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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 

KÉPV H. NAPLÓ. 1 8 6 % . V. 

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-

36 



282 CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4. 1867.) 

hitesét, oly károk enyhítését, melyeket a haza vé
delmében szenvedtek, s szenvednek mindekkorik'. 
Nem tehetem, hogy midő'n ezen folyamodást a t. 
ház asztalára leteszem, azon reményemet ne fejez
zem ki, miszerint azon időben, midőn hazánk ké
pesítve lesz saját sebeinek megorvoslására, hasonló 
folyamodásokat tekintetben és méltánylásban fog 
részesíteni. [Helyeslés. Beadja özv. Szilágyi Lajosné 
kérvényét.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

Czélszerünek találja-e a t. ház, hogy mielőtt 
a napirenden levő tanácskozások megkezdődnének, 
a hat naplóbirálóra és egy jegyzőre a szavazati 
jegyek beadassanak *? (Szavazzunk!) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egienkint beadják szavazata ik a \) 

E i n ö k : Á hat naplóbirálóra és egv jegy
zőre beadott szavazatokat a jegyző urak össze fogják 
számítani és az eredmény a legközelebbi ülésben 
közhírré fog tétetni. 

Most a hányadi törvényjavaslat feletti tár
gyalás fog folytattatni 

Zsedényi Ede : T. ház! Meg fogják en
gedni, hogy ezen nagy fontosságú politikai viták 
küszöbén, én, mint a magyar törvényhozás legré
gibb tagjainak egyike, egy forró kívánságnak 
rövid kifejezését adjam. Tiszteltem és tisztelem a 
vélemény és vitatkozás szabadságát. Elfogadom 
azt minden következésében. Tudom és tapasztal
tam, hogy azok közt nem örvendetesnek is kell 
lenni; de soha okom nem volt panaszkodni a szó
lók élességei ellen. Miért? Mert azon kölcsönös 
vélemény-harczokban el nem tévesztők soha a 
szükséges határvonalt: meg nem támadni az ellen-
véleményüeket tetteik s véleményeik miatt; de meg
támadni őket véleményeikben és tetteikben. Aleg--
tisztább fők. a legerényesebb emberek hazánk po
litikai és anyagi ügyeinek terén oly valamit 
javasolhatnak, mit más véleminyüek a hazára nézve 
károsnak tartanak, és azt meggyőződésök szerint 
kimondani igenis hazafiúi kötelességök. De ha ezt 
szemrehányás és gyanúsítás nélkül kimondani 
nem lehetne, akkor vége lenne minden érdekes 
politikai vitatkozás lehetőségének. (Helyeslés.) Po
litikai érettségünk bizonyítványa semmiben sem 
állittathatik ki fényesebben, mint tiszteletben min
den meggyőződés és minden véleményárnyéklat 
iránt, de egyszersmind gondos óvakodásban min
den gyanusit6atástól. (Helyeslés.) Mert hiszen par
lamenti férfi hite nem lehet az, hogv a meggyőző
dés szentsége csak addig érdemel tiszteletet, míg 
az eszmék azon rendét követi, mely saját agyve
lejében létezik, ha pedig attól eltér, már személyes 
érdekek szószólója. Tehát vitatkozásunk loyalitá-
sának egyik fő föltétele azon kölcsönös meggy ő- J 

ződés, hogy mi, kik itt e teremben mint nemzet
képviselők ülünk, bár különböző párt emberei, de 
mindenekelőtt fiai vagyunk ugyanazon egy sze
retett hazának, kik előtt minden egyébnél, minden 
személyes érdeknél fontosabb és szentebb hazánk 
alkotmányos jólléte és azon épülő boldogsága és 
nyugalma. Kivánatom tehát csak az, hogy ellen
véleménynyel szemközt mindig érintett meggyő
ződésből induljunk ki, soha el nem felejtvén, 
hogy ezen orgzággyülési vitatkozásoknakv*négy 
fő czélja: az igazság kitüntése hazánk javára ; ezt 
pedig máskép soha elérni nem lehet. (Helyeslés.) 

Már most a napirenden levő tárgyra áttérve, 
tisztelem azon meggyőződést, melylyel Komárom 
és Debreezen városának t. képviselői a központi bi
zottság által javasolt arányt hazánk érdekeire 
nézve károsnak nyilvánítják; de mindenekelőtt 
figyelmeztetem arra, hogy a világon nincs olyan 
alku, melyet absolut értelemben átalánosan hasz-
nosnak lehetne mondani, a mennyiben értékét 
azon viszonyok határozzák el, melyek közt, melyek 
miatt megköttetett. Ha ez igy van, és máskép 
nem is lehet, a jelen alkut is nem csak a statisti-
kai adatok nyomán, de azon egész összefüggésben 
kell méltányolni, mely a létező viszonyok mivol
tában keresi kellő magyarázatát. 

Komárom városának érdemes képviselője nem 
tagadhatja, hogy ő felsége mint közös fejedelem 
a közös ügyek fölötti intézkedés absolut jogát 
megosztván osztrák tartományainak képviseletével, 
ez Magyarországot is arra kényszeríti, hogy az al
kotmányosság törvényei szerint a birodalmi ta
nácscsal egyetértve a szükséges tüzetességgel for
mulázza a közös ügyek mivoltát, mely félrema-
gy arázhatlan alakban eddig kifejezve nem volt, 
és egyetértőleg állapítsa meg azon arányt is. mely 
szerint a közös költségek meo"osztandók. 

Ezen alku, igaz, lehetséges, mint Ivánka kép
viselőtársunk emiitette, ő felségi hatalmi szava által 
is : de megnyugtató csak akkor lesz, ha mind a 
két ország szabad akarattal hoz zájárul; ezt pedig 
reményleni csak akkor lehet, ha ugy, mint Komá
rom város t. képviselője is említette, egyik ország 
sem törekszik saját terhein a más ik ország rovására 
könnyíteni. (Helyeslés.) 

Ezen nézetpől indult ki az országos küldött
ség is, midő'n a megosztás alapjául elfogadta azon 
arányt, mely sze nt a magyar korona országai a 
hat évre elkészített zárszámlák adatainak átlaga 
szerint az állami központi kiadásokhoz tényleg 
járultak. 

De mind az egyik, mind a másik küldöttség 
minden tagja, maga Komárom város érdemes 
képviselője is elismerte, hogy ezen számlák hiá
nyosak és igy egyszer 25 százalékú, másszor 27 
százalékú, sőt harmadszor 29 százalékú arányt 
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hoztak k i ; a birodalmi tanács küldöttsége pedig 
ezt alapul elfogadni nem akarta, hanem ajánlotta 
a kivetett közvetlen adók mennyiségét, mely eset
ben az arány 36-ra rúgott volna. 

Utoljára és nagy nehezen — mint ezt az or
szágos küldöttség minden tagja elfogja ismerni — 
a két pénzügyi minisztérium előterjesztésére mind
két küldöttségfmegnyugodott a 30 százalékban: 
és pedig országos küldöttségünk miért? Egyenesen 
kimondja jelentésében : azon remény fejében, hogy 
mind a többi függőben levő kérdések egész össze
gükben az 1867. 12. törvényczikk értelmében 
kedvező megoldást nyerjenek, és mind ez által, 
mind a visszanyert önkormányzat által emelkedni 
fog a nemzet anyagi ereje . . . 

P a t a y I s v á n : Nem kell gráczia! 
Zsedényi E d e : . . . . azon tiz év alatt, melyre 

az arány megállapittatik. 
Maga az országos küldöttség átlátta azon állás 

sajátságát, melybe hazánk helyeztetnék, ha nem 
sikerülvén ily barátságos utón az alku. ő felsége 
mintegy erőszakolva lenne kimondani határozatát 
oly tárgyak felett, melyek elhatározására csak
ugyan minden alkotmányos országban csak is a 
két országnak népképviselete lehet feljogosítva. 
Kimondotta világosan az okot, miért: hogy t. i. 
elősegítse az egyesülést; és igy a 30 percent arányt 
nem egyedül statistikai adatokra vagy a főszámvevő
ség számadására építette, sőt maga az országos kül-
döttségugy,mintKomárom érdemesképviselője, elis
merték ezen számlák hiányait. Elmondották igenis, 
hogy az értékpapírok után mint jövedelmi adók fize
tett nagy tömegek kihagyattak azon összegekből, 
melyekkel járultak a központi kiadásokhoz az 
osztrák tartományok; mondották, hogy azon 
országokban, melyeket vámvonalok nem válasz
tanak el egymástol, nem is határozhatni meg, va
jon az osztrák ipar adóját nem fizeti-e a fogyasztó 
Magyarország, miként a bécsi bnzakereskedö 
mennyiben járul azon földadóhoz, melyet Magyar
ország fizet. Tehát egy szóval azon közvetett és 
közvetlen adókon kivül vannak más tényezők, 
melyeket számokban nem lehet kifejezni, de me
lyeket tekintetbe venni okvetlen szükséges. 

Azon számadás iránt tehát, melyet Komárom 
város érdemes képviselője a közvetett és közvetlen 
adókból folyó bruttó bevételre épít, nekem se a 
szám szerinti helyessége, se az ellen kifogásom 
nincsen, hogy a közvetett adókat az adófizetési ké
pesség igeni: egyik leghívebb mértékének tartani 
lehet. Megengedem, sőt magam is azt tartom, hogy 
ezen adatok elegendők azon meggyőződés meg
szerzésére, hogy a lajtántuliak sokkal több, sokkal 
jelentékenyebb jövedelmi forrásokról rendelkez
nek, mint a magyarországi lakosok; és igy, midőn 
talán — tegyük fel — hogy a közös költségek mint

egy 85 millióra rúgnak és a S0 percent és arány'sze-
rint Magyarország lakói 25 V2 millióval járulnak 
hozzá és igy a magyar korona országai, Dalmatiát is 
ideértve, 14'/2 millió lakosainak mindegyike 1 frt 
75 krt fizet, akkor, azt hiszem, hogy sokkal keve
sebb megeró'tetéssel fog a lajtántuli 20 millió 
lakosok mindegyike azon 59 '/2 millió forintnyi 
arány szerinti sommá után 2 frt 95 krt fizetni, aza& 
1 frt 20 krral többet, mint mi, mert sokkal több-
jövedelmi forrásai vannak. Hanem azt az egyet 
továbbá is vitatom , hogy azon adatok melyeket 
Komárom érdemes képviselője előadott, nem kire-
kesztőleg olyanok, melyeket kizárólag ezen kérdés 
megoldásánál tekintetbe lehet venni. 

Van egy magasabb szempont, mint az, mely 
a hozzájárulást statistikai adatok szerint javasolja, t. 
i., hogyha ezen alkut visszautasítjuk, vagy Komá
rom városa képviselőjének indítványát elfogadjuk, 
ez oly következésekkel volna egybekötve, melyek 
hazánk szellemi és anyagi jóllétét tán sokkal in
kább veszélyeztetik, mint azon áldozat, mely ezen 
30°/0-nyi arány elfogadásával van összekötve. 
És ha mi ezt nem siettetjük, ha ezen kibékü
lést mindig hátrább és hátrább toljuk, nemzetünk 
nem fog azon jótéteményekben azonnal részesülni, 
melyek ugyanezen kibékülés következményei. Erre 
nézve egyet emlitek, a mi itt elő nem hozatott. A 
64-iki számlák szerint a magyar korona országaira, 
Dalmatiát is ideértve, az összes bevételek minden 
pótadóval együtt 145 és fél milliót tesznek. Ezen 
sommából marad valószinüleg— nem lehet itt bizo
nyos számitást tenni, de valószínű számítás szerint — 
az. országban vagy abba visszaszivárog 94 — 95 
millió, tehát az ország határán végleg tuímegyen 
körülbelül 50 millió. Abbantalálom én elszegényedé
sünk egyik fő okát, hogy annyi pénzmennyiség 
mintegy kivándorol hazánkból visszatérítés nélkül; 
és hogy ezt'kicsibejvenni nem lehet, a kis Hollandia 
és nagy Anglia példájára hivatkozom, hol a nép 
azért, mert minden pénz az országban marad, 10-szer 
annyi adót fizethet, mint ott, hol a pénz rendesen 
kivándorol az országból. 

Már ha a kibékülést, mely folyamatban van, 
| minél előbb végrehajthatjuk, akkor azonnal 20 mil
lióval több azon pénzmennyiség, mely az ország
iján marad, mert azon 29 millión kivül, a melyet 
tán az államadósságok fejében fizethetünk, a fize
tett adómennyiségnek többi összege itt marad az 
országban, és ez oly előny, a melyet csak az által 
szerzünk meg az országnak, ha a kibékülés azon
nal végrehajtathatik. 

Kiki vessen számot magával és gondolja meg-
komolyan, midőn az alkut visszautasítja, vagy pe
dig oly föltételeket szab, melyeket teljesíteni nem 
lehet, fog-e hazánk állapota javulni vagy nem. Eri 

! azt tartom, hogy igenis, ha elfogadjuk az alkat, nem-
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cetünk minden tekintetben, fó'leg biztosított önkor
mányzata által többet nyer, mintha azt visszauta
sítjuk: azért a központi bizottság véleményét párto
lom. (Eénk helyeslés a középen.) 

E l n ö k ; Mielőtt a napirenden levő tárgy felett 
a tanácskozások folytattatnának, miniszterelnök úr 
kíván szóllani. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Mindenekelőtt 
engedelmet tartozom kérni, hogy a tanácskozások 
folyamát vagyok kénytelen megszakítani; de csak 
azon esetre teszem ezt, ha a t. ház engem erre elő 
leg fölhatalmaz. (Halijuk! Halljuk!) 

Zala-Egerszeg t. képviselője saját és társai ne
vében egy interpellatiot intézett hozzám tegnap, 
mint honvédelmi miniszterhez. 

A t. képviselő úr interpellatioját, mint ez jo
gában volt, különböző okokkal támogatta. De meg
vagyok győződve, hogy se a t. ház, se a t. kép
viselő úr nem fogja azt várni, hogy én most a kor
mány nevében a felhozott indokok taglalásába bo
csátkozzam. Erre nézve fentartom magamnak azon 
jogot,hogy a kormány nézeteit annak idejében kifejt
hessem, és azt reménylem, mind a t. képviselőház, 
mind pedig a t. képviselő úr meg lesz azzal elégedve, 
ha jelenleg csupán csak magára a kérdésre vála
szolok. 

A kérdés bárom pontban foglalható össze: 
1-Ör szándékozik-e a kormány átalában a védrend-

szer és a honvédelmi rendszer átalakitása és meg
állapítása iránt javaslatot terjeszteni a ház elé?2-or 
mi módon kivánja ezt tenni? és 3-or gondolja-e, 
hogy ezt még ezen év folytán teheti ? 

A mi az elsőt illeti, bátor vagyok válaszolni, 
hogy a kormány mélyen át van hatva a honvédelmi 
rendszer átalakításának és végképeni megállapí
tásának szükségéről, és ennek következtében köte
lességének fogja tartani e tekintetben törvényjavas
latot terjeszteni a t. ház elé. 

A mi a módot illeti, a kormány igen természe
tesen csak azon módot követendi, a melyet a t. 
képviselő úr is idézett, t. i. azt, mely a 12-ik törvény-
cz. 13-ik szakaszában van megemlítve, mely azt 
mondja, hogy midőn a honvédelem átalakításáról 
és megállapításáról lesz szó, a két minisztérium 
előleges egyetértés utján egyforma fő elvekből ki
induló javaslatot fog terjeszteni a két törvényho
zás .elé. Miután azonban ezen mód szerint előleges 
bizottságok nem fognának kiküldetni, és a mi
nisztériumnak érdekében van, hogy eredményt ér
hessen el, mentül inkább ismernie a különböző né
zeteket : azért egyszersmind van szerencsém kinyi
latkoztatni, hogy én bátor leszek a háznak azon 
t. tagjait, a kikről felteszem, hogy e tárgygyal 
már eddig is foglalatoskodtak, fölkérni, hogy né

zeteiket velem közölni és nekem e téren gyakor
lati tanácsokat adni szíveskedjenek. 

A mi a harmadik kérdést illeti, hogy még az 
idén terjeszthet-e a kormány ily javalatot a ház 
elé ? erre nézve — mivel soha sem szoktam Ígérni 
olyant,mit megtartani nem tudnék,akár magam,akár 
a kormány nevében — kénytelen vagyok kijelen
teni, hogy a kormány nem Ígérheti ugyan, hogy 
még az idén veszi föl e tárgyat ; de igenis igéri azt, 
hogy a lehető legrövidebb idő alatt, t. i. a mint az 
előmunkálatok annyira haladnak, hogy ezt megte
hesse, javaslatát a t. ház elé fogja terjeszteni, min
den esetre pedig még ezen ülésszak alatt. (Tetszés.) 
Óhajtom ezt minél előbb megtehetni; csak egyre 
nem kötelezhetem a kormányt, arra, hogy ily nagy 
fontosságú és messze kiható kérdésben négy hét alatt 
tegyen előterjesztést, a mi bizonyosan a czélnak 
sem felelne meg. (Helyeslés.) 

P e r c z e l Mór : Miután az interpellatiot nem 
csak a magam, hanem több képviselő bajnoktár
sam nevében és egyetértésével adtam be, nem volna 
hozzám illő, hogy az ezen fontos tárgyban adott 
feleletre most nyilatkozzam. Talán közelebb, ha 
erre nézve képviselőtársaimmal véleményeinket 
kicseréltük, ki fogom jelenthetni, mennyiben elé
gített ki a miniszter úr válasza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Már most folytatjuk a napirenden 
levő kérdés fölötti tárgyalást. 

GubodySándor (aszószékről): T .ház ! (Zaj.) 
A hányad megállapítása érdekében eddig hallott 
vitatkozásokból azon meggyőződésre jutottam,hogy 
minek utána magok a 30 % quota championjai is 
érezték, hogy e tekintetben a hideg számtan segítsé
gére nem támaszkodhatnak, más meginditóbb ér
vekhez nyúltak, hogy elhitessék a t. képviselőház
zal, hogy a Ghyczy Kálmán t. képviselőtársunk 
által ajánlott 2 8 % quotán felül 30-at kellelfogad
nunk. Némelyek félelemből a jövőre nézve, néme
lyek vérmes reményekből a jövő iránt, némelyek 
a lajtántuliak iránti könyörületességből, gene-
rositasból, némelyek pedig politikai okokból kí
vánják, hogy fogadjuk el a 30 %-kot. 

Én a t. háznak engedelmével igyekszem — 
a mennyire lehet — kimutatni azt, hogy a 30, sőt 
28 quotán alul is van olyan quota, mely szigorúan 
absolute véve egyedül igazságos ; valamint igyek
szem kifejteni azt is, hogy miképen emelkedett 
apródonkint a quota-szám 30 %-ra. A magyar 
korona országai alatt lévő országok a bécsi állam-
számvevői hivatal által 1860-tól 1865. évekre 
készített és az illető minisztérium által mindkét 
küldöttséggel hivatalosan közlött zárszámadások 
átlaga szerint a nettó jövedelemből a birodalom 
közös pénztárába 25, a német és szláv tartományok 
pedig 75 °/0-ot szolgáltattak be. Ez tisztán áll. 
Ugyanazon 1864—65. években befolyt bruttó jö-
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védelmekből pedig a magyar koronaországok
ból beszedetett 28 %, a lajtántuli tartományok
ból pedig 72 °/0. Fölfogásom szerint itt az 
az első kérdés, vajon azon, a törvényben . meg
határozott közös költségek fedezéséhez j árulásra 
vonatkozólag a nettó vagy bruttó bevételek aránya 
fogadtassék-e el basisul? 

Ha tisztán állana mind a két fél részéről a 
bruttó jövedelmekből kiadott, beszedési, kezelési és 
más költségeknek aránya, akkor természetesen 
mindegy volna, akár a bruttó, akár a nettó jöve
delmet vennők alapul: mert szám szerint ki lenne 
mutatható, hogy ha például az egyik fél 10-et vett 
be, a másik 20-at, s az egyik kettőt, a másik 
4-et költött el a beszedésre, kezelésre s más ki
adásokra, nettó jövedelem maradván az egyik 
félnél 8, a másiknál 16, az arány nem vál
toznék. De mivel ez nem igy áll — az okokat 
nem akarom feszegetni miért — s tagadhatatlan, 
hogy a magyar korona országai sokkal több ki
adási terhekben részesültek a bruttó jövedelemből 
mint a tul a lajtaiak: az én meggyőződésem sze
rint inkább a nettó, mint a bruttó jövedelem aránya 
vállalható el alapul,nem azért, mert kevesebb, hanem 
mert igazságosabb.Ugyanis aköltségvetés, légy en az 
magán ember, család vagy egy nemzetnek költség
vetése, a közös költségeinek fedezése érdekében csak 
a tiszta jövedelem eruálása és constatállása után 
tehető meg. Miután eddig is a tiszta jövedelmet 
kellett a közös költséget fedezésére beszolgáltatni, 
s ezután is azokat a tiszta jövedelemből kell fedez
ni : nem az a kérdés, hogy Magyarország és a laj
tántuli tartományok adózóira mily teher háram
lóit azon bruto jövedelemből, hanem mennyi 
fordíttatott abból a had- és külügy költségeinek fe
dezésére, melyhez járulnunk kötelességünk ; és én 
csak annyiba járulhatok Grhyczy Kálmán barátom 
azon javaslatához, hogy a bruttó jövedelemből 
eruált mennyiség használtassák alapul a quota eru-
álására, a mennyiben csupán a bruttó bevétel azon 
összeg, mely a zárszámlákból világos, s annak hi
telessége kétségbe nem vonatott, a nettóra nézve 
pedig oly kételyek vannak, melyek iránt tisztában 
nem lehetünk. 

Másik és fontosabb kérdés az, hogy a nettó 
bevételek hat évi átlagából kiszámított 25 percenten 
felül a közös költségek fedezéséhez többel járul
hatunk-e ? Absolut szigorú igazság szerint — ismét
lem — nekünk nem volna szabad. Ennyit elvállalni 
törvényben gyökerezett kötelezettségünk, a nagy-
lelküsködést pedig tiltja szomorú anyagi helyze
tünk. 

E n ezen meggyőződésemre épen a kül
döttség eljárási munkálataiból jöttem. Nevezetesen 

tisztán áll, hogy mind azon hivatalos adatok és 
számitások az osztrákfő államszámvevőség bureaui-
ból kerültek ki, a bécsi minisztériumtól ajánlva, 
az ő kivánságukra fogadtattak el mindkét küldött
ség által; ennél fogva az osztrákok részéről ezek 
ellen kifogást tenni a leggyöngédebb kitétellel is 
némi következetlenség. Az igaz, sokan vannak 
nem csak a lajtántuliak, hanem magyarok közül 
is, kik azt mondják, hogy azon számitások hi
básak, sőt maga a tisztelt küldöttség bizottsága is 
azt állítja, hogy azon hivatalos adatok hibásak ; 
azokon későbben változtatások történtek, melye
ket el kell fogadnunk, mert a számadások későbbi 
figyelmes megvizsgálása után kitüut, hogy téve
désből, vagy az idő rövidsége miatti elhamarko-
dásból, vagy az osztrák kormány és Isten tudja 
mi okból? abban oly tételek foglaltatnak, melyek 
önmagok az előterjesztők által Magyarország elő
nyére, s ez által az osztrák tartományok hátrá
nyára irattfik be. T. képviselőház! ez, az igaz, hogy 
látszólag tekintetbe veendő; de vizsgáljuk meg, h a 
vajon figyelmet érdemeltek-e azok, és vajon azon 
alapon lehetne-e a t. küldöttségnek a 25%-nyi 
quotához még 5 %"h:ot adni vagyis 30 %-kot el
vállalni, és még inkább annak örvendeni, hogy abba 
az osztrák küldöttség is beleegyezett. Azon változ
tatások és kiigazgatások csak azon esetben lehet
tek volna elfogadhatók, ha a t. bizottság, mielőtt a 
qrrota erualásához fogott, az előterjesztett bevéte-
teleket s kiadásokat, melyeket mind ez ideig — kizá
rólag — maga kezelt folyton, mint az angolok 
és skótok tették, midőn Skóczia Angolországba 
bekebeleztetett, pontonkint, tételenkint szigorúan 
megvizsgálván, a priori önmagok felfedezése kö
vetkeztében a hibákat kiigazitván, mind a kül
döttséget, mind a nemzetet megnyugtatták volna 
annak helyes voltáról; de még akkor is na
gyon rá illenék a gens hungarára a generosa 
epitheton, midőn tőlünk a felelős minisztérium 
azt kívánja, sőt már a küldöttség előleges jóváha
gyás reményében el is határozta, hogy egy 30-as 
quotát vállaljunk — mert, kérem, ennek gene-
rositáson kívül semmi reális alapja nincs. 

A ki nem hiszi, hallgassa meg a 6-ik ülés jegy
zőkönyvében olvasható következő sorokat: „Oly 
időszakból származnak ezen hivatalosan közlött ki
mutatások, mely alatt a hatalom feltétlenül rendel
kezett az ország vagyoni erejével a közterhek ki
vetésében, az állam rendkívüli mértékben növeke
dett és szorult pénzviszonyai voltak minden egye
bek felett irányadók. Behajtatott és beszolgáltatott 
mindaz , mi kényszereszközök alkalmazásával be 
volt hajtható." És ismét más helyütt: „Meg vagyunk 
győződve, hogy senki által sem fogunk vádoltatni, 
azzal, hogy Magyarország népein ő felsége többi or
szágai rovására kívánnánk könnyíteni, a mennyi-
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ben a magyar korona országai a közterheket illető
leg azon időszakban, melyről a hivatalos kimuta
tások szólanak, nem csak kíméletben nem részesül
tek ő felsége többi országai felett, sőt vagyoni 
erőnkhöz képest tul voltunk terhelve." 

Midőn, ismétlem, ily nagyon is való nyilatko
zat után tőlünk a t. küldöttség és a t. minisztérium 
azt kivánja, hogy a 25-ös quota felett még 5 és így 
30 as quotát vállaljunk el, lehet-e annak egyéb 
alapja, mint nagylelkűsködés ? És valósággal, hogy 
ha a lajtántuliakban a legkisebb szikrája pislog az 
igazságszeretetnek és méltányosságnak, és nem a kö
rülmények kényszerűsége, hanem az elválhatatlan-
ság és az abból logice folyó folytonos jó viszony 
szükségességének érzete vezette volna őket ezen 
kiegyezés terén, a 25-ös quotára meg kellett vol
na nyugodniok, mint feljebb mondtam, tehát a 
quota kidolgozását minden tételek és számitások 
megvizsgálásának kellett volna megelőzni; de mi
vel ezt a küldöttség tenni elmulasztotta — és miért ? 
ismét nagylelkűségből, mit ezen passus: „A kül
döttségnek nem volt feladata követeléseket támasz
tani a múltra nézve, s nem vélte vizsgálandónak^ 
vajon az érintett zárszámlák egyes bevételei és 
kiadási tételei valóban közöseknek volnának-e tekin
tendők," stb. az eleibe terjesztett kimutatásokat, 
mint változatlan basist a küldöttség elfogadván , 
Magyarország ok nélküli tulterheltetésére a 25 
percentes eltérés helyben nem hagyható. 

Mind a mellett a mi küldöttségünk az osztrák 
küldöttség válaszirata következtében, melyben a ki
mutatások állítólagos hibái feszegettettek — propter 
bonum pacis —• beereszkedett azon hibás tételek 
és számitások kutatásába. Ezen munkával a t. kül
döttség megbízott egy magyar szakértőt, ki vizsgá
lódásai és nyomozásai eredményét a t. küldöttséggel 
közölvén, a változtatott zárszámitásoknál két lé
nyeges eltérést mutatott fel. 

Egyik a lombárdvelenczei királyság rovására át
íratott azon kiadás, mely az ott elfogyasztott virginia
szivarok előállítására bevásárlottkülföldi saközponti 
kiadásokból kitörlött dohányvásárlási költségeket 
illeti. Erre nézve megtéve észrevételeit, Weninger 
Vmcze nem épen kedvezőleg nyilatkozott az állam
számvevőség részéről folytonosan eszközlött változ
tatások és módosítások iránt: s nem is várja, hogy 
a m. küldöttség ezen már ötödször változtatott ösz-
szeállitáson megnyugodjék, ha csak egy kisebb 
bizottság által a részletes adatok és az ezekre fek
tetett számitások az osztrák pénzügyminiszternek 
kezei közt levő könyvekkel össze nem hasonlittat-
nak és nem ellenőriztetnek. 

A másik eltérésre nézve, melyben az 1848/9-
ből előirt követeléseknek a 1860. és 1861-iki zár
számadásokban Magyarország terheltetésére mint

egy nyolczadfél millió mutatkozik, Weninger úr 
határoaottan kijelenti, hogy az el nem fogadható, 
valamint azt is, hogy a t. küldöttségnek meg kell 
maradnia a mellett, mit első ízben kimondott: neve
zetesen, hogy azok a magyarországi bevételekből ki-
törülendők; s egyszersmind figyelmezteti a küldött
séget, hogy ha a hozzájárulási viszonyszám meg
állapításánál az egyes tételek, kiadások és bevéte
lek elemzésébe kell bocsátkozni, a központi kiadá
sok közt számos oly tételek fognak mutatkozni, 
melyek egyátalában nem a lajtántuliakjavára lesz
nek. Egyúttal figyelmezteti a küldöttséget arra is, 
hogy a mint e térre lép, az összes zárszámadások 
elvetendők ; és ne n hagyja helyben az oly eljárást, 
melyet az örökös tartományok és a központi költsé
geknél a'recriminatio kikerülése miatt mellőzött.s azt 
egyedül oly tételeknél vegye foganatba, melyek a 
magyar quota emelésére czéloznak. Mégis, mintha 
előérzete lett volna, hogy a küldöttség figyelmezte
téseit tekintetbe nem veendi, vagy ő is némi félel
met érzett volna, kijelenté, hogy ha a lombard-velen-
czei dohányjövedék-kiszámitási eltérés elfogadtatik, 
akkor is Magyarországra csak 26 és '/3 % esik; ha 
pedig azon merőben igazságtalanul Magyarország 
terhére betudatni szándékolt nyolczadfél milliomot 
magára engedné erőszak oltatni a nemzet, akkor 
is csak 27 millió lenne Magyarország quotája. 

E közben a Weninger javaslata következtében 
kiküldött albizottság, eljárásáról beadván rela-
tioját, bevallja, hogy a tételek egyenkinti megvizs
gálására szükségelt, részint szóval, részint Írásban 
tett felvilágosításai a főszámvevőségnek pusztán 
számvezetésiek levén , a kérdéseket nagyobb rész
ben fel nem derítik; s bevallja azt is, hogy az állam
számadások oly modorban látszanak téve lenni, 
melyből ki nem tűnik, épen mennyi a két külön 
fél jövedelme és kiadása, és így mindazoknak egy
máshoz való viszonya? Mindennek ellenére figye
lembe nem véve Weninger Vinczének azon való
ban lelkiismeretes és komoly figyelmet érdemlő ta
nácsát, hogy ne alkalmazzon elemezést egyedül csak 
oly tételeknél, melyek a magyar quota emelésére czé-
loztatnak, addig kutatja a maga által tökéletleneknek 
s meg nem vizsgáihatóknak bélyegzett egyes téte
lek között a hibákat, mig ki nem buchstabirozza, 
hogy a hat évi átlag szerint a magyar koroná
hoz tényleg tartozó országok közvetlen és közve
tett bevételei és kiadásai az osztrák tartományok 
közvetlen és közvetett adóihoz shasonlag összes jö-
vedelmökhöz megközelítőleg ugy állottak, mint 29 a 
71-hez. Azonban — megfoghatatlan — a kisebb 
bizottság ezen megközelített 29 qnotánál sem álla
podott meg; hanem ellenére annak, hogy az osztrák 
minisztérium a magyar korona alá tartozó országok 
közül a határőrvidéket s Dalmátiát egészen ki
hagyta és így annak bevételeit és kiadásait i«; el-
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lenére annak, hogy a magyar küldöttség, a nemzet 
részére egyedül azon magyar tartományokhoz való 
jogát tartván fen, belenyugodott abba, hogy csak 
a tényleges állapot vétessék a quota alapjául: azon 
tartományok bevételi és kiadási hat évi átlagából 
a megközelített 29-hez, mint valami csekélységet, 
oda vet még egyet — s igy jött ki a 30 quota. 

T. ház! Mindaz, a mit elmondottam, hű kivo
nata magának a t. küldöttség munkálatának. És 
én ujolag kimondom, hogy, szoros igazság szerint, 
25%-os quotánál többet el nem vállalhatnánk, mi
dőn ismétlem, hogy Magyarország a had- és kül
ügy költségei fedezéséhez az előterjesztett nettó 
jövedelmek átlaga szerint 25 quotánál többel nem 
tartoznék járulni, s ha a laj tán túriakban keresztyén 
sziv dobogna, s azt az erkölcsi felebaráti szeretet me
legítené, inkább öbennök kellett volna irányunkban 
szánalomnak keletkezni, mint mibennünk ő irá
nyukban. A mi pedig a magyar küldöttséget illeti, 
mely 13-ik ülésében oly eleven színekkel ecse- j 
telte méltatlan és igazságtalan terheltetésünket s ! 
abból következett szánalomra méltó anyagi állapo- ' 
tinkat, meg nem foghattam, mi ok indíthatta a nem- : 
zet elbírhatatlan terheltetekére, oly generositasra, ' 
milyent a 30-as quota elvállalása nyilván hirdet, de 
tegnaptól fogva értem, a tegnapi s mai vitatkozá-
sok azt megfoghatóvá tették. 

Bezárólag pedig részemről kijelentem, (Halljuk!) 
hogy mindaddig, míg a t. minisztérium czáfolhatlan 
adatokkal azon zárszámlákból, melyek alapul j 
mindkét küldöttség által elfogadtattak, be nem mu- j 
tatja, hogy az azokból első ízben kiszámított 25 
quotán felül többet elfogadni törvényben gyöke
rezett kötelességünk; mindaddig, míg nem csak 
számokkal, hanem tényekkel is meg nem mutatja, 
hogy még azon esetben is könnyebbülni fog sor- ! 
sunk, ha oly nagy arányban vállaljuk el a közös ter
heket, mint a milyenben annak elvállaltatása szándé- ,; 
koltatik : a generozitásra hajlandó nem vagyok, J 
mert Isten, emberelőtt azok irányában, kik minket } 
koldusbotra juttattak, a kiknek lételeért, életben | 
maradhatásaértfelejthetetlen jogainkat,önállásunkat 
— azon reményben, hogy az anyagi téren mindazon 
veszteségért bő kárpótlást nyerendünk — feláldoz- j 
tuk, azzal nem tartozunk. Amennyiben pedig tekin- í 
tély nélküli csekélységem érzetében előre is tudom, j 
hogy véleményem nyomatéktalanul fog elhangzani, j 
8 a körülmények pressioja hatásától én sem vagyok j 
ment; miután az alap,melyre a küldöttség a quota j 
«ruálását fektette, annyira hibás , s idő azoknak szí- j 
goru megvizsgálására nem engedtetett — inert való- j 
ban velünk ugy bántak, mint a vasúti vendéglő pin- 1 
czérje az utassal, hogy midőn már másodszor is csen- i 
gcttek, mondja ki az utasnak, mivel tartozik, hogy ! 
ne lehessen ideje a számla megvizsgálására — ; > 
« miután csak a bruttó bevételek és kiadások hat ! 

évi átlaga azon biztos alap, melyen igen t. Ghyczy 
Kálmán képviselőtársam számítása nyugszik, a 

I mennyiben egyedül azon zárszámla ellen se a 
j magyar küldöttség kifogást nem tett, se az osztrák 

küldöttség Magyarország terheltetetésére abban 
tévedésekre nem uta l t : a Grhyczy Kálmán által 
kimondott 28 quotát pártolom. (Helyeslés bal felöl.) 

WaSS S á m u e l g r . : T .ház ! Midőn tegnap a 
tárgyalás alatt levő miniszteri törvényjavaslatnak 
részletes tárgyalása megkezdetett, már az első 
pontra nézve azon ellenvetés hozatott föl, hogy 
az abban előterjesztett hányad-arány mennyisége 
Magyarországot illetőleg tul ment volna a kellő 
határokon, és ezen állítást arra vonatkozó számí
tással bizonyiták. 

Ezen állitásra igen illetékes helyről mind 
számtanilag, mind pedig politikai szempontból tü
zetesen felelve van, a mely oldalról, ha én is hozzá 
szólni akarnék, csak ismétléseket kellene tennem: 
legyen azért szabad nekem a tárgyhoz gyakorlati 
nézetekből szólanom. (Halljuk!) 

Teljesen igaza van Komárom városa nagy
érdemű képviselőjének abban, hogy uralkodónk 
összes birodalmában a közöseknek elismert költ
ségekben az illető két félnek azon arányban kell 
részesülnie, a milyen arányban mutatkozik a két fél 
adózhatási képessége egymás irányában ; ez bizo
nyosan az egyedüli kulcs, mely az illetékes arányt 
határozottan kimutathatná. 

De méltóztassék a tisztelt képviselő úr nekem 
megbocsátani, ha el nem fogadhatónak nyilvání
tom az adózhatási képesség meghatározását azon 
modorban, d, mint azt fölállítania tetszett. 

Valamely országnak adózhatási képessége 
nem határozható meg se területéből, se népessé
géből , se a befolyt direct és indirect adókból 
külön : lehetnek ezek egyes tényezők ; de ezeken 
kívül sok más tárgynak kell azon adatok ösz~ 
létéhez járulni, melyek a nép vagyonosságáról és 
munkaképességéről teljes ismeretet adva, elvégre 
az ország adózhatási képességének meghatározha-
tására biztos adatokat nyújthatnak. 

Valamint nem lehet a területből és népszámból 
az adózhatási képességre nézve egyenes következ
tetést vonni, mert ez igen sok körülmények- és vi
szonyoknál fogva igen különböző lehet: épen u g y 
nem lehet a befolyt adókból se helyes arányt von
ni, mert ez még sokkal nagyobb mérvben alá van 
vetve a viszonyok befolyásának: s e tekintetben 
mutathat csakis két egymás után következő év rend
kívüli nagy különbséget, de ha netalán több év 
átlagosságát veszszük is számításba, az sem nyújt
hat jelentékenyen biztosabb alapot. 

A kormány által előterjesztett azon adatok, 
melyekből a küldöttségeknek számításaikat tenni 
kellett, az összes birodalom népeinek adózhatási 
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képessége kimutatására kulcsul épen nem szolgál
hatnak, és pedig azért, mert az erre megkívántató 
tárgyak nagyobb részéről épen nem is szólanak. 

E hiányos adatokra támaszkodni annyi lenne, 
mint egyszerre valónak állítani azt, a mi problema
tikus, elméletileg megoldani akarni azt, a mi gya
korlati megoldásra vár. 

Azt hiszem, tisztelt ház, hogy iíyeü termé
szetű tárgyakat merő elméleti fejtegetések tömke
legébe vezetni sem helyes, sem czélszerü, legke-
vésbbé pedig tanácsos, 

Nena helyes azért, mert saját érdekünk kí
vánja, hogy a birodalom másik felével a közös
ügyi kérdésekre nézve minél előbb tisztába jöjjünk. 

Nem lenne czélszerü azért, mert az ilyen 
fejtegetések legfeljebb is az épen oly fontos, mint 
sürgős tárgy elodázására vezetnek. 

De nem is tanácsos, mert int az idő, még pedig 
komolyan, hogy saját házunkban is már valahára, 
s a lehető leggyorsabban rendezkedjünk; s én azt 
hiszem, hogy mindaddig, mig rendezve nemleszünk, 
minden perczben a véletlen martalékává válhatunk. 

Gyakorlati szempontból indulva ki tehát: 
törekednünk kell a dolgot megoldani ugy, a mi
ként a viszonyok azt kívánják és megengedik; 
de oldjuk meg most — bárha óvatosan — de 
minden esetre. 

Nem levén kellő mennyiségű adataink, me
lyekből az összes birodalom adózhatási képességét 
kellőleg tanulmányozhatnék, se ilyenek beszer
zésétől a kérdést függőben tartani nem lehetvén, 
ha csak az összes birodalmat lehetetlen helyezetbe 
állítani nem akarjuk; ha a dolognak gyakorlati 
megoldást adni óhajtunk — látva azt, hogy az előt
tünk fekvő hiányos adatok a legszorosabb számí
tás mellett is részünkre 28 — 28 V2 százalékot mu
tatnak — igenis elmehetünk a 30 százalékig is. Ezt 
minden, hazánk' érdekein teendő sérelem nélkül 
tehetjük; de tennünk is kell több okokból: 

Tennünk kell, ha a lajtántuliak megállapo
dását s megnyugvását ez által remélhetjük. 

Tennünk kell, ha ez által az összes birodalom, 
illetőleg saját hazánk rendezését remélhetjük. 

Tennünk kell, mert az áldozatot saját hazánk 
védelmére teszszük. 

De véleményem szerint tennünk kell azért is, 
hogy bárha a folyó évi 12. czikk e tárgy elinté-

. zéséről még más utón is rendelkezik, mint parla
mentáris ember óhajtom, hogy e kérdés megoldása 
egyenesen az illető képviseletek kebeléből foly
jon ki. 

De tehetjük is: mert tekintve azt, hogy ha 
külön hadsereget és külügyet kellene fentar-

Tehetjük, mert a mit teszünk, csak ideiglenes, 
s e tekintetben kérdés alá jöhetne legalább a kitű
zött idő, mely lehet hosszabb vagy rövidebb. 

És végre tehetjük, mert oly ország felett ren
delkezünk, melyet sokan Európa magtárának sze
retnek nevezni, s ebben van is valami. Minden esetre 
egy nagy kiterjedésű ország, mely a természettől 
nem épen mostoha kézzel lőn kiállitya ; mely bizo
nyosán nagy fejlődésnek kell hogy induljon, a 
melynek igen szép előjelei már is mutatkoznak, s 
a minek következtében adózhatási képességünk
nek csak egy pár év alatt nagyon emelkednie kell. 

Mindezen okoknál fogva a miniszteri törvény
javaslatot gyakorlati tekintetekből egész terjedel
mében elfogadhatónak vélem. (Helyeslés jobbfelöl.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt képviselő
ház! Azon mű, melyet ez országgyűlés két év 
ótai előkészületek és értekezések folytán előállitani 
akart, (Közbe'.iáltáso'c a jobb oldalon: Es fog!) a 
ház előtt jelenleg tárgyalás alatt levő részletek ér
vényre emelése által fog befejeztetni; és igy a ház
nak jelenlegi tanácskozása fő részét képezi azon 
munkálkodásnak, melyet eddigelé ez országgyű
lés kifejtett. Rendkívül fontos a ház hivatása azért 
épen e perczben is, ép oly fontos, mint volt akkor, 
midőn magát a közösügyi törvényjavaslatot elfo
gadta. 

Üdvözlöm Zsedényi Ede képviselőtársam 
azon kijelentését, miszerint hazánk ily fontos ér
dekei körül óvakodjunk nagyon is attól, hogy egy
más irányában rósz akaratot vagy lealázó érde
keltséget föltételezzünk véleményeink nyilvánítá
sánál. (Helyeslés.) 

Ismeretesek elveim a t. ház előtt, határozot
tan szoktam magamat kifejezni; de ily vádaskodást, 
ily insinuatiot ellenem senki föl nem hozhat. (Fel
kiáltások a jobbon: Magyar Újság !) 

T. ház! A tegnapelőtti ülésben Madarász ba
rátom fölolvasásait neheztelte b. Kemény Gábor 
t. képviselőtársam. Megkérem őt, ne aggódjék, 
hosszas idézeteket nem fogok tenni; hanem felszó
lalásomnál legelőször is az ő szavaira akarván hi
vatkozni, nehogy helytelenül idézzem, mit minden 
áron kerülni akarok, kénytelen vagyok szavait 
felolvasni. 

Azt mondta ő Madarász József képviselőtársam 
fölolvasására, melyet a központi bizottság t. elő
adójának Kossuth Lajos 1848. jul. 21-én mondott 
szavaira hivatkozása ellenében tett, hogy : „Nem 
1867-ből, hanem 1848-ból kellett volna idézetet 
fölhozni a központi bizottság idézete ellenében: 
mert ha valakinek ki akarjuk menteni politikai m-

tanunk, bizonyosan sokkal nagyobb költséget tét, szilárdságát, nyilatkozatait, nem fogjuk tekm 
kellene rá forclitanunk; tehát ahhoz képest juta- télyét az által emelni, ha egy nyilatkozata ellene-
nyosan jutunk hozzá. 1 ben ellenkező nyilatkozatot hozunk föl és magún' 
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is különféle irányban nyilatkozunk, mert a próféta 
egy nap egyet, más nap mást mond." 

Én, t. képviselőház! nem fogok hivatkozni Kos
suth Lajos 1848-ki nyilatkozataira e tárgyban. 
Én azt tartom, hogy maga azon idézet, melyet a 
központi bizottság előadja fölhozott, ha egészben 
értjük, miként érteni kell, maga magában tökéle
tesen elég arra, hogy kitűnjék, miszerint az idézet 
azon három törvényjavaslatnak, mely a ház asztalára 
le van téve, elfogadását nem indokolja, hanem ha
tározottan ellenzi. Egyébiránt a mi azt illeti, hogy 
1867-ki nyilatkozatot nem lehet felhozni az 1848. 
nyilatkozat indokolására, erre meg kell jegyeznem, 
hogy 1867-ben bizony ugyanazon Kossuth nyi
latkozott, ak i 1848-ban: mert ha változtatott Kos
suth Lajos elvein egy hajszálnyit azóta, ezt — 
mert nagyon hozzászoktunk napjainkban magasabb 
politikai szempontokból nyilatkozni — talán ő is tul-
magas szempontból tévé annyiban, a mennyiben 
a közelebb hazánkba küldött nyilatkozataiban az 
1849-iki apr. 14-kei nyilatkozattól elállott; (Mozgás 
a közében) de különben az 1848-iki elveihez hí
ven ragaszkodik. Különben is, ha a központi bi
zottság és annak igen t. előadója méltóztatott az 
1848-ki október 8-dikai tárgyalást és előtte az ok
tóber 7-ikeit és a következőt bővebben megvizsgál
ni, azt is méltóztatott föltalálni, hogy ott a törvény
szerű, független országos önállásnak fegyveres 
megvédésére épen Kossuth Lajos fölhívása foly
tán tétetett a legerélyesebb intézkedés; s hogy, 
a midőn épen ezen működés közben azt mondja 
Kossuth, „hogy szabad néphez illőleg kész barát
ságosan a találkozó érdekeket kiegyenlíteni,0 eb
ből őt a jelen közösügyes állapot barátjának, ezen 
quotás állapot védőjének kimagyarázni bizonyára 
nem lehet. (Derültség.) 

Most, t. ház! meg kell említenem, hogy véle
ményem szerint Kemény Gábor képviselőtársunk 
nem helyesen méltóztatott visszahivatkozni azon je
lenetre, a melyet Tisza Kálmán képviselőtársamnak 
a gróf Bethlen Farkas nyilatkozatára tett észrevé
tele idézett elő. Előadásában nevezetesen azt mon
dotta ő, hogy a ház méltóságán alulinak tartja 
azon jelenetet, és örült volna, ha az nem történik. 
Én ugy találom, hogy a ház t. elnöke rendes ke
rékvágásba vezette vissza a dolgot az által, hogy 
a jobb oldal zajos kivánatának mellőzésével tett
leg kijelenté, hogy a ház méltósága nem lett 
megtámadva. I ly jelenetek tudomásom szerint más 
parlamentekben is történnek; csak az a kérdés, 
hogy túlságba ne menjenek át. Tegnap, azt hiszem, 
ez meg lett gátolva az elnök eljárása által. 

Még egy pár szót kell szólanom a populari-
tásra hivatkozás irányában. (Halljuk!) Nem fogok 
én a Tisza Kálmánnak neheztelt másféle vadásza
tot említeni, a mivel ö sem akart gyanúsítani mint 
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én sem akarok; hanem azt vagyok bátor a tisztelt 
képviselő úr és azok figyelmeibe ajánlani, a kik 
ilyeneket akarnak fölhozni, hogy sokkal könnyebb 
a hatalom kivánatait teljesitni, mint azok ellenzése 
által népszerűséget keresni. {Zaj.) Talán egy cse
kély például magam is szolgálhatok. {Helyeslés a 
hal oldalon • fölkiáltások a jobbon: De könnyebb ám 
izgatni !) 

Most, t. képviselőház, miután megemlítettem, 
hogy ezen hármas törvényjavaslatot nem indo
kolja a t. központi bizottság a Kossuth Lajos sza
vaira és a 48-ki országgyűlési határozatra való 
hivatkozással, most még meg kell említenem azt 
is, hogy csodálkozom én, miszerint, habár jogilag 
nem tarthatjuk törvényesen kötelezőknek a 48-ki 
országgyűlés azon eljárásait, melyek nem lettek 
szentesítve a törvényhozás másik tényezője által, 
de ha mégis, mint a nemzet képviselőinek határo
zatait legalább erkölcsi kötelező erővel biroknak 
tekintjük — és ugy hiszem, ily szempontbó 
méltóztatott a központi bizottság idézni azon pesti 
országgyűlésnek október 8-dikai határozatát — 
akkor, mondom, csodálkozom én, hogy ha most a 
hatalom kivánatának teljesítése érdekében czélsze-
rünek látja arra, mint indokra hivatkozni, miért 
nem méltóztatott a jobb oldal elfogadni a mi ré
szünkről tett azon indokolást, midőn mi hivatkoz
tunk a 48-iki országgyűlés azon határozatára, mely 
szerint az ország honvédéinek jövő ellátását az 
országgyűlés a haza nevében megígérte? Áz i 
határozat volt, még sem méltóztatott figyelemb 
venni a hon és szabadság védői érdekében. 

Most közelebb térve a dologhoz, t. ház! vala
mennyi előadás itt két nap óta tartatott, mindössze 
véve nem csak nem hozott föl annyi indokot e hármas 
törvényjavaslat elfogadása végett, mint a központi 
bizottság előadója, sőt az általa fölhozott érveket 
még gyengítették a pártoló előadások. 

Jelesen a központi bizottság jegyzőkönyvé
ben az foglaltatik, hogy hivatalos adatok nyomán 
készült ezen javaslat; de nem mondatik, hogy hi
teles adatok nyomán. 

Több szónok pedig előadta, hogy ezen adatok 
nem hitelesek, sőt annyira rendetlenek és zavaro
sak, hogy ezek nyomán bizony egy tételt sem 
lehet meghatározni. Ez oly vallomás, t. képviselők, 
miszerint én, ha e törvényjavaslatok elfogadását 
akarnám ajánlani, ezen vallomást semmi áron nem 
tettem volna; de miután épen azok-, a kik annak 
elfogadását ajánlják, ezt állítják, sőt állítják azok 
is, kik az országgyűlés kiküldése folytán tettleg 
vizsgálták s legjobban ismerhetik ez adatokat, kik 
tehát kétszeres vagy sokszoros érdekeltséggel tá
mogatnák ezek érvényét; miután most, t. képvi
selőház, ezek által ki van fejezve, hogy ez adatok 
nem hitelesek, haszonvehetlenek: én megvallom, 

37 
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oly fontos érdekeknél, milyenek itt fönforognak, ! 
melyeknek hosszabb idó're rendezése czéloztatik, 
nem birok ily adatok nyomán fehéret vagy feke
tét nyilvánítani. 

Fölemlité b. Kemény Gábor képviselő úr, 
hogy az átalános tárgyalásnál nem hozatott föl 
semmi nehézség a Bécsben működött bizottság el-
járása^ ellen. 

Én sem akarom vádolni, t. ház ; méltányíom 
én a sok munkát, a jó akaratot, a szorgalmat; na
gyon is méltányíom, mert tudom, mi a munka; 
hanem végre is akármilyen sok legyen a munka, 
ha eredménye nincs, elismerésre érdemes lesz, de 
bizony megnyugtatást azok részére, a kiknek ér
dekében siker nélkül tétetett, semmi esetre nem 
teremt. 

Épen azért, t. képviselö'ház ! nekem mégis van 
kifogásom a központi bizottság munkálata ellen, 
melynek előadása — épen most, a vállalandó teher 
mennyiségének vitatásánál — nagyon is helyén 
van. Ugyanis oly erősen hangsúlyozták önök, hogy 
itt egyezség, barátságos egyezség forog fön, és 
hogy ebben nagy szellemi vagy erkölcsi érték 
van. Ha való ez, akkor azon küldöttségnek, mely 
ez ügyben működött, joggal lehetett és kellett volna 
követelni a másik féltől, hogy ha barátságos, őszinte 
egyezkedést kivannak, tárják föl őszintén az ada
tokat, melyek a teherviselési képességét mindenik 
részről bizonyítják. Itt én nem hallottam, t. képvise
lőház, hogy absolute lehetetlen ezen adatoknak meg
szerzése, mert lehetetlenség előtt én meghajlok; 
de nem hiszem, hogy ez lehetetlenség volna, mert 
nem tehetem föl azt, hogy az ország háztartásának 
kezeléséről ne volnának valódi hiteles adatok. Azt 
elhiszem, hogy az ott működött bizottság követe
lésére ismételve megtagadtatott azoknak előmuta-
tása; de épen itt következett az, a mit tennie kel
lett volna a bizottságnak, nevezetesen azt mondania, 
hogy ily hiányos adatok nyomán nem érzi magát 
arra hivatva, hogy egyezkedjék, hanem a dolgot 
közölni fogja az országgyűléssel további elhatá
rozás végett. 

Ezt kellett volna véleményem szerint tenni a 
küldöttségnek. Hát az országgyűlésnek ? Valamint 
akkor követelnie kellett volna a hiteles és kimerítő 
adatok előmutatását, jelen helyzetben hasonlókép 
intézkednie kell a hiányos adatok kipótlása iránt, mi
előtt az elvállalandó terhek mennyisége iránt hatá
rozna. Szükségesnek tartom ezt, tisztelt képviselő
ház, mert hijába hivatkozunk itt a jó reményre, 
anyagi és szellemi gyarapodásra, magasabb politi
kai szempontokra. Uraim! a ki egyedül saját ér
dekében jár el, az disponálhat igen sok dologgal, 
az a maga részére nem kivan téritményeket, nyug
tákat tetemes összegekről; de mi itt a más érde
kében, a haza érdekében járunk el mindnyájan, és 

csupán személyes hajlamaink, bizalmunk szerint 
nem cselekedhetünk. 

Es mert mi számadást akarunk kiegyen
líteni, jogunk és kötelességünk követelni azon szám
adás adatait, melyet tisztába akarunk hozni; kü
lönben azt hiszem, hogy nem leszünk képesek 
beszámolni a hazának eljárásunkról. 

A mi már most azt illeti, t. ház, hogy a létező 
hiányos adatok nyomán mit lehetne tenni ? erre is 
kell valamit mondanom. Kautz Gyula t. barátom 
kimondotta, hogy az ő búvárkodása nyomán csak 
28 !/2 % az igazságos a rány , melylyel szemben 
ugyan Kemény Gábor képviselőtársunk azt mon
dotta, hogy a 30°/0 az igazságos, valamint Bethlen 
Farkas képviselő is a 30%-ot óhajtaná, mint min
den calculus összevetése mellett igazságos arányt, 
elismertetni. Én tehát nem ereszkedve a számitások 
részletes bírálatába, csak a t. ellenfelek nyilatko
zataira alapítva mondom ki véleményemet. 

Kautz Gyula szerint 28 ' / , volna az általunk 
elvállalandó igazságos arány, a 1%%-ot pedig 
politikai szempontból kellene elfogadnunk. 

De én azt hiszem, t. képviselők! hogy maga 
azon arány, a melyet Ghyczy Kálmán képviselő
társam kifejtett, t. i. az egyszerűen 28 °/0 is már 
nem pusztán az igazságos numerusnak eredménye, 
nem az arithmetikának biztos kiszámítása, hanem 
jó részben szerepel már abban is a politikai szem
pont. És ezt azért állithatom, mert épen Bethlen 
Farkas képviselőtársam mondotta azt, hogy a 28°/0 
számitásnak nincs annyi alapja, mint a 25%-nak, 
Én magam is ugy vélem, hogy a 25 % számitás
nak sokkal biztosabb alapja van, min ta28%-nak , 
vagy épen a 30%-nak. (Derültség.) Hanem a köz
bejött ujabb vizsgálatok, kihagyások és bepótlások 
folytán állott elő a 28 °/0 is, melynek elfogadására, 
midőn a magyarországi bizottság hajlandónak 
nyilatkozott, akkor állott elő egy uj körülmény az 
érintkező felek közt, mint a túlsó oldalról többen 
méltóztattak fölemlíteni, miszerint a két fél minisz
tériumai egyezkedtek ki a 3 0 % iránt. Tehát nem 
a két küldöttség egyezkedett ki ez iránt, hanem 
csak elfogadta a két miniszter javaslatát; különösen 
pedig elfogadta a bécsi bizottság azért, a mint ta
lán t. képviselőtársam Kautz Gyula mondotta, 
mert értesítve lett a pénzügyminiszter által, hogy 
a megállapodás a statusadósságra nézve is kedve-
zőleg ütött ki. (Ellenmondás.) í g y mondatott s csak 
is igy van értelme az okoskodásnak; tehát a bécsi 
küldöttség elfogadta a közös terhekre nézve a 
30 % -ot, mert a statusadósság elfogadandó meny-
nyisége iránt valószínűleg megnyugtatva érezte 
magát. 

És itt merül föl azon kérdés, t. képviselők, mely 
a tisztelt központi bizottság jelenlétében nagyon is 
hangsulyoztatott, hogy ezen három törvényjavas-
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latot együtt, mint egymást kiegészítőt kell tekin
teni. Itt veszem én figyelembe azt , a mit, bizony 
már nem emlékszem, Kemény Gábor vagy Kautz 
Gyula mondott-e, hogy „elbirnók magát a quota 
terhét, ha a statusadóssági jurulék nem volna." Én 
is ugy hiszem, hogy ezt hazánk elbirná; de mert 
a statusadó sság terhe összeköttetésben van a másik 
közös teherrel, épen ez vezet engem azon meg
győződésre , miszerint kétségbe vonjam a tisztelt 
központi bizottságnak azon kifejezett véleményét, 
hogy nem lesznek elviselhetlenek e terhek az or
szágra nézve. Én megvallom, épen az ellenfél által 
találom nagyon erősen indokolva azt, hogy elvi
selhetlenek lesznek a terhek, ha collective fogad
tatik el ezen három törvényjavaslat. 

Ugyanis Kemény Grábor képviselőtársam 
mondotta ; hogy drákói szigorral kellett az utóbbi 
hat év alatt az egyenes adókat behajtani, az 
indirect adók pedig rendkívüli mérvben sülyed-
tek Magyarországban. Már, t. ház, midőn ezt 
magunk is igy tudjuk, midőn a közös terhek fize
tése eddig is az ország tokevagyonát támadta meg 
nagy részben, midőn arra van kilátás, hogy a közös 
költségekre és a statusadósságra fizetendő teher, 
magának azon Bécsben működött bizottságnak 
jelentése szerint, több lesz most, mint eddig volt 
Magyarországra nézve, midőn tehát a közös terhek 
igy szaporodnak: hogy ekkor micsoda alapon 
hiszik önök, hogy e minduntalan szaporodó terhek 
elviselhetők lesznek: én fölfogni nem tudom. 

Többen emlegetek, hogy ők remélik, mi
szerint az ország tulterheítetni nem fog. Én nem 
remélem; s megvallom, hogy óvakodva biztatnám 
ezzel az országot: mert jobb ha megvalljuk, hogy 
mi sors vár az országra, mint olyat hirdessünk, 
a mi csalódásokat fog vonni maga után. Én helye
sebbnek tartom, hogy a bár leverő valóságot ki
mutatják, azt tudniillik, miről erősen megvagyok 
győződve, hogy ezen hármas törvényjavaslatnak 
tervezet szerinti elfogadása által Magyarországra 
több milliót tevő folytonos deficit nehezedik. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

T. képviselők! A gyarapodást szellemi és 
anyagi téren még mindnyájan hangsúlyozták a 
túlsó oldalon, ben van az a központi bizottság 
jegyzőkönyvében is. E biztosnak állított gyara
podás fogja véleményök szerint képessé tenni ha
zánkat a növekvő terhek elviselésére. Ámde 
könnyű ezt igy puszta szóval állítani; hanem in
dokolását , megvallom, nem hallottam se most, 
se a közösügyi törvény alkotásakor : pedig a kö
zösügyi törvény alkotásának is ez volt fő indoka. 
Ezen gyarapodás kifejtését és indokolását vártam 
mindig s várom most is, de híjába vártam és vá
rom. Azt tudom csak, hogy szellemi czélokra egy 
garasa sincs az országnak; azt is tudom, hogy a 

közlekedési eszközök előállítására, tehát anyagi 
czélokra, tetemes kölcsönt rendelt meg az ország
gyűlés ; de ez még nem gyarapodás, sőt ujabb te
herrel jár még a hosszabb idő múlva várható 
haszon mellett is. 

Ehhez különben nem akarok most szólani; de 
hogy akkor jöjjön azon gyarapodás, midőn az or
szág önállóan de csak semmiről sem rendelkezhe
t ik; midőn — nem említve a nagy kérdéseket, 
nem említve, a mit legközelebb a ház ülésében ki
fejezett a miniszterelnök úr, mint honvédelmi mi
niszter, miszerint Magyarországnak, ha a honvé
delmi állapoton változtatni akar, változtathat csak 
a közösügyi törvény 13-ik §-ában megállapított 
azon elv szertint, hogy a változások elvei egyezők 
legyenek az ő felsége többi tartományaiban alkal
mazandó elvekkel, vagyis a két minisztérium ál
tal együtt, tehát nem önállóan megállapítandó 
elvek szerint — midőn, mondom, nem csak ily 
nagy kérdésekben nem rendelkezhetik önállóan az 
ország; hanem, midőn épen a jelen három törvény
javaslat közül a harmadik szerint annyira nem fejt
het ki se önálló pénzügyet, se önálló adó
rendszert, melyekkel önök bennünket kecsegtet
nek, hogy 10 évig legalább Magyarország egy 
forint ára bankót sem nyomathat, (Nagy derült
ség) mert azt Bécsben fogják nyomni; indirect 
vagy direct adóját újból nem rendezheti, szóval 
semmit, a mi Bach, Schmerling alatt rendeztetett, 
nem változtathat saját akaratával, csak ha megnyeri 
Bécs beleegyezését: (Helyeslés a bal oldalon) hogy 
ily helyzetben mi alapon remélik a gyarapodást, 
és mi alapon mondották ellenfeleim, hogy Ma
gyarország kormánya beruházásokat fog tenni: 
én valóban meg nem foghatom. Én nem tudom, 
miből tehessen a kormány beruházásokat; s ezért 
az önök helyén alig fognék ily ígéreteket tenni: 
mert később majd megkérdezheti a haza, hogy hol 
vannak hát a beruházások? Épen az a baj, hogy 
nincs meg azon joga a minisztériumnak, hogy üd
vös kísérleteket, nagyobbszerü működéseket te
hessen az ország javára ; s itt fekszik annak alap
ja, a miért a közösügyi törvény ellen szavaztam, 
és a miért most is annak a javaslat szerinti végre
hajtása ellen felszólalni bátor vagyok. 

T. képviselőház! Azon ígérgetést illetőleg, 
hogy majdmegjavul a helyzet, emlékeztetem önöket, 
miszerint igen sokan vannak az országban, a kik 
ez ígéretek iránti jó hitben már is alig várják a 
javulást; és épen azért, mert a javulásra nincs 
olyan sok kilátás, nem jó azt nagyon ismételgetni. 
Most, meglehet, az ország lakosai, mert szerencsé
re bő termés volt a hazában, olyan természetes 
könnyebbülést éreznek; de nagyon csalódnék, a 
ki azt hinné, hogy ez az uj állapot következmé-

3 7 * 
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nye, (Nagy derültség) mert ez a gondviselés müve. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A központi bizottság, de több képviselőtár
sunk is hivatkozott azon előnyre, hogy ha a ja
vaslatokat elfogadjuk, elkülönített háztartást és 
önálló pénzügyi rendszert állapítunk meg. Érin
tettem, hogy ehhez semmi kilátásunk; nem is szó
lok hozzá bővebben; különben is én azt látom, 
hogy minden eljárásunknál hajtani fog bennün
ket egy súly, melyet az országgyűlés maga irá
nyában elfogadott: és e súly áz uralkodó akarata. 
Az volt a kiindulási pont, hogy alkotmányunkat 
ugy kell módosítani, miszerint abban ő felsége is 
megnyugvást találjon. Hol van ennek határa, nem 
tudom. Miután ezen álláspont elfogadtatott, hogy 
ez a végtelenig ne gyakorolja nyomását, e végett 
nagy és komoly elhatározás volna szükséges, 
mert a ki azt hitte ezelőtt, hogy talán ő felsége 
jóakaratának megnyerése által majd anyagi téren 
könnyebbülni fog az ország sorsa, hogy talán épen 
ezen quota és statusadósság kérdésében fogunk 
ő felségének méltányos közbevetése és hozzájáru
lása által valami könnyebbülést nyerni : az a jelen 
napok alatt csalódásából nagyon is kiábrándulha
tott. Nem azt látjuk, hogy ezen kiegyezkedésért, 
mely által alkotmányos jogaink nagy részét felál
doztuk , cserébe legalább anyagi könnyebbülést 
nyertünk. Ezt nem mutatta ki senki, de magá
nak a küldöttségnek hivatalos jelentésében sincs 
az kimutatva, sőt egyenesen ki van fejezve, hogy 
terheltetésünk most nagyobb lesz, mint eddig volt. 

Már most, t. képviselőház, hogy ezen közös ter
heknek ily módon elfogadását a minduntalan föl
hozott politikai szempont sem indokolja, erről is 
szólok röviden. (Zaj. Halljuk!) 

Mellőzve, hogy az elfogadás által mi tettleg 
szentesitjük mindazon egyenes és pótadó-kiveté
seket és behajtásokat, melyeket eddig elleneink 
tettek hazánkban; mellőzve, hogy — mint mon
dám— már a Grhyczy képviselőtársam által emiitett 
28°/0-nál is szerepel a politika; de mellőzve még 
azon fontos körülményt is, hogy az előttünk levő 
hiányos adatokat is, melyek szerint 28, vagy in
kább 25 °/0 illetne bennünket, elleneink készítet
ték elő épen ugy saját érdekűkben, valamint ere
detileg is túlságosan rótták ránk a terheket, s e 
szerint ez adatok is nagyobb terhet mutatnak ré
szünkre, mint a melyet eddig tettleg viseltünk — 
mert annak feltevéséhez mégis csak nagy hit kel
lene, hogy a Bach- és Schmerling-korszak emberei 
önmag-ok és saját testvéreik irányában jártak el 
mostokául,és minket tartottak édes test verőknek^—: 
mmémt mellőzve, én nem képzelhetek oly politi
kai szempontot, s nem is hallottam olyat igazoltat
ni, a mely az elleneink által tetszésök szerint be1-

hajtott tehernél nagyobbaknak elfogadását köve
telné tőlünk. 

Avagy nem elég-e már, hogy e nagy hang
zású szempontból független állami létünk felál
doztatott ? 

Hallottam, hogy ezután a magunk kezébe 
fogunk fizetni. Méltóztassanak megbocsátani, de 
ezen magunk kezébe való fizetés csak azért törté
nik, hogy magunk gondoskodjunk a tovább szál
lításról (Derül's°g a bal oldalon), s én ebben nye
reményt nem látok. 

Azt is említek, mint az imént gr. Wass Sá
muel képviselőtársam i s , hogy az adóképesség 
másfél vagy két év alatt gyarapodni fog. Hát in
dok-e ez, t. ház ? Nem indok. Hiszen ha igaz az, 
hogy béke lesz az országban, és béke lesz ő felsége 
többi országaiban is, és az adóképesség és jobblét 
gyarapodni fog hazánkban : ekkor még nagyobb 
lesz e gyarapodás a többi országokban. Miért fi
zessünk hát mi többet, mint eddig fizettünk, ha 
mindenik fél erőt nyer az eddigi teher elviselésé
hez ? E kétes remény tehát sehogy sem indokolja 
a nagyobb teher-vállalást. 

Végre is csakugyan egyezkedés forog fen, 
mire önök oly nagy súlyt fektetnek; ennek mul-
hatlan feltétele a szabad akarat, vagyis, hogy 
mindenik fél joggal birjón visszalépni: egyezke
désről beszélni ezen supposituni nélkül nem lehet. 
Mé^is többen mondották, hogy itt meg kell egyez
ni. És fájdalom, én is látom, hogy meg kell egyez
ni, ha szemébe nem nézünk azon nagy politikai 
kérdésnek, hogy egyszer jöjjünk tisztába az iránt, 
vajon van-e kellő alapja azon reményeknek, me
lyeket sokan kilátásba helyeznek, hogy majd 
gyarapodunk anyagilag, majd lesz magyar önálló 
hadseregünk és mindenünk fölött magunk rendel
kezünk. Igenis itt volt ideje mindezt megtudni, 
mert én nem látom e reményeket. 

Mert önök szerint, miként a középponti bi
zottság is jelzi, midőn rámutat a hérmas törvényja
vaslat fényoldalaira, van ennek egy fényoldala, 
mert a többi, mint részünkről kifejtetett, bizony 
nem fény oldal, nevezetesen: az egyezkedési mű 
betetőzésének szüksége; de én ezt sem tartom 
fényoldalnak. (Derültség.) 

Tehát a megkezdett egyezkedést be kell fe
jezni. Igenis be kell fejezni, mert igy követeli a 
hatalom. (Közbeszólások: Micsoda katalom ?!) Ha
nem ezt aztán ne is nevezzék önök egyezkedés
nek. S hogy az ily befejezés az ország javára fog
na történni, határozottan kétségbe vonom, midőn 
a kényszerűség nagyobb terheket ró_reánk, mint 
az igazság megengedné. Az ily egyezkedés nem 
lehet se czél, se politikai szempont. Épen ezért 
mondom, hogy az egyezkedés befejezését nem 
látom oly kényszerűségnek, mely a nagyobb ter-



CLXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 4.1867.) 295 

bet indokolná; de látom azt, hogy egy túlságos 
positiv terhet czéloznak az ország vállaira rakni 
oly adatok és oly puszta állitások nyomán, me
lyeknek semmi hitelök nincs. 

És minthogy én súlyosabb terheket vállalni 
ilyen alapokon nem akarok, felhívom a t. házat, 
hogy mielőtt a javaslott teher iránt határozna, ren
delje el, hogy a minisztérium szerezze meg az e 
kérdéshez megkivánta+ó, a teherviselési képessé
get felderítő hiteles adatokat az ellenféltől, szerez
ze meg annál inkább, mert az ellenfél azokat meg 
nem tagadhatja, ha barátságos, Őszinte egyességet 
akar. 

Én tehát ily hiteles adatok nélkül sem látnék 
többet elfogadhatónak 25°/0-nál. (Derültség.) Azt 
tartom, t. ház, hogy más embernek is megbotlik a 
nyelve. Az emiitett adatok hitelessége mellett is 
csak 25%-ot vélnék elfogadhatónak. Mivel pedig 
most ennyit sem látok a hiányos adatok és puszta 
állitások által igazolva, ezért kérem a minisztériu
mot az említett meggyőző adatok előterjesztésére 
utasíttatni. (Helyeslés balfelöl.J 

Trefort Ágos ton: T.ház! Nem fogom azok pél
dáját követni, a kik a részletes vita alkalmával a par-
lamentálís szokások és szabályok ellenére átalános vi
tát törekesznek előidézni. Csak Böszörményi képvi
selő úr azon észrevételére, hogy könnyű a hatalom pa
rancsait teljesíteni, kell megjegyeznem, hogy az or
szággyűlés, és különösen ennek többsége, midőn a 
kormányt pártolja, nem teljesiti a hatalom paran
csait, hanem küzd oly politika mellett, a mely sa
ját politikája is. (Helyedéi a jobbon.) E teremben 
átalában semmi más hatalomról szó nem lehet, 
mint magáról ezen testületéről, és különösen ennek 
többségeérői, mert a többség hozza mindig a dolog 
természete szerintahatározatokat. (Helyeslés jobbról.) 

• Szorítkozni fogok magára a tárgyra, s a dis-
cussio jelen stádiumában nagyon rövid lesnek. 

A pénzügyi kérdések, tehát a napirenden levő 
quota kérdése is a sibyllinus könyvek természeté
vel birnak, mert minél tovább halasztjuk azok tisz
tázását, annál nagyobb lesz a teher. Ily teher foly
vást növekszik, mint a lavina rohanása között növe
kedni szokott. Én tehát már ennél fogva a napi
renden levő javaslat első szakaszában felállított 
arányt, melylyel a közösügyi kiadásokhoz járulni 
fogunk, azaz a 30%-ot 70%-hoz elfogadom; el
fogadom, mert helyesnek tartom. 

Ezen arányt előleg ő felsége többi országai
val kellvén egyesség utján megállapítani, józanul 
csak olyan arányt fogadhatunk el, a melyet a má
sik fél is elfogadhatónak tar t , és a melyet azon 
félnek velünk egyezkedő küldöttsége is elfogadott. 

Nagyon rósz politikának fognám tartani, há 
mi a helyett, hogy ő felsége többi országai- és tar
tományaival megegyeznénk e tekintetben, azon 

arány meghatározására ő felségét, a közös fejedel
met erkölcsileg kényszeritenó'k. 

De elfogadom ezen arányt azért is, mert arith-
metice helyesnek tartom. Nem fogom ismételni 
azon adatokat és számokat, melyek tegnap elő-
soroltattak: mert ha valami a világon igaz, ugy 
igaz azon franczia példabeszéd: „Tous les genres 
sönt bons, horsl'ennuyeux." Nem akarom tehát un
tatni és fárasztatni a t. házat; de ellene mondok 
azon állitásnak, miszerint ezen adatok nem volná
nak hitelesek. Azon adatokból kiviláglik az egyik 
és a másik fél bevételeinek összege, és azon adatok 
olyanok, milyenek a pénzügyi és statistikai adatok 
átalában szoktak lenni. 

Meg kell jegyeznem, hogy ha azon arányt, a 
melyben mi és ő felsége többi országai és tartomá
nyai a közösügyi kiadásokhoz járulni fogunk, igaz-

I ságosan meg akarjuk állapítani , szükségképen 
j az egyik és a másik fél állami jövedelmeiből a vám-
! jövedelmet le kell vonni, mert a vámterület kö

zösségénél fogva ezen jövedelmet a két fél között 
elosztani merőben lehetetlen. Hol van erre a kulcs ? 
A mindennapi élet tapasztalásából tudjuk, hogy 
számtalan czikkeket fogyasztunk, melyek után nem 

I Magyarországon, nem a magyar határszéleken, de 
j Bécsben és az osztrák határszéleken fizetik a vámot. 
Levonatván pedig a vámjövedelmek a többi jöve
delemből, kijön ezen arány: 29^/joo : 708 6 /1 0 0 . 

I A legnagyobb igazságtalanság volna az arány 
megállapításánál ahatárőrvidék jövedelmeit ignorál
ni. Hiszen maga Ivánka képviselő úr is bevallotta, 
hogy annak földadója a hadi költségekbe bê  van szá
mítva : tehát nekünk esik terhünkre. Én tehát, 
ha mi ezen jövedelmet ismét oda vetjük, hitelesnek 
tartom ezen arány t : 3 0 % : 7 0 % . 

Egyébiránt ez abstract szám. Ha ezt concrete 
pénzben akarjuk kifejezni, ez évenkint 24 millióra 
megy, mert nagyon valószínű, ső't majdnem bizo
nyos az, hogy a közösügyi budget nem lesz ma
gasabb, mint 80 millió, s igy a reánk eső rész 24 
milliót fog tenni. A mi javaslatunk és Grhyczy Kál
mán képviselőtársunk módositványa között tehát 
évenkint 1 millió 200,000—600,000 a különbség. 

Nem akarom állítni, hogy ez csekélység 
volna, melyet könnyű áldozni. De ily áldozatok
ról nincs szó, midőn a provisorius állapotok meg
szüntetése, az alkotmányos szabadság biztosítása, 
Magyarországnak ós a birodalom többi orszá
gainak és tartományainak kibékülése forog kér
désben. Ily esetben ezen plus oly politikai inves-
titio, mely nekünk dus kamatokat fog hozni. (Helyes
lés jobbról)..Egyébiránt arról,hogy ezen kötelezettség 
a mi fizetési képességünket tul ne haladja, gondos
kodniuk kell a delegatioknak, pedig azoknak e rész-
beli érdekei tökéletesen azonosak lesznek; aaert 
valamint nekünk érdekünkben fog feküdni, u g y a 
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másik résznek is érdekében fog állani, hogy finan-
cziáink rendezve legyenek és hogy felette sokat 
ne fizessünk. Aztán devalválja ezen teher súlyát 
azon körülmény is, mely már gyakran fólemlitte-
tett, hogy ezen arány 10 évre van meghatározva. 
Kétséget nem szenved, hogy ha mi ezen idő alatt 
nem csak ábrándozni, demonstrálni ^és agitálni, ha
nem dolgozni és tanulni fogunk, (Elénk helyeslés a 
középen, zaj, mozgás) Magyarország termelési ereje 
okosodni, tehát fogyasztási és adófizetési képessége 
s növekedni fog. (Elénk hdyeslés ajs.bbo^.) 

Végre nem szabad kihagynunk a számításból, 
hogy a közösügyi költségek nem az örökös tartomá
nyok érdekében történnek; hisz azok az államélet oly 
ágaira vonatkoznak, melyeket födözetlenül hagyni 
nem lehet. Bármikép változzék át a mi közjogunk, 
hadsereg és diplomatia nélkül nem lehetünk; pedig 
az 1848-iki budgetben, mint tudjuk, a sereg fentartá-
sára, akkor, midőn minden czikk ára sokkal olcsóbb 
volt, mint most — 39 millió volt praeliminálva. 

Nem hagyhatom végre szó nélkül Ivánka 
Imre képviselő azon állítását se, hogy pénzügyi 
kérdéseink minden nehézsége onnan támad, mert 
ezen kérdések nem rendeztetnek a personal unió alap
ján. Én épen az ellenkezőt hiszem: mert a personal 
unió alapján, a népességet ésaterületet tekintve, ezen 
ügyek sokkal nagyobb összegbe kerülnének, mint 
most. Különben ezt egészen mellőzve, tudjuk, hogy 
nekünk ezen ügyeket a pragmatica sanctio és az ab
ból folyó közösügyi törvény alapján kell rendeznünk, 
mely törvény egyébiránt nem egyéb, mint az 1848. 
törvények corollariuma. Ismerjük azon javaslato
kat, melyek a másik oldalról erre nézve tétettek, és 
mondhatjuk, hogy a pragmatica sanctioból folyó 
közösügyi törvényen kivül minden javaslat imprak
tikus és valóban olyan, hogy absolutismusra vagy 
tán még nagyobb zavarokra vezethetne. 

Roszaltatott a Bécsben egyezkedő küldöttség 
eljárása. Erre bizony kár volna felelni, mert ott 
vannak ezen küldöttség jegyzőkönyvei: méltóztas
sanak azokat elolvasni. A deputatio a dolgot na
gyon komolyan tárgyalta, és elkövetett mindent 
terheink könnyitésére, és én, mint azon küldött
ség volt tagja, a felelősséget egész kiterjedésében 
magamra vállalom. 

Igaz, távol volt tőlünk a Schmerling-iskola 
példáját követni, mely minden fontos kérdésnél 
felkiáltott: „Várhatunk!" mig ezen várhatási po
litika a múlt évi katastrophákhoz vezetett. Távol 
volt egyszersmind tőlünk azon modor, melyet po
litikai jesuitismusnak lehetne nevezni, a mely sze
rint bizonyos emberek minden alkalommal azt ál
lítják, hogy a pragmatica sanctiohoz ragaszkodnak, 
hogy a kiegyenlítést kivánják, de minden egyes 
lépés elé, mely a birodalom consoiidatiojához és Ma
gyarországon a kiegyenlítés müvének befejezéséhez 

vezethet, mindig rendszeresen akadályokat és nehéz
ségeket gördítenek. (Élénk helyeslés a jobb oldalon?) 

S o m o s s y IgnáCZ: Tisztelt ház! Nem köve
tem az előttem szólót azon a téren, hogy uj szá
mítást tegyek az általa kimutatni kívánt 30-as 
percent, ellenében, a mit ugyanis eddig senki 
sem kísérlett meg, az előttem szólón kivül, hogy 
arithmetice kimutassa; ezen a téren nem követem, 
hanem röviden szólni akarok ahhoz, a mi az eddigi 
viták folytán kiemeltetett, miszerint az állítóla
gos 28 ya percent kimutatása és az elfogadtatásra 
ajánlott 30 percent közti differentia vagyis más
fél percent igazolva van. 

Felelni fogok legelsőben is Kautz Gyula kép
viselőtársam felállított azon tételére, hogy a 28 V2 % 
kimutatása a valódi nemzeti erő, a fizetés képessé
gének alapja. Legelsőben is ezt bátor vagyok ta
gadni: és pedig azért, mert ez csak akkor állna, ha 
saját maga Magyarország, vagy Magyarországnak 
felelős kormányférfiai, kik körülményeinket is
merik, tették volna a hivatkozott évi összeírásokat 
és a kivetéseket; de ellenkezőleg áll, mert, mint 
már előttem is mondatott, az összeírást Magyar
országban oly beköltözött férfiak tették, kiknek 
Magyarország gazdasági körülményeiről semmi 
ismeretök, és kiknek, ha volt is valami fogalmuk, 
egészen Ausztria kifejlettebb gazdaságához idomí
tott fogalmaik voltak, mellőzve azt, hogy minő 
rokonszenv vagy ellenszenv szerepelt a magyar
országi összeírásoknál. Azért ajánlom e körülményt 
a t. ház figyelmébe, mert, ha a dolog oda kerülne, 
hogy az egyezség meg nem történhetnék, és az 
uralkodónak kellene felette ítélni, lehetetlen, hogy 
az uralkodó igazságszeretete ezen fontos körül
ményt figyelembe ne vegye. 

Áttérve az 1 % percent igazolására állitólagma-
gasabb szempontból felhozott fontosabb okokra: 
azok közül először anyagi jobb jövőnket állítják 
elénk; de anyagi jobb jövőnknek anyagi alapjának 
is kell lenni. Kérdem a t. házat, hol van azon anyagi 
alap Magyarországon ? az úrbéri kárpótlás kötvé
nyeinek hányadik része van kezei közt? a hivata
losan kicsikart nemzeti önkéntes kölcsön kötvé
nyeiből mennyi van magyar kezek közt ? A gaz
dag városok és falvaknak ez előtti téres pusztáik 
és legelőik többnyire eladva, az eddig adómen
tes városok és falvak fülig adósságba merül
ve. Nézzük meg a telekkönyvi betáblázások so
rait, és elrémülünk annak nagyságán, mily ritka 
azok száma, kik mondhatnák, hogy adós nem va
gyok ! A magyar tőkepénzes pedig a csodák közé 
tartozik. I ly alapon, fájdalom, nem hihetem, hogy 
közel legyen azon anyagi állapot javulása, a mely 
a másik részről indokul felhozatik az 1 7a percent 
elfogadására. 

Második indok, hogy 30 percentnyi fizetés 
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elfogadása mellett paritást vagyis 50 percentnyi 
befolyást nyerünk a két állani ügyeiben. Ez nagy 
fontosságú oknak látszanék; hanem ennek absolut 
hatalom irányában van értelme, de szabad népek 
irányában ezt felállítani nem lehet. Nekünk teljes 
önállásunk volt, törvényekkel biztosított önállá-
sunk. Gyakorlatát a hatalom gátolta. Szabad né
pek irányában pedig jogilag teljes önállásunk il
letne meg, s ha e téren áldozatok hozattak, az ré
szünkről történt: ez nem a mi, hanem az örökös 
tartományok nyeresége. (Elénk helyeslés a bal ol
dalon.) A nyereséget a jövő mutatja meg, mert 
épen egy jelenlevő miniszter társamtól . . . (De
rültség.) Kiigazítom nyelvem hibáját: épen egy 
jelenlevő és a miniszteri padokon ülő képviselő
társamtól hallottam, hogy két összeköttetésben 
levő nép közt rendesen egyik az üllő, másik a ka
lapács szokott lenni. 

Egyébiránt végzem beszédemet azzal, hogy 
előttem szóló Trefort Ágoston képviselőtársam 
azon nyilvánítása ellenében, miszerint 1.200,000 
vagy 1.600,000 frtnyi különbséggel magasabb po
litikai szempontból ne gondoljunk, a tapasztalás 
és a természeti törvények azt mutatják, hogy soha 
sem azon nagyobb súly alatt szakad meg az 
erő, melyet hozzá mérve raknak, hanem azon cse
kély súly alatt, melyet erején tul raknak rá. (He
lyeslés a baloldalon.) 

SomSSiCh P á l : Fontos tárgyaknál egyszerű 
okoskodás,, vélekedésem szerint, leginkább van a 
maga rendjén. Kitérések csak a tárgyat magát za
varhatják és nem tisztázzák. Ha volna mérlegünk, 
melyen az adóképességet meg lehetne mérlegelni, 
vagy annak hiányában volnának oly adataink, 
melyek tökéletes próbakőként állhatnának, me
lyeknek nem csak számítási hibáival kellene küz-
ködnünk, mert azok helyrehozhatók, hanem me
lyeket alapjokban lehetne megtámadnunk , hogy 
vajon azon czélra, melyre használtatnak, alkal
mas eszközök-e ; ha magának az aránynak meg
határozása csak kereskedelmi, nemzetgazdasági 
kérdés volna, melyet számításokkal szokás elvé
gezni ; és nem merülnének föl oly fontos politikai 
tekintetek, melyeket számításból kihagyni nem le
het : akkor Grhyczy Kálmán t. barátomnak egész 
a kicsinylegességig és aprólékosságig pontos ke
reskedelmi számolgatásai helyén volnának. De 
mivel nincs mérleg, melyre az adóképességet, 
mint az aranyat, rá tegyük és szemernyi pontos
sággal kiszámítsuk; mivel az adatok oly különbö
zők és kétesek, nem számításban, mint Bethlen 
Farkas barátom mondotta, hanem természetben, 
elvben, hogy mig egy részről mint az aránynak 
biztos útmutatói állíttatnak fel, másik részről ta
gadják, hogy az arányt abból ki lehetne puhatolni; 
mondom, mivel ezek hiányában vagyunk, és mivel 

az arány kiszámításánál nem kereskedelmi számlát 
készítünk, hanem egy politikai élet viszonyainak 
alapját teszszük le: vélekedésem szerint a politikai 
tekinteteket számításból kihagyni nem szabad ; s 
épen azért Grhyczy Kálmán t. barátom előadását 
tételei tekintetében lehetetlennek, az adatokra 
nézve igen tökéletlennek, politikai tekintetben 
épen hiányosnak és számai tekintetében kisszerű
nek tartom. (Zaj a bal oldalon. H Aljuk! a jobb ol
dalon.) 

Elmondom, t. ház, mi nézet állott azon bizott
ság előtt, melyet a t. ház bizodalma e kérdésben 
az egyezkedés megkezdésére Bécsbe küldött. E g y 
részről minden esetre mindig előttünk állott — és 
ezt szemünk elől soha sem tévesztettük — adófize
tési képessége a nemzetnek: mert ez az alap, 
melyre a terheket lerakni hivatva voltunk. De 
más részről előttünk állott Magyarországnak 
egész kiterjedése, mely majdnem megüti ő felsé
ge többi országainak kiterjedését, népessége, 
mely alig hogy hatod részszel kevesebb a többi 
tartományok népességénél; előttünk állott azon 
elv, hogy paritás alapján kívánjuk dolgainkat 
elintézni, hogy a külpolitikában, a honvédelem 
kérdésében paritás alapján kívánjuk befolyásun
kat megalapítani • előttünk állott, hogy e territó
riumnak, ezen, a birodalom másik részéhez majd
nem hasonló nagyságú territóriumnak megvédése 
a hadseregnek majdnem hasonfelét veszi igénybe, 
a mi annak fentartási költségeire nagy befo
lyással van. 

Mindezeket összevéve, mivel mathematikai 
pontossággal mérlegelni nem lehetett, felhasznál
tuk azon adatokat, melyekből megtudhattuk a 
múltnak terheit, melyekből hozzávetőleg kiszá
míthattuk a jövőnek képességét; de mindezekből 
a kiszámításokból nem kerestük kalmári fukarság
gal azt, a mi legkevesebb, hanem azt, a mi a gya
korlati életnek leginkább megfelel. 

Grhyczy Kálmán barátom saját combinatioja 
szerint — mint azt minden okoskodó szokta — 
előtételeket állit fel, s kimondja azt, hogy ő csak 
a bruttó jövedelmet tartja azon adatnak, mely 
leginkább nyújt alapot az adóképesség meghatá
rozására; mig a másik részről ellenkezőleg — pe
dig a másik részről is kell beszélnünk, mivel 
egyezkedésről van szó — se a közvetett adókat, 
se "a bruttó bevételt számítás alapjául felvenni 
épen nem akarták, csakis ezeknek teljes mellőzé
sével, az egyenes adónak tiszta jövedelmei után 
kívántak számítani, s így 34 percentes quotát 
hoztak ki ; mi pedig ilyetén számításba már csak 
azért sem egyezhettünk belé, mert a közvetett 
adók, melyekben mindenki vagyonossága szerint 
szokott részt venni, nézetünk szerint inkább alkal
matosak az adóképességnek kimutatására, mint az 
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egyenes adók, melyeket önkényileg kivetni, s egy 
ideig legalább, beszedni is lehet. 

Igen természetes, hogy mi ez alapot impug-
náltuk, mely kedvezőtlen volt ránk nézve; habár 
Bem lehet tagadni, hogy az emiitett okoskodás a 
tulrészről nem minden alap nélküli. De nem állít
hattuk fel ennek ellenében a bruttó jövedelmet 
egyedüli alapul, épen azon okból, melyet Ghyczy 
Kálmán nézete védelmére felhozott, hogy t. i. a 
kezelési költségek a czélszerüségtó'l, jobb ellenőr
zéstől függvén, nem mutathatják ki az adóképes-
séget, az változhatik, hanem a tiszta fizetési tehet
ség, az mutatja ki az adóképességet. 

í g y állottak előttünk a dolgok, t. képviselő
ház, s midőn egy részről az indireet adó alapján 
34 usque 36 percent számíttatott, más részről 
Ghyczy Kálmán számítása 28 percentet muta
tott ki. 

A postakezelés és vám, mint a törvény által 
már más czélra rendeltek kihagyásával pedig a 
számítás nálunk 29.29-re ütött ki. Ezt összevetve 
azon politikai tendentiával, hogy mi paritást kö
vetelünk, s ennek alapján egyenlő befolyást a kül
politikára, egyenlőt a védelemben ; tekintetbe vévén 
& territóriumot, tekintetbe vévén a népességet: azt 
tartottuk, hogy méltányosabb ezenfractiot nekünk 
kiegészíteni, mintsem azoknak, kik e tekintetben 
má.r ugy is zúgolódtak, azt mondván, hogy ha 
nem akarunk egyenlő terheket, akkor a befolyást 
és jogokat se követeljük egyenlően. {Helyeslés a 
a jobb oldalon.') 

Röviden előadtam, miként állott mielőttünk 
az ügy. 

Ne méltóztassanak bíbelődni a számításokkal; 
én bíbelődtem és csináltam számításokat, két hóna
pig bajlódtam velők, a melyekből kijött 30 percent, 
s csinálhatok olyanokat, a melyekből 25 percent 
jön ki. {Nagy derültség.) Ez igen természetes, mert 
csak másként kell csoportosítani a számokat, ki 
kell némelyeket hagyni, be kell némelyeket venni, 
és mindig más számok fognak kijönni. (Helyedés 
a jobb oldalon. Egy hang a. bal oldalon: Legjobb lesz 
mindent kihagyni és semmit be nem venni!) Esazért 
t. Böszörményi képviselőtársam kívánsága, hogy 
utasítsuk vissza, mint a longae litis perekben, 
hogy még világosittassanak fel az adatok, nem fog 
czélt érni. 

Azt mondja ő, hogy vég nélküli n a g y terhe
ket rovunk a nemzetre. Hiszen, kérem, midőn in-
nem távoztam — én is a publikumban élek, részt 
veszek különféle osztályokban, beszélek különféle 
egyénekkel — voltak, kik ugy nyilatkoztak: „No, 
egy harmadát el lehet vállalnunk a tehernek." 
Most, ime, meghozzuk a 30 percentet, a másik 
kérdésben alig V5-öt: és most azzal vádolnak, 
hogy túlságos terhet akarunk az országra róni. 

{Helyeslés a jobb oldalon.) Azonban, t. ház, én ennek 
csak örvendeni tudok. Jele ez az alkotmányos el
lenőrzésnek. Az alkotmányos ellenzék csak köte
lességét teljesiti, midőn mindenben megfontolja és 
megrostálja a kiküldött bizottság eljárását, g ez 
által a nemzetet még ellenvetéseivel is csak jobban, 
megnyugtatja. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ez az oka, t. ház , miért én a 30-as quotátf 
mint a bizottság tagja is, a 70 irányában elfogad
tam és azt itt is bátor vagyok a t. háznak elfoga
dás végett ajánlani. Nyíltan kimondom ezen sza
vazatomat, mert hiszen a popularitás elvesztésétől 
való félelem, vagy valami más önérdek-hajhászat 
iránt, t. ház, a lefolyt 20 év alatt oly próbáját 
adta ezen háznak minden képviselő tagja a felől, 
(Zajos helyeslés a jobbon. Nem mindenik biz azt! 
kiáltások a balon) hogy a külső befolyások és csá
bitások rajta nem fogtak és hazafi kebléről visz-
szapattantak Jazok nyilai, hogy bizony kár, majd
nem nevetséges az ilyeneket itt felhozni. (Zajos 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Ha, kérem, mint Tisza Kálmán képviselőtár
sam mondotta, van tér, a hol még nagyobb dijak
kal, nagyobb érdemekkel jutalmaztak meg holmi 
vadászatot — mint hiszem én is — megengedem, 
hogy e hazának ellenségei igen is jutalmazni ki-
vánták azokat, kik Magyarország önállásáról be
szélve , békés, alkotmányos élete, consolidatioja 
munkáját izgatással, vagy nem tudom én miféle 
cselekedetekkel akarják zavarni (Helyeslés a jubb 
oldaton); de én erősen hiszem, hogy épen azon 
azon hazafi-keblekről a megvesztegetés ugy vissza 
fog pattanni, mint a hatalom idején a fölülről jövő 
nyomás. (Zajos éljenzés és taps a jobb oldalon) 

E l n ö k : Besze János képviselő á r van csak 
fölírva: ha ő eláll a szótól, berekeszthetjük a vitát. 

Besze J á n o s : Miután az ellenvéleményen 
levő képviselőtársaim elálltak, én is elállók. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
(Halljuk!) Méltóztassanak megengedni, hogy mi
előtt ezen nagy horderejű tárgyban a t. ház szava
zatával helyben hagyni vagy elvetni méltóztatik 
azon javaslatot, melyet a küldöttség jelentése 
alapján a minisztérium a ház asztalára tett le, né
hány szóval némelyekre, a mik itt e tárgyban 
fölhozattak, válaszolhassak. (Halljuk!) 

Az állás, a melyet az összes küldöttség és 
annak minden egyes tagja és különösen a minisz
térium e kérdésben elfoglalt, könnyűnek nem 
mondható. 

Ugyanis az 1867-ik évi 12. t. czikk 18. és 
19. §. azt rendeli, hogy kölcsönös alku utján kell 
az arányt meghatározni. Azért két küldöttség ren
deltetik, melyek az illető felelős minisztériumok 
asztalára részletes adatokkal támogatott javaslatot 
fognak kidolgozni az arányra nézve. Meggyőző-
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désem szerint mind a küldöttség, mind a miniszté
rium legjobb tudomása és meggyőződése szerint 
igyekezett eleget tenni kötelességének. Azonban 
mindamellett ily nagy horderejű kérdésnél, oly 
megbízatásnál, mely valóságos alku, melynél tehát 
igen sok függ a jóakaraton kivül az ügyességtől, 
sokszor kérdem magamtól, vajon legjobb akarat 
és lelkiismeretes ügyekezet mellett nem mulasz
tottunk-e el valamit, nem követtünk-e el ez eljárás
ban hibát? 

E tekintetben, megvallom, hogy egy körül
mény megnyugtat. Ugyanis se hazánkban, se ő 
felsége többi országaiban az eszközlött eredmény
nyel nem voltak teljesen megelégedve. Oda át az 
általunk átvállalandó terhet nagyon kicsiny lik, itt 
pedig, mint többektől hallottuk a múlt napokban, 
terhesnek találják. U g y hiszem, ez egyik bizonyi-
tékaannak,hogy azon küldöttség munkálatának vég 
eredménye, mely ezen életbevágó kérdés iránti 
alkudozásra volt kiküldve, a mennyire lehetett, 
igazságos és méltányos. 

Hasonló megnyugtatást szerzett nekem Ko
márom városa érdemes képviselője, kinek már a 
1843-iki országgyűlésen nagyra beesülni tanultam 
szigorú kritikai éllel biró dialektikáját, ki éles el
mével és szónoklási tehetséggel ellenének gyönge 
oldalát szokta felderíteni, és ha van ok kétkedni és 
aggódni, annak kifejezést adni elmulasztani nem 
szokta, s ki jelenleg előadásának minden érveit a 
puszta számok korlátai között tartotta. 

Ámbár számításainak alaposságát el nem is
merhetem , azoknak részletes czáfolásába bocsát
kozni nem is kívánok : megtevék ezt Bethlen Farkas 
gr. és Kemény Gábor b. képviselőtársaim; de átalá-
nosságban én is megteszem később a számitási 
módra ellenvetéseimet. 

Azonban tegyük fel, hogy állanak az általa 
idézett számok, állanak az azokból vont következ
tetések. Számokról, egyedül csak számokról 
van-e itt szó? {Helyeslés a középen.) Nem mindenek 
felett azon erkölcsi eredmény veendő-e itt tekintetbe, 
mely ezen fontos ügynek kölcsönös egyetértéssel, 
még egyszer mondom, a soha eléggé nagyra nem 
becsülhető kölcsönös egyetértéssel leendő kiegyen
lítésből következik népek és népek közt, törvény
hozás és törvényhozás között, az első alkalom
mal, midőn annyi század után először érintkezünk 
a birodalom másik felével, mint alkotmányos né
pekkel, törvényhozási utón : az erkölcsi ered
mény , melyre, mint a központi osztály elő
adója idézi, ] 848-ban is — pedig ezen évre szere
tünk mindkét részről hivatkozni — mondatott az 
akkori nagy szavak fellengős kifejezésével: ^Hall
ja meg Isten! hallják meg Európa népei, hogy az 
Isten örök igazsága szerint ki fogjuk egyenliteni 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1866/j. v. 

mindazon érdekeket, melyek három százados viszo
nyainkból erednek — ?* 

Nem számítja azt nagy erkölcsi eredménynek, 
minek én mindenek felett tartom, hogy azon tény 
által, miszerint sikerült a két törvényhozás kül
dötteinek első találkozása alkalmával bebizonyí
tani életképességét azon uj államszervezetnek, mely 
az 1867. XII . t. czikkben bölcs előrelátással al
kottatott, és ez által bizalmat szerezni ben és kün 
mindazoknál, kik a birodalom fenállására súlyt 
fektetnek, az uj alkotmányos átalakulás iránt ? és 
elnémítani ennek kül és bel elleneit, kik káröröm
mel jósolgatni szeretik, hogy az uj alkotmányos 
alapok tarthatalanok és nem életképesek ? kik ta
lán kárörömmel s óhajtva várjak, hogy azon bi
rodalom meg nem erősödhetik, melyet bölcs előre
látással, a pragmatica sanctio folytán, Őseink alkot
tak, és melyet fentartani, áldozatokkal fentartani 
kötelessége minden hazafinak, ki arról meg van 
győződve, hogy a Szent István koronája által kap
csolt országok integritása, politikai nemzetiségünk 
fenállása a birodalom megingatása által a legna
gyobb veszélynek lesz kitéve? (Elénk helyeslés a 
középen.) 

Hát azon anyagi szempontból nagy horderejű 
eredményt semmibe se vegyük, hogy az előttünk 
fekvő három törvényjavaslatnak elfogadása és 
törvénybe igtatása által nyerjük végre el az anya
giakban is önállásunkat, leszünk urai saját sor
sunknak, és végre, annyi századok után elnémít
hatjuk végre azon századokon át fenállott tévesz
mét, mely mindig azt hirdeti, hogy az alkotmá
nyos Magyarország a birodalom hatalmi állásának 
és anyagi fejlődésének akadályául szolgál ? meg
szüntethetjük azon irányt, mely reánk századokon 
át annyi szenvedést hozott és a birodalom jelen 
bajainak fő kútforrása volt ? 

De mindenek felett meg kell jegyeznem, hogy 
Komárom városa érdemes képviselője, ki , mint 
tegnapelőtti beszédjéből is látszik, a törvényesség 
szigorú férfia, nem veszi eléggé nagyra nem be
csülhető eredménynek, hogy a XII . czikk 19. 
pontja szerint megkisérlett küldöttségi alkudozás 
eredményhez vezetett. Tisztelt képviselő úr 
elvállalta ezen küldöttségben a megbizást, velünk 
nagy szorgalommal dolgozott az alku sikerülésén : 
és ime, most a nagy fáradsággal és kölcsönös jó
akarattal létesített egyességet nem helyesli. Mivel 
volt a küldöttség megbízva? azzal-e, mit képvi
selő ár most tesz ? Bizonyos adatokból számokat 
von ki, s azt állítja, ennél tovább menni nem lehet; 
ezt küldöttség nélkül is meg lehet tenni; a tör
vény alkut rendel, a küldöttség a törvénynek enge
delmeskedett, s meggyőződésem szerint az eszköz
lött eredmény méltányos, igazságos. (Helyeslés a 
jobb oldalon és középen.) 
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Még ha állanának is azon számtani összeállí
tások, melyeket idéz, ezen kis különbségért el kí
vánná játszani azon erkölcsi nagy eredményt, me
lyet a sikerült^közegyetértés maga után von ? és 
ő felségét, kinek igazságszeretetében bizik, kívánná 
azon, csak a végső esetekben megengedhető kény
szerűségbe helyezni, hogy mint ítélő biró álljon 
népei és népei között, magára vegye bizonyéra 
mindkét fél elégedetlenségét, mely kikerülhetlen 
lenne, miután nagy különbség esetében se az egyik, 
se a másik által kimondott számok szerint nem 
dönthetne ? Ily eldöntés lehetőségét meg kellett 
engedni, mint a legroszabb esetet; de minden va
lódi monarchikus és alkotmányos férfiúnak arra 
kellett hatni, hogy ily eset elő ne adja magát: en
nélfogva azon körülmény, miszerint a vég eldön
tés nem Komárom városa képviselője szándéka sze
rint történik, monarchikus és alkotmányos szem
pontból is nagy erkölcsi eredmény. (Igaz! Ugy van! 
a középen.) 

Engedje meg a t. ház, hogy Komárom városa 
érdemes képviselőjének számtani érveire is meg
tegyem észrevételeim, és kimutassam azoknak né
zetem szerinti tarthatatlanságát. {Halljuk!) 

Habár Debreczen városa képviselője kimenti 
Komárom városa érdemes képviselőjét azon vád 
alól, mintha ő azt mondotta volna, hogy annyit 
adjunk jövőre is, amennyi marad: okoskodásának 
alapja mégis oda vezet. Azt monda, hogy leg-
czélszerübb lenne, ha annyi válj árulunk, a mennyi 
megmaradt; ebből az következik, hogy ezután is 
annyival járuljunk, a mennyi ezután maradni fog: 
ezen módból bizonyára különös következések jön
nének ki, ha saját belátásunktól függ magunk költ
ségeit meghatározni, és így annyit költhetünk, 
hogy néha alig marad valami; vagy hogy ma
radjon nálok is, nálunk is valami, a másik fél be
avatkozását kellene megengedni. A közös költ-
Bégek a közös védelemre vannak rendelve; ha arra 
annyit adunk, a mennyi marad, nincsen is szük
ség az egész delegationalis intézményre. Különö
sen megjárhatnék ez esetben, ha például a mi 
határunk lenne veszélyeztetve, s a lajtántuliak, kik 
annál nincsenek érdekelve, azt mondanák a vésa 
idején: „Nekünk most kevesebb marad, tegyetek 
ugy, a mint akartok" {Tetszés a középen.) 

Meglep engem, hogy épen Komárom városa 
érdemes képviselője, ki a legszorgalmasabban ta
nulmányozott minden adatokat, kivatkozhatik egy 
táblázatra, melyet az osztrákpénzügyminiszter ter
jesztett elő, és melyből jön ki 28 %. Bizonyára fog 
emlékezni, hogy többféle ily táblázat terjesztetett 
elő ugyancsak általa, mely szerint az előirányzott 
direct adóalapján 34,9, a valóságos direct adóbeli 
bevétel alapján 34,8, a területi népesség és a direct 

adót combinatioja szerint pedig épen 41,7 */, 
jött ki. 

Ez alkalommalnem mulaszthatom el Kalló városa 
képviselőjének azon állítására, mintha azon adatok, 
melyek a minisztérium által a küldöttségeknek 
előterjesztettek, semmi hitelességgel nem bírnának, 
megjegyzést tenni. Ez oly vád, melyet kötelessé
gemnek ismerek egyenesen visszautasítani. A tör
vény rendelete és értelme szerint a minisztérium
nak volt kötelessége minden, az adóképességre 
vonatkozó adatokat a küldöttségeknek eló'terjesí-
teni. Az előterjesztett adatok egyenesen a zárszá
madásokból, melyek a legfőbb államszámvevőség
nél feltalálhatok, állíttattak össze. A minisztérium
nak nem lehetett feladata a könyvezett számokat 
hamisítani. Igen természetes, hogy midőn a múlt 
korszakban az állam bevételei a birodalom két 
része szerint elkülönítve nem voltak, ennélfogva a 
magyarországi bevételek a többi bevételektől szo
rosan el nem különöztettek, sok tétel fordul elő, 
melyeknek biztos elkülönzését keresztül vinni nem 
is lehetett. Ennek tulajdonitható, hogy a küldött
ségek mindkét részről az adatok szerint különbö-
zőleg számítottak, sazokrectificatioját eszközölték. 

Tisztelt képviselő úr előadásában egy tételt 
fogadok el. Abban teljesen igazsága van , hogy 
az egyedüli igazságos alap csak is az aránylagos 
adóképesség lehet, az adóképességnek biztosabb 
mértéke sem lehet, mint az egyenes és közvetett 
adók valóságos bevétele, tehát azon összeg, mely 
az adózók zsebéből az állam pénztárába befolyt; 
és épen ennek alapján dolgozott azon albizottság, 
melynek előadója báró Kemény barátom volt, ki 
egyenesen tagadta, hogy azon kiszámítások, me
lyeket Komárom városa képviselője idézett, azzal 
megegyeztek volna. Ezen bizottság lelkiismeretes 
számítása szerint az arány 29,3 százalékot tesz, 
természetesen a vámjövedelem nélkül; tehát a kül
döttség által elfogadott 30-as arány csak egy szá
zalék %-dával különbözik az alválasztmány kiszá
mításaitól. 

Megvallom, én nem foghatom meg. hogy épít
het Komárom város érdemes képviselője olytáblá-

: zatra, melyben a vámjövedelem is foglaltatik: hi-
| szén ez világos törvénytelen alap,miután a XII . t.cz. 
; 64. §-a szerint a vámjövedelem a közös költségek 
j fedezésére fordítandó — és ez bölcs intézkedés, 
I mert tudva lévő dolog, hogy azon vámjövedelem, 
j mely saját határainknál vagy hazánkban szedetik, 
I koránsem képezné az igazságos kulcsot, miután 
| az alig teszi az összes vámjövedelem egy nyol-
! czadát. Ennek bizonyítására szolgálnak a számadá

sok adatai, melyek szerint, ámbár Magyarország 
felét teszi a birodalomnak és ámbár népességének 
aránya ugy áll, mint 42 a 100-hoz, mind a mellett 
összes vámjövedelmei egy millió 200,000—500,000 
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ft bevételt mutatnak fel a 12—14 milliónyi összes 
vámbevételekkel szemben. Mért ? Mert Magyaror
szág javára csak azon összeg íratott, a mely saját 
határvámain fizettetik, holott tudva levő dolog, 
hogy Magyarországban, különösen az ipartermé
nyekből behozott árukért a vámdijak nagyobb
részt a másik részen fizettettek. Azért a törvény 
igen helyesen határozott, midőn elrendelé, hogy 
az összes vámjövedelmek a közös költségek fede
zésére forditassanak: nem lehet ennél fogva oly 
táblázatot idézni a küldötségi munkálat ellen, mely
ben a vámjövedelmek be vannak foglalva. 

De épen annyira nem tudom helyeselni azt, 
a mitaszelvényadóról mondott az érdemes képviselő 
úr. Azt talán helyes és indokolt volt a küldöttség 
előtt emlegetni mindaddig, mig az egyezmény az 
államadósság iránt meg nem köttetett és a tagok 
tudomására nem hozatott. De a szelvényadó való
jában nem más, mint kamatlevonás, illetőleg le
szállítás; midőn arról volt szó, mennyi az összes 
államadóssági teher: abból levonatott, tehát szá
mításba nem jött. Ha ott kihagytuk a terhel-
tetési számból, itt ismét bele nem vonhatjuk. 
Pedig ezen körülmény tisztelt képviselő á r előtt 
már Bécsben eléggé tudva volt, annyival inkább, 
mivel képviselő úr azon 5 tagból álló bizottság
nak, mely a birodalmi tanács hasonszámu tagjai
val értekezett az államadósságról, részese volt; en
nélfogva nem csak azon körülmény, de azon te
kintet is, mely alá vétetett, az általa emlegetett 2000 
millió magántőke előtte tudva volt és tudva van. 

Nem akarok most szólani azokról, miket a 
határőrvidékre nézve mondott. Atalában a határ
őrvidék kérdése igen kényes kérdés. Csak is annyit 
hozok most tudomására, hogy ő felsége ünnepé
lyes megkoronáztatása után, helyre akarván állítani 
a magyar birodalom integritását, elrendelte a ha
tárőrvidéknek pénzügyi tekintetben a magyar 
pénzügyminisztérium alá való helyezését: vegye 
ennélfogva részemről azon hivatalos tudósítást, 
hogy mindazon jövedelmek, melyek előbb a bécsi 
pénzügyminisztériumnál folytak be, f é. szeptem
ber 1-től fogva a magyar pénzügyminisztériumnál 
keeeltetnek. (Élénk tetszés) 

Még kevésbbé fogadhatom el mind azon idé-
seteit tisztelt képviselő urnák, melyekkel a 6 év 
ellen előállt. 

Méltóztatott mondani, hogy az utolsó hat év 
választása nem járt előnynyel. Már most kérdem, 
t. képviselőház, ha adóképességről van szó, s arról, 
hogy mit bir meg a birodalom egyik, és mit má
sik része: lehet-e akkor válogatni az években ? — 
Az utolsó éveket kellett választani annyival inkább, 
mert az adóképesség nem állandó, hanem változé
kony, és mert csakis az utolsó évek szolgáltathat
nak biztos mértéket a számításra. 

Mitidézett'ennek ellenében a t. képviselő ú r? 
Csak is az egyenes adók tételeit, még pedig oly 
évtől kezdette, midőn be sem volt az adórendszer 
egészen hozva. Hasonlatot a másik rész egyenes 
adóival nem tesz, a közvetett adókat pedig számí
tásból egészen kihagyja; tehát követi azon utat, 
melyet a birodalmi tanács küldöttsége túlzott kö
veteléseinek indokolására követett, csak is az egye
nes adókat kívánván tekintetbe venni, miből aztán 
a 33 % következett: egyoldalú volt számítása ép 
ugy, mint t. képviselő uré. (Ugy van! a középen) 

T. ház! Sokat lehetne még ezen fontos kér
désről szólani, (Halljuk!) és számos indokot föl-
hozni,melyek a bizottságot és a minisztériumot ezen 
alkudozások alkalmával vezérelték. Azonban ugy 
hiszem, hogy a bizottság erre nem szorult, eljárá
sa a tisztelt ház elé terjesztett jegyzőkönyvekben 
és annak mellékletei által eléggé indokolva van ; 
igen helyesen jegyezte meg Trefort képviselőtár
sam, és magam is azon véleményben vagyok, 
hogy a bizottság a legnagyobb lelkiismeretesség
gel járván el, és mindenben az ország érdekeit 
tartván szem előtt, a felelősséget az egyezményért 
legjobb lélekkel elvállaljav s elvállaljuk mindnyá
jan, s elvállalom én is. (Élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) De midőn a felelősséget elvállaljuk mind
azokért, a miket teszünk, vállalják el azok is a re-
ájok hárulandó felelősséget azért, midőn másokat 
a cselekvésben akadályoznak, vagy midőn a cse
lekvést lehetetlenné teszik. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon.) Épen azért méltóztassékmegengedni Deb-
reczen városa péterfia és csapóutczai t. kép
viselője, hogy tegnap mondott beszédére csu
pán néhány észrevételt tegyek. (Halljuk!) Be
szédében semmit sem mondott ki oly határo
zottan és oly nyomatékosan hangsúlyozva, 
mint azt, hogy az ut, melyet választottunk, 
rósz; továbbá, hogy az ezen utón való ha
ladás természetes következése, hogy az elvál
lalandó terhek túlságosak lesznek. Én azt tar
tom, hogy a ki egy kijelölt utat, különösen, ha 
ezen útnak választása által, nézete szerint, véghe
tetlen nagy kár hárul a nemzetre és annak jövő
jére, roszal, ezen roszalását csak akkor van jogo
sítva kimondani, ha jobb, biztosabb és kedvezőbb 
utat képes kimutatni, (Zajos helyeslés a jobbon) 
melyet, ha a nemzet követ, az elvállalandó terhek 
kevesebbek lesznek. Mindaddig, mig ilyen bizto
san elérhető ut előttünk kijelölve nem lesz, a mi-
általunk legjobb lélekkel követett útnak kárhoz
tatását egyszerű phrazisnak kell tartanom. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon. Nyugtalanság a balon. Föl
kiáltások : Jelöltetett ilyen út!) 

Megvallom, t. ház, hogy már körülbelül elég
nek is tartanám azokat, miket válaszolni bá-
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tor valék, és csak Kalló városának képviselőjé
hez akarok még néhány szót intézni. {Halljuk!) 
Azt hiszem, hogy egyik fő vádjára már feleltem. 
Azon adatok", melyeknek érvényét gyengíteni kí
vánta, hivatalosakés hitelesek is ; a t . képviselő ür 
maga meggyőződhetik róla, s én minden tekintet
ben bátran szolgálok neki minden eszközzel, hogy 
e meggyőződést megnyerje. (Helyeslés!) 

Megvallom, én a jövendöléseknek, különösen 
a politikai téren, barátja nem vagyok, mert a 
jövőt és annak esélyeit meghatározni senki se ké
pes ; de egyenesen tagadom azon szomorú jóslato
kat, melyeket az országra nézve tett, mert meg 
vagyok arról győződve, hogy azon nemzet, mely 
18 évig a tétlenségre volt kárhoztatva, melynek 
sorsát mások intézték, saját kifejlődésére önmaga 
semmit sem tehetett, fenmaradni és megállani 
tudott : midőn megadatott alkotmányossága, élni 
fog, mert arra érdemes és a szabad intézmények 
folytán jövőjét biztosítani képes lesz, {Élénk he
lyeslés a középen) és eljön az idő, midőn a gyors 
gyarapodás folytán a vállalandó terheket köny-
nyebben víselendi. (Hdyeslés.) Ez azon czél, me
lyet az alkotmány megerősítésére a küldöttség 
javaslata által elérni kívánt, melyet előmozdítani a 
minisztériumnak is feladata. {Hosszas, élénk helyeslés 
a közéjjen.) 

Elnök: N em lévén a szólásra senki felírva, 
most a szavazás ideje következik be. Egyik részről 
a miniszteri törvényjavaslat 1. § ára 23 képviselő 
ur kér név szerinti szavazást, {Helyeslés a jobb olda
lon) a másik részről szintén 23 képviselő úr kér 
név szerinti szavazást. Ennélfogva a szavazás név 
szerint fog történni. A kérdés ez: a hányad tár
gyában előterjesztett törvényiavaslat első szaka
szát elfogadja-e a ház vagy nem? Erre mél
tóztassanak szavazni. {Fölkiáltások: Holnap ! Ma!) 

Bernáth Zs igmond: T. ház! Mielőtt a sza
vazás a föltett kérdésre megtörténnék, alázatosan 
szót kérek, hogy a szövegre nézve még bizonyos 
szavakra szabad-e nekem észrevételt tenni ? (Fel
kiáltások: Nem szabad! A vita be vari fejezve! Sza
vazzunk !) Csak kérdést tettem; ha nem szabad: 
legyen. {Zaj.) 

Elnök {csenget): A kik a hányad tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslat első szakaszát elfő-

gadják, méltóztassanak igennel, a kik el nem fo
gadják, nemmel szavazni. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Andrássy 
Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Armbruszt Péter, 
Ányos István, Antalfy Károly, Balomiri János, Bartal 
János, Barinyai József, Bay GyÖryy, Bánó József, 
Bánó Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, Berzeviczy 
Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen 

János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Bin-
der Lajos, Binder Mihály, Bittó István, Boér János, 
Botka Mihály, Bömches Frigyes, Branovácsky Ist
ván, Bujanovics Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Ke
lemen, Buócz Kálmán, Botka Tivadar, Boros Bálint, 
Borcsányi János, Boheczel Sándor, Cebrián László 
gr., Csengery Antal, Csengery Imre, Csik András, 
Csörghe László, Cséry Lajos, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencé, Dániel Pál, Deák Ferencz, Dellimanics 
István, Dimitrievics Milos, Domokos László, Dózsa 
Dániel, Dráskóczy Gyula, Drottleff János Vilmos, 
Decání Károly, Dániel János, Eötvös József b., Erős 
Lajos, Édes Albert, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, 
Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Frideczky 
Timót, Fülepp Lipót, Fabritms Károly, Fóldváry 
Miklós, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, 
Geduly Lajos, Glatz Antal, Gorove István, Graenzen-
slein Gusztáv, Görgei Géza, Gull József, Hedry Ernő, 
Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Hunfalvy Pál, Huszár István, Hu
szár Károly b., Hertelendy Kálmán, Halmosy Endre, 
Hrabovszky Zsigmond, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, 
Inkty József, Ivácsiiovics György, Jankovich Antal, 
Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jitsth József, 
Justh Kálmán, Kacskovia Ignácz, Kalauz Fái, Kandó 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz 
Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény Ist
ván b., Kemény Zsigmondb., Kerkapoly Kár oly,Királyi 
Pál, Kiss Jakab, KossuthPál, Kovách László, Kuba Já
nos, Kudlik István, Kurcz György, Kazinczij István, 
Kethelyi József, Klapka György, Láng Gusztáv, Lator 
Gábor, Lázár Dénes, L'-hoczky Egyed, Lónyay Gáljor, 
Lónyay Menyhért,Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, 
Majthényi József b., Mihályi Péter, Mikó Imre gr.. 
Miske Imre b.,Moldován János, Molnár József, Mol
nár Pál, Morscher Károly, Mednyánszky Dénes b., 
Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Orczy Béla b., Olgyay Lajos, Paczolay János, 
Perczel Béla, Perényi Zsigmond b., Petiié András, 
Ilachy Lajos, Priogberger József, Puskáriu János, 
Pidszky Ferencz, Pap Máté, Pap Mór, Ráth Pé
ter, Reviczky István, Rónay Lajos, Rónay Mi
hály, ifj. Rtidics József b., Rudnyánszky Flórián, 
Rónay Jáczint, Röser Miklós, Radics Ákos, Sebestyén 
László, Semsey Albert, Simay Gergely, Simon Pál, 
Somssich Imre gr.,Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, 
Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, 
Szabó Imre {pápmvárosi), Szabó Imre (zalai), Szakái 
Lajos, Szász Károly, Széchenyi Béla gr., Székács Jó
zsef, Székely Gergely, Széles Dénes, SÁlágyi István, 
Szitányi Bernát, Szolga Miklós, Szabó Miklós, Szlávy 
József, Szelestey László, Stoll Károly, Sigray Fülöp 
gr., Szontagh Pál (gömöri), Somogyi László, Szemző 
István, Stojacskovics Sándor, id. Teleki Domokos gr., 
Tury Sámuel, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Tóth 
Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sándor (nógrádi), Trau-
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schenflels Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tul- j Nincsenek jelen: Mmásy Sándor, ifj. Ambrózy 
bás János, Török Dániel, Tanárky Gedeon, Török Lajos h., Babes Vincze, Bartal György, Bánffy Al-
Sindor(gömöri), Urbanovszky Ernő, Urházy György, ' bért b., BerényiFerencz gr., Borlea Zsigmond, Boros 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vay ' Pál, Balomiri Simon, Conrád Móricz, Császár József , 

Béla b., Vecsei Oláh Károly,'Vitolay József, Vojnics Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin János, De-
Lukács, Wodianer Albert b., Vay Sándor b., Vucsetics ' dinszky József, Detrich Zsigmond, Degenfeld Gnsz-
lstván, Wesselényi József b., Wladár Tamás, Zer- ' táv gr., Dobóczky Ignácz, Dohrzánszky Adolf, Etel 
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk,Károly, Zichy An- ! Frigyes, Eszterházy István gr., Fisser István, Geczö 
tol, Zichy Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., < János, Gozsdu Manó, Halász Boldizsár, Hevessy Ber-
Zsarnay Imre, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, ' talán, Hollán Ernő, Horváth Antal, Hosszú Jó:s°f, 
Zmeskáll Mór. \ Ivánka Zsigmond, Karácsony János, Károlyi Ede 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Bárányi Ágos- , gr., Keglevich Béla gr., Komáromy György, Kossuth 
ton, Beliczey István, Beniczky Gyola, Beniczky Ödön, ' Ferencz, László Imre, Lázár Sándor, Macellariu Illés, 
Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gr. ,Bekásy Lajos, [ Markos István,Maróthy János,Mádiy Lajos,Mániu Au-
Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis rel, Mátyás József ,MelasVilmos,MüeticsSzvetozár, Mis-
Sámuel, Böszörményi László, Csanády Sándor, Cseh kolczyLajos,MocsonyiAndrás,MocsonyiAntal, Mocso-
Sándor, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Csernátony \ nyi György, Mocsonyi Sándor, Ormos Sindor, Papp 
Lajos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, \ Zsigmond, Patay István, Pethes József, Pillér Gedeon, 
Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Fejér Miklós, ' Podmaniczky Frigyes b., Popovics-Desseanu János, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy lg- j Popovics Zsigmond, PetkóIAzár, Paiss Andor, 
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Hodosiu Jó- ! Papfalvy Konstantin, Rannicher Jakab , Román 
zsef Horváth Elek, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jó- Sándor, Salamon Lajos, Siklósy Károly, Simo-
kai Mór, Kende Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kol- nyi Lajos b., Sulyok Mór, Szemző Mát;,ás, Szent-
ler Antal, Kupricz Imre, Lovassy Ferencz, Luksics \ iványi Adolf, Széchenyi Imre gr., Szluha Bene-
Bődog, Lukynich Mihály, Luzsénszky Pál b., Lükö j dek, Sztratimirovics György, Sipos Ferencz, Teutsch 
Géza, Madarassy Mór, Madarász József, Makray György, Tinku Ábrahám, Varga Flórián, Véghsö 
László, Medán Endre, Milkovics Zsigmond, Majthé- , Gellért, Vojnics Barnabás, Wlád Alajos, Várady 
nyi Dezső, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics ! János, Zichy Jenő gr., ifj. Zichy József gr., Zichy 
Sándor, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyula'. Nándor gr., Zimmermann József András.) 
hg., Oláh Miklós, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, E l n ö k (a szavazatok összeszámítása után) : 
Perezel Mór, Perczél István, Pétery Károly, Prónay j Igennel szavaztak 225 en, nemmel 89-en, jelen 
József, Ráday László gr., Ruttkay István, Sipos Or- ! nem voltak 86-an; e szerint a t. ház a törvényja-
bán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, ! vaslat első szakaszát elfogadja. 
Szentkereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szontagh í 
Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalabér Lajos, Thury j 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth Kálmán, I Holnap folytatjuk a tárgyalást. 
Ujfahíssy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi \ 
János, Várady Gábor, Vidacs János, Zámory Kál- ! Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 
mán. ! 




