtott tör
vényjavaslatot és a megyei hatóságok és törvény
székek és minden rendű tisztviselők kötelességök 
teljesítésében teljes pontossággal fognak eljárni, 
ezen jövedelmi ág is nevezetesen szaporodhatik. 

A benyújtott törvényjavaslatban több rendbeli 
nevezetes könnyités foglaltatik, különösen az 
egyenes örökösödés esetében, a mennyiben az adó
pótlék ezen tételnél elhagyatni inditványoztatik. 
(Atalános helyeslés.) 

A kisebb birtokosokra nézve pedig a tör
vényjavaslat még azon nevezetes könnyebbitést is 

. . / i v •• 
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tartalmazza (Helyeslés), miszerint az 50 hold vagy 
•annál kevesebbel biró földbirtokosok, kiknek osz
tályához tartoznak az összes volt úrbéresek, meg 
fognak kiméltetni az örökösödéseknél gyakorlatban 
volt leltározásoktól és hosszadalmas eljárásoktól, 
(Elénk helyeslés) mert az illeték kiszabása akatastrális 
tiszta jövedelem szerint rövid utón fog megtörténni. 

Úgyszintén remélem, hogy a t. ház jóváhagyá
sával találkozandik azon javaslatom is, mely szerint 
a tudományos intézetek és iskolák jövedelmi adó 
és illetékek fizetése alól fel fognak mentetni. (He
lyeslés.) 

A fémjelzés utáni jövedelem bizonyára cse
kély, úgymint 17,000 forint, és annak alkal
mazása nem annyira jövedelmezés tekinteté
ből, mind inkább az arany- és ezüst-áruszerek ela
dásánál előfordulható csalások megakadályozása 
végett tartatik fen, és ezt feltartani annyival in
kább szükséges, mivel ha az hazánkban meg
szüntethetnék, a jobb hitelű arany- és ezüst-műve
sek áruszereiket a lajtántuli tartományokba len
nének kénytelenek kivinni fémjelzés végett. 

A.z államvagyon tiszta jövedelme 2.859,000 
írtban számíttatott elő, tehát körülbelül 700,000 írt
tal magasabbra, mint az 1867-ki eíöszámitásban 
volt felvéve, miután a múlt év alatt sikerült az 
államjószágok jövedelmeinek növekvését ezen 
összeggel biztosítani. Azonban ezen tiszta jövede
lem még koránsem felel meg azon összegnek, 
melyet idővel várni lehet, ha az utóbbi években 
kötött haszonbéri szerződések lejárnak. Meggyőző
désem szerint az ti Ham vagyonból folyó jövedelem 
évről évre nevezetesen fog emelkedni. Hasonló 
áll az államerdőségekre nézve is. 

A támadható hiány fedezésének egyik mód
jául az egyes jövedelmi ágaknak czélszerü kifejezését 
és szabályozását áliitottam fel, és a fenebbiek-
ben előadtam, minő módokat hozok javaslatba 
és azoktól minő eredményeket várok. 

A másik eszköz a hiány fedezésére: a takaré
kosság, mely kivált kezdetben a kormányzat minden 
ágában alkalmazandó volna. Nem érezhetem maga
mat hivatva, az iránt határozattan nyilatkozni, hogy 
minő megtakarításokat lehetne egyik vagy másik 
közigazgatási ágnál létesíteni; e tekintetben elég 
legyen annyit megjegyeznem, hogy minden igye
kezetem oda terjedt, miszerint egyik legneveze
tesebb közigazgatási ágnál, t. i. a pénzügyi igaz
gatásnál a lehető legszigorúbb takarékosságot 
hozzam be. Erre nézve szabad legyen felemlíte
nem azon tényt, hogy a múlt 1867-ki évben, 
ámbár mind azon ügyek, melyek előbb Bécsben a 
cs. kir. pénzügyminisztériumban intéztettek el, 
Magyarországra nézve is , marczius kezdetétől 
fogva a magyar pénzügyminisztériumra szálltak 
á t : mégis az 1867-ki költségvetés szerint az or

szágos pénzügy igazgatóságok számára határo
zott összegből is 391,372 frtot voltam képes meg
takarítani. A pénzügyminisztériumra vonatkozó 
részletezésből méltóztatnak majd meggyőződni, 
hogy mindenekelőtt a takarékosságot tartottam 
szemem előtt. (Helyeslés.) 

Minő megtakarításokat lehet még az egves 
közigazgatási ágaknál keresztül vinni, arról jelen
ben nyilatkozni nem kívánok, mivel ezen kérdés 
felett is a t. ház fog határozni. Némi tájékozásul 
fog e tekintetben szolgálni az 1867-ik évi elő
irányzat, valamint az 1867-ki évi valóságos ered
ménynek kimutatása, mely két adatot az állandó 
pénzügyi bizottsággal közölni fogok. 

A sulyegyent a rendes kiadások és bevéte
lek közt helyreállítani minden igyekezetem mel
let sem sikerült; azonban remélem, hogy a 
mutatkozó hiány nagyrészt fedezhető lesz azon 
megtakarítások által, melyek az egyes téleleknél 
szükségkép elő fognak fordulni; de az adók, kü
lönösen a fogyasztási adók, jövedékek és illetékek 
lehető jövedelmeinek emelkedése által is. Ezt fel
tennem mindenek felett azon átalános anyagi 
emelkedés jogosít, mely hazánkban a múlt évtől 
kezdve tapasztalható; mire hatással van nem csak 
a legközelebb évi jó termés és nagy kivitel, hanem 
azon vállalkozási szellem is, mely gyorsan fejlő
désnek indult; de végre azon sok millióra menő 
hasznos beruházások sem lesznek hatás nélküliek, 
melyek az állam és egyes társulatok részéről foga
natosíttatni fognak. 

A rendes kiadásoknál még meg kell emlí
tenem azon tételeket, (Halljuk!) melyek ugyan 
nem folynak a pragmatica sanctióból, s ennélfogva 
nem lettek megszavazva a delegátiók által, de 
szorosan véve az ország saját közigazgatási kia
dásaihoz sem tartoznak. Ilyen kiadások: ő felsége 
udvartartási és kabineti irodájának költségei, a 
közös nyugdijak, és a függő s állósitott államadós
ságok kezelési költségei. 

O felsége udvartartási költségeinek, ugy ka
bineti irodájának költségei a szükséglet fele ösz-
szegéig vétettek fel a kiadások rovatába, és pedig az 
első 3^100,000 írttal, a második 36,400írttal. Ugy 
hiszem, hogy a t. ház ezen eljárást helyeslendi. 

A közös nyugdijak iránt lényeges megálla
podás még nem történt ugyan a két minisztérium 
között, s ezen czim alatti összeg csak feltételesen 
vétetett előszámitásba azon fentartással, hogy ez 
iránt az egyességi tervezet előterjesztése után a 
törvényhozás, fog határozni; szükséges volt azon
ban bizonyos összeget előzetesen bejegyezni 
azért, hogy a vég eredmény a fentebbi fentartással 
ki legyen mutatható. 

Az államadóssági kezelési költség fejében 
402,000 frt tétetett k i . mert a függő adósság 
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kezelése, mely közös jótállás alá helyeztetett, kö
rülbelül 700,000 frtot fog ez évben igényleni, s 
ebből a méltányosság elve szerint 200,000 Irt 
fogna Magyarországra esni. 

Az állósitott államadóssági évi járulék a közös 
pénzügyminiszterhez lévén mindkét pénzügymi
niszter által beszolgáltatandó : a minisztérium azon 
nézetben van, hogy a fizetések kiszolgáltatása is 
ezen miniszterre ruháztatván, az az évi járulék % 
°/0 -nak fizetése mellett lenne teljesíthető'. 

Ezen összegnek folyővátétele alól függ, elfo
gadja-e a magyar törvényhozás az ezen tárgyakra 
vonatkozó törvényjavaslatokat azon alakban, mint 
a minisztérium által előterjesztettek. 

A többi egyes kiadási tételeknek indokolása, 
ugy hiszem, a részletes tárgyalás alkalmával az 
egyes szakminiszterek feladata lesz. 

A pénzügyminisztérium költségvetésére nézve 
megjegyzem, hogy, ha tisztán a pénzügyekre 
vonatkozó kiadásokat veszszük fel és összehason
lítjuk az összes rendes és rendkívüli bevételekkel, 
a kölcsönből befolyt összeget ide értve: a pénz
ügyi kezelési költség alig múlja felül ezen bevé
telek 7%-át; mi, párhuzamba téve más államok l 
pénzügyi kezelési költségeihez, túlzottnak nem 
mondható. De remélem, hogy ha egyszer a me
gyei és városi helytartósági rendszer törvények 
utján szabályoztatik, még nevezetes összegek 
lesznek megtakarithatók. Az 1867. évi előirány
zathoz hasonlítva a mostanit, s tekintetbe véve, 
miszerinta pénzügyminiszteri költségvetést jelenben 
több oly tételek terhelik, melyek 1867-ben elő-
számitva nem voltak, mint a központi könyvelési 
osztály, az átmenet miatt felszaporodott nyug
dijak, a selmeczi akadémiának nagyobb szükség
lete, a magyar bélyegek készítése, a határőrvi
déken a lovas pénzügyőrök felállítása stb., a 
jelen eló'számitásban 1 '/, százezer frtnyi megta
karítás mutatkozik. 

A rendkívüli szükséglet és fedezet első tétele 
— értem a hadügyi extraordinariumol 8 millió 
58,800 frtnyi összegben — inkább csak átmeneti 
tétel, amennyiben ennek fedezete a még kölcsönös 
leszámítás alá jövő közös activák által fog fedez
tetni ; sőt azt hiszem, hogy a leszámolás ezen ösz-
szegen felül is fog bizonyos felesleget a jövő évi 
költségvetés javára kimutatni. 

Nem kívánom a t. ház türelmét a rendkívüli 
szükséglet többi egyes tételeinek indokolásával 
tovább igénybe venni, (Halljuk!) mert már úgyis 
hosszura nyúlt előadásom; átalában véve azonban 
megjegyezhetőnek vélem, hogy minden egyes 
tétel czélszerü, s mi legfőbb, maradandó hasznot 
hajtand az országnak, mert valóságos érték te
remtetik általa és egyik vagy másik irányban 
nyilvánult szükségnek fedezésére szolgál. l 

A vajda-hunyadi vár helyreállítása ugyan 
egyenes anyagi hasznot nem hajtand, de erkölcsi 
haszonnak tekintendő, ha nem engedjük pusztu
lásra jutni azon valóságos műemléket, mely hazánk 
történetének oly dicsőséges korszakára emlékezet, 
de melyet idők és elemek megrongáltak; mely 
czélból jelen évre 50,000 frtot hozok javaslatba 
azon észrevétel mellett, hogy ha ezen összeg még 
négy évig engedélyeztetik, ekkor nem csak egy 
nevezetes középkori müvet mentünk meg az enyé
szettől, de mint hálás utódok emléket is emelünk 
egyik legdicsőbb hadvezérünknek és azon nagy 
királynak, kinek kegyeletes emléke annyi század 
után is él a nép szivében. (Atalános tetszés és he
lyeslés.) 

A vasutak- és csatornákra előszámitott 20 
milliót bizonyára hasznos befektetésnek lehet mon
dani; a magyar vasúti kölcsönből ez év folytán 
még annyi összegnek folyóvá tételére számitok, 
hogy a jövő évre 10 millió fog rendelkezésre ma
radni ; tehát a vasúti kölcsön többi részét elhe-
lyezninemtartanámczélszerünek,minthogy azt csak 
a jövő év második felében leend szükséges folyóvá 
tenni. Nem kételkedem, hogy ha addig , mig 
egy hiány nélküli budget fog megállapittatni, s 
azt, hogy a magyar államháztartás a rendezetteb
bek közé tartozik, a tapasztalás igazolandja, és ha 
háborús idők nem állanak be : a még hátralévő 
kötvények a kibocsátási árkeleten felül lesznek 
elhelyezhetők. 

Az elhelyezett vasúti kölcsönnél mutatkozó 
kamatkülönbözetért nem hoztam a jelen évre sem
mit előszámitásba, mert ezen kamatkülönbözet 
magát az építendő vasúti vonalat fogja terhelni, s 
az épitési idő alatti kamatok ugy, mint a kamat-
biztositás mellett épült vállalatoknál is történik, 
mindenkor a vállalat terhére szoktak számításba 
vétetni; mihelyt azonban ezen kölcsönből léte
sített bármely vonal a forgalomnak átadatik s en
nélfogva jövedelmezővé válik, a jövedelem és a 
reá keblezett épitési költség kamatainak külön
bözete az állam terhére fog számitásba vétetni. 

Ezek szerint összeállított államköltségvetés 
végéhez egy mérleget csatoltam, melyben a vég 
eredmények vannak összeállítva, még pedig meg
különböztetve a rendes szükségletet és fedezetet a 
rendkivüli szükséglettől és rendkívüli fedezettől. 

Arendes szükséglet 100,567, OOOfrtot tesz,mely 
fedeztetik 98,680,000 frt rendes bevétel ál tal ; 
tehát a rendes bevétel- és kiadásnál 1,887.000 frt 
hiány mutatkozik. 

Ha azonban azon elvet kívánjuk követni, mi
szerint mindaz, a mi hasznos beruházás vagy tőke
törlesztés, tehát a mi nem improductiv kiadás, a 
rendkivüli kiadások közé sorozandó, ha ezt szigo
rúan követjük : az esetben a földtehermentesitési 
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töketörlesztésnek 2,800,000 frtot tevő részéből 
még levonva az erdélyi hiányt, mi már ugy is a 
rendkivüli kiadások közé soroztatott, s mely tesz 
1,680,000 frtot: valójában 1,120,000 frtot lehetett 
Volna a rendkivüli kiadások sorába áttenni, mi 
által az 1,887,000 frtnyi rendes fedezeti hiány 
767,000 frtra olvad le. 

A rendes és rendkivüli szükséglet és fedezet 
azonban teljesen egyensúlyban van, mivel a 10 
millióban mutatkozó felesleg a vasúti kölcsön foly
tán elö'számitott bevételből származik, melyet csak 
is vasutakra és csatornákra szabad törvény szerint 
fordítani. Ennek leszámításával mindkettő egyfor
mán 135 milliót tesz. Leszámítva továbbá a 
közös aetivákból ez évre számított 8,058,000 fo
rintot, ugy a vasúti kölcsönből beruházandó részt, 
mi 20 milliót tesz : a rendes és rendkivüli bevéte
lek, melyek a közterhek- és az államvagyonból 
fedezendők, tesznek 106,942,000 frtot, vagy ke
rek számban 107 milliót. 

A rendkivüli fedezetnek legnevezetesebb té
tele : az adóhátralékokból várt jövedelem, 6 millió 
372,000 frt, és a bérleti hátralékokból várt 1 mil
lió 245,000 frt. Röviden megemlítem, hogy az 
államnak ezen czimen minő activ követelései van
nak. Az adóhátralékok összege tesz 34,187,800 
frtot, a bérleti hátralékoké 10,351,000 frtot. 

Ezen hátralékok ily nagy mérvű felszapo
rodásának egyik okául tulajdonithatni a múlt né
hány mostoha évet. Mindkettőnél bizonyos összeg 
leírandó lesz, mi iránt a minisztérium annak idejé
ben a t. ház elé törvényjavaslatot fog terjeszteni. I 
Addig is. különösen az elsőt illetőleg, a miniszte- | 
rium azon kedvezményt lépteté életbe, hogy sen
kitől sem kívántatik az adóhátralékokból egy év j 
alatt nagyobb befizetés, mint a mi egy évi adója- | 
nak 50%-át teszi. Ezen intézkedés folytán kedve
zőbb években a lerovás az adózók nagyobb ter-
heltetése nélkül vihető keresztül. Bármily könnyí
téseket kivan a törvényhozás ezen hátrányokra 
nézve életbe léptetni : mégis elegendő alap mutat
kozik a reánk következő néhány év alatt, mig az j 
adóreformok keresztülvitetnek s a sulyegyen állán-
dóul megállapittathatik, a netaláni hiányok fede
zésére, vagy némely hasznos beruházások keresz
tülvitelére. Ezen 44.538,800 forint követelés neve
zetes része azonban beszedhető lesz, mivel a 
fogyasztási követelések, melyek szerződésileg biz
tosit vák, 1,463.700 frtot, a dijak- és illetékeknél 
leginkább a pénzügyminisztérium által engedélye
zett évenkinti törlesztések folytán, a hátralékok, 
melyek jelzálogilag biztositvák, 10,588,000 frtot 
tesznek. A 10,351,000 frt bérleti hátrányok jó 
része is behajtható lesz. Azon tételek, melyeknél 
részben a régibb hátrányok leíratni fognak, az 
egyenes adóknál fordulnak elő; ezen hátrányok 
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tesznek Magyarországban 18,409,000, Erdélyben 
1,879,000, Horvátországban 1.489.000 frtot és 
igy összesen 21,777,000 forintot. A többi követe
lések közt legnevezetesebb tétel a dohányilletéknél 
fordul elő 321,900 írttal. 

Mindezen adatok vonatkoznak az lS68-iki 
első januáriusi állapotra. 

A költségvetést főbb vonalakban elemezve, fel 
lehet venni, hogy a netto-budget elvei szerint a 
rendes bevételek kerek számban 100.000,000 ftot 
fognak tenni, melyből ismét kerek számban esik az 
egyenes adókra 55 %, a fogyasztási adókra 11 %, 
a jövedékekre 2 1 % , illetékekre 10% és az állam-
vagyonra 3 % . Első pillanatra feltűnik azon arány
talanság, mely szerint az egyenes adók a jövede
lemnek több, mint felét teszik: ez is elég világos 
bizonysága annak, hogy az adóreformokat oda 
kell irányozni, hogy a közvetett adók jövedelme
zőbbekké tétessenek s az egyenes adó azon arány
ban száilittassék le, különösen a föld- és házadó. 

A kiadásokból 3 % , tehát körülbelül annyi, a 
mennyit az államvagyon hoz, esik az udvartar
tásra ; az elvállalt államadóssági évjáradékra és a 
közös költségekre esik annyi, a mennyit az egye
nes adók tesznek, u. m. 5 5 % ; a földtehermentesi-
tésre esik jelenben 1 5 % . Ennélfogva marad az 
összes beligazgatási költségekre 2 7 % , miből ismét 
a pénzügyi igazgatás 7 % -ot tesz ; a bel- és igazság
ügy, ide értve Horvát- és Tótország hasonló ter
mészetű kiadásait is, 14%-ot vesz igénybe; minél
fogva a többi kormányzati ágakra alig marad több 
6%-nál. A kerek számban történt számításoknál a 
százalék mindenütt körülbelül ugyanannyi milliót 
fejez ki. 

Meg kell még jegyeznem, hogy évről évre 
nagyobb lesz a vállalatoknak adott kamatbiztosi-
tás, mi ez évben csak 300,000 frtot tesz, úgyszin
tén az állam által tett hasznos beruházások folytán 
igényelt kiadás,minthogyakölesön kamatainak azon 
részét, melyet a beruházások évi jövedelmei nem 
fedeznek, ép ugy, mint a kamatbiztositásnál, pó
tolni kell. Ezen költségek fedezésére legczélsze-
rübben a fentemiitett adó- és bérleti hátrányok 
forditbatók. U g y hiszem azonban, hogy ép ezen 
beruházások folytán az adóképesség nagyobb 
arányban fog növekedni,mint a mennyit az igényelt 
ujabb kiadás teend; de viszont a védelmi rendszer 
átalakitása folytán a jövő budget valószinüleg egy 
uj tétellel is fog szaporodni. 

Ezen rövid elemzés mutatja legvilágosabban, 
hogy Magyarország az anyagi kérdéseknek a múlt 
évben végbement kiegyenlítésénél, a múltból szár
mazott terheknek elvállalásában elment azon szélső 
határig, a meddig mennie lehetett; {lgr<z!)mutatja 
tehát mindazon nyilatkozatoknak alaptalanságát, 
melyek ezen kiegyezésnek tulajdonitják azon ter-

1 2 
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hes rendszabályokat, melyek által az államhitele
zők is érintetnek. 

A múlt idők gazdálkodásának következmé
nye ez, melynek okozói mi bizonyára nem vol
tunk. (Ugy van !) 

Érzem, t. ház, hogy már eddigi előadásom is 
hosszabbra terjedt, mint kellett volna: hosszabbra, 
mint magam óhajtám; mindamellett szabad legyen 
végezetül némelyeket még röviden megemliteuem. 
(Halljuk!) 

Az államköltségvetés, az adó iránti törvény
javaslatok és előterjesztésem bizonyára sok hi
bában szenvednek, s magam is elismerem több 
rendbeli hiányaikat; de ezen átmeneti korszak
ban ez irányban is már lényeges javításokat be
hozni, az első alkalommal a tökéletesbet életbe 
léptetni nem lehet. 

Hadd emlitsem röviden az előterjesztett költ
ségvetés árny- és fényoldalait. (Halljuk!) 

Árnyoldala mindenek felett az, hogy sok czél-
szerütlen adónemet és annak kedvezőtlen kezelési 
módját meg kellett tartani; kivévén a sójö sédeket, 
egyetlen adónemre nézve sem lehetett gyökeres 
orvoslást behozni; s átalán a terheken nevezetesen 
könnyiteni nem lehetett, sőt némelyek igazságo
sabb kiosztása folytán egyesekre valamivel na
gyobb teher is fog méretni. 

A reformok mielőbbi kivitele már most raj
tunk áll; a kormány szándéka ez irányban min
den előmunkálatokat megtenni, s a törvényhozás 
bizonyára fog gondoskodni arról, hogy a közter
heket igazságosabb felosztás, a súlyosak könnyi-
tése, ugy jövedelmi források megnyitása által, 
könnyebben elviselhetőkké tegye. Most részletekbe 
menni s elmondani: a jövőben minő reformokat 
tartanék czélszerünek? felesleges lenne; eddigi elő
adásomban ugy is megérintettem azokat. 

Az adóreformra nézve nézetem szerint legfon
tosabb mind a 14 törvényjavaslat közül az, melyet 
az adók behajtásáról benyujték; a többi javasla
tokra nézve, elfogadtatnak-e azok egészben vagy 
részben ? ujabbakkal pótoltatnak-e vagy nem ? 
arra nagy súlyt nem fektetek, annyival kevésbbé, 
mivel meg vagyok arról győződve, hogy ha va
lamely oly módosítás fog kívántatni, mely szerint 
valamely jövedelmi ág bizonyos összeggel csök
kenni fog, a különbség vagy megtakarítások, vagy 
valamely adónem emelése, vagy mindkét mód 
együtt-alkalmazása által fog pótoltatni, mert ugy 
hiszem, deficites gazdálkodást kezdeni senki kö
zülünk nem kivan. 

He már az adóbehajtásokról szóló törvényja
vaslat elveire nagy súlyt kell fektetnem; s ezek 
leginkább következők: 

A felelősség és a törvény iránti engedelmes
ség oly kötelezettség, melynek nem csak a minisz

terek, de mindenreadü hatóságok és tisztviselők 
alávetve legyenek. (Helyes ! ügy van!) 

Ha valaki, legyen az magános, testület vagy 
hatóság, az államkincstár törvényes jövedelmeit 
tudva és akarattal megrövidíti, az nem csak a tör
vényt sérti s az ellen cselekszik és kártérítéssel 
tartozik, de legalább annyira büntetésre méltó cse
lekedetet kö/vet el, mint az, ki felebarátját káro
sítja meg. (Élínk helyedés.) 

Végre a harmadik elv. hogy minden más 
művelt országok példájára szokjuk meg mi is az 

I állam iránti kötelezettségünket pontosan és önként 
teljesíteni. (Helyes!) A magyar államnak havon-
kint vannak fizetései, az adóbefizetésekre végre is 
a havonkinti befizetés a legkönnyebb és legczél-
szerübb. 

Ha egyszer ezen törvény életbe lép és pon
tosan keresztül is vitetik, ugy hiszem, eredménye 
az lesz, miszerint a közvetett adók nevezetesen na
gyobb jövedelmet fognak hozni, s ekkor álland be 
ideje annak, hogy a földadóval aránylag legin-

| kább terhelt vidékekről a teher-többlet levétessék, 
sőt átalában az egyenes adók tétele mérsékeltes
sék mind a föld-, mind a házadónál. 

Ujabban terhelni a földet, tanácsosnak annyi
val kevésbbé tartanám, minthogy minden ujabb te
her, melyet az ingatlanokra mérünk, annak tőkeér
tékét kevesiti;a földettehát terhelni szándékunk nem 
lehet. Egyébiránt a földadó-reformnál sokkal igaz
ságosabb kulcs lesz a vidéken divatozó becslési 
és eladási átlagokat alapul felvenni: ennélfogva 
gondoskodtam az utolsó 10 évnek erre vonat
kozó adatai egybegyűjtéséről. 

Az egyenes adónál a másik, mielőbb létesí
tendő reform illeti a jelenben fenálló személyes 
kereset- és jövedelmi adót. Megvallom, e tekintet
ben legczélszerübbnek vélem az osztály- és jöve
delmi adó combinatióját; ez által kettős czél éret
nék el : egyrészt a személyes adó nyomasztó 
egyenetlenségei szűnnének meg; másrészt a jöve
delmi adó alól ezen reform által senki sem von
hatván ki magát, a jövedelmi adó-tételt is mérsé
kelni lehetne. 

Igen hosszan kellene szólanom, ha mind el 
akarnám mondani azon reformokat, melyek a köz
vetett adóknál is czélszerüen létesíthetők. A sónál 
megkezdettük a reformot, s ugy hiszem, a többinél is 
fog mód akadni a jövedelmek nevezetes csonkí
tása nélkül a teherviselést könnyebbé tenni; de ez 
alkalommal meg kell jegyeznem, miszerint a sóról 
beadott javaslatomban még fenhagyattak az egyes 
vidékek privilégiumai: nem szándékozván jelen
ben a sóárakat a bányáknál egyformára tenni, 
meghagyattak az egyes vidékek privilégiumai. 
Kezdetben ilyet tenni tanácsos lehet, de egészsé-

• ges államháztartást privilégiumokkal rendezni nem 
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lehet : az adóknál is mindenekfelett álló elv legyen, 
hogy az államban mindenki vallás-, nemzetiség- és 
rangkülönbség nélkül köteles, vagyonához és tehet
ségéhez aránylag, az állam terhei viselésében részt 
venni. {Helyeslés.) 

Másik árnyoldala, hogy sok felesleg es kiadást 
eléggé mérsékelni nem voltunk képesek. Vannak 
kiadások, melyek tekintve hazánk még ki nem fej
lett anyagi erejét és adóképességét, mérséklendők 
lennének; ezen kiadások azonban csak akkor lesz
nek mérsékelhetők s gazdálkodóbban intézhetők, 
ha majd a törvényhozás egy egészséges községi 
és élet-erős helyhatósági rendszert hozand életbe, 
melynél fogva mindazt, mit az állam magasabb 
érdeke végett központosítani nem szükséges, a 
községek és helyhatóságok fogják elvégezhetni és 
saját kiadásaikat az állam felügyelete és végleges 
engedélyezése mellett magok fogják megszavaz
hatni. Ha az egyenes adókat annyival, mennyit 
most a helyhatósági kiadások igényelnek, alább 
szállíthatjuk, s a helyhatóságok fel lesznek jogo
sítva házi adójokat a leszállítás határáig vetni k i : 
ugy hiszem,hogy sok helyt nemcsak egyenesen a 
teher könnyebbülhet, de több más közigazgatási 
költség is lejebb lesz szállítható, s ennélfogva az 
adóteher átalában könnyithető. 

Nézetem szerint csak oly helyhatósági rend
szer lehet takarékos, mely maga magát fentartani 
képes; az olyan ellenben, mely az állam közös 
költségén fogna élősködni, drága és mindinkább 
drágábbá válnék, s előbb-utóbb nagy költsége és 
czélszerütlensége miatt saját sirját ásná meg. 

Forma tekintetében is több hiánva van a 
költségvetésnek, igy például: egyházi, tanulmányi 
és egyetemi czélokra nevezetes dotatiók kívántat- \ 
nak, a nélkül, hogy az egyházi, tanulmányi és i 
egyetemi alapok vagyona és jövedelme ki volna 
mutatva, mit azonban az illető szakminiszter a t, j 
ház kívánságára utólag pótolni fog. j 

De másrészt fényoldalai is vannak a költség- j 
vetésnek. 

Mindenekfelett az, hogy a költségvetés vé- j 
gén látható mérleg szerint az összes rendes és j 
rendkívüli kiadás és bevétel egyensúlyban van, s j 
ha a törvényhozás az adók rendesebb befolyása j 
végett javaslatba hozott törvényeket rövid idő j 
alatt megszavazandja. ugy nem kétkedem, hogy j 
ezen előszámítás a valóságnak megfelelend. A rend- j 
kivüli fedezet tételei sem túlzottak, mert a múlt \ 
évi tapasztalat szerint számitok arra, hogy az ösz- I 
szes bérleti és adóhátrányoknak egy ötödét fo
lyóvá tenni sikerülend. 

Másik nevezetes előnye, hogy a tőke, kamat- | 
szel vények és iparvállalatok uj teherrel sújtatni j 
nem fognak; sőt jövőre sem leszünk azon kény- j 
szerűségben, hogy az állam- s magán-hitelt, és a j 
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, vállalkozási szellemet a tőke megterhelése által 
megingassuk. 

További előnye az, hogy a hol csak lehetett, 
a közterheken könnyítettünk : mi tekintetben nem 
csekély eredménynek mondható a só árának má
zsánkint 2 ft 48 krral való leszállítása; az egye
nes örökösödési díjaknak mérséklése s a kisebb 

• birtokosoknak a hosszadalmas és költséges eljárás-
1 tói megkimélése ; az önhasználatra való dohányter-
l melésnek törvényesítése ; az iskolák és tudományos 
! intézetekre vetett eddigi adó nevezetes mérséklése. 

A teher, melyet el kell viselnünk, bizonyára 
j nagy> ^ ia tekintjük a jelen adóképességét; de elvi-
i selhető jelenben is, csak átérhet oszszuk megigaz-
| ságosan és a szerint, mint azt mindenki viselni 

képes. Azt valójában elviselni tudni, deficit nélkül 
elviselni tudni, hazafiúi kötelesség. 

Mindamellett jó reménynyel foghatunk saját 
államháztartásunk berendezéséhez: oly ország, 
mely 5853 geographiainégyszögmértföldet tesz, s 
annyi termékeny területtel és 15 milliót haladó 

! népességgel bír, gyorsan gyarapodhatik, csak 
I akarja, s igyekezzék fentartani a külbékét s erő-
| sitse meg a belbékét, hogy az uj életre ébredett 
I nemzeti munkásság nem gyanított mérvben szaba

don fejlődhessék. De ne feledjük, hogy ezen fejlő
dés egyrészt a szabad intézmények védelme alatt 
ugyan, de másrészt csak rendezett, nyugodt és 
megállapodott viszonyok közt verhet egészséges 
gyökereket: ennélfogva nagyobb ellenei nincsenek 
az anyagi megerősödésnek s az adóképesség eme
lésének, mint a kik a szabadság alatt a szabadossá
got értik, kik talán akaratuk ellen is arra dol
goznak, hogy az alkotmányos viszonyok meg ne 
erősödhessenek. {Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Ha az isteni gondviselés kedvez, és okosak, 
előrelátók , munkások és takarékosak tudunk 
lenni: meg vagyok győződve, hogy évről évre 
gyors léptekkel fog fejlődni anyagi jobblétünk: a 
bizonytalan jövedelmű föklmivelés mellett erősödni 
fog az ipar ; szaporodni fognak a tőkék ; s nem so
kára eljöhet azon idő, midőn az egyenes adókon a 
törvényhozás nevezetesen könnyithetni fog ; s egy
két évtizedi alkotmányos önállás védelme és a 
magán munkásság fejlődése folytán, a jövő nem
zedék nem fogja érteni, hogy a magyar birodalom 
első alkotmányos budgetjének megszavazása al
kalmával száz milliónyi teher elviselése nekünk 
oly rendkívül súlyosnak látszott. 

Többen vannak még közöttünk is, (Halljuk!) 
kik tagadni akarják, hogy az alkotmányos élet 
mezején is nevezetes gyakorlati lépést teszünk 
előre: ezek irányában szabad legyen megjegyez
nem, hogy az államtudományban sok vitás kér
dés létezik; de az iránt mindenki egyetért, hogy 
annak megítélésére: bir-e valamely ország valódi 
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alkotmányossággal? fenáll-e az alkotmányos fele
lős kormányzat? semmi sem szolgálhat biztosabb 
alapul, mint azon körülmény, vajon gyakorolja-e 
a törvényhozó testület a közterhek megállapításá
nak és az államköltségvetés évenkinti megszavazá
sának jogát. (Igaz! Ügy van!) 

A magyar alkotmány a legrégibb alkotmá
nyok közé tartozik; mégis a magyar országgyűlés 
ezen jogot teljes mértékben most fogja először 
gyakorolni. Nem vonja senki kétségbe, hogy adó-
megajánlásra irott jogai mindig léteztek; de ha 
visszaemlékezünk az 1848. előtti időkre, midőn 
az országgyűlés csakis a hadi adó és subsidiumok 
felajánlási jogát gyakorlá, mig előtte tettleg min
den befolyás el volt zárva a közvetett adónemekre, 
(Igaz!) melyek pedig a népéletbe mélyen behat
nak ; s ha tekintjük, hogy akkor az államköltség
vetés megállapítása egészen ismeretlen volt, és az 
1848. és 1849. időszak alatt is az ez iránti tanács
kozások inkább csak kísérletek voltak: el fogja 
mindenki ismerni, mint eltagadhatatlan tényt, 
hogy a jelen pillanatban, midőn az 1848. és 1867-
iki törvények értelmében a felelős minisztérium, 
ő felsége a koronás király megbízásából, az első 
rendes államköltségvetést szabad elhatározás vé
gett a képviselőház asztalára teszi, ha nem is az 
irott jogok terén, de az alkotmányos élet tényle
ges gyakorlatában nevezetes lépés történik. (Ata-
lános helyeslés és éljenzés.) 

Elnök: Az országos költségvetés, mely a 
pénzügyminiszter űr által beadatott, ki lévén nyo
matva a t. ház tagjai közt szét fog osztatni '). A 
költségvetési munkálat a tizenötös pénzügyi bi
zottság által fog mindenek előtt tárgyaltatni; a 
törvényjavaslatok pedig 2) az osztályok által. Kí
vánják a törvényjavaslatokat fölolvastatni ? (Föl
kiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) Tehát fölol-
vasottakúl vétetnek. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Minthogy 
a törvényjavaslatok egyes tételei is szorosan össze
függnek nmgának a budgetnek egyes tételeivel, 
azt his-em, legczélszerübb volna a pénzügyi bi
zottsághoz utasitni: ez adhat rólok véleményt; és 
későbben a ház ennek véleményét az osztályok
hoz utasíthatja; de most legczélszerübb volna az 
állandó pénzügyi bizottsághoz áttenni. {Helyesléi.) 

BÓnis Sámue l ; Azon törvényjavaslatokra 
nézve, melyek a budgetre vonatkoznak, én is azt 
tartom legüdvösebbnek, ha a tizenötös bizottság
nak adatnak ki. Van azonban ezen törvényjavas-

J) Külön füzetben jelent meg, valamint egyes mellékletei ia, 
"-) Lásd az Irományok 204, 209 —221-dik számát. 
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! latok között egy , t. i. az indemnityt tárgyazó, 
mely nézetem szerint nem a tizenötös bizottság
hoz, hanem az osztályokhoz volna utasítandó. 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Bónís kép-
i viselő úr nézetét én is teljesen magamévá teszen. 

E l n ö k : Ennélfogva, ugy hiszem, az a t. ház 
akarata, hogy a költségvetés a tizenötös bizottsága 
nak adassék ki a törvényjavaslatokkal együtt, és 
ezután tétetnek át az osztályokhoz, kivéve az in 
demnity iránt benyújtott törvényjavaslatot, mely 
mindjárt egyenesen az osztályoknak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

A mi azon törvényjavaslatokat illeti, melyek 
nem sokkal ezelőtt terjesztettek a ház elé. 
ezek közt vannak olyanok, melyek már nem csak 
az osztályok, hanem a központi bizottság tanács
kozásain is keresztül mentek: ezekre nézve tehát 
nincs egyéb hátra, mint hogy tárgyalásra kitüzes-
senek. Ilyen a törvények kihirdetéséről, a keres
kedelmi és ipái-kamarákról, úgyszintén a keleti gö
rög vallású egyház dolgairól szóló törvényjavas-

| lat. Nem tudom, bele egyezik e a t. ház, hogy 
I ezeknek tárgyalása a holnaputáni napra tűzessék 

ki ? (Helyeslés.) 
Eötvös József báró vallásügyér s T. ház! 

Közbejött körülmények folytán az utóbbi törvény
javaslat tárgyalását 14 napig elhalasztatni bátor
kodom kérni. 

E l n ö k : Tehát holnapután csak két törvény
javaslat fog tárgyaltatni, t. i. az ipar- és kereske-

| delni kamarákra és a törvények kihirdetésére vo-
1 nakozó. 

Azonkívül még van két törvényjavaslat, 
| mely az osztályokon már keresztül ment, de a 
j központi bizottság tárgyalása alá is tartozik: egyik 
| a gödöllői uradalom megvétele, másik az állami 
j pénzverdékben veretendő érezpénz iránti tör

vényjavaslat. Ennélfogva kérem a központi bizott
ság t. előadóit, hogy ma délután 5 órakor méltóz
tassanak ezek tárgyalására összejönni. 

Mint értesülve vagyok, a vasúti törvényja
vaslatokra nézve kiküldött bizottság is délután 5 
órakor tart ülést. 

Felké rem továbbá a nemzetiségi kérdésben 
kiküldött, most már kiegészített 40 tagú bizottság 
tagjait, méltóztassanak az országházban délutáni 
4 órakor megjelenni. 

Van még két igazolási eset is. melyek tár
gyalása a t. ház belegyezésével a holnap 10 óra
kor tartandó ülésre hagyatik. 

Az ülés végződik d. u. 1 s/4 órakor. 




