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terium által tett előterjesztményt elfogadom. {He
lyeslés a középen) 

E l n ö k : Szólásra többen nem levén föl
jegyezve, mindenek előtt méltóztassék a t. ház nyi
latkozni arra nézve, hogy a bemutatott és felolva
sotttörvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? Méltóztassa
nak azok, kik átalánosságban a részletes tárgyalás 

alapjául elfogadják, fölállani. [Megtörténik.) A mi
nisztérium által bemutatott törvényjavaslat átalános
ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatott. 

Miután indítvány adatott be, melynek kinyo-
matása el van határozva, s mely még ma szét fog 
osztatni: ennélfogva a részletes tárgyalásba a t. ház 
holnap fog kezdeni. 

Az ülés végződik d. u. 12' /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 . 

Tálgyai : Perczel Mór és társai a honvédelmi rendszer iránt interpellálják a kormányt. Kuba János és id. Zichy József 
gr. az 1866-diki hadi károk megtérítése iránt interpellálják a kormányt, mire ez felelel. A hányad iránti törvényjavaslat részletes 
tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andfássy 
Gyula gr,. Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b.; ké
sőbb Eoi'vát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. .70% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos, az ellenszó
lókat Csengery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

RadiCS AkOS j e g y z ő (olvassa a deczember 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; A jegyzőkönyv szerkezete ellen sen
kinek nem levén észrevétele, a jegyzőkönyv hite
lesítve van. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, Perczel 
Mór zalaegerszegi képviselő úr kivan szólni. 

P e r c z e l Mór (a szószékről): A méltóságos el
nök úr és a t. ház engedelmével egy interpellátiot 
kívánok a minisztériumhoz intézni, különösen pe
dig a miniszterelnök úrhoz úgy is, mint honvédel
mi miniszterhez. 

Egy eszmének valósítása iránt kívánok fel
szólalni, melyet áhitatos alázattal ugyan az isteni 
gondviselés irányában, de — büszke öntudattal 
merem állítani — egész életpályámon át mint ve 
lem születettet s bennem megtestesültet ápoltam. 
Ez eszmének valósítása iránt kívánok fölszólalni 
melynek életbe léptetésétől valamint a felséges ural
kodó háznak biztossága és jövendője, ugy magyar 
hazánknak jólléte, jövő dicsősége, sőt mondhatom, 
talán egész Európának közel jövője függ. 

Ezen eszme egy magyar hadsereg felállítása. 
Ezen eszme valósítására nézve már régen — 1842-
ben — mint azt egy pesti hírlapnak azon évben 
és azon időben megjelent hasábjai tanúsítják, talán 
első az országban, indítványt tevék, t. i. a nemzeti 
védelemről való gondoskodásra nézve. Ezen indít
ványt nem egy megyei gyűlésben, sőt az 1843. és 
44. években, midőn Tolna vármegyét voltam sze
rencsés képviselhetni, különösen pedig az oly ne
vezetes 1848-49. rázkódtatások közepett a márczi-
usi napokban élénken ajánlottam a nemzet figyel
mébe , ismételve és ismételve követeltem annak 
teljesítését. 
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Nincs nemzet Európában, talán a legapróbb 
sem, melynek nem volna hadserege. Azon nem
zet, a melynek nincs hadserege, megérdemli ta
lán a nemzetiség nevezetét, de nemzetnek, poli
tikai nemzetnek magát soha sem nevezheti; (He
lyeslés) lehet könyörület ós gúny tárgya, de tekin
télyt, befolyást még saját ügyeire sem fog, még 
kevésbbé pedig az európai eseményekre gyakorol
hatni. {Helyeslése) A kis Szerbiának, a csaknem ré
gen alakult, sőt még ma is még csak alakulásban 
levő Romániának van hadserege, nem szólva Bel
giumról és Svajczról, pedig mind a kettő neu
trális állam, mindkettő Európának közös pártfo
gása és gondoskodása alatt áll, mégis van hadse
rege. És főbb teendői sorába számítja hadseregé
nek bővitését és existentiájának a hadsereg általi 
biztositását. Holott mi magyarok, azon dicső és 
rendkívüli ezredéves multunk, mely méltán sora
kozik Európa legnagyobb és legnevezetesebb or
szágai történetéhez , mi magyarok, a közel múlt 
dicsteljes 1848 és 49. események után, még e mai 
napig is hadsereggel nem bírunk. 

Távol vagyok attól, hogy erre nézve bárki
nek is, és különösen ezen országgyűlés képviselő 
testületének szemrehányást mernék tenni. Valósá
gosan bűnt követnék el, ha azt mondanám azon 
transactióról, mely ezen évben köttetett és az 1867. 
június 8-kai szertartás által szentesittetett, hogy ezen 
transactio a nemzetet elvesztette, vagy lényeges 
jogait feladta volna. {Helyeslés középen.) Ezt senki 
sem állithatja, legkevésbbé oly egyén, ki még fele
lősséggel tartozik az iránt is, miként kezelte a nem
zet ügyeit 1848 — 1849-ben, és miként sáfárkodott 
azóta a nemzet dicső hírével, melyet a nemzet 
drága élet vérén vásárolt meg. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Nem 1867-ben Ion elvesztve a nemzet! De 
nincs is a nemzet elveszve, hanem inkább meg 
van indítva az új élet, az átalakulás; és ezen 
átalakulás müvét kívánjuk mi befejezni. (He
lyeslés középen.) Ha. és a mennyiben elveszett, vagy
is ha elveszett volna a nemzet: ez csakis 1849-ben 
történt volna. Ezen új átalakulási müvet pedig, a 
regeneratio, a nemzeti jogok visszaszerésének 
munkáját biztosítani csak egy magyar hadsereg
nek felállítása fogja. (Helyeslés.) Vannak a nemze
teknek, vannak minden népnek elidegenithetlen 
politikai jogtulajdonai, melyeket senkinek sincs 
joga tőle elragadni, senkinek sincs joga, még egy 
majoritásnak sem, feladni. Ezen elidegenithetlen 
és sarkalatos jogok közé tartozik a nemzet gondos
kodása önvédelméről vagyis, mint rövid szóval ne
vezni szoktuk, a hadsereg. 

De nem csak a nemzeteknek sarkalatos jogai 
szerint illet meg bennünket a magyar hadsereg, 

hanem még az 1867-iki törvények értelmében is. 
Mind ezen legislatio feladata, úgy a magyar minisz
térium iegfőbb kötelessége a magyar hadseregről 
való gondoskodás. Az 1867-iki 9-ik t. ez., mely a 
48 ezernyi ujonczfelajánlást tartalmazza, kimond
ja, hogy a felajánlást minden további következtetés 
nélkül teszi. Az 1867-iki 11-ik t .ez,, mely a nem
zetőrségről szóló 1848-iki törvényezikkelyt felfüg
geszti, nyíltan kijelenti, hogy ÍSzt csak addig és 
akkorra teszi, míg a honvédelemről gondoskodva 
nem lesz. És én azt gondolom, hogy ezen feltételben 
ki van jelölve azon eszme is, hogy a nemzet felté
telül kitűzi a hadseregről való gondoskodást s 
hogy a kormány feladata lészen a nemzet ezen kí
vánságát teljesíteni. De ott vannak különösen az 
1867-iki ] 2-ik törvényezikk. 11-ik, 12 és 13 ik sza
kaszai. A 11-ik szakasz, midőn hivatkozva a feje
delmi jogokra, az uralkodónak átadja vagy inkább 
elismeri azon jogát, a magyar hadsereg feletti ve
zérletet s annak balszervezetét illetőleg, más oldal
ról már nyíltan kimondja a „magyar hadsereg" 

I szót. Nem szól ez magyar katonaságról, nem ezre-
j dekről, de még magyar ezredekről sem, hanem 
1 nyíltan magyar hadseregről. Pedig ki merné azt 

tagadni, hogy minekünk actu nem csak hogy nincs 
nemzeti seregünk, de még magyar ezredeink sin
csenek ?' A nevet viselik, de se a vezényszó . se 
a lobogó, mely alatt állanak, nem magyar. Ott van 
továbbá a 12. tezikkben a 12-ik szakasz. Ebben 
az ujonczállitásról, a katonaság élelmezéséről és 
szállásáról van szó. Mindezekre nézve az ország 
fentartja magának az országgyűlési intézkedést, és 

j még hozzá oda jegyzi, hogy feltételeket is köthet 
I hozzá. De ott van különösen a 13-ik szakaszban 

nyíltan kimondva és jelölve, hogy a magyar nem
zet fentartja magának a védelmi rendszernek meg
állapítása és átalakítása körüli törvényhozási intéz
kedést és befolyást. Én tehát azt gondolom, két
kedés nélkül ki merhetjük mondani, hogy az 1867-
iki törvényhozás az államiság ezen első és leglé
nyegesebb postulatumát, a hadsereget, nem hogy 
fel adta volna, sőt azt nyíltan és határozottan ki
jelölve a magyar legislatio gondoskodásának tár
gyául tűzte ki. 

Én alkalmat kívánok e tekintetben adni a 
magyar minisztériumnak, hogy nézetei és czélzata 
iránt, mezekke l ezen fontos tárgyra nézve visel
tetik, e ház eló'tt nyilatkozzék. Ezen interpellatio 
által részemről, és azon képviselő bajnok társaim 
részéről, kiknek nevében és egyetértésével ezen in-
terpellatiot a ház asztalára, letenni szerencsém lesz, 
nem szándékozunk a minisztérium irányában e te
kintetben valami ellenséges állást elfoglalni, sőt el
lenkezőleg — tekintve azon igen kényes állást, me
lyet elfoglal — ez igen kényes tárgyra nézve szán
dékunk inkább működését könnyíteni, és neki mó-
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dot szolgáltatni, hogy e részben is hivatását telje
síthesse. 

Épen oly kevéssé van szándékomban, és 
képviselőtársaim szándokában, kiknek nevében is 
ez interpellátiot teszem, az országban valami iz
gatást előidézni, vagy épen a felséges uralkodó 
ház s az uralkodó fejedelem irányában bárminő 
tekintetben is oppositiot formálni. (Hehjeslésjobbról.) 
Hisz, kérem, nem csak a nemzetnek van érdekében 
ezen kérdésnek szerenesés megoldása, de — 
mint már emlitém — magának a felséges uralkodó 
háznak is. 

A mióta az utóbbi rendkiviili esetek következ
tében Ausztriának állása mind Németország, mind 
Olaszország- irányában lényegesen változott, azóta 
Magyarországnak és a magyar nemzetnek érdekei 
és kül politikai viszonyai is lényeges módo
sulást szenvedtek. Az sem tagadható, hogy azon 
kormány és hatalom irányában is, mely existen-
tiáját hajdanában oly politikához kötötte, minőnek 
czélzata nem vala más, mint más népek meghódí
tása, más népek szabadságának elgázolása: most, 
midőn ugyanazon hatalom, kiszorítva ezen eddigi 
politikája működési teréről, hogy most, midőn ezen 
hatalom, mely egyrészt Németországban, más
részt Olaszországban terjeszkedve, ezen népnek ép 
úgy nemzeti existentiáját veszélyeztette, mint sza
badságukat elnyomta, akarva nem akarva ellen
kező irányzatra kényszerült; mióta minden meg
változott kül- és bel viszonyaiban: Magyaror
szág és a magyar nemzet politikája is lényeges mó
dosulásnak indult, és kell hogy induljon. 

Nekünk ma már épen úgy érdekünkben van 
az éjszaki hatalom terjeszkedését akár az aldunai 
tartományokban, akár a Kárpátok felé meggátolni, 
mint magának a fejedelemnek, valamint életkérdés 
ránk nézve is mindent elkövetni , hogy a német 
hatalomnak terjeszkedése Ausztria ellenében to
vább ne növekedjék. Örülünk és kell is örülnünk, 
mint szabadságra vágyó nemzetnek, a nagy Né
metország egységének és ezen egységből folyó 
boldogságának. De amilyen veszedelmes lenne re
ánk nézve az, ha az éjszaki hatalom közelebb tö
rekednék hazánk területéhez, ép ixgy nem lehet 
érdekünkben az sem, hogy Németország végre a 
Lajtáig terjeszkedjék és ott szabja meg határát. 
Ugy, hogy mondhatom, annyira megváltozott min
den magyar hazafinak a külföld irányában politi
kája és gondolkodásmódja, miként nekünk is 
utolsó garasunkat és emberünket kell föláldoznunk 
arra nézve, hogy azon birodalomnak, melyet oszt
rák birodalom név alatt ismerünk eddig, de a 
tttelynek mi nem csak kiegészítő részét képezzük, 
hanem mondhatni, a melyben úgy törvényeink, 
mint politikai fontosságunk szerint független 
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politikai állást kell elfoglalnunk, mondom, ezen 
birodalomnak, a felséges uralkodóház birodalmá
nak ezentúl legkisebb csorbítását se engedjük. 
(Helyeslés.) 

Vannak ezenfelül más igen fontos érdekek, 
melyek itt tekintetbe veendők : ott van Ausztriának 
zilált állása. Ki merné tagadni, hogy egy nap ese
ménye oly rázkódtatást idézhet elő, melyhez ké
pest a 48 csak törpeség volt ? ki merné tagadni a 
keleti kérdés megoldásának fontosságát, mely nap
ról napra mindinkább előtolakodik ? A viharok elő
jelei méltán aggodalomba ejthetnek mindenkit, s 
különösen minket magyarokat, kik a viharok elle
nében épen semmiféle előkészületekkel nem bí
runk. 

Vajon érdekében lesz-e a felséges uralkodó 
háznak, ép ugy mint a magyar nemzetnek is, hogy 
ismét azon nyomorult szerepet játsza el a keleti 
kérdésben, mely egyszer oly nyomorult és káros 
eredményekre vezetett 1821 körül '? Mindenikünk 
ismeri a hires bécsi szerződéseket, azon szerződé
seket, melyekre III-dik Napóleon azt monda az 
auxerrei mairenek: .,les traités détestés." Ezek
nek keletkezése, fejtegetése 1814. novemberben 
történt s 1819. novemberben végeztetett be, 
ekkor írták alá a „Wiener Schlussactét". Nem 
szólok ezen egyezkedéseknek az emberiség és a 
népik iránti ellenséges természetéről. Annyi bizo
nyos, hogy alig írták alá ama szerződéseket: Euró
pában a népek nemhogy legkevésbbé is kielégítve 
találták volna magokat, vagy hogy megízlelték 
volna adományaikat: mondhatni azon élet halál 
harczot kezdették meg. mely élet halál harcz 50 
év alatt mondhatni rongyokká téjDte ugyanazon 
szerződéseket, s minciazon népeknek, melyeket 
e szerződések rablánczokba vertek, felszabadulását 
eszközölte. Alig írták alá a szerződő hatalmak, még 
a toll sem száradott meg, s már elkezdőttek az 
olasz, nápolyi s görög felkelések. E történeti 
tényeket ép azért akarom a t. ház figyelmébe aján
lani, mert analógiában állanak a mostani esemé
nyekkel, s mintegy megelőzői, előidézői a bekövet
kezhető katastrophának. Troppauban, Veronában 
ültek még a heilige Allianznak tagjai, proclamal-
ták a népek szabadsága elleni egyezséget, s egy
szerre csak mint a villám megüti őket a hír, hogy 
1821-ben Grermanos érsek Patrosban kitűzte a 
görög felszabadulás zászlóját. Mily nyomorult sze-
reue volt Ausztriának e korszakban 1821 — 28 közt! 
különösen a magyar királynak! Magyarország 
érdekében föladata lett volna azon bonyadalmak 
közé lépni, melyek kifejlődése Törökországnak 
tökéletes felborulását fogja előbb-utóbb következ
tetni ; elhatározott állást kellett volna foglalnia már 
akkor azon mozgalomban, mely legelőször is Görög
ország, nyomban Oláhország, utóbb Szerbia felsza-
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baditásátésemancipalásáttüzteki feladatául,nem pe
dig tétlenül néznie az orosz kormány cselszövő mű
ködését. De mig az orosz kormány a vallás minden 
erejével, pénzzel és emiszáriusokkal felizgatta a 
török birodalom keresztyén lakosait: addig Met
ternich szerencsétlen politikája Magyarország el
nyomásával bíbelődött s kiadta azon híres és 
ominosus 1821 — 23 ki pátenseket, melyek ha a 
nemzet részéről kellő resistentiával nem találkoz
nak, Magyarországnak halálos csapást adhattak 
volna. És mi lett következése az osztrák premier 
fonák politikájának? Az, hogy 1826-ban már Ang
lia és Francziaország szerződést kötöttek Orosz
országgal, melynél fogva Görögországnak király
sággá alakítása és a török birodalom alól felsza
badítása kijelentetett, és az 1827-ben és 1828-ban, 
különösen a navarini ütközet után, a görög király
ság valósággal létre is jött. Ausztria pedig tökéle
tesen kijátszatva, a világ nagyhatalmai általigno-
ráltatva és a felszabadulásukért harczoló népségek 
sympathiáit elvesztve. még azon szerződésekben 
sem vehetett részt, melyek a lényeges változások 
keletkeztet és bevégzését foglalják magokban. 

Azt gondolom , hogy Ausztriának ezt ismé
telnie nem szabad. Ez míg végleges felbomlását 
fogná egyrészt elodázni a török birodalomnak, 
másrészt az ausztriai birodalom, különösenMagyar-
ország érdekeire nézve rendkívül veszélyes lenne. 
A felséges uralkodóháznak és Magyarországnak 
határozott állást kell elfoglalnia a keleti kérdésben, 
nem siettetnie ugyan a török birodalom felbomlá
sát, de más részről nem is gátolnia teljes kifejlő-
désöket és felszabadulásokat azon népeknek, me
lyeknek az isteni gondviselés épen ugy kijelölte 
a szabadságot és nemzeti függetlenséget, mint ön
magunknak. Nem tagadom, hogy kényes a sok 
mulasztás után a mostani kormányférfiak állása, 
mert nehéz a mulasztásokat helyrehozni; de azt, a 
mi a múltban történt, nem szabad többé ismételni. 
Nem szabad egy perczig tétovázni, hanem határo
zott állást kell sietve elfoglalni. Magyarország és a 
felséges uralkodóház semmi esetre sem engedheti 
meg, hogy az Al-Dunát, mint 1848-ban is megtör
tént, orosz hadsereg szállja meg. 

De miképen fogja mindezt teljesíteni a felsé
ges uralkodó, miképen fogjuk mi teljesíteni azon 
missiot, uielyre hivatva vagyunk a bonya-
dalmak közepett: tán fegyvertelenül, ugy a 
mint most vagyunk ? midőn inkább őrizet alatt 
ál lunk, mintsem nemzeti hadsereggel rendelkez
nénk. Ezen missiot nem csak teljesíteni nem, de még 
megkezdeni sem bírhatná a magyar nemzet és kor
mánya máskép, mint ha erős és jól szervezett, a nem
zet szellemét meg-testesitő hadsereggel rendelkezik. 
És valóban a most uralkodó fejedelemnek nem 

lehet szebb és dicsőbb feladata, mint hogy a 
maga kezébe veszi és kezdeményezi az ezen ma
gasztos missio teljesítésére s az üdvös feladat vég
rehajtására szolgáló eszközök létesítését, ha maga 
és kormánya kezdeményezi a magyar hadsereg 
felállítását. 

T. ház! Az interpellatio, melyet a t. ház fi
gyelmébe kívánok ajánlani, a következő: „Van-e 
szándékában a magas minisztériumnak közelebb 
és pedig még a jelen év folyama alatt , az ország 
elidegenithetlen sarkalatos jogai és az államiság 
elutasithatlan követelményei szerint is, de külö
nösen az 1867. IX. ,X. és a XII. t. ez. 11 , 12, 13 
szakaszának értelmében és útmutatása folytán, a 
magyarországi honvédelmi rendszernek átalakítása 
és megállapítása iránt megtenni a szükséges elő-
intézkedéseket és illetőleg a ház elé törvényjavas
latot terjeszteni?" 

Csak még egy pár szót fogok mondani. A 
kik Magyarországot meg akarják menteni, és a fe
jedelem , kinek kötelességében áll, helyrehozva a 
multat, a nemzet jövőjét biztosítani, mig egy részről 
illő, hogy gondoskodjék a belbátorság fentartásáról, 
másrészt kötelessége és feladata minden külmeg-
támadás esetére is a nemzetet előkészíteni.- egyik 
kezében az evangélium, az igazságszolgáltatás, a 
jogoknak a hon minden polgáraira való terjesztése 
mindazon határokig, mig s mennyiben ez az ország 
integritásával megfér; más részről legyen kezében 
a hatalmas kard, melylyel minden irányban ér
vényt szerezhessen a törvény erejének. De mind 
ezt soha nem teljesítheti hazánk belsejében kül
földi katonasággal. Erre nézve ép ugy erkölcsi, 
mint teljes hatású hatalmat és erőt csak egy nem
zeti hadsereg adhat. 

Mondhatom, hogy szégyenpír futja el arezo-
mat , midőn még ma is látnom és tapasztalnom 
kell, hogy azon nemzet, mely oly dicső sereggel 
bírt csak a közelebbi időkben is , ma tökéletesen 
le van fegyverezve, s ugy belbátorsága fentartá-
sát, mint a kültámadás elleni védelmeztetését egye
dül oly seregtől várja vagy kell várnia, melyet 
magáénak soha el nem ismerhet; holott illő volna, 
hogy a magyar lobogó nem megtámadtatva, hanem 
a birodalom másik részének, az úgynevezett oszt
rák birodalomnak lobogója mellé egy magasságra 
tűzetnék fel. Nem fogna-e a fejedelem hadseregének 
nagyobb hatást és biztosabb győzelmet eszközölni, 
ha e hadsereg kifolyása lesz dicső multunknak és 
képviselője azon szellemnek, mely Magyarországot 
századokon át megvédte? Csak elfogultság mer
hetné kétségbe vonni, hogy az ily hadsereg sike
resben fog szembeszállni a fenyítő viharral, mint 
az eddigi. 
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Ént t. ház! ezért részint a belbéke fentartása, 
biztositása,részintalehetőkültámadások elleni védel
mének szüksége tekintetéből, de még azért is, mert 
minekünk nem szabad, nem lehet a multat meg
tagadni és meggyalázni, nem szabad, nem lehet a 
jelent folytonos aggályok, folvtonos félelem mar
talékául engedni, mert nem szabad és nem lehet a 
jövőt compromittálni: szükségesnek tartom, hogy 
a magyar minisztérium ősi sarkalatos és azért 
senki által el nem idegeníthető és fel nem adható 
állami jogunk érvényesítésére és különösen az 
1867-ik t. ez. rendeleteinek végrehajtására a szük
séges lépéseket megtegye. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Perczel Mór és társai interpellátiojára a kormány 
nevében holnap lesz szerencsém válaszolni. 

Kuba J á n o s : T. ház! Az 1866-iki szomorú 
év még szomorúbb következményeket hagyott maga 
után nem csak az összes birodalomra, hanem egyes 
községekre és illetőleg honunk egyes vidékeire is 
ott, a hol a háború hullámai közé sodortattak az 
egyes községek és illetőleg egyes lakosok, miután 
részint a teljesített szolgálmányok, részint pe
dig a történt károk által nagy mértekben súj
tattak. Ezen szomorú következmények enyhíté
séről gondoskodott a kormány, midőn az illető 
béke megköttetett*, és ennek folytán kiküldet
tek a lajtántuli és hazánk részéről is országos bi
zottságok, melyek a történt károkat megvizsgálják. 
Ezen károk megvizsgáltatván, megállapittattak az 
összegek, melyek részint egyes községeknek, ré
szint pedig magánosoknak megtérítendők. A Laj
tán tu l , mint értésemre esett, valamint egyes 
községek, ugy egyes magánosok is ezen károkért 
az illető kárpótlást már tettleg meg is kapták. Az 
illető magyar honvédelmi minisztérium, f. é. októ
ber 30-kán közhírré tett nyilatkozata szerint, ezen 
károk mennyiségét szintén megállapittatta és az 
illető pénzügyminisztériumot felkérte, hogy ezen 
károk megtérítésére intézkedéseket tegyen. Igaz 
ugyan, hogy a t. pénzügyminisztérium f. é. októ
ber 23-án 52147. sz. a. kelt magas rendelete foly
tán ezen károknak tettleges megtérítéséig az illető 
visszatérítendő összegek erejéig a községekben 
beszedetni rendelt adót megszüntette ; mindazon
által ezzel a czél nincs elérve, mert magánosok 
megfosztatván vagyonuktól, pénzök nem levén, 
vagyonukhoz hosszú idő alatt is jutni nem birnak. 
Nem csoda tehát, ha ezen községek és magán la
kosok számos folyamodványnyal járultak már a 
t. minisztériumhoz, de mindekkoráig siker nélkül. 
Én ennélfogva, miután az ígéret nem elég az üd
vösségre {Derültség. Felkiáltások: Igazság !) hanem 
arra pénz kell, hogy az illetők vesztett vagyonukat 
visszanyerhessék, bátorkodom sá*ját magam , vala
mint id. Zichy József gr. Pozsony megye szent-

KÉPV. II. NAPLÓ. 1865/V v. 

jánosi kerülete képviselőjének nevében egyetem-
leg a t. pénzügyminiszter úrhoz következő inter-
pellatiot intézni: 

Szándékozik-e a t. pénzügyminiszter úr oly in
tézkedést tenni , hogy a múlt 1866-ik évi porosz 
hadjárat alkalmával országunk némely vidékei 
által teljesített szolgálmányoknak és szenvedett 
károknak a hadkár-bizottság által már megállapí
tott megtérítési összege az illetőknek haladék nél
kül utalványoztassék, és illetőleg kifizettessék ? 
(Átadja az interpellatiot.) 

EaŰÍCS Ákos j e g y z ő (fölolvassa Kuba in-
terpellatioját.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. képviselő ur interpellátiojára van szerencsém 
válaszolni, hogy a magyar pénzügyminisztérium 
minden ily utalványozást. mihelyt kifizetése vé
gett tudósittatik, teljes készséggel eszközölni szokta. 
De a hadkárok felszámítása és utalványozása nem 
a pénzügyminisztérium köréhez tartozik. A pénz
ügyminisztérium köréhez az tartozik, hogy minden 
ily tételt, tehát a szakolczai kárt is, mihelyt ösz-
szege az illető minisztérium által utalványoztatik, 
azonnal kifizesse. A pénzügyiminiszterium — 
mint méltóztatott fölemlíteni — miután értesítve 
volt, hogy azon vidéken valóságos hadkár történt, 
azon előnyben igyekezett részesíteni a várost, hogy 
akivetett adókat, melyekkel hátralékban volt, nem 
követelte, míg a hadi károk nem utalványoztat-
nak. Ennyit tehetett a pénzügyminisztérium saját 
hatáskörében. 

Kuba J á n o s : A válasz engem kielégit. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! Az interpelláló képviselő ur ugyan a pénz
ügyminiszter tisztelt barátomhoz intézte kérdését, 
de mivel az a honvédelmi miniszter teendőivel is 
némileg összefüggésben van , én is bátor vagyok 
azon fölvilágosítást adni , hogy a honvédelmi mi
nisztérium részéről, a mint elismerte tisztelt kép
viselő úr is, már régen működik azon bizottság, mely 
a porosz hadjárat által okozott károk felbecsülé
sével és utalványozásával megbízatott. Vajon az 
illető városra nézve ez megtörtént-e már vagy 
nem , azt valóban nem tudom; de hogy átalában 
működik ezen bizottság és igen sok községre és 
városra nézve megtörtént az intézkedés, azt egész 
bizonysággal állithatom, valamint azt is, hogy e 
tekintetben mulasztás nem volt. (Helyeslés.) 

Elnök: Áttérünk a napirendre. 
RadiCSÁkoS j e g y z ő (olvassa a hányadi tör

vényjavaslat fölzetét) 
Csengery A n t a l e l ő a d ó : T. ház! A köz

ponti bízottság a törvényjavaslat fölzetébe fel
vétetni javasolja az 1867-iki XH-iktörvényczikkre 
való hivatkozást, mint a mely által ismertettek el 

34 
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ulyanoknak a pragmatica sancfcioból folyó közös 
ügyek. Ennélfogva a kiigazított fölzet követke
zőleg hangzanék: (Halljuk!) „Törvényjavaslat azon 
arányról, mely szerint a magyar korona országai 
az 1867. Xtl-ik törvényczikkben a pragmatica 
sanctio folytán közöseknek ismert államügyek 
terheit ezentúl viselik." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság módositványát ? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután a minisz^rium részéről történt a törvény
javaslatnak a ház elé terjesztése , van szerencsém 
nyilvánítani, hogy ezen módosítást, mely a tövény 
szavaival él, tökéletesen correctnek tartom és a 
magam részéről is hozzájárulok. 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva ezen felzet így fog módosítatni. 

RadiCS ÁkOS jegyző (olvassa a törvényjavas
lat 1-sö szakaszát.) 

Csengery Antal előadó: Ezen szakaszt a 
középponti bizottság elfogadtatni javasolja. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! Tegnapi na
pon kijelentettem, hogy azon indítványomon kívül, 
a melyet szerencsém volt a ház asztalára letenni, a ta
nácskozás alatt levő törvényjavaslatra nézve még 
több észrevételeim vannak, melyeket a részletes tár
gyalásnál leszek előadandó. Jelesül indítványozni 
kívánok a 4-dik szakasz után egy uj czikket, és az el
ső szakaszra nézve egy módositványt. Bátor leszek 
most a részletes tárgyalás megkezdésénél felolvasni 
azon pótCEÍkket, melyet a 4-dik szakasz után javas
lok, csupán azért, hogy, a mint indítványomat már 
tegnap az elnökségnek bejelentettem,ugy most is ké
sőbbi tárgyalás végett a ház asztalára letehessem. 
Azután módositványomat fogom az első szakaszra 
a tisztelt ház engedelmével előterjeszteni. (Fölol
vassa a 16'8-di': számú irományt.) 

Mődositványom az első szakaszra nézve kö
vetkező: A 138. számú törvényjavaslat első sza
kaszából ezen szavak: ..kölcsönös egyezmény utján 
folté telesen, míg t. i. ő felsége többi országai or
szággyűlésének vég nyilatkozata tudva lesz," ki-
hagyafcván, a 30. arányszám helyett 28, a 70. arány
szám helyett 72 tétessék. 

Indokaim, melyeknél fogva ezen módositvá-
nyomat előterjesztem, következők. 

Kétségtelen, hogy ugyanazon egy államban 
is a honpolgárok az állami közterhek viselésére 
nem fejszám szerint, nem birtokaik becslés és 
osztályozás nélküli holdszáma, vagyis csupán 
területe szerint, hanem össszes tehetségeik és 
adóképességeik szerint kötelezhetők igazságosan. 
Ha két önálló állam kölcsönös védelmi szö
vetségre lép egymással, akkor, az igaz, ezen vé
delemnek költségeit mindenik állam a másik hoz
zájárulása nélkül maga viseli, de egyszersmind ki-
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zárólag rendelkezik minden védelmi eszközeiről, 
és igy a dolog természetes folyama szerint azok
ról csak a nép tehetségének mértéke szerint 
rendelkezhetik, a védelmi eszközöket csak a 
nép tehetsége szerint állithatja elő. Ezen eset
ben is tehát a honpolgárok a külvédelem ter-
heiben csak adóképességök szerint vesznek részt. 
Bármelyike vétessék tehát ezen két szempon
toknak irányadóul azon arány meghatározásánál, 
mely Magyarország és ő felsége többi országai 
közt, a kül- és hadügyi költségek terheinek vise
lésére nézve, megállapítandó, mindig áll az, hogy 
ezen aránynak alapja csak az illető országok adó-
képessége lehet; s ez még inkább áll most, midőn 
közösügyi törvényünk szerint ő felsége többi or
szágai és Magyarország között már nem csupán 
kölcsönös, hanem közös védelmi kötelezettség lé-
tezik. Az adóképesség levén tehát azon kulcs, 

j mely szerint a kül- és hadügyek közös költségei 
Magyarország és ő felsége többi országai között 
megosztandók: annak meghatározására nézve, 
hogy mi legyen az illető országoknak adóképes
sége, ugy Magyarország, mint ő felsége többi 
országai azon szerencsétlenül szerencsés helyzet
ben vannak, hogy az elmúlt években közelismerés 
szerint, mind két országgyűlésnek elismerése sze
rint,! s miként mindegyikünk saját tapasztalása 
után is észlelheti, a közadók a monarchiában az 
adóképesség legszélső határáig, Magyarországban 
azon tul is fölemeltettek. Ha tehát azon arány, 
mely szerint Magyarország a közös költségeket 
ezentúl viselendi, azon arány szerint határozandó 
meg, a mely szerint Magyarország eddig járult a 
közös költségekhez; ha a szerint határozandó meg, 
a mit Magyarország eddig adózott, eddig fizetett: 
akkor, t. ház, megtörténhetik az, hogy Magyaror
szág a közösügyi költségekhez adóképességének 
mértékén tul is járuland; de az nem történhetik 
meg, hogy adó képességének arányánál kevesebbel 
járuljon, és az nem mondathatik, hogy Magyar
ország saját terheit, 6' felsége többi országainak 
túlterhelésével, kárával akarja könnyebbíteni. Azon 
kérdésre nézve, hogy mivel járult egy részről Ma
gyarország, mivel járultak más részről a birodalmi 
tanácsban képviselt országok a mul: évekbea a közös 
ügyek költségeihez, mit és mennyit adóztak"? erre 
nézve az állami összes bevételekről, ugy a közve
tett és közvetlen adókból, mint az állami tulajdon
ból eredetiekről évenkint vezetett számadások 
alapján a minisztérium által több rendbeli kimu
tatások készíttettek, több számitások tét ettek, jele
sül kiszámíttatott először, hogy egy részről Magyar
országnak, más részről ő felsége többi országainak 
mi volt összes bevétele minden közvetett és köz
vetlen adókból és .állami tulajdonból; fölszámitta-
tott, hogy ezen bevételekből mi fordittatott mind-
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egyik részről az illető' országok saját közigazga
tási költségeire, és ekképen kiszámíttatott a marad
vány, a melylyel egy részről Magyarország, más 
részről a birodalmi tanácsban képviselt országok 
a központból fedeztetni szokott állami kiadásokhoz 
járultak. Ezen számlák a Bécsben működött orszá
gos küldöttséggel közöltetvén , azokban némi 
hiány tapasztaltatott. Ezen hiányokat az országos bi
zottságnak egy albizottsága megigazította, és ezen ki
igazított számla az, mely a t. képviselőház minden 
tagjaival az osztályülések megkezdése előtt közölve 
volt. Ezen ekkép kiigazított, de az országos bizott
ság vizsgálatán keresztül nem ment számla szerint, 
az arány, melyben Magyarország a központból fö-
döztetni szokott állami kiadásokhoz ó' felsége 
többi országaihoz aránylag a múlt években já
rult, ugy tűnik ki, mint 27-60, 72'40 irányában. 
Mért nem vezette ezen számítást az albizott
ság maga, miért hagyta befejezetlenül számítását ? 
azt nem tudom: de az általam megigazított ok
ból ugy, a mint előterjesztve vannak, ezen szám
tani eredmény tűnik ki. 

Számításba vétetett ezután, t. ház, hogy egy 
részről Magyarország, más részről ő felsége többi 
országainak mi az összes úgynevezett bruttó be
vétele minden közvetett és közvetlen adókból, az 
adóbehajtására fordított költségeknek és egyéb 
állami kiadásoknak levonása nélkül. Ezen számí
tásból Magyarországra néve28'05, ő felsége többi 
országaira nézve 7 1 9 5 arányszám tűnik ki. 

Számításba vétetett továbbá, hogy egy részről 
Magyarországnak, más részről a birodalmi tanács
ban képviselt országoknak mi volt összes nettó 
bevétele minden közvetett és közvetlen adókból, 
az adóbehajtási költségeknek levonása után, de 
más állami kiadásoknak tekintetbe vétele nélkül. 
Ezen számítás, ha az állami jövedelmekhez a 
vámjövedék is hozzászámittatik, Magyarországra 
28'53, ha pedig a vámjövedék az állambevételek 
számításából kihagyatik, 29" 14 arányszámot ered
ményez. 

Megjegyzendő azonban, hogy mindezen szá
mításoknál az adónak egy nevezetes ága tekinte
ten kívül hagyatott , az t. i., mely az államkötvé
nyek tulajdonosai által az államkötvények kama
taitól és a lotto-kölcsönök nyereményeitől oly 
módon fizettetik, hogy a kamatok és a nyeremények 
kifizetésénél mindjárt az állami pénztárnál levona-
tik. Ezen adó nevezetes összegre rug. 1865-ben 
hét millió hatszázezer forintnál többre ment, és a 
birodalmi tanács küldöttségének saját elismerése 
szerint ezen adónak három ötöde ő felsége többi 
országainak lakosai, mint államkötvény birtoko
sok által fizettetik. 

Ha már most ezen nevezetes összeg számítás
ba vétetik, és azon arányban, a melyben a lajtán-

tuli országok lakosai által fizettetik, ő felsége 
többi országai államjövedelmeihez hozzá számítta
tik — pedig szükséges, hogy hozzá számíttassák, 
mert ez adó oly nevezetes, az adóképességet nagy
ban öregbíti, névszerinti értékben közel 2000 mil
lió frtra tehető, és a mi az adófizetésnél fő, foly
tonosan készpénzben s állandóan jövedelmező 
olyan tőkét képvisel, a melyhez hasonló a magyar 
koronaországokban csak parányi öszvegekben 
van — ha, mondom, ezen adó ő felsége többi or
szágainak államjövedelméhez hozzá számíttatik, 
azoknak arányszáma mintegy fél % -kai növekszik, 
a magyar korona országaié pedig ugyanannyival 
kevesbedik, s akkor az általam említett legnagyobb 
arányszám is, a 29"l4, 28-63-ra száll le. 

Mindezekből, t. ház, kitetszik, hogy azon 
arányszám, mely a törvényjavaslatban foglaltatik, 
magasabb annál, mely a tett számitások bár
melyikéből kitűnik, nagyobb terhet fog róni a 
magyar korona országaira, mint általok eddig vi
seltetett, és igy nagyobb azoknak adoképességi 
arányánál is. Mert, hogy azt is emlitetlenül ne 
hagyjam, azon 3G-as arányszám, melyet az albi
zottság a határőrvidék jövedelmeire minden rész
letezés nélkül átalánosan hivatkozva említ, posi-
tiv alapon nem nyugszik; a küdöttség által legalább 
semmi adattal nem támogattatik, és igy addig, míg 
adatokkal támogatva nem lesz, tekintetbe sem vé
tethetik ; és nézetem szerint az albizottság jelenté
sének azon része, melyben azt állítja, hogy az ál
talam eddig említett számításoknál a határőrvidék 
minden jövedelmei tekinteten kívül hagyattak, 
alig állhat meg, mert közönségesen tudva van, 
hogy a határőrvidék indirect adójának nagy ré
sze, azon jövedelmek, melyek a dohány- és só-
egyedáruságból, a postából, bélyegből, vámokból 
és lotteriából folynak be, régóta már részint a ma
gyar-, részint a horvátországi pénzügyigazgatóság 
által kezeltetnek és szedetnek be : ezek tehát az 
általam említett zárszámadásokban Magyar-, ille
tőleg Horvátország államjövedelmeihez hozzá van-
vak számítva, és azon arányszámok kifejtésében, 
melyeket említettem, factorként működnek, ezekre 
tehát másodszor is még a magyarországi arány
szám öregbítése végett hivatkozni nem lehet. 

Midőn ezek szerint, tisztelt ház! el nem fogad
hatom a törvényjavaslat első szakaszát: részemről 
a közvetett s közvetlen adóknak úgynevezett bruttó 
vagyis az adóbehajtási költségek számba vétele 
nélkül számított összes jövedelmét tartom az adó
képesség leghívebb mértékének: mert azon össze-
gek,melyek ezen bevételekben foglaltatnak, az illető 
adózók által mind megfizettettek, azok évről évre 
pontosan az utolsó fillérig kiszámíthatók, és igy 
biztos számítási alapot nyújtanak ; míg más részről, 
ha az adó nettó számítása, vagyis azon számítás 

34* 
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vétetik alapul, melynél előbb az adó behajtására 
fordított költségek levonandók, akkor számításba 
kell venni az adó behajtására szükséges sok millió 
forintnyi költséget, át kell vizsgálni, egymással 
összehasonlítani az adó behajtásának módját s a 
közvetlen adók manipulatiojának rendszerét, me
lyeknek különböző nemzetgazdasági és egyéb 
viszonyok alatt álló országok és egymástól távol 
fekvő vidékek között, ugyanazon elvek követése 
mellett is, a helyi körülmények közt szükségkép 
módosulniuk kell ; ez pedig sok nehézséggel jár, 
és a biztos számitást lehetetlenné teszi; de az adó
képesség kimutatásánál tényezőül sem szolgálhat: 
mert akkor, midőn az adóképesség meghatározá
sáról van szó, nem az a kérdés, hogy az állam ez 
vagy amaz adó behajtására, például a sónak elő
állítására, vagy a dohány gyártására, mely össze
geket költ? mert ez az állami jobb vagy roszabb 
gazdálkodása szerint különbözőleg módosulhat; 
hanem az a kérdés, mely összeg az, mel}7et az adó
zók valóban befizettek és befizethetnek ? az adózók 
pedig saját zsebökből megfizetik mindazt is, a mit 
a kormány az ő adójokból az adó behajtására 
fordít. 

Ha már most nézetem szerint minden , u g y 
közvetlen, mint közvetett, adóknak összes bruttó-
bevétele vétetik az arány meghatározásánál alapul, 
akkor, mint emiitettem, a magyar korona orszá
gainak részére 28 , ő felsége többi országainak 
részére pedig 72 arányszám tűnik ki ; és ezt 
kérem a t. ház által elfogadtatni, annyival inkább, 
mivel ezen arányszám azoknak mintegy közepét 
és átlagát képezi, melyek a tett különféle számítá
sokból az előadottak szerint kitetszenek. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Az szokott mondatni, hogy azon hat évi cy-
klus, melyre a zárszámlák alapítva vannak , Ma
gyarországra nézve különösen kedvező. En ezt ré
szemről nem tartom , s erre nézve bátor vagyok 
hivatkozni a földadó mennyiségére, mely a múlt 
évtizedben a m. korona országai által fizettetett,hogy 
némileg összehasonlítsam azon földadó-mennyisé
gekkel, melyeket azok azon hat év alatt fizettek, a 
melyekről a zárszámlák szólanak. 1851-ben a ma
gyar korona országainak földadója 13.682,000 , 
1856-ban 16.569,000, 1857-ben 19.272,000, 
1859-ben 20.636,000, a zárszámlák idejére eső 
1861-ki esztendőben pedig már 22,157,000 frt, 
1862-ben pedig 26.416,000 frt volt. A rendkívüli 
évek, melyek, mint mondatik, ezen zárszámláknak 
hat évei között találtatnak, nézetem szerint szintén 
nem érdemlik meg azon fontosságot, mely azok
nak tulajdonittatik: mert a mi az 1861-ki esztendő
ben az akkori viszonyok között be nem fizettetett, 
az 1?62-ben mind busásan behajtatott, miként 
erről a zárszámlák egyszerű megtekintése által 

kiki meggyőződhetik; mostoha évek pedig és nem 
kedvező kereskedelmi conjuncturák egy kiválólag 
földművelő országban, legfőkép pedig hazánknak 
sajátságos éghajlati és földtani viszonyai között, 
kisebb-nagyobb mérvben gyakran előfordulnak, 
azok tehát a számításban egészen soha ki nem 
hagyhatók. 

A terület- és népszám vétethetik, és vétetett 
is már egynémelykor hasonló közös terhek fel
osztásának alapjául oly országok között, melyek
nek nemzetgazdasági viszonyai legalább megkö
zelítőleg egyenlők. De azt kívánni, hogy közös 
terhek a népszám és terület aránya szerint osztas
sanak fel oly országok között, melyeknek gazda
sági viszonyai egymástól annyira különbözők, 
mint Magyarország viszonyai különböznek ő 
felsége többi országainak viszonyaitól, ez oly 
képtelenség volna, mint azt kívánni, hogy egy 
hosszas szenvedések alatt elnyomott férfiú annyi 
terhet viseljen, annyi munkát végezzen, mint egy 
szerencsésebb körülmények között fejlődött, ép, 
egészséges ember, oly képtelenség volna most azt 
kívánni, hogy egy pénzben szűkölködő szegény 
földmivelő annyi készpénzt tudjon előállítani, mint 
egy gazdag pénztőzsér. Ha ily képtelenség elren
deltetnék is. ez maga magát boszulnámeg az által, 
hogy végrebajthatlan lenne. (Helyeslés a bal olda
lon.) Annak, hogy az arány az országgyűlések köl
csönös egyezménye által állapittatik meg, magam 
is súlyt tulajdonitok, nem tagadom, de csak ak
kor , ha az aránynak megállapítása igazságos és 
egyik vagy másik résznek túlterhelésével nem jár; 
különben, ha ez aránynak meghatározása a közös 
fejedelemre bízatnék is, nem lehetne mást feltenni, 
legmagasabb személyének sértése nélkül, mint azt, 
hogy ő ezen arányt igazságosan, alapos indokok
ból kiindulva, részrehajlatlanul fogja meghatá
rozni. 

Végezetül, t. ház! első tekintetre ugy látszik, 
hogy néhány százalék nem nag}^ szám , könnyen 
megajánlható ; de figyelembe veendő , hogy a kö
zösügyi költségnél egy százalék béke idején is 
megközelíthet egy m lliót, háború idején pedig 

| sokkal többre, 4—5-ször annyira rúghat; egypár 
millió forintnak megtakarítása pedig évenkint egy 
szegény és annyi beruházásokra szorult országra 
igen nagy fontosságú. Figyelembe veendő továb
bá , hogy közös terhek felosztásánál az igazság szi
gorú követése a legczélszerübb, legmegnyugtatóbb 
minden oldalról, eredményében legállandóbb. 

Magyarországnak s a tisztelt háznak köte
lessége megadni ő felsége többi országainak 
azt, mit közösügyi törvényében megígért. A 
tisztelt ház nem kívánhatja, hogy '6 felsége töb
bi országai aránytalanul terheltessenek; de vi
szont kötelessége a t. háznak felügyelni arra, hogy 
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saját honunk polgárai ne terheltessenek nagyobb 
teherrel, mint azzal, mi a közösügyi törvény által 
általok felvállaltatott. 

Ez okokból kérem a t. házat, hogy indít
ványomat elfogadni méltóztassék. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Bethlen Farkas gr.: T. ház! Megvallom, 
nehéz helyzetem van jelenleg, midőn Komárom 
város t. képviselője azon állást foglalja el, melyet 
Bécsben — mint az országos küldöttség tagja — 
elfoglalt. Mint ama küldöttség tagjának igenis kö
teleségében állott a t. képviselő urnák, szemben a 
német küldöttséggel, alkudozni, egyezkedni .és 
minél kevesebbre tenni a Magyarország által 
fizetendő összeget; a t. képviselő úr azonban je
lenleg nem állhat ugyanazon álláspontra: mert 
most mint itéló'bÍrónak kell a két bizottság mun
kálata fölött ítéletet mondania. 

Részemről is legigazságosabbnak tartanám, 
ha lehetséges volna, hogy a jövedelemből az or
szág igazgatására fordítandó költségeket vonjuk 
le és az ebből fönmaradandó összeget vegyük föl 
a fizetendő összeg alapjául. De t. képviselőtár
sam legjobban fogja tudni, miért állott el azon al
bizottság ezen alaptól. A t. képviselő úr megyő-
ződhetett, hogy a szerencsétlen emlékezetű 18 évi 
absolutistikus kormány annyira összezavarta a 
számadásokat, hogy azt kitisztázni, igazságosan 
meghatározni szinte a lehetetlenségek sorába tar
tozik. Bizonynyal a tisztelt képviselő úr is be fogja 
látni, ha ezen kimutatási sorozatot átnézi, hogy 
azon zavarból kibontakozni lehetetlen. Az albizott
ság igyekezett kitisztázni a dolgot; de most jelen
ben is vannak oly központi kiadások, melyekről 
tisztán lelkiismeretesen elhatározni, hogy melyik 
félt illetik, a lehetetlenségek közé tartozik. Azért 
az albizottság és a bécsi bizottság ezen alapot el
hagyva, áttért az adóképesség arányára. Ezen arány 
megszabására két mód van : egyik a bruttó, másik 
a nettó jövedelem felvétele. A bruttó jövedelmet 
számításba venni nagyon nehéz dolog volt, miután 
6 év közül csupán két év van, melyből bruttó ki
mutatás létezik. 

Van egy számadásnak kivonata, melyre a 
tisztelt képviselő úr a 28 — 0'52%-t alapítja, de a 
mely a számadásokkal nem egyezik, mert azon 
bruttó tételből több jövedelmi ág ki van hagyva, 
más felől pedig oly jövedelmek vannak betéve, 
melyek nem az adóképességet mutatják. Ki van 
hagyva pl. a sónál a sókezelési bevétel, ki van ez 
hagyva a dohánynál, és a bányacserkészeti ille
ték ; de legfőbb az, hogy mint adóképesség be van 
véve a postabevétel. Én pedig részemről soha sem 
hallottam, hogy a postabevétel adóképesség volna. 
Jövedelem igen is, az állam jövedelme, de nem 
adóképesség. Ha pedig ezt bevették, ép ugy be 
lehetett volna venni a távirdákat; ámde ezt ki tet
szett hagyni ; s ha ezt kihagyták, ki kellett volna 
hagyni a postát is. 

A bruttó jövedelemről, mint említem, csak 
két évi kimutatás létezik, a többi évekről csak 
számadási kivonatok. Ezt az alapot tehát — ismét
lem — felvenni lehetetlen vala. 

Én azt tartom, hogy midőn — mint mondám 
— mint itélő birák állunk itt , hogy meghatároz
zuk azon összeget, melyet a két bizottság egymás 
közt alku utján megállapított, akkor egész számo
kat nem lehet csak ugy oda vetni, mint azt tisztelt 
előttem szóló tévé a 28j/0 -kai, melynek teljességgel 
semmi alapja nincs. (Elénk ellenmondás a bal olda
lon.) Mondom, nincs alapja, mert ha tetszett volna 
a 25 és néhány százalékot venni, annak volna 
alapj"a, mert ezt volt az első fölállítás alapja. (Fel
kiáltások balfelöl: Elfogadjuk a2ö°/0-t!) Én is elfo
gadom ; de ha itélő birák akarunk lenni, akkor 
nem fogadom el, mert mint biró csak az igazsá
got akarom kimondani. 

A 27 —0 50%-nak is van alapja, de 28— 
0.52°/0-nak már nincs alapja, mert ezen számítás
ból oly bruttó jövedelmek hagyattak k i , melyek
nek benne kelllenniök. Hogy pedig bebizonyítsam, 
íme kimutatom, hogy ki tetszett hagyni 1864-re vo
natkozóiaga sóegyedáruságban a termelési bevételt, 
más részről 1864-ből a bánya-cserkészeti illetéket, 
1865-ből ismét a sóegyedárusági s termelési be
vételt , valamint a dohánytermelési és beváltó 
hivatalok bevételeit, de különösen a bánya-cser
készeti illetékeket, míg a posta benne van. Van 
még más összeg is oda téve, mely, nem értem, hogy 
jutott oda, miután a törvény meghatározza, hogy 
ezen összeg egyébre fordítandó, azaz a közös 
költségekből levonandók: hogy lehetett ezt az 
arányba ismét bele tenni ? Ez pedig a vámkérdés. 
Igaztalanság volna a vámokat bevennünk, midőn 
az örökös tartományok abban 86°/0 k a i , mi pedig 
14 % -kai részesülünk: és most újra bevegyük ezen 
vámot a számadásba azért, hogy arányunk kiseb
bedjék ? Ez nem egyezik a méltányossággal. Én 
tehát a tiszta jövedelmet veszem fel; a tiszta jöve
delemből pedig kihagyom a vámokat, mert azokat 
ki kell hagynom, minthogy egyébre vannak szán
va ; másodszor kiveszem a postát, mert az nem 
mutatja az adóképességet, hanem az állam jöve
delmei közé számítandó : ekkor jön ki aztán 29 és 
0.290%. 

Azt méltóztatott továbbá mondani: gondoljuk 
meg, hogy a szelvényi adó nincs beleszámítva. 
Már, hogy a szelvényi adót egyes országok bevé
telei közé mily emberi erő számithatná, valóban 
nem képzelhetem. Tagadhatlan, hogy a szelvényi 
adó jövedelme legnagyobb arányban Bécsben és 
az örökös tartományokban vétetik fel; de hogy a 
a kötleveleknek hányad része van az örökös tar
tományokban és hányad része külföldön, és hogy 
a külföld vajon későbbre nem lesz-e hajlandó itt 
Magyarországon felvenni a kötlevelek után járó 
adót, vagy az örökös tartományokban: azt újra 
nem bizonyítja senki. A szelvényi adót tehát nem 
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lehet egyik ország jövedelmei közé sem számitni, 
hanem központi jövedelemnek kell fentartani. De 
Magyarország részére ki van hagyva a vasutak 
jövedelmi adója, mely pedig, azt hiszem, csak ben
nünket fog illetni, ki van hagyva a határőrvidék jö
vedelme, pedig azt hiszem, egyikünk sem fog
ja tagadni, hogy a határőrvidék Magyarországhoz 
tartozik. Igen, én azt mondom, hogy ide tartozik 
és nem máshová. Azt hiszem, ezt senki kétségbe 
nem vonja, miután fejedelmünk esküt tett az or
szág integritására, és az integritás helyre is van 
állítva, ha még nincs is egészen kivivé. Tehát ha 
a határőrvidék jövedelmét a magyar jövedelmekbe 
be nem számitanók, ugy megtagadnék azon elvet, 
hogy Magyarországhoz tartozik a határőrvidék. 

A t. követ urnák azon állítása, hogy az indi-
rect adóknak nagyobb része be van számitva és 
csak a direct adóknak kevés összege az, a mi kér
désben van, nem áll . mert két és három millió 
közti azon összeg, a mi nincs beszámítva s most 
jelenben a katonai kiadások közé számíttatik ; ha 
ezen két és 3 millió összegnek hat évi bevételét 
veszszük, ez legalább 12 milliót fog tenni, mely újra 
a quotábanfél °/0 különbséget fog előállítani: tehát 
az igazsággal és méltányossággal megegyezőnek 
tartom, hogy 29 egész és 390 ezred °/0 quota he
lyett a 30-at fogadjuk el. 

Nem tagadom, hogy e teher nehezen sújtja ha
zánkat. A jelenlegi adót népünk szintén nem birja 
többé fizetni. De miért nem birja fizetni ? Mert az 
országban az ország javára eddig kevés vagy sem
mi beruházások sem történtek. Isten után remélem, 
hogy a jelenlegi m. kormány, a mennyire tőle ki
telik, beruházásokat fog eszközölni s ez által az 
átaíános jóllétet előmozdítani. (Felkiáltások bal felöl: 
Miből?) Azt méltóztatott kérdezni,"miből ? Azt fe
lelem : pénzből, a pénz felvétele által, mert a ka
matot, melyet a felvett pénzért fizetni fogunk, 
százszorosan ki fogja az abból eredő jövedelem 
pótolni. Ez által az ország vagyonosodása növe
kedni fog, s az ország népe képessé lesz az adó 
fizetésére. 

Ha mi az adó túlságos terhéről panaszkodunk, 
ép oly joggal panaszkodnak erről Lajtán tul is. 
A lajtántuliakra a terhek ép oly nyomasztólag 
nehezednek, mint miránk. Ha igazságosak akarunk 
lenni, oly terhet kell elvállalnunk, mely a lajtán-
tuli népeket vég pusztulással ne fenyegesse és me
lyet Isten kegyelmével mi is elbírhassunk. 

Tudom, hogy ezzel nem népszerű eszmét mon
dok. A legnépszerűbb eszme minden esetre az volna, 
ha azt ajánlanám, hogy egy krajczárt se fizessünk. 
I t t tehát nem népszerűségről van szó, nem popu-
laritas-vadászatról; itt méltányosság és igazság 
forog kérdésben. Ha tudnám is, hogy ezen nyilat
kozatom által egy időre elveszteném a népszerü-
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I séget, még sem tartózkodnám annak kijelentésétől, 
a mit méltányosnak és igazságosnak hiszek; a 
méltányosság pedig abból áll, hogy a tiszta jöve
delmet vegyük fel, kihagyva abból a postát és vá
mot, a miből azután 29 egész 390 ezred percent 
fizetése következik; és miután se a vasutak jöve
delmi adója, se pedig a határőrvidék jövedelme 
ebbe beleszámítva nincs: tiszta lelkiismerettel fo
gadom el a 30 percentet. (Jobbról élénk helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azok után, miket 
t. barátom, Komárom város képviselője elmondani 
méltóztatott, magához az arányhoz nagyon kevés 
mondani valóm van. Azonban kénytelen vagyok 
ez alkalommal egy pár szót szólni azon indokolás
hoz, melylyel e javaslatot a középponti bizottság
nak általam igen tisztelt előadója a ház elé ter
jesztette. (Halljuk!) 

Hogy mit akar előterjesztésének bevezetésé
vel, meg kell vallanom, hogy nem értem: mert 
ha volna itt valaki, ki azt mondaná, hogy nem 
szükséges az érdekeket, melyek 300 év folytán vi
szonyainkból eredtek, barátságos utón kiegyenlí
teni, akkor igen is érteném, hogy oly nagy tekin
télyre hivatkozással akarja azokat meggyőzni; de 
ezt közülünk egyik sem mondta. {Zaj. Felkiáltások 
jobbról: De mondta!) Senki sem mondta. (Zaj. 
Mondta!) Tessék megnevezni! Azt senki sem 
mondta ; de igenis mondottuk és mondjuk, és mon
dom ma is, hogy ezen kiegyenlítésre az ut roszul 
választatott. Mondom ma is és mondani fogom hol
nap is, hogy a terhek, melyeket reánk ruházni akar
nak, túlságosak. Már pedig. t. ház, azért, mert 
valaki — legyen az bár Kossuth Lajos — már 
1848-ban elismerte, hogy ki kell egyenliteni ezen 
érdekeket, azt mondani, hogy már akkor előre ki
mondotta azt is, hogy ez lesz útja, hogy ezen fel
tételek szerint kell: gondolom, nem lehet. {Helyeslés 
a bal oldalon.") Miután pedig ezt mondani nem le
het : azon állítás, melyet nagyon t. előadó úr felho
zott, igen nagy horderővel bír oly dolgok ellen, 
melyeket senki sem mondott; de semmivel azok 

| ellen, a melyek itt elmondattak. 
1 Igaz, tegnap egy tisztelt képviselő úr meg 
j akarta fejteni a czélt, azt mondván, hogy ki akarta 
ragadni az ellenség kezéből a kardot, hogy saját 
fegyverével verje le azt; de én az igen t. előadó 
úrról ily vérengző szándékot nem teszek fel. {De
rültség.) Épen azért nem is őneki, hanem azon t. 

• képviselő úrnak mondom, hogy havalóban — nem 
j az előadó úr, de ő — igy fogta fel a dolgot, fegy

verét igen gyengén választotta: mert az hatalmas 
í oly positio ellen, melyen senki sem áll; de azt a 

positiot, melyen mi állunk, egyátalában el sem én. 
Az igen tisztelt előadó úr azt hozta fel indo

kául annak, hogy a szerinte is igen nagy terhet el
vállaljuk, hogy a magunk által kivételt és beszedett 
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terheket mindig könnyebb elviselni, mint azokat, I 
melyeket a hatalom vet ki és szed be mindig növek
vő' szükségei arányában. Tökéletesen igaz; de 
ennek is megvan a határa. Igaz, de csak azon ha
tárig, meddig mi magunkra több terheket nem vál
lalunk, mint a mennyit elbírunk; de mihelyt e ha
táron túllépünk — és meggyőződésem szerint azon 
ponton vagyunk, hogy túllépjük azt — akkor 
azon különbség, anyagi tekintetben legalább, kö
rülbelül elenyészik: (Helyeslés a balon) mert utol
jára a hatalom sem tehet többet egy ország lako
saival, polgáraival, népeivel, mint hogy elvegye 
mindazt, mi van, és követeljen még többet; 
(Helyeslés a balon) és mi is a javaslat szerint kö
rülbelül ezen utón vagyunk. (Zaj a jobb oldalon.) 

Azt is mondta a t. előadó úr előterjesztésében, 
hogy azért is el kell vállalnunk a javaslóit hányadot, 
mert ez által vetjük meg független pénzrendsze
rünk alapját. Ez is igen fontos, és ha meg volnék 
győződve, hogy ez csakugyan megtörténik, igen 
nagy áldozatokra volnék hajlandó. Azonban, en
gedje meg a t. előadó úr, hogy erről kételkedjem, 
kételkedjem akkor, midőn az ország adójának, költ
ségeinek igen tetemes része nem az országgyű
lésen szavaztatik meg, midőn — hogy egyebet ne 
emlitsek — az szándékoltatik, hogy oly államje
gyekért vállaljunk felelősséget, a melyeket más 
bocsátott ki, a helj ett, hogy ha már ezen kétségbe 
esett eszközhöz kell nyúlnunk, magunk segítenénk 
magunkon. (Helyeslés a balon.) 

Annak bebizonyítására, hogy a 30 és 70 he
lyes arány, azt mondja a tisztelt előadó úr, mu
tatja az. hogy közel van ez arány az igazsághoz, 
mert mintegy középen van a két fél kiindulási 
pontja között. Megjegyzem mellékesen, hogy itt 
két félről szól, holott nem a fejedelemről és nem
zetről, hanem Magyarországról és az örökös tar
tományokról van szó, ellenkezőleg azzal, a mit 
előadásában más helyütt mondott. A mi magát az 
indokot illeti , messze vezető volna valóban azt 
mondani, hogy mihelyt valami két fél első kiindu
lási pontjának közepén áll, már ezért igazságos : 
mert ha ezt elvül kimondanók, igen könnyű volna 
és különösen az utóbb nyilatkozó félnek mindig ha
talmában állana a legigazságtalanabb követelés 
részére az igazságot követelni. 

Végül azzal is biztat e terhek elvállalására, 
hogy ezen quota 10 évre állapittatik meg, mely 
idő alatt jövedelmeink okvetlenül emelkedni fognak, 
az ország anyagi ereje fejlődni fog. Magam is biz
tosan merném ezt remélni, ha egy dolog felől biz
tos volnék, és egy más dolog felől nem volnék 
biztos: merném remélni, ha biztos volnék a felől, 
hogy az európai béke megzavartatni nem fog; és 
ha biztos nem volnék a felől, hogy, ha mindazon 
terheket, melyek elvállalásáról van szó, elvállal- > 

I juk, mindazon erőt, mely az anyagi emelkedés 
előmozdítására volna fordítandó , oda adjuk nem 
csak, de megteremtjük a deficitet is, hogy a neta
lán lehető emelkedést elnyelje. 

Ezek után nem is kell mondanom, hogy, en
gem legalább, a t. előadó úr meg nem győzött ; 
de sokkal kevésbbé győzött meg a közvetlenül előt
tem szólott képviselő úr. 

Engedje meg ezen t. képviselő úr figyelmez
tetnem, hogy Ghyezy Kálmán képviselő úr azt, 
hogy az ország összes jövedelmeiből a közigazga
tási költségek vonassanak le, és a mi marad, for
díttassák a közös ügyek költségeinek fedezésére, 
soha sem mondotta. (De mondotta!) Soha sem mon
dotta, talán roszul méltóztatott érteni. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

A mi azt illeti, hogy igen nagy hibának ta
lálta a t. képviselő úr , hogy Ghyezy Kálmán 
képviselőtársam a postajövedelmet is a számadásba 
bevette, holott ez államjövedelem ugyan, de nem 
jele az adóképesség*nek: meg lehet, azt hiszem, tá
madni ez állítást, mert nem áll az, hogy a posta
jövedelem az állam vagyonosságának és adóké
pességnek mértéke nem volna, mert bizonyára 
nagyobb forgalommal biró államban a postajöve
delem sokkal nagyobb, mint valamely kisebb for
galmú államban. (Helyeslés a bal oldalon.) Egyéb
iránt, a mint tudom, a másik számadásban, a me
lyet pártolni méltóztatott, épen úgy benne van. 

Azt mondja a tisztelt képviselő úr, hogy nem 
igazolható semmi tekintetben a 28-as arány. Én 
nem tudom, hogy Ő mennyivel igazolta jobban a 
harminczas aráuyt ? (Derültség.) O is kimondta, 
hogy az ő számadása szerint igazolni lehet a 29 
és nem tudom, hány század rész százalékot, és azon 
felül mindenféle okoskodások, de nem számok foly
tán kisütötte, hogy a harminczas helyes arány. 
Én azt gondolom, akárki tanulmányozza az elő
adottakat, sokkal több adatot fog találni abban, 
a mit Ghyezy képviselő úr előadott, mint a mit a 
képviselő úr. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 

Azt is mondta a t. képviselő úr, hogy a szel
vényadó a közös költségekre föntartatott. Enge
delmet kérek, ez a tényállással ellenkezik, mert az 
a közös költségre fen nem tartatott, hanem ő felsége 
többi országainak jövedelme maradt. (Fölkiáltások: 
A vámról mondta azt!) Kérem, mindjárt meg fogom 
mondani, ha méltóztatnak kívánni, hogy mit mon
dott a vámra nézve is. A vámra nézve azt mondta, 
hogy hiba volt bevenni a számításba, mert az a 
közös költségbe betudatik; de hogy a szelvényadó 
is a közös költségekre fordittatik, azt is mondta. 
(Közbeszólások: Nem áll! Nem mondta!) A vámra 
nézve egyébiránt egyebet kérdek a t. képviselő 
úrtól. Ő azért mondotta helytelennek azt, hogy a 

> vám figyelembe vétetett, mert, mint mondja: a vám-
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nak a közös költségből atörvényértetmébenlekell 
húzatni. Már most, kérdem, az egész vámot méltóz
tatott érteni ? mert a törvény szerint az egésznek 
le kell húzatni; mig ellenben a mostani javaslalok 
szerint a vámnak csak bizonyos, a visszafizetések 
teljesitése után megmaradt része fog levonatai, a 
mi a törvénynyel épen nem egyezik. 

Nem akarva hosszasabban szólani, még csak 
azt kívánom megemliteni, hogy a t. képviselő úr 
hivatkozott a popularitas-vadászatra. {Helyeslés a 
baloldalon. Halljuk!) En igen sokszor mondtam 
már és óhajtanám, hogy ilynemű insinuatiok elő ne 
hozassanak. (Helyeslés a bal oldalon. Zaj.) Azért, 
mert mi az ország jogait vagyis ez esetben anyagi 
érdekeit saját legjobb meggyőződésünk szerint vé
deni akarjuk, (Közbeszólás a jobb oldalról: Mindnyá
jan azt akarjuk! Ellenmondás abaloldalon) s annak 
terheit lejebb akarjuk szállítani: popularitas-vadá-
szatról beszélni ne méltóztassanak. Van, uraim! egy 
másnemű vadászat is, és ez a mai időben jobban fi
zet; de (Helyeslés a bal, élénk ellenmondás 
a jobb oldalon. Bethlen Farkas gr. szót kér.) 

E l n ö k (csenget): A képviselőháznak méltó
sága tekintetéből kérem egyes tagjait, méltóztas
sanak csendességgel kihallgatni a szónokot, hogy 
az szavát megmagyarázhassa. Ha a másik kép
viselőnek volna észrevétele, azt később megteheti. 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Ha méltóztattak volna ki
hallgatni, akkor, gondolom, ezen egész jelenet nem 
következett volna be. (Zaj.) Figyelmeztetni akar
tam, hogy ne használtassék az ily népszerűség-
vadászat vádja, mert van egy más faja is a vadá
szatnak, de azzal én senkit e ház tagjai közöl vá
dolni nem akarok. (A jobb oldalon: Ah!) 

Ezek után Ghyczy Kálmán képviselőtársam 
módositványát pártolom. (Elénk helyeslés a bal ol
dalon. Mozgás a jolb oldalon.) 

Bethien Farkas gr.: T. ház! Kénytelen 
vagyok fölszólalni. En itt arról vádoltattam, hogy 
talán fizetésért szólok. (Elenmondás a bal oldalon. 
Élénk felkiáltások a középen: Igenis, azt mondták! 
Hosszas zaj.) Én senkit sem gyanusitottam avval, 
hogy népszerűség megszerzése kedvéért szólott 
volna. En azt mondtam, és mondom most is, hogy j 
nem népszerű dolgot teszek, ha a 30 percentes 
quóta mellett szólok; ha pedig azt méltóztatott a 
t. képviselő úr mondani, hogy más érdekek is 
vezetnek, akkor azt bizonyítsa be. (Helyeslés a 
középén) 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, azon hiba 
alól, a melyet, ugy látom, a t. képviselő úr általam 
elkövetettnek hitt, nyilatkozatom vége tökéletesen 
fölment. (Fölkiáltások a bal oldalon: Ugy van! 
Egy hang a jobb oldalon: Húzza vissza szavát! Zajos 
derültség a bal oldalon.) 

Kautz G y u l a : T. ház! Részemről a tárgya
lás alatt levő hányadkérdést ép oly nagy fontos
ságúnak tartom, miut azon másik két javaslatot, 
mely szintén a ház asztalára letétetett, és azért szí
ves elnézésért esedezem, ha a 30 percentes arány
tétel védelmére talán valamivel bővebb indoko
lásba bocsátkoznám. (Halljuk!) 

Előre bocsátok, t. ház, egy észrevételt, t . i . azt, 
hogy én a szóban levő kérdést nem csak arithmeti-
kai, hanem politikai kérdésnek is tekintem; előre 
bocsátom továbbá azt is, hogy miután az előttem 
szólott igen tisztelt és jeles szónokok által a kér
désnek inkább számtani oldala már megvilágosít
tatott, egyik és másik részről igen alapos s sokat 
nyomó indokok felhozattak: én okoskodásomban 
inkább a politikai részre akaroksulyt fektetni, és 
az arithmetikaival keveset fogok foglalkozni. 

A fő kérdés, t. képviselőház, az, hogy minő 
kulcs szerint állapíttatott meg a miniszteri.törvény-
javaslatban indítványba hozott harmincz percentes 
arány. Financiális kérdésről levén szó, financiális 
és közgazdasági alapok és érvek azok, melyekre 
okoskodásomat fektetem, és e tekintetben min
denek előtt az arány megállapításának kulcsára 
és ezen kulcs helyes megválasztására nézve kell 
magunk közt tisztába jönnünk. 

A tudomány és praxis hasonló kérdéseknél 
különböző kiindulási pontokat szokott elfogadni. 
Egyik kiinduláspont például lehetne, ha az összes 
nemzeti tőkeérték és az átalános tiszta jövedelem-
sommá vétetnék alapul: egyrészt azért, mert ez a 
két momentum minden állam anyagi ereje és te
herviselési képességének igen helyes mérvét fog
lalja magában ; másrészt azért, mert csakugyan 
mind a tőke, ha összeségében, mind a tiszta jöve
delem, ha egyes részleteiben tekintetik, a társada
lom és a közgazdaság állapotaival mindig bizo
nyos összefüggésben és szorosabb vonatkozásban 
áll. Ámde, t. képviselőház, ezen kulcsnak alapul 
vétele, nézetem szerint, kivált a mi körülményeink
ben, helytelen volna azért, mert mind a tőkeérték, 
mind a tiszta jövedelem egy határozatlan, nemeon-
statálható mennyiség, tehát quantitas ignota; 
nem is említve azt, hogy statistikai ós pénzügyi 
adataink és számításaink, különösen nálunk, nin
csenek oly alapra fektetve, hogy ily nagy fon
tosságú kérdésnek eldöntésénél erre állhatnánk. 

A másik kiindulási pont lehetne, a mint azt 
Komárom városának előttem szólott igen t. kép
viselője monda, egyrészt az államnépesség, más
részt a terület. Ez igen nevezetes kiindulási pont 
ott, hol a közgazdasági viszonyok, a nemzet vagyo
nossági foka és különösen a tényleg fölhasznált 
productiv erőforrások itt is, ott is egészen egyfor
mák ; nálunk azonban, miránk alkalmazva, a kik 

i a monarchia területének mint egy nagy egésznek, 
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50, népességének pedig 40 percentjét képezzük, 
ránk nézve oly súlyos kulcs volna, mely ha a 
quöta megalapítására nézve alapul vetetnék, Ma
gyarországnak az elvállalandó teher alatt ok
vetlenül össze kellene roskadnia. Egyébiránt 
megjegyzem, miszerint tudtomra a túlsó félnek 
tőlünk legidegenkedőbb tagjai vagy tényező' 
személyiségei közt egy sincs, a ki a területet vagya 
népességet akarta volna ezen kérdés megoldásánál 
alapul és kiindulási pontul venni. 

Nem megvetendő kulcs volna, t. ház, hogyha 
alapul vétetnék azon sommá, melylyel Magyar
ország eddig a központi költségek fedezéséhez 
járult; már csak azért is megfelelőbb kules v >lna 
ez, mert törött utón való járdulást tenne lehetsé
gessé, a mennyiben könnyebben constatálható, 
határozottabban megállapitható számtételeket szol
gáltat. De ezen kulcsnak is vannak hiányai: je
lesül egyfelül az, hogy a hozzájárulási arányt 
híven és kimeritőleg még sem foglalja magában, 
azt nem fejezné k i ; másrészt azért nem , mert az 
ország népeinek valódi fizetési ereje és tehervise
lési képessége benne tökéletes kifejezést szintén 
nem talál. Nem marad tehát egyéb hátra, mint 
azon kulcsot elfogadni, mely a direct és indirect 
adók alapján tényleg befizetett összegekben kife
jezésre jutó nemzeti erő és fizetési képesség. Ez 
azon kulcs, a mely felfogásom szerint a mi kö
rülményeinknek is legjobban, legtökéleteseb
ben felel meg, s a melyre nézve számítási mun
kálataink is meglehetősen megfelelők és elégsé
gesek. Ezt vette, a mennyire az előttünk fekvő 
deputationalis munkálatokból kivehető, alapul 
mind két fél az eg)Tezmény megállapításánál, ille
tőleg a minisztérium is a törvényjavaslatnak szer
kesztésénél. 

A számítási kulcs iránt tehát tisztában > ol-
nánk elméletileg. A másik kérdés már most az, 
micsoda eredmény mutatkozik az ilyképen fel
vett kulcs alapján ? Ezt számításokkal kell con-
statálni. A számitásokat részemről az 1860— 
1865-ki időszakra alapítom, habár igen t. képvi
selőtársunk GhyczyJSálmán úr nem egészen tartja 
helyesnek ez időszakot; de én részemről nem tudok 
tökéletesebbet és meglelelőbbet, nevezetesen azért, 
mert az hozzánk legközelebb ál l , mert a nemzeti 
erő és fizetési képesség ezen évhatodban legalább 
megközelítőleg leghívebben jut kifejezésre , végre 
azért is, mert Magyarországra nézve meggyőző
désem szerint csakugyan lényegileg kedvezőbb. 

Ezen számítási alapon a következő eredmé
nyeket találjuk: az összes monarchiának 1860— 
1865 közti összes adójövedelme, ha bruttó szá
mítást teszünk, 1.920.000,OOOra rug, a m e l y ösz-
szegbenMagyarország 540.000,000, őfelsége többi 
országai s tartományai pedig 1.383,000,000-val 

KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. v. 

voltak képviselve; ha pedig az adóból befolyt tiszta 
jövedelmet veszszük bázisul, azt találjuk , hogy az 
ö«szes adóbevétel 1.620,000,000 volt, mely összeg
ből az örökös tartományokra 1160, a magyar ko
rona országaira pedig 460 millió esik. Kerek szá
mokban szólok, mert hiszen egy-két százezer kü
lönbséget oly nagy összegeknél nem tesz. 

Ezen számítás, t. képviselőház, nem bírálva 
az egyes tételeket, közel jár ahhoz, melyet Komá
rom város érdemes képviselője felállított. Az arány 
t. i. ugy áll az ő állítása szerint, mint 28 a 7 2-hez, 
az én számitásom szerint pedig ^nrint 28 '/2 a 
711/2hez. Ez azon arány, t. képviselőház, melyet 
Magyarország a pragmatica sanctioból folyó közös
ügyi költségek tekintetében az igazság és szoros kö
telezettség mértéke szerint magára vállalni tartozik; 
Ez, ugy hiszem, vita tárgya köztünk nem lehet, 
hanem igenis vita lehet köztünk azon kérdés felett, 
miért hoz a miniszteri javaslat 28 '/2 percent helyet t 
harrninczat inditványba ? és melyek azon fontos 
tekintetek és érvek, melyek <*zen 1 ]/2 pereentnyi 
többletet Magyarországra nézve elfogadhatóvá 
teszik? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T. képviselőház! Beszédem bevezetésében 
azon megjegyzést tettem, hogy ezen egész kérdést 
nem csak arithmetikai, hanem politikai kérdésnek 
is tekintem, a miért is a tárgy számadati részleteibe 
bocsátkozni a discussio jelen stádiumában felesle
gesnek tartom részemről. 

Mivé1 lehet tehát azon 1 '/2 percenttel nagyobb 
hányadot igazolni és indokolni? 

T. képvizelőház! Először kétségtelen az, 
hogy Magyarország visszanyervén alkotmányát 
és önkormányzatát, teljes joggal remélhe+ő, köz-

sági és társadalmi tekintetben is, hogy rövid 
idő múlva azon szerencsés helyzetbe jutandunk, 
hogy Magyarország a magára vállalandó, valami
vel nagyobb terhet könnyebben viselheti, mint 
edaig a kisebbet viselte. 

Ne feledjük továbbá, hogy azért, mert más
fél percenttel többet fogunk fizetni, a mi adó-
terhünk szükségkép nem fog emelkedni, jele
sen azért nem, mert a visszanyert önrendel
kezési jog minden tekintetben, tehát a finán-
ciaiban is, előnyünkre váland, mert adórend
szerünket czélszerübben állapithatjuk m e g , és 
mivel elvárható, hogy a financiális kezelés oly 
rationalis alapokra fog állíttatni, s oly takaréko
san berendeztetni, hogy az, a mit egy oldalról ta
lán veszítünk, más oldalról dúsan fog kárpótoltatni; 
nem említve azon érvet, mely fel is volt már hozva, 
hogy a 10 évi időköz, melyre a quota-egyezmény 
megállapittatik, szintén lényegesen ami előnyünkre 
fog válni, mert önálló státuséletünk visszanyerése 
és biztosítása folytán hazánk közgazdasági és va
gyonossági alapjai rövid idő múlva helyre fognak 
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állani, s hogy ha ezen részét Európának erőszakos i 
rázkódtatások meg nem zavarandják, bizonyosan j 
azon helyzetbe jutandunk, hogy terheinket is köny- j 
nyebben viselendjük. 

Nem megvetendő momentum, t. képviselőház, I 
továbbá az is, hogy a monarchiának ép most fo- j 
lyamatban levő átalakulása alkotmányos s a szá- | 
zad szellemének megfelelő nagy birodalommá, lé- í 
nyegileg a mi kezdeményezésünk szerint — s erre 
büszkék lehetünk — lényegileg a mi tervünk alap- i 
ján, és ami érdekünkkel is megegyezőleg történik, ; 
valamint hogy hazánknak az uj államszervezet j 
egy szebb jövőre nyit kilátást: és így ép oly igaz- j 
ságos, mint méltányos, hogy Magyarország a ki- [ 
egyezés nagy müvének érdekében némi áldozatot, ]: 
némi erőfeszítést vállal magára. 

Említtetett, hogy azon 1860/S5 közti időszak \ 
Magyarországra nézve nem kedvező. Nem volt ezé- ! 
lom szólani ezen pontról (mert kényes természetű), I 
hogy ha az ellenkező oldalról oly határozottan 
nem hangsulyoztatott volna: miért is csak az rövid ! 
válaszom, hogy az 1860 és 65-ik évi cyclus magában j 
két-három oly esztendőt foglal, mely ránk nézve 
fájdalom kellemetlen és súlyos, de a qttota megál
lapítása tekintetében annyiban viszont kedvező. 
Megengedem, hogy az 1862-ki számadásokból ki 
lehet mutatni, hogy visszakerült a hiány az állami j 
pénztárakba; de azt alig lehetne bebizonyítani, j 
hogy a központi pénztáraknak az 1863-ki aszály j 
és a 65-ki különféle természeti csapások által oko- i 
zott veszteségei pótoltattak volna. 

Nem is érintve azt, hogy vannak e tekintet- i 
ben más érvek is, melyek azonban, mint mondot
tam, a kérdés arithmetikai részéhez tartoznak; te- j 
hát azokba tüzetesen nem bocsátkozom. 

Tcs ább megyek argumentatiómban. E g y fő: 
kérdés az, minő ]észen azon befolyás aránya, me- i 
lyet Magyarország a magára vállalandó 30 per- j 
centes aránytétel elfogadása által a monarchia ' 
közös ügyeinek intézése tekintetében nyerend ? : 
A kiegyezésnek, mint mindnyájan tudjuk, egyik 
alap-feltétele a paritás elvének elismerése lé- ! 
vén, a 30 %-nyi quota elvállalása által épen ; 
akkora részt nyerünk a monarchia közös ügyeinek ! 
elintézésére nézve, mint a másik fél. Ez is egyike ' 
azon érveknek, melyeket tán fölösleges volna hosz-
szasabban fejtegetni. j 

Van még egy átalános észrevételem azok 
irányában, kik azért tartják a 30 percentes arány
tételt terhesnek, mert eddig kimutathatólag csak 
26—28 percent vala a mi járulékunk. 

És ezen megjegyzésem az: hogyan illenék 
hozzánk, kik folytonosan azt hangsúlyozzuk, hogy 
mennyire voltunk az osztrák pénztáraknak alá
vetve, mennyire voltunk az adó által terhelve, ho
gyan illenék ezen argumentum hozzánk, ha mi 

most azt mondanók, hiszen eddig Magyarország 
kevéssel járult a közös költséghez! Mert ugyan
akkor, mikor azt állítjuk, hogy sokat fizettünk, 
nem lehet egyidejűleg állítanunk, hogy keveset 
fizettünk. Továbbá, készségesen elismerem azt, 
hogy Magyarország csakugyan igen nagy mérv
ben volt terhelve; elismerem jelesül annyiban, a 
mennyiben kétségbe sem vonom azt, hogy azon 
számadatilag constatálhat^ összegeken kivül, me
lyekből 28, 29, vagy 30 percent deducáltatott, 
még más pénzeink is vándoroltak Bécsbe és a 
központi pénztárakba. De én ezen érvből nem azon 
következtetést vonom, mit az ellen-véleményen 
lévők, hogy, mert eddig sokat fizettünk, most lehe
tőleg keveset fizessünk, hanem azt, hogyha 30 % 
quotát vállalunk is el, akkor sem fizetünk annyit, 
a mennyit eddig fizettünk. Nem is említve azon, 
és pedig, ugy hiszem, politikai tekintetben sokat 
nyomó érvet, hogy eddig nem felelős és oly poli
tikai rendszert képviselő kormánynak fizettük há
nyadunkat, a mely kormány rendszere kárunkra 
volt; holott ezentúl saját magunknak, általunk keb
lünkből választott minisztereknek kezeibe, és oly 
kormányrendszer lehetségesitésére adjuk, a mely 
felelős lévén, az összegeknek hováforditási jogát 
a mi kezünkben hagyja. 

T. ház ! van még egy igénytelen észrevételem, 
bár ez egyike azon argumentumoknak, melyeket 
nem igen ildomos itt feszegetni. Tudniillik, hogy 
ha Magyarország egészen független és önálló álla-
dalommá válnék, akkor azon budgeti tételek, me
lyek a közösügyi költségekhez adatnak és ma 
25 milliónyi összeget képeznek, legalább is 50, sőt 
100 %-val nagyobbak és terhesebbek volnának. 

Méltóztassanak körültekinteni Európa vala
mennyi államain — fájdalom, hogy a fegyveres bé
ke, ezen mindnyájunkra nézve legnagyobb átok 
ura lg— mi lenne ezen összehasonlításnak követke
zése? Az, hogy nem 25, hanem legalább is 50 — 60 
millió ftnyi összeg volna az, melyet évenkint ezen 
költségekre kellene forditni; tehát majdnem több, 
mint azon összeg, mely előáll, ha még az állam
adósság kamatjaiból a 30 milliót is elfogadjuk. 

Végre ha mindezen érvek alaptalanok volná
nak, vajon mi történnék, ha a 30 °/0-es quótát nem 
fogadnók el ? 

A XH-ik törvényczikk rendelkezik e tekin
tetben, és azt mondja, hogy a fejedelem volna hi
vatva döntő bíróként szerepelni. Föltehető-e, t. ház, 
hogy a rendelkezésre lévő számadatok alapján, 
s az igazság és méltányosság tekintetbe vételével, 
a 30 százalékos aránynál kisebb lenne a mi quo-
tánk ? Ghyczy képviselő úr ebbeli érveletét ama 
nyilatkozatában — melyet különben én is teljes elis
meréssel követek — foglalja össze, hogy felteszi 
a fejedelemtől, hogy oly igazságos lesz, hogy 
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ugy fog eljárni, mint az igazság kívánja. Megvallom, 
ha igazán ugy akar eljárni a fejedelem, a mint 
Grhyczy Kálmán gondolja, és én is gondolom, 
hogy el fog járni, ugy én azt hiszem, hogy több 
fog kijönni, mint a 28 V2 percent. (Felkiáltások a 
bal oldalon: Mi alaponf) Végül szükségtelennek 
tartom még különösen kiemelni vagy hangsú
lyozni, hogy a hányad is egyike azon kérdéseknek, 
a melyeknek helyes megoldása a monarchiának, s 
különösen hazánknak is megrendült politikai sú
lyát helyreállitandja, valamint biztosítani fogja a 
politikai békét is köztünk és a monarchia többi 
népei közt, melyek velünk 300 év óta szövetségben 
vannak és jó és balsorsot testvériesen megosztot
tak. Nem isjemlitve azt, hogy a megrendült status
hitel s államháztartás bonyodalmai is meg fognak 
ekként szűnni, s módot találunk majd arra, hogy 
magunk, saját befolyásunkkal önálló háztartást 
alapítsunk. 

Mindezek folytán, miután belső .meggyőző
désem az, hogy a miniszteri törvényjavaslatban 
inditványba hozott 30 percentes arány a pragma-
tica sanctioból folyó kötelességeinknek mértékén tul 
nem megy, az igazság s kölcsönös méltányosság
gal össze nem ütközik, hazánkra nézve nem ked
vezőtlen s nem elviselhetlen teher: pártolom a 
miniszteri előtérj esztvényt. (Elénk helyeslés a kö
zépen.) 

G h y c z y I g n á c z : Nem szándokom a tisztelt 
ház becses figyelmét soká igénybe venni, csak 
azon okokat kívánom én is előadni, melyeknél 
fogva a miniszteri törvényjavaslat ezen l .§-ában 
ajánlott arányt elfogadhatónak nem tartom. 

Azon fonák, eljárás, mely az utóbbi két év
tized lefolyása alatt irányunkban követtetett, ha
zánk anyagi jóllétét, vagyoni erejét csaknem egé
szen kimerítette ; vagyonos, hogy ne mondjam gaz
dag apákmaradéki, elszegényedtünk annyira, hogy 
a leggazdagabb ápolás mellett is, évek hosszú sora 
fog kívántatni, mig anyagi jóllétünk ismét azon fok
ra emelkedhetik, hogy állami háztartásunk megsza
porodott igényeinek saját megerőtetésünk nélkül 
eleget tenni képesek lehessünk. 

Tagadhatatlan, hogy e szerencsétlen gazdál
kodás bennünket oda juttatott, hogy az állam iránti 
kötelezettségeinket, még jelenleg is, igen nagyrészt, 
csak tőkéink rovására teljesíthetjük. S épen ezen 
körülmény az, mely óva int bennünket, hogy most, 
midőn életbe léptetni készülünk egy már meg
hozott, a közös kiadásokra vonatkozó oly tör
vényt, melynek következésében azokhoz, nem sa
ját törvényhozásunk egy maga, hanem annak csak 
egy töredéke, és az is csak egy, közjogunkban 
eddig egészen ismeretlen tényező hozzájárulásával, 
lesz hivatva határozólag szólani, legalább a reánk 
abból háramló teher arányának megállapításánál 

gondoskodjunk arról, tűzzük ki vezérelvül, hogy 
a magyar korona országai a közös kiadások fejé
ben többel meg ne rovassanak, mint azoknak fejé
ben eddig fizettek. 

De e vezérelvnek a javaslatba hozott arány nem 
felel meg, mert az minden combinátiókból kifolyó 
aránynál magasabb, terhesebb, és az 1867. XII . 19. 
§. által kivánt részletes adatokkal támogatva sincs. 
A kötelességtől, ezen állításaimat igazolni, felmen
tettek azon elvbarátim, kik csak imént előttem 
szólottak, és e tárgyat kimeritőleg kifejtvén, lehe
tővé tették, hogy az általok elmondottokra hivat-
kozhassam, és igy kikerülhessem' a kényszerűsé
get a tisztelt házat ismétlések hallgatásával untatni. 
De nem felel meg azért sem, mert a magyar ko
rona országaira eső hányadot a jelen törvényja
vaslat 3-ik §-ának a vámokra vonatkozó szabálya 
is megneheziti annyiban, a mennyiben a közös 
vonalak mintegy 10,000,000 ftra számított évi jö
vedelmeit az adóvisszafizetések mintegy G— 
7,000,000 ftra szállitván le, a két összeg között 
mutatkozó különbözet arányával emeli a magyar 
korona országai adózóinak vállaira nehezedő ter
het ; mely azonban tetemesen növekszik még az 
által is, hogy a quota megállapításánál tekintetbe 
nem vétettek több oly tételek, melyek eddig a köz-
pénztárból fizettettek, a jövendőben pedig, a megál
lapított hányadon tul, a magyar korona országai 
által, külön és kizárólag lesznek viselendők, me
lyek, miután összesen a 8—9,000,000 ftot hatalán 
meg nem haladják is, de bizonyosan elérik, anyagi 
állapotaink tekintetéből kell, hogy ez alkalommal, 
figyelembe vétessenek. 

Van azonban, tisztelt ház, ezeken kivül még 
egy körülmény, melyet igénytelen véleményem 
szerint, a quota arányának megállapításánál, fi
gyelmen kivül hagyni nem szabad: s ez az, hogy 
a magyar korona országai a quotának egy más 
nemével, mely, mivel vérrel rovatik le, a pénz
belinél sokkal nemesebb, jóval is nagyobb mérv
ben járulnak a monarchia védelméhez, mint járul
nak ő felsége többi országai és királyságai. Szá
mokkal ki lehet ugyanis mutatni, hogy a haderő, 
melyet háború esetében a magyar korona országai 
kiállítanak, nevezetesen túlhaladja azon országok 
és királyságok haderejét. Midőn tehát a magyar 
korona országai ő felsége többi országait és ki
rályságait a magokénál nagyobb erővel védik, 
semmiképen se volna akár az igazsággal, akár 
pedig a méltányossággal összeegyeztethető, ha 
ugyanakkor kénytelenek lennének a költségekben 
még az eddiginél is nagyobb, vagyoni erejöket 
túlhaladó arányban részt venni. 

Mind ezeknél fogva, a szóban lévő §-ban felállí
tott arányt, mint emlitém, elfogadhatónak nem tar
tom; hanem pártolom azt, melyet, mint az igazság 
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és méltányosság szempontjából egyaránt igazol- | 
hatót, Komárom városának képviselője inditvá- j 
nyozott. (Helyeslés bnlfelöl.) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! A mennyire én 
ismerem a quota kérdését, két alapra vihetők visz- ! 
sza mind azon eszmék, melyek szerint méltányos 
megoldása lehetne e bonyolult ügynek: egyik alap
eszme szerint követni kellene a tényleges hozzájá
rulást ; a másik szerint az volna vitatandó, fölvi-
lágositandó, mennyi a magyar korona országainak 
összes jövedelme, s mennyi ö' felsége nem magyar 
országainak hasonló jövedelme, hogy azon össze
gek viszonya adja meg a quotát. 

Mellőzhetem e mellett ama harmadik eszmét, 
a mely csakugyan fölmerült, ha nem is illetékes kör
ben, hogy miután Magyarország a paritást köve
teli a jog mezején, fizessen ugyanannyit, mint ő 
felsége nem magyar országai. Világos, hogy ez 
nem igazság, nem méltányosság. Bizonyos, hogy 
ő felsége többi nem magyar országai sokkal te
hetősebbek, mint mi ; egyenetlen gazdag népektől 
ugyanazon összeget kérni, lehető legnagyobb mél
tánytalanság lenne. Olyan országban, melyben az 
egyenlőség elvét a legnagyobb mértékben akar
ják követni, világos, hogy egyik többet, a másik 
kevesebbet fizet, azon mérték szerint többet egyik 
mint a másik, a mely mértékben gazdagabb. És 
itt sem a határozott egyenlőség elvének kell irányt 
adni, hanem a viszonyosságnak, méltányosságnak. 
Vajon azon esetben, ha a Bach-és Scbmerling-kor-
mány fekete lovagjai képesek voltak volna hazánk 
virányain logikai erőlködéseik ferde építményeit 
emelni fel; vajon ha képesek lettek volna a népek 
millióinak kebléből egy ezredéves alkotmányos 
élet gyökszálait egyenkint kitépni, a szabadság
nak ezredéves lángját kioltani: vajon azon esetben 
annyit fizettek volna-e a magyar korona országai, 
mint ő felsége többi országai? Kétségtelenül nem. 
E tekintetben már nem csak puszta hozzávetésre 
támaszkodhatunk, hanem számadások adataira. 
Jóllehet rendkívül meg volt terhelve az ország, 
mégsem fizetett annyit , mint ő felségei többi 
országai. Mellőzve tehát ama nézetet, kérdés, 
melyik helyesebb: a hozzájárulási viszony, vagy 
pedig az adóbevételi viszony szerint intézni el a 
quotát ? 

Mi a különbség a kettő között? Á hozzájá
rulási arány szerint Magyarországnak összes jöve
delmeiből levonatik azon összeg, mely a beligaz-
gatásra fordítandó; hasonlólag ő felsége nem ma
gyar országaira nézve is ; és a megmaradt összeg 
az, mi közös kassába tétetnék, melyből eddig tel
jes kényök, kedvök szerint fordíthatták a hatalom 
emberei a pénzt oda, a hova nekik tetszett, részint 
a pragmatica sanction alapuló, részint a többi kö-
aös kiadásokra. Ha pedig a beligazgatási költsé

gek Magyarországban és a hozzátartozó országok
ban ugyanazon viszonyban állnak, mint a mely 
viszonyban állnak 6' felsége többi tartományainak 
beligazgatási költségei és jövedelmei, akkor a kettő 
közt nincs különbség, akár azt mondjuk, hogy Ma
gyarország a hozzájárulási arányt fogja követni,akár 
pedig azt, hogy alapul a bevételi viszonyát veszszük 
Magyarországnak és ő felsége többi országainak 
és a szerint fogjuk a quotát fizetni. És valósággal, 
ha vizsgáljuk a dolgot, azon eredményre jutunk, 
hogy akár a hozzájárulási alapot válaszszuk, akár 
az adóbevételi viszonyt, a különbség majdnem 
semmi. Megjegyezhetem azt, hogy ha a bevételi 
viszonyt veszszük alapul: itt különböző eltérő néze
tekre akadunk. A birodalmi tanácsnak bizottsága 
rögtön ezen alapot választottaki, melyet egyébiránt 
t. képviselő és országos bizottsági tagtársam Grbyczy 
Kálmán is elfogadott, a mennyiben nem a hozzá
járulási alapot kívánta elfogadtatni, hanem az adó
bevételi viszonyt. 

Az országos bizottság legelsőben minden vi
tán kivül hagyván azt, vajon helyesek-e vagy 
helytelenek azon adatok, melyek a pénzügymi
niszter részéről a birodalmi pénzügyminisztérium 
közleményei nyomán lettek velünk közölve, aján
lotta a hozzájárulási alapot, mely, a mint a száma
dásokból egyszerűen kitűnt, 25 %-nál valamivel 
több lenne. Ha ezt el lehetett, volna fogadni, örültem 
volna. Nagyon evidens volt azonban, hogy a szá
mítás helytelenül van készitve és hogy sok recti-
ficatio szükség. Az országos bizottság épen azon 
ülésében, melyben előleg elfogadta a hozzájá
rulási alapot, egy albizottságot is nevezett ki, hogy 
megvizsgálja ezen számadási tételeket, a melyek 
az országos küldöttséggel közlött számadásokban 
vannak. Ha a rectificáláson végig megyek, azon 
szempont szerint, a mint azt az albizottság tette, 
lényeges lesz a különbség. A szerint több oly 
bevétel, mely valósággal nem az, egyáta-
lában számitáson kivül hagyandó, mint ilyen 
hozathatik fel: teszem, a birodalmi vagyon ela
dásából bejött összegek, melyek rendes bevételül 
valósággal nem vehetők, tehát a rendes bevételi vi
szonyt nem világosítják. De másfelől kiadások is 
vannak, melyek meg íendes kiadásoknak nem ve
hetők, és igy a rendes kiadási viszonyt nem vilá
gosítják meg. Ilyen azon inségi kölcsönösszeg, 
mely Magyarországra fordíttatott. Ha továbbá a 
központiaknak beirt bevételek és kiadások aszerint 
osztályoztatnak, a mint azokat a monarchia egyik 
és másik felére be kell osztani, akkor többé nem 
25 %, hanem sokkal nagyobbra rug. 

A birodalmi tanács bizottsága csakhamar 30 
°/0 -on is felül ment ;t. i. nem a rendes bevételi összeget 
vette viszonyba, hanem azoknak bizonyos részét, az 
egyenes adókat, és azokat is nem a tényleges be-
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vétel, hanem az előleges kivetés (Ausmass) szerint. 
Ez pedig igen természetesen a magyar bizottság 
részéről elfogadható nem volt. 

A birodalmi tanács bizottságának ferde állá
sát a magyar bizottság felfogván, előadója által 
készített feleletében megczáfolta annak hibás téte
leit. És itt meg kell említenem, hogy az országos 
bizottság előadója, Csengery Antal, ki a feleletet 
készítette, e müvében a szabatos, határozott nyelv
nek példányképéül szolgálhat. Mind a mellett, hogy 
ez nyomatékkal volt a birodalmi tanács küldöttsé
gére, és hogy ennek következtében sokat szállott 
eredeti követeléséből, még jócska távol állottunk 
egymástól, midőn közbejött az, hogy a két minisz
térium egyezkedése nyomán oly kiegyezés jött 
létre az államadósságokat illetőleg, melynek kö
vetkeztében a birodalmi küldöttség hajlandónak 
mutatkozott elfogadni a 30 percentnyi hozzájáru
lást a quota kérdésében. Az országos albizottság 
működése következtében nagyon közel jutván posi-
tive azon számhoz, a küldöttség, hogy létesülhes
sen egyátalában ezen nagy kérdés megoldása, 
helyesnek tartotta azt, hogy 30 percent elfogadását 
ajánlja. 

Legyen szabad — annak felemlítése után, hogy 
az albizottság munkálatában 29 százaléknál vala
mivel több jött ki, mint azon arányszám, melyben 
állott Magyarország bevételeinek összege ő fel
sége többi országainak bevételéhez — legyen sza
bad, mondom, még megemlítenem, hogy még eb
ben egészen számításon kivül van hagyva a kato
nai végvidék, és tiszta meggyőződésem szerint mon
dom, hogy ha ennek bevételeit is számadásba vesz-
szük, a 30 % -hoz még egy ezred százalék sem fog hiá
nyozni. (Ellenmondás bal felöl. Zaj.) Adatokat várok, 
és ha az be fog bizonyittatni, megköszönöm a kisebb 
megterheltetést; de a mennyire én ismerem azokat, 
ezen eredményre jöttem. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Figyelmeztetett Ghyczy Kálmán képviselő társam, 
hogy a határőrvidéknek némely jövedelmei már 
benne vannak a számításban. Én nem tagadom, 
hogy némely indirect adók csakugyan benne vannak; 
de méltóztassanak figyelni a r ra , hogy a katonai 
őrvidék eddig rendkivül kényeztetett viszonyban 
volt. Tartozik-e az mindig abban maradni ? A mint 
az meg fog szűnni, sokat fog nevekedni a sónak, 
dohánynak jövedelme; és akkor, kétségenkivül, 
busásan be fogja adni a 30 %-os jövedelmet. 

Szabad legyen még némely megjegyzéseket 
tennem azon százalék meghatározására, melyet 
Ghyczy Kálmán képviselőtársam ajánlott, melyek 
mellett különösen azokra figyelve, mik a köz
ponti bizottság javaslata mellett felszólalt képviselő
társaim Bethlen Farkas és Kautz Gyula által már 
felhozattak, ki fog tűnni, hogy amaz alap rectifica-
ioját végtelenségig lehet folytatni; de a hányszor 

rectificálunk, mindig nagyobb tétel j ő ki Magyaror
szág terhére, és soha sem juthatunk oda, hogy ma-
thematikailag egészen pontos arányt találjunk. 

Fő irányadónak mindenesetre a méltányos
ságnak kell lenni; ha ez megvan, ha a kibékülésre 
hajlamunk van, könnyen megtaláljuk nyitját annak, 
mikép kelljen a quotában való részesedést meg
határozni. (Zaj.) 

Ghyczy Kálmán képviselőtársam a 28-at és 
72-ó't ajánlja hozzájárulási arányul. Ez ajánlata 
támogatására bizonyos uj adatokra hivatkozik, 
melyek nem e házzal közöltettek, hanem közöltet
tek közvetlenül a lajtántuli pénzügyminisztérium 
részéről a birodalmi tanács küldöttsége tagjaival, 
de azokban se 28, hanem 28.052 viszony tűnik 
ki. Megvallom, hogy én nem értem, miért válasz
totta t. képviselőtársam épen ezen arányt aján
lataalapjául. Meggyőződésem szerint sokkal inkább 
lehetett volna indokolni, ha ama táblázatnak szom
szédját választotta volna, melyre támaszkodott, 
melynek czime : „Ertrage der directen Steuern und 
Brutto-Einnahmen der indirecten Abgaben mit 
Ausschluss des Zollgefailes," mert az , melyet ő 
választott, és mely A. betű alatt van közölve „mit 
Einschluss des Zollgefá lles" van szerkesztve, ez 
adja 28.052-t. De midó'na XITik t. ez. a leghatáro
zottabban kizárja a határvámjövedelmet, mint a kö
zös kiadások fedezésére forditandőt, hogy ezt mégis 

\ számításba vegyük az arányszám meghatározására, 
azt méltánytalannak tartom. Ezért sokkal inkább 
értettem volna, ha Ghyczy Kálmán képviselőtár
sam ama másik B. táblázatra hivatkozik. Ha ezt te
kintjük, látni fogjuk, hogy már ebből 28-59 tű
nik ki Magyarországot terhelő hányadul, tehát már 
majdnem 28.6. 

De ezenkívül meglepett engem, hogy vannak 
oly tételek, melyek ezen számításban még egészen 
tekinteten kivül vannak hagyva, melyeket pedig 
azon esetben, ha egy országnak fizetésképessége 
jön szóba, számításon kívül hagyni nem szabad. 
Ki vannak ugyanis hagyva az államjószágokból 
befolyt jövedelmek, az aerarialis gyárak, a távírda, 
bányászat, pénzverés jövedelmei. Az aerarialis gyá
rak és távírda valóban semmit sem hajtanak, de a 
többiek igen, és ha ezeket számba veszem, már mint
egy 29 lesz a százalék. Legyen szabad még továbbá 
megjegyeznem, hogy ahhoz még nincsen meg azon 
rectificatio, melyet megtettünk azon számadásról, 
melyet a pénzügyminiszter ár közölt előbb velünk 
a bizottság, azután pedig a ház minden tagjával. 
A dohánybevétel és jövedelem ugyan már helye
sen van beosztva; de nincsenek elhagyva azon ösz-
szegek, melyek nem valódi bevételek és nem valódi 
kiadások; és nincs sok tételnél helyesen osztályozva, 
hogy mi jön magyar,Jmi német részre. Ha ezeket szá
mításba veszszük, és t is, hogy a katonai végvi-
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dék is ki van hagyva, semmi kétség benne, hogy 
ezen bruttó számítás alapján az eredmény, melyet 
Ghyczy képviselőtársam ajánl, a 30 percentet ép 
ugy kiüti, mint ama másik. 

Tisztelt képviselőtársam még némely más 
adatokra hivatkozott, melyek, az albizottság mun
kálata eredményeképen, nem csak a 29 és majd
nem s/10 rész percentet tüntették volna fel, de 
másokat, amannál kisebbeket. Megvallom, én azo
kat nem ismerem. Én szerencsés voltam azon bizott
ságnak előadója lenni, és azon bizottságnak tudtom
mal csak egy jelentése van, és azon jelentés azt az 
eredményt tüntette ki, mely 29 percentnél több. 
Egészen nyilt akarok lenni: előbb némi számítási 
hiba volt, előbb 29-eu felül valamivel több, kiiga-
zitva kevesebb jött k i ; de én a 27, 28 számokat, me
lyeket az albizottság munkálata eredményezett 
volna, azokat, megvallom nem ismerem. 

Tisztelt képviselőtársam kiemelte még, hogy 
azon 6 év, mely számítási alapul van felvéve, nem 
volt oly nagyon rósz, mert ebben emelkedett a 
direct földadó. Mi az a direct földadó ? Olvas va-
lami, mit a zöld asztal mellett meghatároznak, és 
ha nem fizetik, katona-executioval behajtják, ez oly 
valami, melyből lehet, kétségkívül, következtetni, 
hogy Magyarország többet tud fizetni, mint oly em
ber, kinek 10.000 forintja jövedelme van; de midőn 
országos viszonyokról van szó, és midőn az adó
percent folyton emeltetett, midőn dracoi szigor
ral vitték volna keresztül annak minden következ
ményeit, különösen Magyarországon: akkor annak 
adatait nem lehet zsinórmértékül venni fel. 

Tisztelt képviselőtársam egyenesen idézi, hogy 
1851-ben a magyar korona országaiban a földadó 
13 millió, 56-ban 16 millió, 57-ben 19 millió volt, 
sat. Legyen szabad ezekkel szemben az in direct adók
ra hivatkoznom. Az indirect adó legfőbb ágai a só, 
dohány, szesz és sör jövedelmei. Mindezek oly dol
gok, melyeket részint közvetlen a nép szükségei
neklehet mondani, részint olyak,melyeket kényelmi, 
fényűzési czikkeknek lehet tartani. Ezekben minden
ki annyiban vesz részt, ha fényüzésiek, a menyi
ben teheti, mennyiben pedig az élet fentartására 
valók, elhúzza a költséget szájától, öltözetétől, és 
arra fordítja. Sót például mindenki kénytelen venni. 
[Zaj.)Eagyon érdekesnek tartom figyelmeztetni arra, 
hogy épen azon 6 év alatt az indirect adók rend
kívül apadtak. Csak a két szélső adatot említem, 
mert megvallom, nem gondoltam, hogy ezekre szük
ség lesz, azokat tehát nem hoztam magammal. 1860-
ban az összes magyar indirect adók 49 millióra rúg
tak, 1865-ben csak 37 millióra. Tehát 12 milliónyi 
az apadás. (Fölkiáltások: Tehát szegényedtünk!) 

Ebből látható, hogy ama 6 év, mely választva 
volt, nem roszul volt választva, mint a mely
ben emelkedett volna a vagyonosság Magyaror

szágban, hanem azokban határozottan fogyott. 
Még inkább kitűnik a szegénységi arány és amaz 
évek választásának helyessége akkor, ha a mi jö
vedelmeinket összehasonlítjuk azon jövedelmekkel, 
melyek épen ezen tárgyakból a lajtántuli tartomá
nyokban bejöttek. Azokban nincs apadás, hanem 
valami kevés a növekvés: mert a mint tudatik, a 
birodalomban a pénzkezelés és a nemzetgazdasági 
viszonyok intézése a lehető leghelytelenebb volt ; 
ott bejött ugyanazon tárgyakból százhuz és száz-
harmincz milliónyi összeg, és valami emelkedés 
látható. Én tehát határozottan tagadom, hogy amaz 
évek roszul lettek volna választva, sőt ugy hiszem, 
hogy ha van valakinek kedve hátrább menni a 
kutatásban, akkor oly eredményekre fog találni, 
melyeket nem vágy látni. (Zaj.) 

Bátor vagyok még azt is megjegyezni, hogy 
igen nagy nyomatékot tett t. képviselőtársam arra, 
hogy ez akkora összeg, a melyet el nem viselhe
tünk. Bocsánatot kérek, ez nem állhat. Hogy ha azt 
mondta volna, hogy a mit még ezeken kivül az or
szág az államadósságok terheiből vállaland magára, 
azt nem képes hordani, azt értem; hanem, csak a 
quota terhét, mindenesetre elbírjuk. E tekintetben 
mindenesetre irányadóul annak kell szolgálni, 
hogy Magyarország semmi esetre sem vállal ösz-
szesen többet a quota és államadósságok czime 
alatt, mint a mennyit elviselni képes, és ezt minden 
esetre szem előtt tartotta az országos küldöttség is, 
és meg vagyok győződve, hogy mindkét törvény
javaslat ily elnézéssel van szerkesztve. 

Hogy mi történik, ha háború lesz, azt nem 
' tudom : azon esetben, lehet, aprés nous le deluge; de 
I hogy azt hozzuk fel érvül, hogy azon esetre nem 
J tudjuk a quotát fizetni, azt most el nem fogad-
i hatom. Méltóztassanak egyébiránt figyelmezni arra, 
| hogy ha négyszer, ötször akkora a quota, mint 

csende3 időben, a mit Ghyczy felhozott, akkor 
levén az rendesen 80—90 millió, 360—450millióra 

! emelkednék, a mi mindenesetre roppant nagy 
| összeg. Hogy háború esetén mi fog történni, azt előre 
| nem lehet meghatározni. E g y háború képes min-
; den politikai és soeialis viszonyokat fölforgatni. 

Bátor leszek egy pár szót szólam azon tbzre-
i vételekre, melyeket Tisza Kálmán képviselőtársam 
hozott fel azon munkálatra nézve, mely megtes-

; tesitve ezen törvényjavaslat képében van a ház 
1 elé terjesztve. Azt mondotta a t. képviselő, hogy 
; a kiegyenlítésnek senki sem ellensége. Üdvözlöm 
j ezen nyilatkozatát. Mentül többen irjuk azt alá, 
j annál jobban szeretem; de megengedjen nekem, 
I hogy ha nem tartom helyesnek véleményét. Vannak 
| emberek, kik egyet mondanak szóval, és máskép 
; cselekesznek. Én e kettőt egybevetve, alkotok ma-
j gamnak Ítéletet fölőttök, és aztán, ha meggyőződ-
! tem helyességéről, ítéletem mellett maradok. Em 
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nevet mondok — sajnálom, hogy Tisza képviselő
társam nincs jelen — de méltóztassanak figyel
mezni amaz indítványra, melyet nem régen Mada
rász képviselőtársunk tett, és melyben az volt, hogy 
ő nem óhajt egyátalában semmit közvetlenül el
fogadni az államadósságok terheiből; ö" az ellen is 
tiltakozott, hogy a ház bármit is elfogadjon, hanem 
legyen átalános népszavazás felette. Vajon e mód 
nem olyan-e, mely megsemmisíti a kilátását a ki
egyezésre? Vajon kérem, azt mondani: akarom a 
kiegyezést, de nem akarok semmit fizetni, nem 
akarok semmit tudni róla, ez valósággal fából 
vaskarika-e? {Derültség. Halljuk!) 

Egy mellesleges csapást is tett t. képviselő
társam. A központi bizottság előadóját illetőleg 
én bátor voltam tegnap azt mondani, hogy az ellen
fél kezéből kiragadta a fegyvert és egy csapást 
intézett ellene, és azt mondtam, hogy ez parla
menti fogás. Erre azt mondta t. képviselőtársam, 
hogy nem teszi fel róla, hogy oly vérengző legyen. 
De én meg felteszem azt, hogy minden lehető par
lamenti csapást intéz az ellenfél ellen, és én üdvöz
lök minden olyan csapást, mely megteszi hatását. 
Nevetséget idézett elő a házban a t. képviselő iir 
ezen megjegyzése, de nem fogadhatom ezt el mint 
komoly érvet arra, hogy a 30 percentet el ne fo
gadjam. (Derültség.) 

T. képviselőtársamnak beszédje végén fordult 
elő egy jelenet, melyre, megvallom , fájdalommal 
emlékezem vissza. A ház méltóságával sokkal in
kább megegyezőnek tartanám azt, hogy ha az nem 
történt volna. Nem fátyolt szeretnék rá vetni, de 
valami sokkal vastagabbat, mely e jelenetet örökre 
elborítaná; szeretném, ha ezen falak örekre elné
míthatták volna ama hangokat, láthatlanná tették 
volna ama jelenetet. (Helyeslés a középen. Zaj.) 

Röviden egybefoglalva nézetimet, két alap 
szerintem az , melyen a quotát meg lehet oldani : 
vagy a hozzájárulási viszony, vagy a jövedelmi 
viszony. Akár melyiket veszszük külön vizsgálat 
alá, kitűnik, hogy az eredmény nagyon közel egy
formán jön ki 30percent körül. Nem mondom, hogy 
épen 30 percent: mert a mint emiitettem, a mint 
bővebben kifejtették az előttem szólottak, a szám
adások nem olyanok, a melyekből bizonyos hatá
rozott eredményre lehetne jutni, olyanra, melynek 
tételei kétesek ne volnának. Itt tehát valami sok
kal fontosabb szempont az : a vég megállapodás 
utján a kiegyezés vagy munkájában fontos 
lépést tenni előre, melyet elfogadnak a Lajtán tu l ; 
és megnyughatunk mi; és mint ilyent, mint 
egyezményt, mint alku eredményét, mint a jövő 
fejlemények biztositékát, üdvözlöm és elfogadom. 
{Helyeslés a középen. Szavazzunk! Zaj.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Miután valahára sze
rencsém van egy kis csendet élvezni, bátor vagyok 

mindenek előtt megjegyezni azt, hogy nem szán
dékom holmi széles deductiokkal illustrálni állítá
saimat, sem pedig szép, vagy nem szép munkák
nak elkészítése miatt bókokat mondani, hanem 
egyszerűen egy tényt akarok constatálni s néhány 
ellenészrevételt tenni az itt mondottakra. 

Constatálni akarom azon tényt, hogy a t. jobb 
oldal szónokai egytől egyig bebizonyították azt, 
hogy akár hogy számlálnak és akármennyit szám
lálnak, 30%-kot sehogy sem tudtak kisütni. Ezen 
tényt röviden constatálom s hivatkozom leginkább 
Kautz Gyulára, a ki Magyarországon mint nem
zetgazdasági, statistikai auctoritás el van ismerve, 
hogy ő sem bir többet kihozni 28 l/2 °/0-nál. 

Ez érdemben tehát többet nem szólok, hanem 
bátortvagyok még néhány ellenészrevételt tenni. 

Fel volt itt emlitve ismételten, hogy a határ
őrvidék jövedelme nincs felvéve a magyar korona 
országainak jövedelmei közé. Ez ránk nézve, azt 
mondják, előny, mert az, nem tudom miféle, a be
vételnél nagyobb kiadásokat von maga után. Nem 
szólnék e kérdéshez, hanem azt tartom, hogy 
ezen állítás téves: mert, habár a határőrvidék ki
adásai mindenesetre nagyobbak a bevételnél, de 
ezen kiadások a hadikiadások közé sorozvák, tehát 
a közös kiadások közt foi-dulnak elő. A határőrvi
dék jövedelme, mint magyar terület jövedelme, 

! szerintem csak Magyarország javára szolgálhat. 
. Tehát tévesen van kihagyva a magyar jövedel
mek közöl. 

Azt fogják önök mondani: hogy hiszen ezzel 
| magam ellen bizonyitok, mert a magyar jövedel
mek e szerint nagyobbodván, a quota is növek
szik. Politikai szempontból mégis elfogadom, és 

! akkor sem fog a quota 30 %-kra emelkedni; de ne 
feledjék el önök, hogy a határőrvidék összes bevé
tele badi kiadásra — tehát közös költségre — for-
dittatik, és így ezen összes kiadás a quotának Ma
gyarországra eső részéből, mint tiszta magyar 
jövedelem, praeferenter levonandó, és igy a quo-
tára fizetett összeg, tettleg, nem fog nagyobbodni, 
hanem még kisebb fog lenni. 

Ezt azért hozom fel, mert t. barátom Kautz 
Gyula azt méltóztatott az imént mondani, hogy 
íme mily roppant nyereségre teszünk az által szert, 
hogy nekünk a reichsrathban 50 % -nyi befolyásunk 
lesz, és azért csak 30 %-ot fizetünk. (Zaj. Felki
áltások a jobb oldalon: Semmi reichsrath ! A bal ol
dalon: ügy van!) Tehát, ha nem tetszik a reichs
rath szó, legyen delegatiő: hiszen egyre megy! Azt 
nem kell figyelmem kívül hagyni, hogy ha az 
arányról beszélünk, a melynél fogva befolyást 
vindicál magának Magyarország az osztrák és ma
gyar birodalmak ügyeinek elintézésére — kész
akarva mondottam: birodalmak, mert már itt akár 
hányszor hallottam emlittetni: az összes birodalom, 
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a birodalom két fele, a Lajtán túli és inneni rész, ugy 
hogy már confusus leszek, két birodalom-e ez, 
vagy csak e g y , mert énszerintem legalább nem 
egy, hanem kettő — miután a tettleges befolyásra 
lényeges hatása van azon áldozatnak, a melyet 
mindkét rész hoz: bátor vagyok azt ajánlani, hogy 
méltóztassanak egy katonai schematismust kézbe 
venni és méltóztassék összehasonlítani, hogy mind 
békében, mind háború idején Magyarország, ide 
értve a határőrvidéket is, aránylag több katonát 
és erőt állit ki ő felsége többi országai- és tarto
mányainál ; és akkor azt fogják találni, hogy talán 
nem oly méltánytalan azon nagyobb praetensio, 
a melyet a miniszter urak a magyar birodalom ne
vében a közös ügyekre igénybe vesznek. 

Ismét azt fogja talán valaki mondani, hogy 
magam ellen beszélek, s hogy ez ellenkezésben áll 
azzal, a mit annak idejében a 15-ös és 67-es bizott
ságban állítottam. Pedig az most is bizonyosan áll 
előttem, és senki sem fogja velem megértetni, hogy 
az átalános védrendszer behozatala után nem 
fog elérkezni azon idő, midőn ezen argumen
tumot a lajtántuliak ellenünk fogják felhasználni, 
azaz azt fogják mondani, hogy ha most már egy
formán katonáskodunk, de mi csak 30 %-ot 
fizetünk, miként kívánhatjuk, hogy 50 %-nyi 
sulylyal bírjunk? mert a jövő mindenesetre materi
alis érdekekből fejlődik, és ezen irány Európa-
szerte mindinkább terjed. 

Ez volt azon indok, mely engem azóta, hogy 
a politikával foglalkozom, ezen és nem tisztán a 
katonai téren, mindig arra késztetett és mindig azon 
meggyőződést érlelte bennem, hogy az egyedüli 
helyes államforma Magyarország és ő felsége többi 
országai s tartományai közt más, mint a puszta szá
raz personal unió nem lehet, mikor azután mind
ezen ilyes kérdések eo ipso megszűnnének. [Helyes
lés a bal oldalon.) 

Bethlen Farkas tisztelt barátom Ghyczy Kálmán 
t. barátom előadására, hol ő azt említette, hogy az 
adót bruttó kellene aránykulcsul felvenni, ha jól 
értettem azt mondotta — mert zaj volt — hogy ez 
azért nem lehetséges, mert nem lehet elkülöníteni, 
mennyi a kiadás az egyik, mennyi a másik részről. 
Arra vagyok bátor figyelmeztetni Bethlen Farkas t. 
barátomat,hogy ő ezzel Ghyczy Kálmán barátomnak 
nem méltóztatott felelni semmit sem, mert hiszen ő is 
azt mondotta, hogy nem lehet a kiadásokat ponto
san elválasztani, mert az az egyes államok gazdálko
dásától függ, hogy mennyi a kiadás itt vagy ott. 

Én bízom igen t. pénzügyőrünkben, hogy sok
kal jobban fog gazdálkodni, mint a Lajtán túl ed
dig gazdálkodtak, és jobban fog budgetjével kijönni? 
mint azzal eddig kijöttek ; de ebből nem következik 
az, hogy mert meggazdálkodunk valamit, azzal már 
most szaladjunk át a Lajtán túlra és adjuk oda 

azoknak, hanem az, hogy hasznositsuk saját ja
vunkra. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani Kautz Gyula t. ba
rátom, hogy egyrészt azt állítják, hogy minket az 

] adó túlságosan terhel, és másrészt azt akarják bi-
| zonyitani, hogy nem elég adót fizetünk, és mégis 
nagyobb befolyást kívánunk. Legalább ilyesmit 
méltóztatott mondani, nem birtam egészen megér
teni. (Zaj. Elnök csenget.) Annyi bizonyos, hogy ha 
sok adót fizettünk, azt nem önmagunk vetettük ki 
magunkra; és épen Lónyay t. pénzügyminiszter 
urnák jelent meg egy igen jeles munkája, ha nem 
csalódom, a „Budapesti Szemléd-ben, hol fényesen 
bebizonyitja, hogy az adó oly súly os, hogy azt már 
nem bírjuk fizetni jövedelmeinkből, hanem kény
telenek vagyunk tőkénkhez nyúlni, és hogy az 
adót azért executio utján kellett behajtani^, épen 
mert már a tőkét is megtámadta: és most önök még
is azt állítják, hogy igazságos az adó-arány aquota 
elvállalására! 

Ezen következtetést valóban nem tudom meg
érteni. 

Hasonlókép nem tudom megérteni Kemény 
Gábor t. barátom azon következtetését: hogy ime 

| az indirect adó Magyarországban folytonosan csök
kent, de Ausztriában növekedett; ergo mégis 30 
percentet, tehát nagyobb terhet vállaljunk, mint a 
mely minket igazságos arány szerint megilletne. 

Tisztelt barátom Kautz Gyula arra is hivat
kozott, hogy ha nem tudnánk egymással megegyez
ni, nem maradna egyéb hátra, mint hogy ő felsé
géhez, a közös fejedelemhez forduljunk, hogy 6' 
mint igazságos arbiter döntsön közöttünk. Ezt az 
1867. 12. t. ez. is igy rendeli. Már miután épen 
Kautz Gyula képviselőtársunk mondotta azt, hogy 
bárhogy számol is, nem süthet ki „többet 28 V2 per
centnél Magyarországra és 71 % percentet Ausztriá
ra": én annyira bizom ő felségének igazságszereteté
ben, hogy meg vagyok győződve, miszerint ő felsége 
mint igazságos arbiter semmi esetre sem fog más
ként dönteni, mint hogy legfeljebb egy fél percent
tel fizetnénk többet, mint azt t. barátom Ghyczy 
Kálmán hozta indítványba, nem pedig 30 percentet, 
a mint most követeltetik. 

Még Kemény Gábor báró előadására vagyok 
bátor egy észrevételt tenni. 

Tisztelt barátom azt mondotta, hogy nem fog
hatja meg, honnan vehette Ghyczy Kálmán kép
viselőtársunk ama 28 percentet kitüntető adato
kat : hiszen szerinte „nem meríthette azon adatok
ból, melyek az országos küldöttség elé terjesztettek; 
csupán egy adatból merítette, abból, melyet a né
metpénzügyminiszter terjesztett elő". Én a némete
ket igen óvatos és okos embereknek ismervén, csak 
nem tehetem fel Becke báróról, hogy oly adatot 
szolgáltatott volna a magyar küldöttség kezére, 
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mely a németeknek hátrányára lehetne. Ha mind- Pártolom Ghyezy Kálmán képviselőtársunk 
amellett átadta azon adatot, mely ellene bizonyít, inditványát. {Helyeslés a bal oldalon.) 
az előttem azon adatnak annál nagyobb hitelessé- E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a tár-
get kölcsönöz. j gyalást. 

Ezek azon észrevételek, melyeket előadni kö- i 
telességemnek ismertem. j Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867 deczember 4 én 

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 : Bemutat ta tnak : id. Kossuth Lajos megbízó levele; Kiss Antal panasza Meskó Sámuel polgármester ellen ; 
Szafkovies Velki Júliáé Ilykovics János plébános el len; Asboth Lajos honvéd tábornok kérvénye nyugdíjért ; Pontos Ferencz 
1848 /9-bel i szolgálmányai megtérí téséért ; Felső-Fehérmegyéé vasúti ügyben; Czehovszki Leóé lengyelek honfiusitása és segélyzóse 
i r á n t ; Szegilang községé úrbéri ügyben ; Bernald Dénes és társai panasza a marosvásárhelyi tanács ellen ; Szilágyi Lajosné kérvénye 
kegydija fölemelése és 1849-bel i kárai megtéritéseért. Szavazás hat naplóbirálóra és egy jegyzőre. A kormány felel Perczel Mór és 
társai interpellatiójára. A hányadi törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. Név szerinti szavazás a törvényjavaslat első' sza
kaszára. 

'A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. ; később Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét ugyanazon jegyző ur fogja vezetni, ki 
tegnap, a szólani kívánók neveit szintén. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

'BádiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a deczember 
S-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Sz. kir. Pécs városa központi vá
lasztmánya beküldte az ott képviselővé választott 
id. Kossuth Lajos megbízó levelét.' (Éljenzés a 
bal oldalon.) Az állandó igazoló bizottságnak fog 
kiadatni. 

Kiss Antal nyíregyházi lakos az ottani polgár
mester Meskó Sámuel által gyakorolt törvénytelen 
eljárásokat megszüntetni kéri. 

Szafkovies Velki Júlia borsodmegyei Rakocza 
községi plébános, Ilykovics János ellen inditott 
keresetét elintéztetni kéri. 

Asbóth Lajos volt honvédtábornok s akadé
miai tag lefoglalt nyugdiját folyóvá tétetni kéri. 

Pontos Ferencz nagykárolyi gombkötő a 
magyar hadsereg részére 1848/9-ben kiszolgáltatott 
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munkáiért 1492 frt és 9 krnyi hátralevő követelé
sét kifizettetni kéri. 

Felső-Fehérmegye közönsége a nagyvárad
kolozsvár-brassói vasút tárgyában a brassói ke
reskedelmi kamra által benyújtott előterjesztést 
figyelembe vétetni kéri, 

CzechovskiLeo, volt honvédezredes, lengyel
országi lakos, az 1848-ik évi magyar önvédelmi 
harezban szolgált lengyelek magyar honfiusitását 
kimondatni, és mint volt honvédeket évenkinti se-
gélydijban részesittetni kéri. 

Szegilang, zemplénmegyei község lakosai a 
földesúr által követelt úrbéri tartozások és szolgál-
mányok megszüntetéseért folyamodnak. 

Bernáld Dénes alsó-csernátoni lakos és 22 
községbeli számos érdektársai kérik a marosvásár
helyi községtanács által túlságosan fölemelt hid-
és vásárvám leszállítását, valamint a vidékről ér
kezők iránti erőszakoskodó bánásmód megszün
tetését. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Jókai Mór: Tisztelt képviselőház! Fel va
gyok szólítva egy folyamodás átadására. Egyike 
ez azon folyamodásoknak, melyek számtalanszor 
megfordultak a t. ház asztalán, melyben tönkre 
jutott, koldussá lett hazafiak kérik káraiknak eny-
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