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CCLIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 4-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Dózsa Dániel lemond. Simay Gergely szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A szerb külügyminiszter vála
szol a képviselőház részvétnyilatkozatára. Simonyi Ernő a miniszteri ellenjegyzés nélkül kinevezett bírák iránt interpellálja a kor
mányt. A főrendek üzenik, hogy a dohány- és lottojövedék, szesz-, sör- és czukoradó, az arany és ezüst áruk fémjelzése, végre a bor-
és busfogyaeztási adó iránti törvényjavaslatokat elfogadták. A földadóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságbam 
elfogadtatik. A magyar éjszak-keleti, úgyszintén a hatvan-miskolezi és zákány-zágrábi vasutvonalak iránti törvényczikkek szentesittet-
vén, kihirdettetnek. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; 
később megjelennek: í orove István, Lőnyay Meny
hért, Wenckheim Béla b. 

.Az ülés kezdődik cl. 10% órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit pedig Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r "jegyző (olvassa a július 2-án 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Van-e a t. háznak észrevétele a fel

olvasott jegyzőkönyvre? (Felkiáltások: Elfogad
juk .') A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Dózsa Dániel maros-vásárhelyi képviselő, ki
rályi táblai ülnökké kineveztetvén, a ház által be
vett szokás szerint követi állásától visszalép. 

Simay Gergely képviselő sürgős családi 
teendői végett 8 napi szabadságot kér. Megadatik. 

Felsenburg Sámuel rimaszombati lakos pa
naszkodik, hogy gyárában a csapon eladás meg
tiltatott. 

Máramaros közönsége, tEr-Ádony, Otomány 
és Gálos-Pétri bihari, Endréd szatmári község a 
tisza-ér-körösi csatorna létesítéséért folyamodnak. 

Hó'nig Frigyes aradi lakos és harangöntő 
1849-ben a mag-var kincstár részére kiadott 7771 
forint költségeinek megtérittetéséértés illetőleg in
tézkedéstételért esedezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a belgrádi 
szomorú események folytán részvétét kívánta nyil
vánítani a t. ház a szerb nemzet iránt és ennek tel
jesítésével a kormányt bizta meg. Ez ebbeli fel

adatában eljárván, most bemutatja a szerb ideigle
nes kormány válaszát, melyet fordításban lesz 
szerencsém felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa). 
E l n ö k : Talán czélszerü lesz ezen iratot ki

nyomatni s a képviselők közt kiosztatni. (Helyes
lés. ') 

Bánffy A lber t b . : T. ház! Kraszna megye 
közönségének meghagyásából kénytelen vagyok 
a t. ház ügyeimét Kraszna megye azon sérelmére 
felhívni, hogy képviselőválasztási jogában meg
rövidíttetett. Az egész országban egyedüli példa, 
hogy valamely megye képviselőválasztási jogától 
megfosztatott, volna akkor , midőn az 1848-diki 
V. törvényezikk 1-ső szakasza tisztán kimondja 
azon elvet, hogy a polgári jogok élvezetétől sen
kit megfosztani nem akar, sőt inkább azt másokra 
is ki akarja terjeszteni. Kraszna megyének, mint
méltóztatnak tudni, mindig két képviselője volt ; 
az 1848-iki törvényhozás azonban egyesitvén 
Kraszna megyének egyik kerületét Zilah közönsé. 
gével, mely, mondhatni, Kraszna megyétől a har
madik hatóság, mert Közép-Szolnokon keresztüs 
kell oda menni választásra, igy 26 ezer lélekből 
közel két ezer választója van választás nélkül. 
Az 183ti-ik évi XXI . törvényezikk kimondja, mi
szerint Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megye és 
Kővár vidéke ezentúl az országgyűlésre meg fognak 
hivatni és azonülési és szavazati visszaadott joguk
kal fognak élni. Itt is el van ismerve, hogy gyakor
lott jogukat újból élvezhetik. Kérem tehát a t. ház 
figyelmét, különösen nem csak azért, mert jogilag 
csalhatlanul igaza van Kraszna megyének, hanem 
gyakorlatilag is vannak előttünk példák, hogy a 
t. ház, meggyőződvén arról, hogy némely hatósá-

J) Lásd az Irományok 270-dik számát. 
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gok megrövidíttettek, határozatilag jogukat vissza
adta, í gy történt Szamos-Ujvár és Ebesfalva váro
sokkal; igy történt épen ezen országgyűlés folya
ma alatt Naszód vidékével. Ezeknél fogva Kraszna 
megye kérelmét bátor vagyok benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

S i m o n y i E m ö : T. képviselőház ! A múlt 
napokban itt felmerült tárgyalásokból és a belügy-, 
illetőleg igazságügyminiszter urak válaszaiból és 
felvilágosításaiból az tűnt ki, hogy a királyi tábla 
előtt a kormány nevében magános emberek elle
nében hütlenségi kereset indíttatott. Az ily körül
mények között, t. képviselőház, azt hiszem, hogy 
mindnyájunknak egyforma kötelessége az, hogy 
felügyeljünk arra, vajon az ily esetekben a kor
mány nevében egyes emberek ellen ítélő bírák 
törvényes és rendes birák-e? Az 1848-iki III . tör-
vényczikk azt mondja, mikép az 1867-ik VII. tör-
vényczikk által módosítva van, hogy : „ő felsége 
a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében füg
getlenül magyar minisztériuma által gyakorolja és 
bármely rendeletei, parancsolatai, határozatai, kí
nevezései csak ugy érvényesek, ha a Buda-Pesten 
székelő miniszterek egyike által is aláírattak." En
nélfogva azon interpellatiót kívánom intézni az 
igazságügyi miniszter úrhoz, mondja meg az igaz
ságügyi miniszter úr a háznak, vajon a királyi és 
hétszemélyes tábla birái a törvény s jelesen az 
1847 — 48. I I I . törvényczikk által megkívánt mi
niszteri ellenjegyzet: mellett lettek-e ezen bírói tisz
tökre s illetőleg méltóságukra kinevezve? 

E l n ö k : Ezen felszólítás az igazságügyi mi
niszter úrral fog közöltetni. 

A felső ház üzenete vár reánk. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök úr ! Tisztelt képviselőház ! 
Kiküldetésemhez képest van szerencsém jelenteni, 
hogy a ser-, czukor-, szesz-, hus- és boradóról, va
lamint a lottó- és dohányjövedékről, végül pedig 
a fémjelzésről szóló törvényjavaslatok a felső ház
ban érdemleg tárgyaltatván, a főrendek ezen al
kalommal a t. képviselőház határozataihoz kész
séggel hozzájárultak. Erre vonatkozólag van sze
rencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tiszte
letteljesen kézbesíteni. 

Elnök : Fel fognak olvastatni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 

jegyzökönyvének kivonatát.) 
E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi a felső ház

nak hozzájárulását e törvényjavaslatokhoz, és azo
kat a szokott módon a kormánynak át fogja adni, 
hogy a szentesítést annak módja szerint kiesz
közölje. 

Nem levén senki, ki szóljon, a napirendre ki
tűzött tárgy a központi bizottság jelentése az 

KBPV. H. KÁPLÓ. 188s/8. vin. 

egyenes adókról. Zichy Antal előadó úr fog jelen
tést tenni. Zichy Antal épen jelen nem lévén, mig 
megjő, addig talán felolvastathatnék a pénzügyi 
bizottság jelentése ? (Helyeslés.) 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését a földadóról, aztán a földadóról 
szóló törvényjavaslalot1). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a felolvasott törvényjavaslatot átalánosságban a 
tanácskozás alapjául elfogadja. 

E l n ö k : Miután a központi bizottság ezen 
törvényjavaslatot átalánosságban a tanácskozás 
alapjául elfogadta: méltóztassanak nyilatkozni, 
van-e rá valakinek átalánosságban észrevétele? 

BeniCZky G y u l a : T. képviselőház ! Átalá
nosságban az egyenes adók tárgyalásához akarok 
szólani. (Hallink!) 

Privát háztartásnál első kérdés: mennyi a 
jövedelem ? és csak ehhez mérve kell és lehet helye
sen a kiadásokat meghatározni. Az államháztartá
sokra nézve megfordítva áll ez: ezeknél első teen
dő az elkerülhetlenül szükséges költségek megál
lapítása, s csak ennek megtörténte után lehet he
lyesen a bevételeket, illetőleg az adókat, a szük
séglethez képest szabályozni és meghatározni. 
Ezen elvből indulva ki, én az egyenes adókra vo
natkozó törvényjavaslatokat a költségvetés meg-
állapítása előtt tárgyaihatóknak sem tartom. (He
lyeslés bal felöl.) Az én nézetem szerint már incor-
rect eljárás volt az is, hogy a költségvetés megál
lapítása előtt az indirect adók tárgyaltattak és el
fogadtattak ; azért én azokhoz szavazatommal nem 
is járultam: annyival inkább nem, mert az én 
meggyőződésem is az, hogy az nem volt egyéb, 
mint törvénybe igtatása mind azon, absolut hata
lommal életbeléptetett rendszabályoknak, melyek
ről húsz évig párt- és nézetkülönbség nélkül hit
tük és vallottuk mindnyájan, hogy azok nem csak 
az ország anyagi érdekeinek felvirágzását gátol
ják, de egyszersmind a nemzet közerkölcstelene-
dését is előmozditják. (Igaz! bal felöl.) Ha már az 
ország az indirect adóból befolyó jövedelmeket 
nem nélkülözheti, adtunk volna hosszabb, az év 
végéig terjedő indemnityt a kormánynak; utasí
tottuk volna oda, hogy jövőre a nemzet természe
tével és szokásaival kevésbbé ellenkező rendszabá
lyokat terjeszszen a törvényhozás elé. 

De már ezen tul vagyunk. Bocsánatot kérek 
e kis eltérésért. Az indirect adók tárgyalása alkal
mával lett volna módom és alkalmam ezeket el
mondani; de miután ugy az osztályülésekben, 
mint privát körökben is meggyőződtem arról,, 
hogy ezen meggyőződésem még elvtársaim átalá-

') Lásd az Irományok 251-dik számát aztán e szám I . 
mellékletit. 
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nos támogatására sem számithat: inkább hallgat- j 
t a m ; de most, midőn az egyenes adókról, sőt azok
nak nem kis mérvben fölemeléséről van szó: nem 
hallgathatok. 

T. képviselőház! Én azt merem állitani, hogy 
azon képviselő, ki a már most is túlságos adók 
felemelésére szavaz, mielőtt meg volna határozva, 
s igy tudná, hogy ezen adók hová fordittatnak ; 
hogy azon képviselő, ki oly adófölemeléseket fo
gad el, melyekről egyelőre fel sem lehet számítani, 
mily felemeléseket foglalnak magokban, mint pél
dául az uj házbéradó: az nem él, hanem vissza
él jogával ; (Helyeslés a búi oldalon, élénk ellenmon
dás jobbról és középen) nem tehet eleget azon köte
lességének, mi czélra és átalában miért szavazta 
meg a súlyosbított és fölemelt adókat. 

Azon várható, de már fatális phrasissá vált 
ellenvetéséről a túloldalnak, hogy ezen országgyű
lési ellenzék a kormányzás lehetőségét akarja 
megakadályozni, alig tartom szükségesnek megje
gyezni, hogy miután a közvetett adókra már tör
vény alkottatott, miután a kormány az egyenes 
adókat fel van hatalmazva szeptember 30-ig be
hajtani, miután megvagyok győződve arról ,hogy 
ha szükség lenne, ezen országgyűlés ellenzéke haj
landó volna ezen indemnityt még ezen év végéig 
is kiterjeszteni: ezen ellenvetésnek semmi értelme, 
semmi alapja nincs. (Ellenmondás jobbról, helyeslés 
balról.) 

Hogy a költségvetést a kormány miért nem 
akarja tárgyalni, én nem tudom. Azért-e, mert 
maga is érzi annak annyira hiányos voltát, hogy 
az tárgyalás alá is alig vehető? azért-e, nehogy 
most a közösügyes boldogság mézes heteiben or
szág és világ előtt kézzelfoghatólag be legyen bi
zonyítva, hogy mindaddig, mig az 186j-ki közös
ügyi törvények törvényhozás utján meg nem vál-
toztattatnak , a delegatio intézménye megszüntetve 
nem lesz, a magyar országgyűlés nem egyéb tar
tományi gyűlésnél, {Elénk ellenmondások. Helyeslés 
balfelöl) mely az ország roppant adójának alig egy 
harmada felett rendelkezhetik ? azért-e, hogy még 
egy kis ideig eltitkolva maradjon . . . 

P u l s z k y FerenCZ : Itt nem titkolnak el 
semmit! 

BeniCZky G y u l a : . . . hogy Magyarország
nak még akkor is deficitje lesz, ha ezen eddigelé 
elviselhetleneknek vallott adók tetemesen súlyos
bittatnak és emeltetnek ? 

Történhetik hivatkozás arra, hogy más alkot
mányos országokban is szokás néha egyes adóne
mek felett határozni, mielőtt a költségvetés meg 
volna állapitva. Erre nézve azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy azon országokban, melyekre hivat
kozás történhetik, eddig már évtizedek, néha év
századok óta rendesen megállapíttatik évenkint a 
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költségvetés, mig nálunk ez az első megállapí
tandó költségvetés. Azon országokban, melyekre 
hivatkozás történik, az ország adójának minden 
fillére az ország saját érdekében és szükségleteire 
használtatik föl, mig nálunk az adóknak igen nagy 
része oly czélokra fordittatik, melyekből másnak 
nagyobb haszna van és volt mindig, mint magá
nak Magyarországnak. 

Azonban tovább nem akarom a t. ház türel
mét fárasztani; csak még egyszer ajánlom, hogy az 
egyenes adókról szóló törvényjavaslat tárgyalá
sát méltóztassék elhalasztani azon időre, midőn 
már az országos költségvetés tárgyalva és megál
lapítva lesz. (Helyeslés bal felöl.) 

Trefort Ágos ton : Valódi calamitásnak tar
tanám, ha a kormány még tovább is az indemnitás 
alapján vezetné a financziát. Örömmel látom tehát, 
hogy végre adóügyeink rendezéséhez fogunk. 

Ami átalános politikánkat illeti, e térre nem 
fogom követni az előttem szólott képviselő ura t ; 
hanem azt bátran mondhatom, hogy mi lelkiis
meretünkkel tisztában vagyunk és átalános politi
kánkról minden perezben az ország előtt számolni 
készek vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Áttérve most magára a napirenden levő 
tárgyra, engedje meg a t. ház, hogy becses idejét 
néhány perezre a földadó átalános tárgyalásával 
igénybe vehessem. (Halljuk!) 

Ha a földadót Magyarországon a föld
adóval más országokban összehasonlítjuk, saj
nosán meg kell vallanunk, hogy a földadó 
nálunk rendkívül terhes. Ez oly baj, mely
nek oka teljességei nem a pénzügyminiszter, sem 
a mostani törvényhozás: ez előbbi szomorú politikai 
viszonyainknak szükséges következménye. (Ügy 
van! a jobb oldalon) Azon állitásom ilJustrálására, 
hogy a földadó igen terhes, szabad legyen nekem 
egynehány adatot idéznem. (Halljuk!) 

Ha a térmértéket hectar-okra s a pénzt fran
kokra reducáljuk, Magyarországon egy hectarra 
esik 3 franc 31 centimé, Würtembergában 2 franc 
41 centimé, Bajorországban 2 franc, Porosz
országban 1 franc 52 centimé, Schweiczban 26 
centimé, Nagybritanniában 1 franc 30 centimé. 
Ha az egész földadó a népességre elosztjuk, 
ugy egy lakosra Magyarországon esik 6 franc 29 
centimé, Belgiumban 4 franc 3 centimé, Bajor
országban 2 franc 92 centimé, Poroszországban 
2 franc 10 centimé. 

I ly magas földadó természetesen nem csak 
gazdasági, hanem erkölcsi tekintetben is igen rósz 
hatást gyakorol, mert devalválja e földbirtok érté
két, hátráltatja a gazdasági előhaladást, sőt a jog
érzést nagyobb mérvben sérti, mint bár mely más 
igazságtalan adó, mert a gazdasági üzlet természe
ténél fogva, mely bizonytalan, költséges , fáradsá-
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gos — bár micsoda mesterséges katastereket és 
becsléseket csináljunk — a földadó nem minden
kor a földnek tiszta jövedelmét érinti, hanem 
gyakran vonatkozik a nyers jövedelemre, sőt ha 
bizonyos magasságot elért , megtámadja a jö
vedelem forrását, a tőkét vagy a földet, és pusztu
lásnak viszi a földbirtokost. 

Hogy ezen, a földadó természetében fekvő hi
ányokat orvosolni lehessen, arra nincs máscorrec-
tivum, {Halljuk!) mint a földadónak leszállitása. 
Kell tehát , hogy minden adó-reformjainknak ez 
legyen czélja. {Átalános helyeslés.) 

Jól tudom én, hogy a földadó leszállítása ál
tal hézag fogna támadni jövedelmeinkben; de e 
hézagot ki lehet pótolni az átalános jövedelmi adó 
megállapítása által, a mely minden tiszta jövede
lemre, tehát a föld tiszta jövedelmére is kiter
jesztetnék , s mely a földbirtokra s gazdasági elő-
haladásra nézve koránsem oly ártalmas, mint 
a tulcsigázott földadó. De miután ez átmenet 
a magas földadótól az ily átalános jöve
delmi adóhoz rögtön nem eszközölhető, az csak 
hosszabb időnek müve lehet: én a napirenden 
levő törvényjavaslatot, a mint van, átalánosságban, 
sőt minden részleteiben is elfogadom; de miután 
a földadó kérdése talán a jövő évi budget tárgya
lásánál előfordulhat, nem tartom fölöslegesnek né
mely megjegyzéseket magára a törvényjavaslatra 
megtenni, melyeket a pénzügyi bizottságban is 
volt szerencsém előhozni. 

És pedig először, valamint helyeslem, hogy a 
t. pénzügyminiszter úr a pótlékokat vagy legalább 
azoknak nagy részét a törzsadóval commassálta, 
ugy nem tarthatom indokoltnak, hogy a fél utón 
megállott és a földtehermentesitési pótlékokat nem 
commassálta a törzsadóval. I ly speciális adók és pót
lékok nagyon primitív pénzügyre mutatnak. A 
financziának feladata kellő forrásokból a jövedel
met előállitaui és a jövedelemből a folyó kiadáso
kat fedezni. A pótlékok rendszere előttem mindig 
nagyon veszélyes, mert hasonlít egy lejtőhöz, 
melyen a pénzügyminiszterek az adó emelésében 
akaratlanul mindig előre tolatnak. 

Második kifogásom a javaslat ellen az, hogy 
benne a földadó tört számban fejeztetik ki, a mi a 
kezelést és kivetést mindig nehezíti. Én ezt szeret
ném kikerülni, de nem az adóemelés által 30°/0-ra, 
hanem annak leszállitása által 29 % -ra, nem mintha 
ez nagy anyagi kedvezmény volna, hanem mert 
hiszem, hogy jó morális hatással lenne, mert 
mutatkoznék benne az irány a földadó leszál
lítására. 

Harmadszor, miután átalában el van ismerve 
és a pénzügyminiszter úr is elismeri, hogy 29 
vagy 30%-nyi adó az ország külön vidékem a 
valódi jövedelemhez igen különböző arányban áll, 

és hogy különösen a bánsági és alföldi megyék 
túl vannak terhelve: szükségesnek látnám, hogy 
e tekintetben a rectificatio, ha nem is rendszere
sen, de per excerpta, esetről esetre mielőbb meg
történjék. 

Mondám, hogy reformokat, főleg nagyobb-
szerü reformokat rögtön eszközölni nem lehet; 
szükséges az egyéni nézeteknek, kívánalmaknak a 
helyzet követelményeivel transigálni. Ismétlem te
hát, hogy a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot 
átalában és részleteiben is elfogadom. 

P a p S i m o n : T. ház! A tárgyalás alatt 
lévő törvényjavaslatnak taglalásába nem bocsát
kozom, nem azért, hogy örömöm telnék benne, de 
mert azt hiszem, hogy azzal a t. ház becses türel
mét siker nélkül fárasztanám, miután az már több 
fázison és bizottságok kritikáin á thatol t ; azonban 
nem hallgathatom el annak lényeges hiányafeletti 
aggodalmamat, mely szerint a hegyi, kopár, 
vadvizenyős, szóval a fogyasztó vidékekre semmi 
figyelem nem fordíttatott, noha elismeri t. pénz
ügyminiszter úr az ápril 16 kai igen jeles beszédé
ben , hogy vannak egyes vidékek, melyek tulter-
helvék és melyekről mielőbb gondoskodnunk kell ; 
és én tisztelettel meghajlok e becses bevallás előtt; 
csak hogy mikor fogna az majd foganatba vétetni, 
ha még ez alkalommal sem? és mindaddig viselje 
még is az a nép az elviselhetetlen terhet ? Sőt nem 
is olyan hegyes vidékek azok, t. ház, hanem Ma
gyarországnak egész éjszaki vonala Máramarostól 
kezdve: oly vidékek azok, hol semmi iparüzlet, sem
mi kereskedés nincs, mint afféle zugtájékokban; e 
felett fogyasztó vidékek, melyek jobbára marhate
nyésztésből tengődnek; tengődnek, mondom, mert a 
hol fél évig tart a tél, ott nem lehet sikeres marhate
nyésztés ; szóval oly vidékek azok. melyek felől elle
hetnek a vasúti hálózatok, csatornák, s több efféle 
üdvös intézkedések, mert ezekre adózni ugyan bu
sásan fognak, de mind ezeknek vagy épen semmi, 
vagy közvetve igen kevés hasznát vehetik. Az 
adók ellenben a mily arányi alánul és igazságta
lanul vettettek ki reájok az absolutismus által, 
szintoly kíméletlenül, sőt a jelen törvényj'avaslatok-
ként már kamatokkal is felsallangozva czéloztat-
nak beszedetni a constitutionalismus által annyira, 
t. ház, hogy midőn az alföldi nép, e Kánahán-föld 
népe már is azon aggódik, hogy a quota elválla
lásával netán birtoktó'kéje támadtatik meg , akkor 
eme vidékek népe felének, hogy ne mondjam, há
rom negyedének birtoktőkéje már rég; az izraelita 
uzsorások zsebében hever: mert az izraelitáknak van 
életphilosophiájok, mely, fájdalom! sőt szégyentel
jes fájdalom ! a mi keresztyén hitű népünknél tel
jesen hiányzik, mert az izraeliták katekismusa előbb 
élni tanít, aztán meghalni. 

Ha tehát e szerencsétlen helyezető népnek^ 
35* 
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kivált a már kimondott zsidóemancipatio után, 
u g y anyagi, mint szellemi, és pedig haladéktalan 
segedelmet nem nyújt ez országgyűlés, mint e hon 
népeinek atyja, ugy menthetlenül elvesztettük azt! 

Kipótolhatatlan kár volt tehát az adórectifi- ! 
catiót ennyire elhalasztani, mert annak folytán le- I 
Írathattak volna az absoiutismus által oly arány
talanul és igazságtalanul kivetett adók hátralékai, 
a melyek még nem bevehetetlenek ; és mégis mind 
ezekről mélyen hallgat a törvényjavaslat, holott 
elismeri igen t. pénzügyminiszter úr fendiesért 
jeles beszédében e szavakkal: „a teher, melyet el
viselnünk kell, bizonyára nagy, ha tekintjük a je
len adó képességet; de elviselhető jelenben is, csak 
oszszuk meg azt igazságosan, a szerint, mint azt 
mindenki elviselni képes." Ez oly felséges doctrina, 
t. ház, mely előtt meg kell hajolnia e hon minden 
jóravaló fiának; de sziníoly leverő az egyszers
mind azért, mert kifolyásának a törvényjavaslatban 
semmi nyomát nem találjuk. 

Szükség tehát e magasztos igének testet adni, 
mit csak ugy teljesihetünk, ha ezennel határoza-
tilag kimondatik az adóreetificatió nak rögtöni 
foganatba vétele és annak befejeztéig az adóhátra
lékok behajtásának felfüggesztése, tekintettel a fo
gyasztó vidékekre. 

Ez alatt azonban nem azon adóreformot értem, 
melyet t. pénzügyminiszter úr kilátásba helyezeti 
a következő nyilatkozatában: „egyébiránt a föld
adóreformnál sokkal igazságosabb kulcs leend a 
vidéken divatkozó becslési és eladási átlagokat 
alapul felvenni; ennélfogva gondoskodtam az utolsó 
10 évnek erre vonatkozó adatai egybegyűjtéséről." 

Kár volna reá fáradságot fordítani, mert az 
nem adóreform, hanem ugyanazonos systemája a 
koldusitásnak, meíylyel a Bach-kormány tönkre si
lány itotta a fogyasztó vidékeket. 

Tegyük ugyanis párhuzamba két szomszéd, 
de különböző termelő megyének piaczi árait : 
ilyen lehet például Szatmár és Máramaros: ez 
utóbbinak piaczi árai 3 , 4 , 5 frttal mindig 
felébb állanak a szatmárinál, következnék tehát, 
hogy földje is jobban megadóztassák. Kérdem 
azonban, honnét ez az árkülönbség ? Onnan, mert 
Szatm árból szállíttatván az élet Máramarosba, itt 
a szállítási bér és üzleti költség teszi a különbsé
get. De miért szükség az életet Szatmárból Má
ramarosba szállítani? Azért, mert Máramaros ket
tős szorgalma és trágyázás! költsége mellett sem 
képes azt a termést producálni, melyet a szatmári 
föld egyszerű, sőt minden trágyázás nélkül is meg
termel, és azért kénytelen a szükségletet Szatmár
ból vagy Erdélyből, Bukovinából vagy bárhonnan 
megszerezni. Vegyük itt például a tengerit, mint a 
hegyvidéki népnek, elég silány ugyan, de hát ki
zárólagos kenyerét, a kalászos szemű ugy sem te

rem a völgyekben, mert nines elengendő szele, a 
hegyek pedig kopárok. Ha a tengeri korán vet
tetik el, elsilányul, és alig felét adja meg a kellő 
termésnek, azt is a lehető aprajából, mert hideg
földbe vettetett, mely már csirájában egész nyári 
életére meggyengítette ; ha pedig beváratik, míg 
a föld átmelegült, szépen díszlik, zöldön nő, csak 
hogy elkésett vele, és az őszi derek lefagyasztják, 
mert éretlen kapták. 

Erre azonban azt szokták ellenvetni, hogy a 
fogyasztó vidékeket bőven kárpótolja a marhate
nyésztés ; ez állítás azonban, ha alapos, és a meny
nyire alapos, alkalmazható a kaszálókra, de nem 
a szántóföldekre; és most lássuk a kaszálókat és 
illetőleg a kegjd marhatenyésztést az alföldihez 
képest. 

Bocsánatot kérek, hogy részletességekbe bo
csátkozom, mert azt hiszem, t. ház, hogy nincs az 
életben egy-egy nehezebb feladat az adókivetésnél^ 
hogy azzal csak meg is közelitsük az igazságot. 

Kezdjük el hát a szénatermelésen: az alföldig 
lekaszált füvét ott hagyja, ha egyéb sürgősb te
endője van, s ha eső veri se nagy baj, mert van 
bőven olaja, s a közmondás szerint, jut is marad 
is, s a mikor rá ér, felvillázza, több vidékeken 
nem is gerebél, és i*endén van a szénája. A hegy
vidéki lekaszált füvét első nap megforgatja, más
nap rudasba gerebéli, azt összehordja, harmadnap 
ismét elszórja, forgatja, szárítja, s ha e közben eső 
veri — mi a hegyvidékeken csaknem naponkinti 
eset, éspedig észrevétlenül, mert mikor a felleg elő
bukkan, vele együtt az eső is — akkor ott hagy
hatja trágyának, mert kevés olaja levén, azt is le
mosta. Ez tehát a különbség a szénatermelésnél. 
Másik különbség az, hogy ugyanannyi földtéren 
a hegyvidékinek csak fél annyi szénája terem, 
mint az alföldinek. A harmadik különbség, mert 
a hegyvidéki marhára két annyi széna kell, mint 
az alföldinek, mert 6, sőt gyakran 7 hónapig 
tart a tél. A negyedik különbség, mert apró 
csöprü marhájának, minő a hegyvidéken tenyészik, 
alig fele árát kapja az alföldinek szálas marhájá
hoz képest. A mondottakat tehát egybefoglalva : 
a hegyvidéki marhatenyésztő, kétszeres költségen 
termelt, fele szénaterméséből, mégis kétszeres 
szénamennyiségen tenyésztett marhájának fele 
árát kapja az alföldihez képest , mi számtanilag 
véve, körülbelül % részét teszi az alföldi kaszáló 
értékének. 

Józan és lelkiismeretes következetességgel te
hát ezen arány szerint szükség a fogyasztó vidé
keket classificálni, mire a Bach-kormány távol sem 
gondolt, és azért lettek a fogyasztó vidékek fizetés
képtelenekké ; hát még mennyi adósságokkal ter
helve, mikkel eddigi adójokat fizették ! 

A mi végre a rengeteg erdőségeket illeti. 



CCLIV. OESZÁGOS ÜLÉS.-Július 4. 1868.) 277 

melyekből nagy jövedelmeket gyanítnak: erre 
nézve, azt gondolom, mindent elmondtam, ha azt 
állitom , hogy több erdőbirtokosok kérve kínálták 
erdeiket az államnak ingyen, csak is az adó vé
get t ; mások szabadkoztak saját erdőbirtokuktól, 
és a szomszédra rakták azt, csakhogy szabadulja
nak erdejökkel együtt azok irgalmatlan adójoktól. 
Vannak ugyan, tagadhatlan, némely erdőségek, 
kivált fenyvesek, melyek még jövedelmeznek; 
ugyanazért főleg arra szükség figyelemmel lenni 
az adó kivetésnél : melyek a jövedelmző, és 
mennyire jövedelmező, és melyek a semmit nem 
jövedelmező erdőségek? 

Ez tehát sorsa, t, ház, a fogyasztó vidékeknek ! 
Miből legyen szabad következtetnem azt, hogy 
a t. pénzügyminiszter úr elvezettetett azon javas
lata által, miszerint az eladási átlagok vétethetné
nek adó alapul: mert hogy ez alapon a terhet elvi
selni nem képesek a fogyasztó vidékek, azt a 
mondottak után jelen szomorú helyzetök is eléggé 
tanusitja. 

Igaz ugyan, hogy ezen adóreform nagy rész
ben csökkentené a már előre kiszámitott bevételt, 
és azon arányban növekednék a deficit, és az okoz
hatta annak elhalasztását is; e fenyegető vesxély-
ly el szemben tehát szükség rendkívüli eszközökhöz 
nyúlnunk, hogy e magunkra halmozott teher alatt 
össze ne roskadjunk. E rendkívüli eszközök a követ
kezők lennének : 

1. hogy a nyugdijak szigorúan átvizsgáltas-
sanak, nehogy olyanok is részesittessenek e ked
vezményben, a kik arra nem érdemesek: ilyenek 
például az absolutismusnak volt szolgái, kiket e 
kedvezményből kirekesztendőknek vélek; 

2. hogy a méltányosaknak tálaltatandó nyug
dijak, hazánknak ennyire kimerült, ennyire kizsa
rolt helyzetében, a 300 frt maximumot egyelőre 
meg ne haladják: mert a nyugdíjazási czélja nem 
a fényűzés, hanem a nélkülözhetlen élelmezés: 
például szolgálhat erre a papok nyugdíjazása, 
mely a 120 frt maximumot meg nem haladja; 

3. hogy a 2000 irtot meghaladó államhi
vatali fizetések felére leszállittassanak: például 
szolgáljon erre az országos képviselők napidijazása, 
kiknek még útiköltségeik sem fedeztetnek: mert mi 
sem ingathatja meg annyira a kormány iránti bi
zodalmat, mint takarékossági hiánya; 

4. hogy a kettős államhivatali fizetések nieg-
szüntettessenek ; 

5. hogy minden czimek, legyenek azok világi, 
egyházi, hivatalos vagy születési czimek, fokoza
tosan megadóztassanak, kivéve a megkoroná
zott magyar királyt és családtagjait, s kivéve a 
tisztelt, tisztelendő és tiszteletes ezimeket, melyek 
adómenteseknek nyilváníttassanak. A fényűzésről 
nem szólók, e részben Kurcz képviselő úrral egy vé

leményen nem lehetek,mert a fényűzés nélkülözhet
len rósz az iparüzlet érdekében. Sőt az úgynevezett 
cilinderkaíapokat és frakkokat sem rovom meg, 
melyek a honi viseletet elferditik, kigúnyolják ; 
de nem rovom meg azért, mert bizom még e hon 
nemtőjében, hogy a komoly-büszke oroszlán ma-
jomtánezra egy könnyen elcsábítható nem lesz. 

És végre, hogy igen t. pénzügyminiszter úr 
jeles doctrinájának is elég tétessék, miszerint a te
her igazságosan megosztassék, a szerint, mint az 
mindenki elviselni képes: mellőzhetíen szükségnek 
tartom a birtoknak fokozatos megadóztatását: mert 
ha méltányos eljárás volt az 1848. törvényhozás ré
széről az egyenjogúság kimondása, urbériség meg
szüntetése^ több efféle üdvös intézkedések: tőlünk az 
igazság menthetlenül követeli ez adózási nemnek be
hozatalát, nehogy elhalasztásával vagy pláne elejté
sével a nép azon keserű meggyőződésre jöjjön, hogy 
e házban nem annyira az ő, mint a birtok-aristokratia 
érdekei képviseltetnek, és bekövetkezzék majd egy 
választási bellum aliquid habentiumcontramultum 
habentes: mert igazságtalanság az, t. ház. hogy a sze
gény ember azon birtokától, melynek termése még 
saját és családja élelmére sem elegendő, aránylag 
ugyanazon adót fizesse, melyet a 10, 15 ezer hol
das birtokos. Sőt a népnevelést is hasztalan sür
getjük annak anyagi jólléte előmozdítása nélkül : 
mert a nyomorral küzdő népet nevelni annyit 
tesz, mint a terméketlen földet javítás nélkül ter
melővé tenni. 

Zichy Nándor gr . : T. ház ! Én nem pártolom 
előttem szólott Beniczky Gyula úr nézetét, misze
rint a földadótörvény megállapításába ne ereszked
hessünk a budget megállapítása előtt azért, mint
hogy nem tudom, hogyan csinálhatna a pénzügy
miniszter úr budgetet, ha nem tudná, micsoda adók 
vannak rendelkezésére, kivált nálunk, a hol min
den adónem függőben van. Épen a mi helyzetünk 
teszi azt szükségessé, hogy a ház előtt legyenek 
mind a budget, mind pedig az egyenes törvényja
vaslatok, a melyek az adókat megállapítják. 
Előbb ezeken menjünk végig, és aztán állapítsuk 
meg a budgetet. szem előtt tartva mindig a bud
get iránt a házzal már közlött szükségletek mérté
két , mely iránt privát véleményt már mindenki 
képezhetett magának. Igaz ugyan, hogy oly tö
kéletes eljárás, ezen complex helyzetben, nem kép
zelhető, mint valamely rendes budget tárgyalása 
alkalmával, részletes adóreformok forogván csak 
szőnyegen; azonban azt tartom, hogy ez az egye
düli jelenleg követhető és gyakorlati eljárás. 

A mi előttem szólott Trefort Ágoston kép
viselőtársunknak azon nézetét illeti, miszerint 
a földadó és pótlékoknak commassatiója kívá
natos és szükséges i s : erre nézve nehéz észre
vételt tenni ásson szempontból, hogy a külön pót-
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iékok behozatala magában kétségkívül a szükség
ből eredett hibás eljárás. Azonban, hogy ezen pót
lékok jelenleg mind és még nagyobb mértékben 
commassáltassanak, mint az a jelen törvényben 
ngy is már javaslatba hozatik, annál kevésbbé le
hetne megnyugtató, minthogy ezen pótlékok egyi
két úgyis csak múlékony természetűnek tekinthet
jük. Én még az adó kivetésében a commassatio 
elvét sem tartom jelenleg alkalmazandónak, épen 
azért, minthogy az egész földadó alapját sem tar
tom jelenleg biztosnak, már csak azért sem, mert 
catastralis alapja felette hiányos. Minden változ
tatást tehát azon időre vélek helyesen föntartan-
dónak, midőn majd a dolog teljesebb ismeretével 
fogunk birni. 

Osztozom azon nézetben, hogy a földadónak 
mindig mérsékeltnek kell lennie; és hogy azon 
irány, melyet Trefort képviselő' úr kijelöltetni ki
van, csakugyan szem előtt tartandó, kívánatos. 

A mi az előttem szóló Pap Simon képviselő
társunk nézeteit illeti, én őt az általa elfoglalt térre 
nem követhetem : mert abban magam még a rész
letezésnek sem vagyok barátja, mely ily átmeneti 
törvényben csaknem lehetetlen. Én azt tartom, 
hogy az előttem fekvő törvényjavaslat sokkal több 
részlettel foglalkozott, mint a mennyit meg bir 
világosan fejteni. Nem tartok attól, hogy a magyar 
nép kiválólag pártolja azon elvet, hogy minél 
több földbirtoka van valakinek, annál nagyobb 
adó vettessék ki rája. Nézetem szerint ezen elv a 
Baját elvével jő ellenkezésbe. De nem is fogja 
szeretni senki, hogy vagyoni gyarapodásának 
útja a törvényhozás által korlátol tassék. Földbir
tokát mindenki gyarapítani kívánja, mindenki sor
sát javitani igyekszik: ez a köz és magán gazda
ság éltető eleme, melyet lesilányitani aligha taná
csos. (Helyeslés) 

T. ház! É n magam azon elvet elfogadom, 
hogy a földadóra nézve törvényt kell hozni; azon
ban azon nézetből indulok ki, miszerint kívánatos 
lenne ezen törvényben csak a szükségesekre szo
rítkozni. Szükséges kimondani azt, hogy a jelen
legi kivetés mekkora legyen ; és azt is, hogy a 
földadóra nézve az eddigi gyakorlatot és állapotot 
fentartatjuk egyelőre. Nem pártolhatom azonban 
ezen törvényjavaslatnak arra kiterjesztendő elvét, 
miszerint magát az adó alapja körüli eljárást is 
meghatározza. Nem helyeselhetem ezen elvet azért, 
mert tartok attól, hogy általa csak a zavarokat ne
veljük és kétségessé teszszük a helyzetet, ahelyett, 
hogy azokat elenyésztetnó'k. Ha azt akarjuk, 
hogy ezen törvényben mind az foglaltassák, a mi 
életbe vágó, a mi tehát törvény, és nem csak gya
korlat és utasítások által intézendő: akkor ezen 
törvény nem foglalná mind azt magában, a mit 
magában kellene foglalnia. 

Szerintem az 1. szakasz 2. fejezete: „a föld
adónak kivetése, beszedése és kezelésének módja* 
ezen kifejezés maga nem világos. Kivetés alatt 
mit lehet érteni, ha nem azt, hogy a cataster alap
ján azt mondjuk, hogy ez évben például 29 és 
46 százalék fog minden egyes holdra kivettetni 
és részletesen kirovatni. Ha azonban csak ezt ért
jük a kivetés alatt, akkor igen sok, a mi a törvény
ben meg volna határozandó, nincs e törvényben 
meghatározva. Én igenis tudom, hogy kivetés 
alatt többet ért a gyakorlat, és többet értenek az 
erre vonatkozó í endszabályok ; azonban termino
lógiával kell élnünk. A jelen törvény rövid és hé
zagos volta mellett azt magában nem foglalhatja, 
azt nem birta megállapítani. A törvényben használt 
szavaknak világos és magából a törvényből meg
magyarázandó értelmezése nélkül azonban a tör
vény világos nem lehet. 

Nem kivánom a jelen törvény szövegéből to
vábbá is ezen állitásomat ez alkalommal igazolni. 
Meg fogja azt a részletes tárgyalás mutatni. 

Ezen nézetből fogom fel az előttem fekvő 
törvényjavaslatot, és abból fogom a részletes tár
gyalást kisérni. Elfogadom tehát magát azon el
vet, mely ezen törvénynek is alapelve, h o g y föld
adótörvényt hozzunk; nem helyeslem azonban az 
elv azon árnyalatát, miszerint ez alkalommal már 
per excerpta határozatokat hozzunk, másokat pe
dig, hasonló fontosságuakat, némileg indemnity 
utján bizzunk a kormány intézkedésére. (Tetszés 
jobb jelöl.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T . ház! Midőn 
előttem szóló gyomai képviselőtásunkat és bará
tomat szólani hallottam a földadóról, azon véle
ményben valék, hogy azon nézetet, vagy lega
lább azon következtetést fogja ezen argumentatióbó 1 
kivonni, mely Nógrád egyik képviselőjének javas
latát elfogadhatónak ajánlja. 

Tudom jól, hogy a t. gyomai képviselő úr 
— és ezt pénzügyi bizottsági tapasztalataimból 
tudom — minő véleményben van a földadó iránt. 
Ha már most ezekhez hiven annak alábbszállitá-
sát kivánja javaslatba hozni, nagyon természetes, 
hogy szükséges volna nézetem szerint tudnia, kü
lönösen a jelen concret esetben, a Magyarországot 
érdeklő esetben, hogy miből áll tehát azon elke-
rülhetlen szükségkép kiadandó összeg, mely ja
vaslatba tétetik. 

Jól tudom én azt, t. ház, hogy ez őszinte né
zete a gyomai képviselő urnák a földadóra nézve ; 
és fölhozhatnám azt is, hogy ha már a békési ró
nán elviselhetlen a földadó, mellőzve azt, hogy 
elvileg is kárhozatos már a magas földadó: mit 
szóljanak akkor a hegyes vidék vagy más me
gyék fensikjainak lakói, hol az adózási viszonyok 
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ép olyanok, mint az áldott Békés adózási viszonyai, 
ha nem roszabbak ? azon Békésnek viszonyai, mely
nek boldog lakója mindig megcsodálja a bihari 
embert, hogy háromszor szánt, mégis csak egy
szer arat. (Derültség.) 

Azt bocsátom még előre, hogy a legközeleb
bi franczia budgetvita alkalmával Thiers ugyan 
azt mondotta: hogy az az ő bajuk, hogy mielőtt 
a jövedelmet meghatároznák, már előleg a ki
adások megvitatásába bocsátkoznak. 

P u l s z k y FerenCz : Nálunk épen ellenkező
leg! 

Szontagh P á l (nógrádi): Hogy ezt ellenem 
lehetne fordítani, elismerem, s csakis azért idéztem, 
hogy előre jelezzem, mikép tudom, hogy Thiers 
mondta azt; de egyszersmind alkalmul veszem ezt 
annak kijelentésére, hogy nem olyanok Franczia-
ország finanezialis műveletei, melyeket én részem
ről egy ujonan alakuló államban ajánlandónak 
tartanék. Ugyanis azon országban, mely most 
van alakulóban, mely a méltányosság tekinteté
ből is, tehát csak vi officii imperfecti vállal magára 
oly terheket; melyeknek most már hűséges és pon
tos fizetése szoros kötelességévé vált, mondom, 
ily államnak, ha tán másnak is, de ennek kivá-
lólag kötelessége azt kérdezni először: mennyit 
kell nekem mulhatlanul kiadnom, tehát mennyi 
jövedelemre van szükségem ? nem pedig megfordít
va, hogy : én teremtek ennyi és ennyi jövedelmet, 
hogy azután a meglevő pénzből bőven költhessék. 
Ez különösen reánk alkalmazható ; s azért óhajtot
tam volna én is Beniczky t. barátommal együtt 
előbb megvizsgálva és meghatározva látni a költ
ségvetést, mert tudnom kellene, hogy a szegény
nek nevezett, de, mint mindnyájan tudjuk, valóban 
szegény ország a maga kiadásai javaslataiban 
nem túlságosan fényűző, bőkezü-e egyrészt, p . az 
összes magas hivatalnoki branchok fizetésében ? 
nem túlságosan elnéző-e másrészt ott, hol a múlt 
kormány alatt megszerzett nyugdijakról van szó? 
Szóval, én azt vélem, hogy nem a gavallérkodás-
ból, nem a nagy állami állást nyegléid elvből kel
lene kiindulni, hanem igenis a szoros háztartás 
és takarékosság elvéből. (Helyeslés halról.) 

Én újra hosszasan nem akarva untatni a 
tisztelt házat, érdemes gyomai képviselőtársamhoz 
és barátomhoz fordulok és emlékeztetem' őt bécsi 
delegatiónális közös élményeinkre. Akkor, midőn 
meg volt mondva az extraordinarium vitája alkal
mával, hogy ime ezen pénz megvan, tehát elkölt-
hetjük : ezen elvet akkor is megtámadtam. Ha itt 
Magyarországon specialiter, mielőtt megfontolnék 
minden oldalról, mi az elkerülhetlenül szükséges 
költség, előbb cassa formálásához látunk, könnyen 
ismét azt mondhatnók: mert van ennyi jöve

delem, tehát bátrabban költhetünk. Valamint te
hát nem haboztam Bécsben kimondani, ugy itt is 
ismétlem, hogy ugy a privát, mint az álíamgaz-
dálkodásnál rósz gazdálkodás- és pazarlásnak tar
tom cassát csinálni előbb vagy meglévő pénzre 
hivatkozni annak igazolására, hogy költekeznünk 
lehet. 

Kinyilatkoztatom azonban, hogy miután nincá 
reményem, hogy ezen költségvetési javaslat előbb 
vizsgáltassák meg: bár épen gyomai képviselő ba
rátom argumentumainál fogva most in concreto 
csak ugy lehetett volna meghatározni, hogy ezen 
legsúlyosabb és legigazságtalanabbul elosztva a 
földadó leszállittassék, ha a költségvetés előlege
sen megvizsgáltatik : azonban a többség által 
kényszerítve, bele fogok menni a részletes vitába. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Zsarnay I m r e : T . ház! Ha mint átalános 
elv felett kellene véleményt mondani az iránt, hogy 
az államgazdaság rendezésében az iránt kell-e ha
marabb tisztába jönni, hogy mire van szükség, vagy 
azt kell előbb megtudni, hogy mi pénze s ereje van 
az államnak: akkor én egész meggyőződésem sze
rint mondanám, hogy elvileg magamévá teszem 
Beniczky képviselőtársam indítványát, melyet kö
zelebb Szontagh Pál képviselő úr is magáévá tett ; 
de kérdem: olyanok-e a haza körülményei, hogy 
minden valóságos szükséget fedezni lehetne ? A 
mi másutt elkerülhetlen szükség, nálunk pénz arra 
sem telik. í g y mi nem elvek, hanem viszonyaink 
szerint intézkedhetünk. Ha talán más viszonyok 
közt volna ezen törvényhozó testület, maga a mi
niszter úr, ki ezen törvényt elénk terjesztette, 
bizonyosan elébb a költségvetést adta volna elénk, 
és azután mentünk volna csak át az adók iránti 
törvényjavaslatokra. De méltóztassanak vissza em
lékezni, különösen Beniczky képviselő úr s vele 
többen a más oldalon: vajon nem emeltek-e már 
többször panaszt a miatt, hogy még most is tör
vénytelen adók szedetnek? hányszor szemrehá
nyással kérdezték: mikor lesz már vége az örökös 
indemnitynek ? Eddig, mig az ország érdekében 
szintén sürgős törvények alkotásával foglalkozott 
a ház, a kormány által indítványozott törvény tár
gyalását gátolták mindig; az követeltetett, hogy a 
beszedendő adó mielőbb törvényesíttessék. 

Ily előzmények után most, midőn magának 
a háznak kívánsága szerint az adótörvény a ház 
elé terjesztetett, s már nagy részben tárgyalta
tott, ismét azt mondjuk: vessük ezt félre, tárgyal
juk előbb azt, hogy mik a szükséges kiadások s 
költségek? Méltóztassanak megengedni, ón ezen 
eljárást, legalább részemről, nem helyeselhetem: 
nem pártolhatom pedig annyival kevésbbé, mert 
azt mondta Beniczky képviselőtársam, hogy min-
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den képviselő felelős a hazának ezen eljárásért, 
hogy mi nem is ügyeltünk a szükségletre. Hogy 
és miképen járt el ez ügy körül más képviselő, 
azt nem tudom; de mivel én is felelős vagyok, 
tiszta lélekkel mondhatom, hogy mikor a pénz
ügyminiszter több hóval ezelőtt a költségvetést 
részleteivel bemutatta a háznak, e munkát figye
lemmel olvastam, tartalma felett gondolkoztam: 
ebben láttam a roppant hiányokat és roppant 
szükségletet, mert nem mondok egyebet, hanem 
csak azt, mit maga a cultusminiszter is fájdalom
mal vallott be, hogy a népnevelésre alig jut két 
millió. (Felkiáltások: 200,000 forint!) Annál ro-
szabb és szomorúbb helyzet. * 

Ugyanazon miniszteri munkából látom, hogy 
hazánkban az igazság kiszolgáltatása is mi szo
morú helyzetben van. Oly országban, hol a köz
ügyek jobban vannak rendezve, mint p. o. Angliá
ban, tudom, hogy azon honpolgárokat, kik az igaz
ság birái, százszorta jobban fizetik, mint nálunk, 
hol a bírák a miniszteri előterjesztés szerint is oly 
nyomorult fizetéssel vannak ellátva, hogy valóban 
szégyenli az ember magát, látván, hogy Magyar
ország az igazság oltárán szolgálókat mi silá
nyul jutalmazza. (Igaz!) 

E szerint, a mit ő" hibául ró fel, hogy t. i. 
csak oly könnyedén szavazzuk meg az adókat, 
nem áll, mert fájdalommal vetjük azokat ki, és 
tökéletesen meg vagyok győződve, hogy ha meg
vizsgáljuk a költségeket, akkor kénytelenek le
szünk nem esak annyit, hanem — mondhatnám — 
még egyszer annyit kivetni az országra, ha szük
ségleteinket fedezni akarjuk. 

Ennélfogva én nem látok semmi hibát mos
tani eljárásunkban, mert ezt a szükség, a jelenlegi 
viszonyok elkerülhetlenné teszik. 

A mi illeti a földadót, mely tulajdonképen 
napirenden áll: én magammal tisztában vagyok 
az iránt, bár tudom, hogy sokan ellenkező nézet
ben vannak,hogy miután mind azt ,ami az állam
ban van. a mivel az ipar, kereskedelem és mester
ség foglalkozik, maga a természet, a föld adja, és 
szerencsés az oly ország, mely az adó ezen eredeti 
és természetes alapját, t. i. a földadót ugy tudja 
rendezni, hogy ez minden költségeit fedezze az 
államnak, és igy mind azt, a mi az ipar, kereske
delem és tőkével kapcsolatban van , szabadon 
hagyja. 

Igen, t, ház, ez mint elv tisztán áll, erre min
den országban, igy nálunk is törekedni kell; de 
ezt eddig egy állam sem valósíthatta, ezt elérni 
mi sem fogjuk soha: e miatt a mi más országok
ban megtörtént, nekünk is szükség a földadón kí
vül az ipart, mesterséget, kereskedést és a tőkét 
szintén adó alá vonni, annál inkább, mert azon 
tőke, melyet egy országban az ipar, mesterség s 

kereskedés a szabadság védelme alatt előteremt, 
többszörösen meghaladja az anyaföld nyers termé
nyeinek értékét. 

Hanem ezt különösen oly országban, mint 
Magyarország, hol eddig csak a földbirtok tette a 
fővagyont, az ipar és mesterség kifejlesztve nem 
volt, ugy rendezni, hogy ez által a földmivelés ne 
szenvedjen, az ipar és gyárak fejlődése elősegittes-
sék, törvény által valósítani nem oly könnyű és 
kisszerű munka, mint ezt több képviselőtársam 
képzeli. 

Ugyanazért, midőn ugy látom, hogy a pénz
ügyminiszter úr lépcsőzetesen törekszik ezen esz
me valósítására, addig is, mig ezt elérhetnők, a 
törvényjavaslat tárgyalását kívánom, s az elhalasz
tás iránt tett inditványt nem pártolhatom. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Nagy IgnáCZ: T. ház! Én is azon nézet
ben vagyok, hogy a költségvetés beható átvizs
gálása, megrostálása előtt más bárminemű adók
nak megszavazásába nem bocsátkozhatunk. Hogy 
a t. kormány és a t. pénzügyminiszter úr a költ
ségvetést nem örömest kívánja felvétetni, azt 
igen nagyon értem és megfoghatom, mert ezen 
költségvetés, uraim, szomorú, mondhatom, ijesztő 
képét tünteti föl a valónak: megdöbbenve kell 
látnunk belőle, hogy az eddigi adók, melyeket a 
17 évi alkotmány-, jog- és szabadságtipró kormá
nyok, a honpolgárok adóképességén rég tul csi
gáztak, és a melyeket maga az országgyűlés még 
1866-ban is továbbra már elviselhetlennek mon
dott, nem csak, hogy nem kevesbedtek, de sőt in
kább szaporodtak. Ennek folytán tartományi költ
ségvetésünknek már első éve is — melyet a t. pénz
ügyminiszter úr államköltségvetésünk első évének 
helytelenül nevezett, mert államköltségvetése csak 
is az osztrák birodalom összes tariományainak 
van együttesen, melyet a delegatiók szavaznak 
meg, mig Magyarország, valamint a birodalomnak 
bármely legkisebb tartománya is, csakis tarto
mányi költségvetés jogával bír, mert bevételeinek 
csakis a beíkezelésre szorított legfölebb !/s-dával 
rendelkezhetik: ez oly tény, melyet csak a legna
gyobb elfogultság tagadhat — ismétlem tehát, hogy 
tartományi költségvetésünknek már első éve is 
deficittel kezdődik. 

De ha az általunk fizetendő adó esry részét 
hasznos beruházásokra fordithatnók,vagy ha defici
tünk és a fölemelt adók oka beruházásokban rej
lenek , nem szólaltam volna fel; de midőn látom, 
hogy ama 55 milliót tevő roppant összeg miatt, 
melyek az államadósságok kamataira és az egysé
ges roppant állandó hadseregnek semmi hasznot, 
csak kárt okozó föntartására fizetünk, sem szellemi 
fejlődésünkre, sem földmivelésünk, iparunk, keres
kedelmünk fölvirágoztatására beruházások nem 
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történhetnek, mert a mi történik, az kölcsön és 
pedig drágán vásárolt kölcsön utján fedeztetik; 
midőn látom, hogy nemzeti intézeteink segélye
zésére és tudományos czélokra csakis nyomorult 
50,000 frtot, a népnevelésre pedig még nyomo
rultabb 200,000 frtot fordíthatunk, egyéb hasz
nos beruházások pedig nem hogy milliókra nem 
mennek, de százezerét sem tesznek: lehetetlen a 
haza jövője iránt kétségbe nem esnem. A népneve
lés ügye kezünkbe van adva; de nincs mivel ne
veljük a népet, mert a rá valót elviszi a quota és az 
államadósság; volnának szárnyaink, de azokat a 
közös ügyek megnyirbálták. 

De még akkor sem szólaltam volna fel, ha a 
jövőt azon színben láthatnám, melyben azt a kor
mánynak és pártja egy részének láttatni kedve 
telik; de ha meggondoljuk, hogy a jövőre épitett 
remények bár ha egykor netán teljesülhetnének 
is, mind ez csak későn, s már csak akkor történ
hetnék meg, mikor az ország már egészen tönkre 
ment: lehetetlen el nem csüggednünk: mert nem 
is említve azt, hogy hazánk ipara annyira elma
rad, hogy ínég magát Ausztriát is csak évtizedek 
múlva, a külföldet pedig valószínűleg soha utol 
nem érhetjük, arra, hogy iparunk, kereskedelmünk, 
földmívelésünk, szellemi fejlődésünk és a népne
velés felvirágozzék, 100 milliókra menő beruhá
zások szükségeltetnek, ezekkel pedig, uraim, nem 
csak jelenleg nem bírunk, de jövőre sem fogunk 
birni: mert miből volna képes évenkint milliókra 
terjedő beruházásokat tenni oly ország, a melynek 
telek-és ; házbéradój'a tiszta jövedelmének 30°/0-át 
teszi ? És ha csak eddig volna; de tessék még 
hozzászámítani a községi adókat vagyis a pótlé
kokat, melyek legkivált városokon a tiszta jöve
delemnek ismét 15 — 20°/„-át teszik; s akkor, uraim, 
még csak a fele utján vagyunk, mert ott van a 
fogyasztási adó, százalék, bélyeg, dohány, só és 
a népeken Isten átkaként fekvő katonatartás és 
elszállásolás, pap, mester, a közvetett adóknak 
ezen százféle nemei, melyek még többre mennek 
a 30% egyenes adónál; és ha számításunkkal ké
szen leszünk, ráfogunk jönni, hogy az adózók is 
tiszta jövedemöknek legalább két harmadával ké
szen vannak, s a kinek száz forint tiszta jövedelme 
van, az ebből legalább hatvan forintot &Á ország
nak fizet, vagyis igazabban mondva, az országnak 
csak mintegy 25 frtot, a közösügyes delegatiós 
birodalomnak pedig még ezen felül legalább 35 % -ot. 
A ki azonban azt hinné, hogy a 100 frt tiszta jöve
delemből körülbelül megmaradt 40 frt most már J 
az adózónak sajátja, az nagyon csalódnék: mert! 
tudnia hell, hogy a 17 éven át egymást felváltott 
átkos kormányok által reánk rótt terhek már csak 
is a vagyon tőkéjének megiámadása és megterhe- j 
lése által voltak fedezhetők. Hogy a pusztító el- ! 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/e. vm. 

lenség módjára eszközölt katonai esecutiótól a 
nyomorult adózó menekülhessen, kénytelen volt 
50—100—200 perczentnyi kölcsönt venni fel, és 
pedig többnyire oly istenfélő polgártársaktól, kik 
a közjóra áldozni soha sem szoktak, de a községe
ket és azok lakóit nadályok módjára szívják ki, s 
mindig kéznél vannak mindaddig, míg az általók 
kiszemelt áldozat utolsó vánkosa is dobra nem ke
rül. Méltóztassanak most ezen kölcsönök roppant 
kamatait a 60%-ra menő egyenes és görbe adók
hoz hozzászámítani, és könnyen ki fog tűnni, 
hogy a mi az adózók egy nevezetes részének 
tiszta jövedelműi megmarad, azt bátran oda ad
hatja a barátoknak. 

Egyébiránt vannak esetek, t. ház, midőn a 
hon polgárai a haza megmentése végett nem csak 
egész évi tiszta jövedelmüket, de még ennél sok
kal többet készek áldozni; de arra, hogy a honpol
gárok békés időben, rendes körülmények közt 
tiszta jövedelmüknek felét, sőt két harmad részét adó 
fejében az államnak fizetni kénytelenittessenek, 
Európának sem müveit, sem műveletlen országai
ban, de az egész világon példa nincs. 

I ly szomorú rendkívüli helyzetben van jelen
leg, uraim, Magyarország, s épen ez az oka, a miért 
jövője felett kétségbe nem esnünk majdnem le
hetetlen. 

Midőn a költségvetés szomorú siralmas alak
jára tekintek, nem okozom a kormányt, sem a 
pénzügyminiszter ura t , [mert ők az adott helyzet
ben a jelen viszonyok között megtették, a mit te
hettek; de miként gazdálkodjék egy kormány ott, 
hol az országnak egész évi egyenes adója nem 
elég azon összegre, melyet évenkint Bécsbe kell 
küldeni, a mi kevés pedig megmarad, azzal azt 
sem tudja, hogy a sok égető szükség közül me
lyiket fedezze? hanem igenis okozom a kormányt 
és pártját az előzményekért, (Zaj) a melyeknek 
egyéb következményei nem is lehettek, a miért 
nagylelkűségét tanúsítani akarva, oly terheket 
rótt a nemzet vállaira, a nélkül, hogy a birodalom 
másik felén segített volna, a melyek alatt össze 
kell roskadnia. Ha pedig a birodalom másik felén 
csakugyan segített volna, ezt, ha szabad egy kissé 
drastikus hasonlattal élnem , csak azAesopus mese-
jébeli kecskeként tehette, a mely a kútba eresz
kedett, hogy a beléesett rókát megmentse, A róka 
a kecske hátán és szarvain keresztül megmenekült, 
de a kecske a kútban maradt. Ott, hol egy nem
zet lételéről, életéről van szó, nagylelküsködni több 
a hibánál. Okozom továbbá, uraim, a kormányt 
és pártját azért, mert közös had-, pénz- és keres
kedelmi ügyet alkotott, a melyeket parlamentalis 
kormány keretébe beiileszteni, beerőszakolm akar
ni merő képtelenség: képtelenség azért, mert azon 
miniszterek nem az országgyűlésnek, hanem csak 
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annak parányi kis részének felelősek, azon kis í 
résznek, mely közvetlenül a néptől megbízást nem 
is nyer t , azon parányi kis résznek és pedig csak 
akkor volnának felelősek, ha a birodalom másik 
része delegatiójának is épen ugy tetszenék, végre 
azon parányi kis részének, mely önmagában is 
sokszor rueghasonlván, még a 60-nál is sokkal 
kisebb számban akarja képviselni azt a nemzetet, 
a melytől megbízást s felhatalmazást nem is nyert, 
s hozzá még azon delegatió tetteiről senkinek s 
igy az országyülésnek sem felelős, a minthogy 
már szereplésének első évében is osztrákabb volt 
magánál az osztráknál, s a neki adományozott 
teljhatalom folytán az országgyűlésnek nem lé
vén jogában a kiadások legnevezetesebb tételeihez 
hozzászólhatni, igy szavazta meg ama delegatió 
azon 45 millióba kerülő erődítési költséget, a 
melynek hasznossága még egyelőre a legnagyobb 
mérvben bizonytalan. Igy akart a közös pénzügy
minisztériumra 4 — 5 millióval többet rátukmálni, 
mint a mennyit az önmaga kívánt; igy szavazta 
meg a 30 milliót a gyutüs fegyverekre ; igy szabta 
meg már előre a mundurokat 900,000 ember szá
mára , s most már az országgyűlés kötelessége 
leend ezek alá embereket teremteni. Dicső hivatása 
egy souverain országgyűlésnek, mely eme delega-
tiók játékának néma nézőjévé törpült. Okozom 
végre a kormányt és pártját aaért is, mert vám- és 
kereskedelmi szerződést a birodalom túlsó felének 
beleegyezése nélkül nem köthet, az eddig károsan 
kötötteket ott pedig egyelőre meg nem változtat
hatja. Sőt, a mi a legroszabb, a só és dohány árát 
amazok beleegyezése nélkül meg sem változtat
hatja , s ha akarná is, Iejebb nem szállíthatja. S 
mégis, uraim, mi sokan vannak, a kik tagadni akar
ják , hogy az általam most ecsetelt alakban létre
jött egyezkedés a nemzet kezét, lábát megkötöt
te. Népnevelés, földmivelés, ipar és kereskedés 
felvirágzásáról álmodoznak akkor, midőn arra 
egy fillér sincs és az országnak még néhány 
millió deficitje van; sőt, hogy a pénzügyminiszter 
a jövő évre a legszükségesebb mindennapi kia
dásokat fedezhesse, a múlt év áldásos termésére s 
a hat millióra menő adóhátralék befizetésére leend 
szüksége; pedig ha amaz egy negyed században 
alig egyszer bekövetkezni szokott áldásos év be 
nem következik, mely a kormányt és pártját elká
bította, és melynek folytán azt gondolva, hogy az 
mindig igy megy, az 55 milliót megszavazta, ha, 
mondom, ezen múlt év be nem következik, vagy 
az 55 millióra menő közös költség maradt volna 
el, vagy az ország belkezelésére alig maradt volna 
valami, mig a múlt kedvező év folytán, a kormány 
és pártja, mely még 1866-ban is velünk együtt 
állilotta, hogy a létező terhek továbbra elviselhet-
lenek, tavaly és az idén már erősítette, hogy a 

nemzet még többre is képes. Hogy jelenleg is ezt 
állitja-e ? nem tudom; de azt látom, hogy a már 
legelső évben is kilátásba helyezett néhány millió 
deficit folytán már még a „Pesti Napló" sem mo
solyog. (Derültség.) Egyetlen kedvező év képes 
volt, uraim, a kormánynyal és pártjával az eddig 
egymást követett és még jövőre is követhető sok 
rósz évek nyomorait elfeledtetni, s vele a nemzet 
vállaira elviselhetlen terheket akasztni. Azon egyet
len évet, uraim, melyet a gondviselés a magyar 
nemzetnek végső szükségében küldött, a kormány 
s pártja a nemzetre nézve végzetszerűvé változ
tatta , (Elénk nyugtalanság a jobb oldalon) mert, ha 
azon év be nem következik, a quótái*a, az állam
adósságokra 55 milliót sem a kormány, sem párt
ja, sem a delegatió megszavazni soha nem mert 
volna. (Zaj) Itt, uraim, nem sophismákról, hanem 
rideg valóról, csalhatatlan, el nem ferdíthető szá
mokról van szó. Sémimből csak Isten teremthet ! 
Hol van az erő, hol van az alap, melyből a kor
mány egy egész nemzet anyagi, szellemi erejét, 
földmivelését, iparát emelni akarja ? Azon kosár
tojásban van az, uraim, melyet a kormány az egy
szerű pórnőként a vásárra visz, hogy annak las
sankint föl szaporodó árán az egész nemzet szá
mára majdan, egykor , anyagi és erkölcsi jóllétet 
fog szerezni. De valamint a pórnő ábrándozásának 
egyetlen göröngy, melyen megbotlott, véget ve
tett , ugy a kormány hitt reményeinek halomra 
döntésére elég egyetlen évi kedvezőtlen termés, 
elég egy csendes háború, (Zaj. Derültség) de még 
ezeken kivül elég már maga az átalános elszegé
nyedés. 

Nehogy azonban itt is, mint a delegatió alko
tásánál, azon helytelen vád emeltessék, hogy az 
ellenzék csak gáncsolni tud, és csak eső után 
nyújtja a köpenyt, ismétlem, a mit már a gyermek 
is tud, mit százezerek és milliók ajkai kiáltanak, 
hogy Magyarországnak és a birodalom megmenté
sének csak két lehető, egymással karöltve járó 
módja van. (Elénk fölkiáltások jobbról: Halljukhát !) 

Egyik az egységes roppant állandó hadsereg
nek azonnali leszállítása, (Derültség a jobb oldalon) 
s helyében a honvédelmi rendszernek fölállítása. 

A másik az államadósságoknak is leszállítása. 
(Zaj.) 

Az utóbbit illetőleg azonban, uraim, a kor
mány kezéből az egyetlen fegyvert már kiadta 
akkor, midőn beleegyezett abba, hogy a 32 millió 
évi kamatfizetés állandósittassék. Soha nemzet ma
gát ugy rászedetni nem engedte, mint a birodalom 
másik fele által e kérdésben a magyar. A biroda
lom mindkét felének kormányai, s ezeknek hűsé
ges pártja a nemzeti érdek, a nemzeti becsület 
elleni merényletnek állitotta az államadósságok 
leszállítását vagy megadóztatását. De az osztrák 
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kormány abbeli jogát bölcs előrelátással magának 
mégis fentartotta, mig a magyar kormány ezen 
jogáról nagylelkűen lemondva, a lépre ment. Mert 
a kiegyezkedésen az aláirás tintája még jól meg 
sem száradt, midőn a birodalom másik felének 
országgyűlése a maga terheit az államadósságok 
kamatainak tetemes megadóztatása által már is 
5 — 600 millióval leszállítja. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Igenis annyival, és a 32 milliós magyar 
nemzetnek szemébe nevet. Tehát, uraim, ezen tért 
mi már valószínűleg végkép elvesztettük, kezünk
ből kiadtuk. De, habár koldus tarisznyával hátun
kon, más életrevalóbb nemzetek által ki is nevette
tünk, de kenyér helyett megmarad azon vigasztalá-
sunk, hogy nagylelkű nemzetnek neveztetünk 
azok által, kik szemeinket kitörülték, midőn han
gunkat dicsértetni halljuk , föltárjuk szánkat s a 
belőle kihulló sajtdarabbal a rókák tova iramla
nak. Vagy tudta kormányunk, hogy az osztrák 
kormány az államadósságok leszállításán vagy 
megadóztatásán töri fejét - pedig tudhatta, mert 
nem volt titok — s akkor megbocsáthatatlan hibát 
követett el az által, hogy az osztrák kormánynyal 
egyetértve, karöltve azon módot fel nem használta, 
melylyel egyedül képes lett volna megmenteni a 
nemzetet, t. i. leszállítani az államadósságokat 
vagy azok kamatait megadóztatni; vagy pedig nem 
tudta, s akkor nem felelt meg azon várakozásnak, 
nem fejtette ki azon ügyességet, a melyet tőle a 
nemzetnek megvárnia joga volna. 

Hallottam azt is emlittetüi, hogy nem illik a 
nemzethez, vagyis inkább a nemzeti becsülethez 
az, hogy az államadósságok vagy kamataik íeszál-
littassanak. De egy az, hogy sajátságos dolog a 
nemzeti becsületről szólani ott, hol a nemzetnek oly 
hadügyminisztere van, kinek annyi katonája sincs, 
mennyi szükséges arra , hogy kapuja előtt őrt áll
jon, (Derültség a bal oldalon) nemzeti becsületről 
szólani ott, hol a nemzetnek saját tengeri lobogója, 
konzulai, külügyei, sőt Európa előtt neve sincs, 
nemzeti becsületet emlegetni ott, és akkor, midőn 
Budavár ormain még folyvást lemosolyog, nem az 
osztrák háznak, hanem az osztrák birodalomnak 
feketesárga lobogója. Más meg az, hogy szeretném 
tudni, mi köze a nemzeti becsületnek oly állam
adósságokhoz, melyeket a magyar nemzet nem 
csak soha nem tett, melyekre nem csak beleegye
zését soha nem adta, de melyek épen azon időben 
tétettek leginkább, midőn a nemzet rablánczokra 
volt verve? [Élénk felkiáltások a jobb oldalon: A do
logra ! A dologra!) A nemzet becsülete egy haj
szálnyira sincs érintve oly idegen adósságok le
szállítása által, melyeknek csak egy fillérét is 
elvállalni vagy fizetni köteles soha sem lett volna. 
(Fölkiáltások a jobb oldalon: A dologra f) 

Igenis leszállíthatok azok, daczára azon károgó 

varjuknak, kik az önkényes kormányoknak 30—40 
%-en adott kölcsönök folytán magoknak sok milliót 
nyertek,a nép véres verejtékén nyertek, pamlagokon 
heverve, minden gond, munka és fáradság nélkül. 
Legalább megtudják azon pénzkirályok, kiktől az 
önkényes kormányok a népek elnyomására száz
milliókat szedtek fel, hogy önkénykormányoknak 
pénzt adni mindig veszélyes dolog; az uzsorás le
gyen mindig készen pénzének vagy legalább pénze 
egy részének elvesztésére. Ha nem kaptak volna 
azon önkényes kormányok kölcsönt, a mint nem 
kaptak már későbben, nem lettek volna képesek a 
népeket 17 évig rabigában tartani és az állam
adósságok nem szaporodtak volna négy ezer mil
lióra. Ezen kormányokat a kölcsönök felvevésére 
az ösztön vezérli, melyet az önkény parancsol; mig 
ellenben a népeket a vég veszélyben az önfentartás 
szent joga és kötelessége készteti, sőt feljogosítja 
az uzsorák leszállítására. 

A hitelt is emlegetik némelyek. Alig múlt 50 
éve, hogy 100 forinból 8 lett, és mégis ezen rövid 
évek folyamában ugyanazon önkényes kormányok
nak négy ezer milliónyi kölcsönre ismét hitele volt. 
Azon hitelezők, kik most kölcsönük megadózta
tása miatt oly nagy lármát ütnek, habár egy kis rö
vid időre elrezzentethetnek is, de ismét csakhamar 
visszatérnek oda,hol biztos nyereségre van kilátásuk. 

Itt az ideje, uraim, hogy a mit a kormány és 
pártja ez ideig elhanyagolt — h a még nem késő — 
legalább némi részben helyrepótoltassék. Százak 
és milliók kiáltják, hogy az eddigi terhek elvisel-
hetlenek, hogy a roppant hadsereg leszállítása, a 
honvédelmi rendszer behozatala, az államadósságok 
hasonló leszállítása nélkül sem a nemzet, sem a 
birodalom a vég veszélytől meg nem menthető. A 
kormány és pártja tehát ezen vég veszély elhárítá
sára azonnal megtalálja az egyetlen módot : a de-
legatiók Bécsben megszavazzák a rendes hadsereg 
megkettőztetett létszámát, az államadósságokat 
pedig leszállítás helyett 30 millióval megtoldják. 

Mondja most valaki, hogy nincs haszna a 
delegatiónak ! Elmentek ők, hogy megtanítsák 
gazdálkodni a németet, és visszajöttek 30 milliónyi 
uj adóssággal, és szaporított hadsereggel, és azon 
elavult, most már úgyszólván majdnem nevetsé
gessé vált kifogással, hogy ez is oly átmeneti év, 
mint volt a tavalyi , és azon híu kecsegtetéssel, 
hogy az efféle fajtájú évek közt csakugyan talán 
minden esetre ez lesz az utolsó. Én azonban ugy 
hiszem, uraim, hogy ez csakugyan az adósságcsi
náló és állandó katonaságot tartó évek kost az 
utolsó, azon egyszerű okból, mert ezen év, uraim, 
szökő év ! 

Mindezekből az a tanulság, uraim, hogy ha az 
országgyűlés most határozott állást nem foglal el, 
egy részről ki nem mondja azt határozottan, hogy 
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mindaddig, mig az országos költségvetés ezen ház
ban megszavazva nem leend, semmi más adónemek 
megszavazásába nem bocsátkozik, másrészt, ha ki 
nem mondja azt, a mit már tavaly kell vala kimon- , 
dania, hogy addig egyetlen ujonczot, egy krajczár 
adót meg nem szavaz, mig az állandó hadsereg le 
nem szállitatik és a magyar honvédelmi rendszer 
életbe léptetve nem lesz: akkor, uraim, nem feleltünk 
meg azon várakozásnak és azon reményeknek, me
lyeket a nemzet bennünk helyezett, mert arra csak- j 
ugyan nem kaptunk felhatalmazást, hogy a helyett, 
hogy a népnek terhein könnyitsünk, uj terheket ró- I 
junk vállaira akkor, mikor a mostaniakat sem képes j 
viselni. Feleljenek ezekért a nemzet előtt azok, a 
kik elég bátrak ily veszélyes játékot űzni, és meg : 
nem gondolják, hogy a háborúnál is veszélyesebb , 
folytonos fegyveres béke, mely a népeket utolsó 
krajczárjaiktól, sőt legkedvesebb kincseiktől, gyér- , 
mekeitől egy negyed századra fosztja meg, már | 
annyira elkeserítette őket, hogy kétségbeesésüknek i 
nemcsak minden pillanatban, mint a szappanbubo
rékok szétoszolható kormányok , de ingadozó tró
nok is eshetnek áldozatul és romjaik alá népeket | 
temethetnek. 

A magyar hadseregnek és józan alapokra ! 
fektetett, nemzeti, önálló, honvédelmi rendszer- I 
nek azonnali életbe léptetése és az államadósságok 
leszállítása tehát az egyedüli mód és eszköz Ma
gyarország és a birodalom megmentésére. így él
het csak a nemzet; de akarnia kell! 

Miután azonban a kormány az utolsó életkér
dést, az államadósságok leszállítását illetőleg 
semmi beható czélszerü tervet az országgyűlés 
elé mai napig sem terjesztett: a még mind 
eddig tanácskozás alá nem vett költségvetésnek 
bármily legbehatóbb átvizsgálása, megrostálása, 
sőt habár százezrek meggazdálkodása — még 
ha lehető volna is — hasztalan és fölösleges 
intézkedés, és csak egy csepp viz a tengerben, 
de czélra nem vezet soha. Itt tehát, uraim, hasz
talan fáradozunk, izzadunk, mert bátran merem 
állítani, hogy az emiitettem életkérdés gyökeres or
voslása nélkül, az adósságok felhői fokozatosan fog
nak tornyosulni és a belőlök leomló deficitek árjába 
Magyarország belefut, a melyből semmiféle erő
hatalom többé nem leend képes megmenteni, mint 
csak egyedüLáz Isten csodája. Miután tehát, uraim, 
már második évét éljük alkotmányos életünknek, 
de az országgyűlés és a magyar nemzet még költ
ségvetést nem látott: szeretném tudni, mi akadá
lyozza azt, hogy az egész költségvetés előbb ter
jesztessék az országgyűlés elé, mint ezen adórend
szer? és miután én ennek semmi akadályát nem 
látom, részemről, megvallom, abban, hogy ezen 
adókérdések előbb tárgyaltassanak és szavaztas
sanak meg, mintsem az országos költségvetésen 

keresztülmennénk és azt megszavaznók: belenyu
godni nem fogok, és arra nem szavazok. 

P n l s z k y F e r e n e z : T. ház! Midőn az épen 
most szólott követtársam beszédét hallottam, egy-
átalában nem tudtam, mi fekszik a ház előtt. Én 
ugy gondoltam, hogy a földadóról kell tanácskoz
nunk ; hallottam pedig egy hosszú, igen szép sujtá
sos beszédet a delegatióról, hadseregről és állam
adósságokról , mi mind a földadóhoz ugyan nem 
tartozik, hanem, ugy hiszem, hogy legalább — ha 
nem is egy nagy pártnak - de követtársunknak 
programmja. Politikai programmja e szerint az, 
hogy mi. kik egy oldalról Oroszország, más oldalról 
Poroszország által vétetünk körül, mindjárt küldjük 
haza a hadsereget; az összes államadósságokra 
nézve pedig azt mondjuk: mibankrottok vagyunk, 
nem fizetünk , nem adunk egy krajczárt sem. 
Meg kell vallanom, hogy politikai progammja 
nagyon egyszerű; de én azt semmikép el nem 
fogadhatom. Meglehet, eszemmel föl nem fog
hatom azon nagy államférfiúi bölcseséget; de ki 
kell jelentenem , hogy az értelmemmel semmiké
pen meg nem egyez, és azt hiszem, hogy az or
szágnak sem biztosságát, sem becsületét e módon 
meg nem óvjuk. (Tetszés jobbról.) 

A kérdés most ugy van előttünk, hogy — ha jól 
emlékszem — Beniczky képviselőtársunk azt hozta 
indítványba: vegyük előbb elő a budgetkiadáso-
ka t , mielőtt hozzászólnánk a bevételekhez. Erre 
nézve nem akartam kezdetben szólni, mert eszembe 
jutottak a közösügyi idők azon mézes hetei, mi
dőn szerencsém volt vele együtt itt ezen az olda
lon ülni ; eszembe jutott, hogy ötször-hatszor sza
vazott rá ezen törvényjavaslatra különféle stádi
umaiban, és utoljára, midőn a végleges szavazásra 
került a sor, egyszerre felnyíltak szemei, átment a 
másik oldalra és ellenünk szavazott, [Nyugtalanság 
abaloldalon.)Tudva tehát, hogyt . képviselőtársam 
mily lelkiismeretesen szokta mindig meggyőződé
sét követni, látva, hogy capacitabilis, remélem, 
hogy szintoly hiven, mint megmaradt ezen az ol
dalon, meg fog maradni azon az oldalon is, és szint
úgy előbb-utóbb capacitalva lesz és vissza fog ke
rülni ide. (Élénk fdki Utasak bal felöl: Nem ide tarto
zik ! Rendre! Ez személyeskedés! Dologra!) 

Igen is ez a dologhoz tartozik: mert ezután 
felkelt Nógrád megye egy másik kerületének kö
vete és indokolta az indítványozónak ezen észre
vételeit. Indokolta pedig ugy, hogy azt mondta : 
ime! egy nagy államférfiú és financier — Thiers 
— azt mondja, hogy a jövedelmet kell előbb meg
vizsgálni, megszavazni és ahhoz kell azután a ki
adásokat alkalmazni. Ezen idézés logikáját ugyan 
fel nem fogtam, mert ezt épen én akartam fölhozni 
a tett indítvány ellenére; de azt mondta erre kö
vettársunk, hogy különböző ám Francziaország 
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és Magyarország helyzete. Ez tökéletesen igaz: 
különböző', a mennyiben az egyik gazdagabb , a 
másik szegényebb; hanem azon közgazdasági 
axiómát, mely szerint előbb kell a jövedelmeket 
megnézni és azokhoz szabni a kiadásokat, egyáta-
lában meg nem dönti sem a physikai, sem a finan-
czialis különböző helyzet. Sőt ha választanom kel
lene auetoritások között és nem indulnék a magam 
logikáján, mindamellett, hogy t. barátom fogja is
merni, mily szives indulattal viseltettem mindig 
i ránta , de ha arról volna szó, kit válaszszak a kettő 
közül financzialis kérdésekben vezéremül: engedje 
meg t. barátom, mégis csak inkább Thiers mellett 
szavaznék e részben és inkább az után indulnék, 
mint ő utána. Azt is tudom, hogy tisztelt barátom 
maga sem cselekszik ezen elv ellen. Hiszen ha gaz
daságát nézi, meg vagyok győződve, hogy nem 
azt nézi előbb, mennyi kiadása lesz a jövő évben, 
hogy azokhoz alkalmazza jövedelmét; azt hiszem, 
hogy ő, ki oly kitüuő gazda, bizonyosan csak azt 
nézi előbb: jövedelmem ennyi, tehát fogok költ-
hetni ennyit. És én azt hiszem, nekünk mint nem
zetnek szintén igy kell tennünk: előbb meg kell 
néznünk, mi lesz jövedelmünk, s ahhoz fogjuk 
szabni kiadásainkat. Ha jövedelmünk több lesz, 
több kiadást is tebetendünk, tehetendünk oly dol
gokra, melyek, nem mondom, hogy oly nélkülöz-
hetlenek, hogy nélkülök elveszne az ország, de 
melyek arra szükségesek, hogyjövőre az országot 
erősitsék. Ott van a népnevelés, melyre ráfér még 
sok millió. Sajnálom, hogy ezúttal többet nem 
szavazhatunk rá, mint a mennyi elő van irányozva; 
ha többet adhatnánk, szivesen megszavaznók. 

Hallottam Pap Simon képviselő úrtól egy 
más inditványt, hogy t. i. minél inkább gazdál
kodjunk és minél takarékosabban rendezzük el 
kiadásainkat. De kérem, mi nem praejudicálunk 
az által, hogy már most a földadót és a direct adó
kat megszavazzuk, ezen másik kérdésnek épen 
nem ; és azt hiszem, lesznek kérdések, melyekben 
együtt fogunk szavazni. Felemiitette például a kép
viselő úr a nyugdijakat. Erre nézve, meglehet, 
hogy az ő véleménye továbbmegy, mintáz enyim. 
De ehhez most tüzetesen nem szólok. Remény
lem, a zborói kerületnek rettenthetlen képviselője e 
részben sokkal jobb fölvilágositásokat adhat neki 
e kérdésben, mint én. (Zajos tetszés ajohb oldalon, 
s derültség.) Ez azonban, mint mondom, fenmarad 
a jövőre, s majd ha a nyugdijak kérdése felmerü-
lend, hozzá fogunk szólani. 

Mindazok után tehát, mik előttem felhozattak, 
egyátalában nem látom át, miért kellene a tanács
kozás rendét felforgatni. Hiszen a kiadások is há
rom hónap óta előttünk fekszenek, nem ugyan vég
legesen formulázva, de ugy, mint a minisztertanács 
azokat megállapította. Jól tudjuk, hogy ezeket 

tartják a miniszterek szükségeseknek; azt is jól 
tudjuk, hogy a pénzügyi bizottság itt-ott valamit 
megváltoztatni, megtakaríthatni gondolt; tudjuk, 
hogy a háznak még mindig tökéletesen szabadsá
gában álland azokon változtatásokat tenni; de azt 
is tudjuk, hogy e változtatások milliókra nem me
hetnek. Tehát erre is némi praeliminare, s pedig 
meglehetősen szoros praeliminare fekszik előttünk ; 
és igy nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, meny
nyit fogunk kiadni. Tudjuk mi azt is, csak egy fél 
vagy egy millióval több vagy kevesebb lehet 
mindössze a különbség, de az átalános összeg kö
rülbelül meg van állapítva. Tehát azt sem fogad
hatom el, hogy e részben egészen sötétben volnánk, 
és olyant szavaznánk meg, miről tudomásunk 
nincs; mert a pénzügyminiszter úr igen lelkiisme
retesen tette meg számadásait, kikalkulálta körül
belül, mennyivel érheti be ; és szükség nélkül bi
zonyára nem akarja a népet terhelni. Ugyanazért 
a földadót, mely előttünk fekszik, nem változtatja 
meg, nem szállítja ugyan le, de nem is emeli föl; 
más oldalról keres e részben uj forrásokat, melyek 
ki fogják pótolni az ország több szükségletei fede
zését; hanem ezen forrásból nem kíván többet. 

Ugyanazért a törvényjavaslatot én ugy, a 
mint előttünk fekszik, ugy mint azt a központi bi
zottság kezéből kaptuk, tökéletesen elégségesnek 
tartom arra. hogy azt az átalános discussio alapjául 
elfogadjuk. (Helyeslés a középen.) 

BeniCZky G y u l a : Személyes ügyben szót 
kérek ! (Fölkiáltások jobbról : Nincs itt személyes kér
dés ! Balról: Halljuk! Halljuk!) Pulszky Ferencz 
képviselő úr azon állítását, mintha én ezen tör
vényjavaslatra mint törvényjavaslatra hatszor 
rászavaztam volna, mint valótlan hazugságot visz-
szautasitom. (Nagy zaj. Fölkiáltások : Ez in-
parlamentalis kifejezés! Rendre kell utasitani! Ez 
kocsmába való kifejezés! Elnök csenget. Halljuk az 
elnököt!) 

E l n ö k (üléséről fölemelkedve) : A t. képviselő
ház által rám ruházott elnöki kötelességemnél 
fogva a t. képviselő urnák ezen kifejezését, mint 
nem parlamentalist, rendre utasítom. (Zajos he
lyeslés a jobb oldalon) 

BeniCZky Gyula : Engedje meg a t. ház, 
hogy kimagyarázzam magamat. (Elénk fölkiáltá-
sok jobb felöl : Nem akarjuk hallgatni! Nem hall
gatjuk! Nagy zaj.) 

Elnök (csenget) : Képviselő úr ki akarja 
magát magyarázni : méltóztassanak őt kihall
gatni. 

BeniCZky G y u l a : Nem történt volna félre
értés, ha elnök úr közbe nem szól. (Zaj. Halljuk!) 
Azt állítottam, hogy Pulszky képviselő úr azon 
állítása, mintha én ezen közösügyi munkálatra, 
már mint törvényjavaslatra, 5-ször-6-szor rászavazí-
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tam volna, valótlan; s azt állítom most is. Igaz, 
hogy mindaddig, mig ezen közösügyi operatum 
a 67-es bizottság elé terjesztetni rendeltetett, sőt 
még akkor is, midőn az határozati javaslat for
mában a ház elé terjesztetett, rá szavaztam. {Neve
tés.) Errare humánum est, elismerem; de ez még 
akkor nem volt törvényjavaslat. (Nevetés a jobb 
oldalon.) Még akkor benne volt azon két alapföl
tétel, mely engem megnyugtatott és melylyel meg 
tudtam nyugtatni választóimat. (Derültség) Nem 
akarok hosszas lenni; különben ezen eljárásomat 
épen a t. túlsó oldal pártconferentiáján is, midőn 
utolszor volt szerencsém ott jelen lenni, a meny
nyiben tőlem telt, kifejtettem. Csak azon két 
alapfeltételre emlékeztetem , melyek mindig 
hangsulyoztattak, melyekkel azokat, a kik ké
telyeket támasztottak a munkálat ellen, mindig 
capacitálni és megnyugtatni akartak. Az első 
feltétel, a 24. szakasz, igy hangzott : „Kijelent
jük azonban ünnepélyesen, hogy mind ez életbe 
nem léphet mindaddig, mig Magyarország teljes 
alkotmánya tettleg életbe nem lépett." A második 
feltétel pedig ez volt : „Kijelentjük, hogy életbe 
nem léphet, mig ő felsége többi tartományai al
kotmányos életet nem nyernek." (Felkiáltások jobb
ról : Ez mind megtörtént !) Midőn ezen határozati 
javaslat törvényjavaslat alakjában a ház asztalára 
tétetett és ezen két alapfeltétel mellőzve lőn, öröm
mel kaptam az alkalmon, hogy régen táplált meg
győződésemet követve, azon párttól elszakadjak. 
(Felkiáltások jobbról : Helyesen !) 

P u l s z k y Ferencz : (Nagy zaj. Jobbról : 
Halljuk! Halljuk! Felkiáltások balról: Nem szólhat! 
Mások: Halljuk! Halljuk!) T. ház! Miután Be-
niczky képviselőtársam azon kifejezést, melyet 
első fölhevülésében használt, visszavette. . . . 

Domahidy Ferencz : Nem vette vissza! 
(Elénk fölkiáltások : Igenis visszavette!) 

P u l s z k y Ferencz : . . . miután a maga el
járását ugy qualificálta, hogy azt meggyőződése 
szerint, miről soha sem kétkedtem, tökéletesen 
igazolta, a nélkül, hogy állításaimat erőtlenitette 
volna : azt gondolom, hogy ezen incidensnek vége 
van. (Helyeslés.) 

Berzenczey László : Soha sem állottam 
fel oly a propos, mint most. midőn Pulszky Fe
rencz után szólok, és csak arra kérem őt, számüze-
tési társamat, ne nézzünk arra, mit és minőket tet
tünk ? mert akkor meg nagy utat fogunk tenni, és 
sokról fogunk beszélni olyanról, mit a világ külön
böző részeiben épen Pulszky úr nyílt helyeken 
beszélt. 

Ura im! én tán fogok komolyan szólani a 
tárgyhoz. (Derültség.) A miniszter úr azt monda, 
hogy ezen a tárgyban nem lehet kedélyesen be
szélni ; én tehát a komolyságot megtartom a lehe

tőségig ; mert vannak tárgyak, melyeknél az em
ber meggyőződése ellen jó képet csinál : bonne 
mine au mauvais jeu. 

Tudom tisztelni a statusbölcseséget. A mi 
bölcseségünk régen az volt, hogy a mi atyáink 
védték a hazát becsületükkel, verőkkel; a mostani 
statusmaxima, mjt, látom, haza hoztak sokan a 
delegatióból, az alkotmányvásár pénzzel. Pulszky 
úr hozott haza egy elvet és e házban ki is monda, 
t. i. Cobden szerint. Ha nem lett volna államadós
ság és annak következtében meg nem rázkódott 
volna az osztrák birodalom, Pulszky Ferencz soha 
se jött volna haza. 

P u l s z k y Ferencz : Sem Berzenczey! 
Berzenczey Lász ló : Sem Magyarország 

vissza nem nyerte volna szabadságát. Soha sem 
hittem volna, hogy Pulszky vagyakárki Magyar
országban vagy akár Ausztriában áldja az állam
adósságokat, mint a szabadság megmentőjét. (De
rültség.) Mi hazánkat, alkotmányunkat, a melyet 
atyáink vérrel és karddal védelmeztek, most meg
vásároltuk : mert fizetjük az adósságot. (Igaz ! Ugy 
van! a bal oldalról.) Mondják, rég lejárt a Brennusok 
ideje, hogy kardot vessünk a serpenyőbe: hanem 
annyit én is hallottam legalább, habár nem is vol
tam kenyeres pajtása Cobdennek, hogy a hol 
nincs, ne kereas (Derültség), hogy ne terheld ma
gadat több adóssággal, mint a mid van, mert ha 
nem fizetsz, akkor ebül jársz. (Derültség.) Ezt ta
nultam. 

Továbbá láttam, hogy mig sok uraink, kik
nek külföldön nagy creditjök volt, ezt igénybe is 
vették és nagy szerepet játszottak, azalatt otthoni 
birtokuk elpusztult. (Derültség.) Hogy mi a kül
föld előtt hitelt nyerjünk, költségvetésünk szerint 
mondják, hogy nincs deficit; aztán mégis, mikor 
100 millióból marad 18 millió, ez már magában 
nagy deficit. (Közbeszól is a jobb oldalról : Az nem 
áll!) 

Azt mondják, mit beszél Thiers. Thiers be
szél bevételről és kiadásról, a mit Francziaország 
maga bevesz és kiad; holott mi eddig csak kiadá
sokról beszéltünk és beszélünk, melyeket mások 
számára ineassálunk, (Helyeslés bal felöl), és a me
lyeket hadügyre, államadósságra, földtehermente-
sitésre százból 82 millióig már meghatároztak. 

Mondhatják tehát sokan, mire való az egész 
bajlódás a költségvetéssel ? hiszen tudjuk, hogy 
ugy sem jutunk czélhoz. Ezen okoskodás ugyan 
állana; hanem én azt mondom, hogy jobb tisztán 
kitenni a dolgot. 

Megengedem, talán ezen az utón nagyon gaz
dagok leszünk; én legalább tapasztaltam, hogy 
mikor az emigratióból hazajöttem, a kapunál mind
járt elém tartották az adóczédulát. (Derültség.) 

Én ugy látom, hogy a pénzügyi bizottság 
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logikája szerint foly a mi financzialis eljárásunk 
is. í g y azt mondja : „Mindenek fölött azon ügye-
kezett, t. i. a bizottság, hogy a törvényjavaslatok
nak oly módosítását hozza, a szükséghez képest, 
javaslatba, melynek folytán az adók súlya, a meny
nyire csak lehet, már most igazságosabban osztas
sák szét"; tovább csakhamar azt mondja a földadó
ról szóló javaslatában, hogy : „Ep azért ez adót vál
tozatlan hagyta, hogy a többi adónemeknek ahhoz 
arányosításával, magassága tekintetében változat
lanul maradjon az egész rendszer is." (Derültség.) 
Kérem alásan, ily ellenkezéseket, ily axiómákat 
letenni a finaneziában, ily log iká t . . . Nem tudom, ki 
irta, talán a Tudós Társaság tagja ? (Elénk derültség.) 
Már, t. ház, a mikor ily gyűlöletes adónemeket 
kell megszavaznunk, mert fizetni kell, akkor tud
juk meg legalább, hogy mire fizetünk, és nézzük 
meg a költségvetést. (Ellenmondások jobbról.) Bo
csássanak meg önök, hanem valahányszor meg
szavazunk egy ily adónemet, mindannyiszor alá
írunk egy bizalmi voksot a régi kormány iránt, 
(Zajos ellenmondás jobbról) mert akárhogy gazem-
bereztük, hanem mégis mikor mi ülünk az ő he
lyűkben, mi is azt teszszük, mit ők. (Ellenmondás 
jobbról) Bizalmat szavazunk, mert hiszen : „Mi is 
ugy csinálunk, a mint tik csináltatok." (Zajos tet
szés bal felöl.) És, uraim, ha akármit tegyünk, még 
azt is megtartjuk, és nagy zavarban volnánk, ha 
nem volnának készen azon régi szabályok, melyek 
eddig csak szabályok voltak, de a melyeket mind 
már ma törvényekké emelünk: én az indem-
nity nagy szükségességét ugyan elismerem és 
meg is szavazom, hanem hogy én ma szóról szóra 
azon átkozott szabályokat törvénynyé emeljem, 
arra szavazatomat nem adhatom. De nem csak a 
normativumokat kívánják, hogy helybenhagyjuk, 
hanem szükség van azon emberekre is, a kik csi
nálták és kezelték, mert azok nélkül nem bírnák 
végrehajtani. (Derültség a bal oldalon.) 

Meghiszem, hogy ebbó'l lehet valami jó ; még 
azt is hiszem, hogy megérjük, hogy Erdélyben is 
vasút lesz; még sokat megérhetünk; hanem hogy 
18 millió maradékból hogyan fogja a 16 millió Ma
gyarország felvirágozását elővarázsolni, az bizony 
nagy titok előttem, ha csak a költségvetés nem fog 
ezzel überrascholni. (Elénk derültség balról.) Az én 
hitem az állambölcsekben nagyon megrendült, a 
minő Thiers úr is volt, ki midőn miniszter volt, 
mindig előbb adta be a budgetet és azután a fede
zetet. 0 csak bukása után fordította meg a tételt. 
{Ugy mint az oppositio! jobbról.) 

Bátor vagyok egyszerűen azt kérni , hogy 
nézzünk bele, tárgyaljuk a budgetet. Talán kelle
metlen lenne ez? talán nincs jól rendezve az a 
budget ? Azt hiszem, talán jó lesz. É n ugyan átol
vastam, de nem tudom felfedezni kitűnő oldalait. 

Azért is kérem, tárgyaljuk a költségvetést, mert az 
önök fölvilágositása nélkül én nem leszek képes 
belátni, hogy rendén van-e? (Azt elhiszszük! jobbról.) 
Végül azt akarnám, hogy ne kerülgessük ugy, mint 
az indítvány ellen eddig felszólalók, e kérdést 
mint a forró kását, s azt kérném, hogy a mit ala
pul fogadunk el, engedtessék meg, hogy tárgyal
juk : tárgyaljuk tehát azon híres nevezetes budge
tet, mely nekünk oly nagy kreditet szerzett a kül
földön és oly rongyossá tesz itt ben a hazában. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

LÓnyay Gábor : T. ház! E humorisztikus 
előadás után nehéz, kivált gyenge hanggal, komo
lyan szólam. (Halljuk!) 

Én mindenekelőtt kijelentem, hogy nem kí
vánom az előttem szólóknak nagyobb részét azon 
térre követni, a melyet elfoglaltak: mert érzem, 
hogy mindenek előtt haladnunk kell, és azért rövid
nek kell lennünk és lehetőleg a tárgyra kell szo
rítkoznunk. (Helyeslés.) 

Én azon észrevételt vagyok bátor tenni igen 
t. Beniczky Gyula inditványára, hogy annak azon 
részét, hogy az egész adóról szóló törvényjavaslat 
halasztassék el akkorra, mikor a költségvetés 
fog tárgyaltatni, sem alaposnak, sem indokolt
nak nem látom, mert akkor maga a költségvetés 
sem volna tárgyalható; hanem, ha ez indítvány 
szorítkozott volna a törvényjavaslat 2-ik szaka
szára, ha az adótételnek meghatározását kívánta 
volna elhalasztani a költségvetés tárgyalása alkal
mára : ezt már részemről is igen indokoltaak tar
tanám, mert magiim is azt tartom, hogy minden 
adótételt a képviselőháznak jogában van, sőt kö
telessége, tárgyalás alá venni és meghatározni, 
midőn a költségvetésről szó van, s azon 2-ik sza
kaszban volna az helyesen fentartva, mert ezen 
tétel csak 1868-ra van kimondva és megszava
zandó. 

Hogy a földadó Magyarországban igen sú
lyos, hogy az igen magas, azt már mások is elő
hozták, s igen könnyű volna ezt bebizonyítani, a 
külföld példájára hivatkozván : mert e szerint ki
tűnnék, hogy például Angliában a fald tiszta jöve
delmének o'/ t százaléka adóztatik meg, Franczia-
országban 4 x/4, Poroszországban 5 1/i ; akkor az
után ki tagadhatná, ha Magyarországban közel 30 
százalékát vetjük ki adóul, hogy az roppant ter
hes, hogy az igen n a g y ? De hogy a képviselő
ház ezen igen magas tételekben is megszavazza az 
adót, indokolni lehet, s kell is indokolni. Mert sem
miből nem fedezhetjük az állam szükségeit, s ha a 
földadót nem fogjuk fizethetni, ezt leszállítjuk, s 
más adóval kell fedezni, s ha akkor sem bírjuk, 
kölcsön utján kell pótolni, a mit szintén nem aka
runk. Ez által, ugy hiszem, indokolva lesz az or-

I szag s annak földmivelö népe előtt, a melyet mi 
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kiválólag képviselünk, hogy a földadót le nem í 
szállíthatjuk azért, mivel az országos költségvetés 
szerint erre mulhatlanul szükségünk van. 

Hanem ennek van még egy más baja is : nem 
csak az, hogy terhes, súlyos, hanem, hogy ezen 
földadónak alapja maga, a katastralis felvétel 
aránytalan, hibás, téves , nem emlitve azt, hogy mi
ként hozatott be. Ezt el nem hallgatathatja a kép
viselőház s mondania kell valamit: mert az arányta
lanságot mindnyájan tudjuk, érezzük, annyival 
inkább, mert a pénzügyi bizottság is mondott egy 
véleményt, hanem az én véleményem szerint, nem 
helyesen, s a törvényjavaslatban is az 1-ső szakasz
ban van valami mondva, hanem az én véleményem 
szerint ismét nem elegendő. Ugyanis a pénzügyi 
bizottság azt mondja, hogy a baj minden esetre 
orvoslásra vár : az orvoslás szükségét ki kell mon
dani a képviselőháznak is, nem csak a pénzügyi 
bizottságnak; de ez orvoslást csak uj, vagy leg
alább kijavitott kataster teszi lehetővé, a mi pedig 
hosszú időt kivan. A törvényjavaslatban pedig az 
van, hogy a minisztérium az adónak törvényhozás 
utján leendő állandó megállapítása iránt kimerítő 
törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, A különb
séget bátor vagyok kiemelni, hogy a jelenleg létező 
kaíasterrendszernek és alaknak kijavítása, egészen 
más mint egy uj katasternek behozatala és egy uj 
adórendszernek felállítása, annyival inkább, hogy 
itt hoszszu idő, határ nélküli hosszú idő van ki
tűzve; pedig azt véleményem szerint a képviselő
háznak ki kell mondania, hogy az ideiglenes ka
taster hiányainak orvoslását, annak hibáinak ki
igazítását szükségesnek és elkerülhetetlennek ta
lálja. Ezt vagy határozatban, vagy legalább jegy
zőkönyvben kívánom kimondatni, hogy ezen hi
bás katasterrendszer , a földadó rendszerének 
mostani ideiglenes alapja, addig is, mig uj kataster, 
s erre épített uj adórendszer hozatnék be az or
szágba, addig is mikép, mi utón és módon volná
nak orvosolhatók mindazon hibák és tévedések, a 
melyek ezen katasterrendszerben vannak főleg 
lefektetve, s a melyek épen az adó aránytalansá
gát okozzák. 

Én részemről ezt látom szükségesnek. 
HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Miután 

ugy látom, hogy a pénzügyi bizottság itt egy el
vet állitott fel, és az egész adótörvényt arra fekteti 
(mint magát kifejezi) t. i., hogy az adók leszállítá
sát helyzetünk föltétlenül tiltja: én e szempontból 
indulva ki, teszem meg a tárgyalás alatti törvény
javaslatra vonatkozó észrevételeimet. 

T. képviselőház! Azt kérdem én azon el
vet felállitoktól, hogy hát ki okozta nekünk ezen 
helyzetet, mely állítólag tiltja azt, hogy még esak 
reményünk is lehessen ahhoz, hogy az amúgy is 
elviselhetetlen adók valaha alábbszállittathassanak? 

Én ugy gondolom, hogy mi magunk, t. i. az or
szággyűlés, mely azt a közösügyi törvények által 
előidézte, okoztuk azt. De szerencsére addig is, 
mig az említett törvények eltöröltetnének, ezen 
helyzeten rögtön is változtathatnak valamit: neve
zetesen, a mint Nagy Ignácz képviselőtársam érin
tette, és nekem is volt alkalmam már e házban 
felhozni, az által egy részről, ha a hadsereg nem 
épen (mint ő monda) feloszlattatik, hanem azzal, 
ha az legalább felényire alább szállíttatik. Igaz 
ugyan, hogy erre Pulszky Ferencz képviselő úr, 
saját modora szerint, gúnyosan megfelelt N a g y 
Ignácz urnák azzal az észrevétellel, hogy : az 
ugyan meglehet; de ha nyakunkra jön a muszka 
meg a porosz, ki segít rajtunk ? Erre én csak any-
nyit jegyzek meg, hogy a mint itt volt az a porosz, 
ismét eljöhet; de attól tartok, hogy a milyent ha
gyott akkor, ismét olyan emléket hagyhatna ma
ga u tán : olyant például, hogy az annyi erőfeszí
téssel kiállított és milliárdokba került hadsereg 
nem felelhetett meg rendeltetésének, azaz, hogy 
azon nagyhatalmi állást szervezeténél fogva csak
nem a zérusig volt kénytelen devalválni engedni, 
a helyet t , hogy azt biztosithatta volna. De még 
azt is kérdhetném tőle: hogy hát mutatná meg 
azon magyar hadsereget, mely a hazát megvédeni 
volna hivatva ? mert én nem találom. 

Midőn azon, a pénzügyi bizottság által felállí
tott elvről van szó, hogy az adót alább szállítani 
helyzetünk következtében nem lehet, én ezt elvben 
tagadva, elfogadom Nagy Ignácz urnák a hadse
reg leszállítására vonatkozó eszméjét; sőt kisegí
tőül azt a fokozatos (progressiv) adó behozatala 
által is kivánnám gyámolítani. Mert ezzel, ha az 
adó nagy mérvben alább nem szállíttathatnék is 
a nagy módúakat illetőleg, de a szegényebbeké 
alább szállván, elviselhetővé válnék. 

A mi a hadsereg leszállítását illeti, uraim, 
igaz, hogy már olvastam olyan hírlapi czikket is, 
mely a magyar polgár bátorságát, ha t. i. az a 

I hadsereg leszállítását óhajtaná, vonja kétségbe, a 
1 mennyiben az olyan katonáskodni állítólag bátor-
j ság hiányában nem akar. Méltóztassanak csak egy 
I valódi önálló magyar hadsereg kiállítását eszkö

zölni : meg vagyok győződve, hogy ha a hazát 
j bármely ellenség támadná is meg, azt a magyar 
| hadsereg saját ellenségének tekintvén, visszaverve, 
• meg fogná mutatni, hogy van bátorságunk. De 
j hogy azon öszbirodalrni hadseregben szolgálni, és 
I arra milliomokat költeni, melyről a védrendszerre 
1 vonatkozó törvényjavaslat 7-ik szakasza igy szól: 
j^,A hadsereg hivatása ő felsége összes birodalmá

nak, külelíenség elleni megvédése és a belrend 
és biztosság fentartása." a magyarnak nem nagy 
kedve van, és arra sem költeni, sem benne áldozat-
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készséggel küzdeni nem akar: épen nem csodálom, 
a mennyiben itt a haza védelme említve sincs. 

Én részemről azt tartom, uraim, egyedül üd
vözítő politikai hitnek, mely hazánkat és ő felsége 
örökös tartományait is a deficitektől és a megsem
misüléstől menti meg, t. i. ha a hadsereg teteme
sen alábbszállittatik. Méltóztassanak csak azon 
helyzet lehetőségét feltenni és horderejét megfon
tolni — a mit ugyan a magas regiókban alig kép
zelnek lehetőnek — hogy ha t. i. ő felsége olyan 
manifestumot bocsátana ki népeihez, Európához, 
sőt az egész világhoz, mely körülbelül igy hang
zanék : „íme elismerem, hogy kormányom tapin-
tatlansága és az események kényszerűsége foly
tán bele merültem magam s általam népeim a 
fízethetlen államadósságok örvényébe ; de belátom, 
hogy ezen az utón tovább nem mehetek — itt az 
utolsó pont — elhatározva tehát, hogy az államadós
ságok törlesztése, a deficitek meg-szünteté^e szem
pontjából felmondom a fegyveres békét, hadsere
gem nagy részét haza bocsátom, mert nem szándé
kozom senkinek hadat üzenni; ha azonban ennek 
ellenére bárhonnan haddal fenyegetnének, a vé
delmet illetőleg, népeimre fogok apellálni, melyek, 
meg vagyok győződve, hogy az e szerint nem 
annyira az én, hanem saját érdekeiket megtámadó 
ellenséget sikerrel fogják visszaverni:' ; azt hiszem, 
hogy e példán mások is kapva kapnának; de kez
dőnek lenni nincs elég politikai bátorságuk. Mi 
lenne ennek következése, uraim'? Tegyük fel pél
dául, hogy azon 110 millió furintnak fele, 50 — 60 
millió forint, mely évenkint a hadseregre költetik, 
meggazdálkodtatván, részben az államadósságok 
törlesztése és a deficitek megszüntetésére, részben 
hasznos beruházásokra fordíttatnék : már néhány 
év múlva alig lehetne mondani — mint hiszem 
— hogy helyzetünk reményleni sem engedi az 
adók alábbszállitásáí. 

Ez volna az egyik módja az adók leszállítá
sának ; de van még egy másik is : a fokozatos 
(progressiv) adó eszméje, mely Pap Simon képvi
selő úr által mai nap felhozatván, miután gr. Zichy 
Nándor által elvben megtámadtatott, én, mint az 
elvek embere, azt szó nélkül nem hagyhatom, 

A progressiv adó, uraim — nem szabadelvü-
ségből ugyan, hanem hogy annál több jöjjön — be 
már a provisorium alatt is divatozott. így például a 
személyes kereseti adó progressiv adó volt, mert 
például, a kinek jövedelmi adója száz forint volt, 
annak fokozatosan nagyobb volt személyes kere
seti adója is, mint a ki öt vagy tíz forint jövedelmi 
adót fizetett. De ezt maga a mostani magyar kor
mány is alkalmazza a ház- és jövedelmi adóra vo
natkozó törvényjavaslataiban. í gy például egy 
lakrész után 1 frt, öt lakrész után már 6 frt, har-
mincz lakrész után 100 frt adó terveztetik. Ugyan 

K.ÉPV. H. NAPLÓ. ] 8 6 5 / 8 . VJII. 

I ez áll a jövedelmi adóra nézve is : mert 100 forint 
jövedelemből 1 frt, háromszáztól nem háromszor, 
hanem ötször annyi van felvéve; ez pedig a foko
zatos adórendszernek alkalmazása. 

A mi illeti a földadót, erre nézve némelyek, 
mint gr. Zichy Nándor is, azt hiszik, hogy a pro
gressiv adót mindenütt lehet alkalmazni, csak a 
földadóra nem. Méltóztassanak az igy gondolko
zók megfontolni, hogy hiszen a földnél is a tiszta 
jövedelem jön számításba akkor, midőn az adó ki
vettetik. Méltóztassanak meggondolni, hogy ezen 
progressiv adónak magasabb államgazdasági czél-
jai is vannak, mint maga az adók emelése vagy 
elviselhetővé tétele, mert ennek nem épen csak az 
a czélja, hogy szegényebb polgártársainkon segit-
sünk az által, hogy adóiknak egy részét a fokoza
tos adó behozatala által gyenge vállaikról erőseb
bekre rakjuk át. 

Igaza van Pap Simon képviselőtársamnak 
abban, hogy oly szegény embernél, kinek csak 
p í r hold földje van, a k i ennélfogva annak jöve-

! delméböl meg nem élhet, hanem napszám által s 
más utón kell még annyit ahhoz megszerezni, hogy 
magát és családját táplálhassa , mi joggal vetnénk 

j épen annyi adót annak egy hold földjére, mint 
I arra, kinek tiz- vagy húszezer hold földje levén, 
! jövedelmének nagy része az élet fentartására nem 

szükségeltetvén, ez a fokozatos adó alapjául szol
gálhat? Ezt én sem vagyok képes átlátni, mert 
átalában ugy vagyok meggyőződve, mint azt Jám
bor Pál képviselőtársam a hirlapadóra annak tár-

I gyalásakor hozta fel, hogy t. i. Amerikában ott 
! kezdődik a hirlapadó, hol r már kétezret megha-
, lad az előfizetők száma. Es ez helyes igy, mert 

hiszen a hirlap azon alul csak teng, azon tul kez
dődik a megadóztatható tiszta jövedelem. 

így értem én, s igy kívánom átalában az adó-
j rendszert is felállítani, hogy a kinek csak annyi 
i jövedelme van , mennyi élelmére szükséges , azt 
I megadóztatni nem lehet; mi a földadót illetőlec is 
j alkalmazandó, De merem állítani, hogy a fokoza-
| tos adónak, az adó terhének elviselhetővé tételén 
[ kivül, még államgazdasági czélja és eredménye is 

van, mi azzal indokoltatik, mert tudja mindenki, 
hogy a föld sokkal jobban és jövedelmezőbben 
miveltetik, ha kisebb részletekre van osztva, mint
ha egy főúr kezében ezer holdakban össze van 
halmozva. Élő példát tudok felhozni. Ugyanis csa
ládi birtokom szomszédságában levén herczeo" Ko-
burgnak vacsi, 25 — 30 ezer holdat tevő pusztája, 
szomorúan látjuk és nézzük, hogy ott a gőzgépek 
és mozdonyok alkalmazása, tehát a legezélszerübb 
beruházások mellett is, némely években deficitje 
van az uradalomnak. Merem állítani azt is, hogy 
ha ezen puszta, apróbb részletekre osztva, nagyobb 
szorgalommal és takarékossággal miv éltetnék, 

37 
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vagy apróbb részletekben bérbe adatnék, milliókra 
rúgna a jövedelem. Pedig az kétséget nem szen
vedhet, miszerint az államnak érdekében áll ugy 
intézkedni, hogy a föld ezélszerü mivelés által ér
tékesítve, minél több adót megbírhasson, mert 
ezzel maga az állam is vagyonosodik. Ezen állam
gazdasági magasabb czélt pedig a progressiv adó
rendszer azzal teszi lehetővé, miszerint kénytelenek 
lesznek nagy uraink vagy ugy és olyan szorga
lommal mivelni földjeiket, hogy a takarékosság is 
hozzájárulva, a fokozatos adót is képesek legye
nek megfizetni, vagy az angol bérleti (farmer) 
rendszert apróbb részletekben, mi csak jövedelmei
ket fokozandja, alkalmazni, vagy nagy birtokai
kat ugyan olyan részletekben drága áron eladni 
s tőkéiket más hasznos vállalatokba, mint az angol 
lordok, ruházni. Ez nem megtámadása a tulajdon
nak ; ez csak azon elvnek alkalmazása, a melyet a 
pénzügyi bizottság, kétségtelenül a kormánynyal 
egyetértőleg, mondott k i : hogy t. i. az adó igaz
ságosan és aránylagosan ugy osztassák fel, hogy 
azt a szegény is elviselhesse, a gazdag pedig szor
galom és takarékosságra legyen a rendszer által 
szoktatva, mit én ugyanazon elvből önként követ
kezőnek tartok. 

Azt mondják ugyan némelyek, hogy ha ezen 
elv alkalmaztatik, akkor a föld vagy legalább a 
nagyobb birtok szerzése akadályozva, illetőleg le-
hetetlenitve lenne. Hát az 1836-iki úrbéri törvény
ben nincs-e benne, hogy bizonyos helyeken &gy, 
két, három úrbéri telken tul nem szabad vásárolni ? 
és a provisorium alatti úrbéri pátensben az úrbéri 
teleknek eldarabolhatlansága nem volt-e tilalmaz
va? nem volt-e kimondva, hogy minél többet nem 
lehet venni az úrbéresnek ? és hogy minél kisebb 
részletre nem darabolhatja telkét el ? Tehát a mi
nimum és maximum meg volt szabva. Kérdem te
hát : hogy ha az úrbérest korlátolni lehetett a tel
kek összehalmozásában és eldaraboláaában, miért 
ne lehetne a már összehalmozott nagybirtok tulaj
donosát is indirect utón arra szorítani, hogy jól 
mivelje földjét, vagy azt bizza másokra ? különö
sen azokat a nagybirtokosokat, a kik jövedelmeik 
nagy részét a külföldön vagy itt a hazában paza
rolják el ? 

Most már példával fogom a fokozatos (pro
gressiv) adót érthetővé tenni. Ha például valakinek 
10,000 forintnyi tiszta jövedelme van, bizony ezen 
10,000 forintból becsületesen és uri módon meg
élhet: ettől tehát nézetem szerint csak mérsékelt, 
de mégis bizonyos összegtől kezdve fokozatos adót 
fizessen; de ha már 11.000 frt évi jövedelme van, 
a 11-dik ezer forinttól fokozatosan még többet 
fizessen, mint a tízezertől, mert már itt több lesz a 
nélkülözhető, Pedig bizony az állam érdekében 
nélkülözni is kötelesség, kivált ha a nélkülözés a 

fényűzésre vonatkozik. Ebből áll a progressiv adó 
elve; és a ki ettől irtózik, az nem lesz jogo
sítva azt mondani, hogy a terhek igazságosan éi 
aránylagosan osztatnak fel. Az idők megváltoztak. 
Sok nagy úr elfecsérelve vagyonát, fájdalom, épen 
e korszakban lett proletariussá; és a kinek ősei haj
dan az akkori törvények értelmében bandériumot 
állítottak a haza védelmére, most mit csinál ? Ott 
ül, a saját 1848-ki határozatok ellenére most is mél
tóságos főrendeknek nevezettek táblájánál, és ha 
neki ugy tetszik, korlátlan vétójánál fogva, mely 
még mindig fenáll, a valódi képviselet, t. i. az 
alsó-ház netaláni szabadelvű törvényjavaslatait 
annyiszor, mennyiszer visszautasíthatja; pedig 
most már nem hogy valakit, de még a birtokot 
sem képviseli. (Zaj.) 

T. képviselőház ! Azokra vonatkozólag, miket 
Pulszky Ferencz képviselő úr gunj^os modorban, 
különösen Beniczky képviselőtársamra nézve fel
hozott, részemről csakis legnagyobb átalánosság-
ban jegyzem meg azt, hogy ha fájdalmat okozott 
neki, hogy Beniczky Gyula képviselőtársunk meg
elégelve a megeléglendó'ket, ide hozzánk tért át, 
legyen elkészülve rá, hogy ha ez neki szomorúsá
got okozott, még több is fog következni. (Derült
ség a bal oldalon.) Ezt ugv gondolom, hogy ha 
megszámitjuk azokat 1848-tól kezdve, a kik más 
politikát követnek ma, mint akkor követtek, akkor 
a calculus Pulszky Ferencz képviselő úrra nézve 
alig ha lesz kedvező. 

Egyébiránt az is elvkérdés, hogy mielőtt a 
budget és az illető, múlt évekről szóló számadás 
bemutattatnék, addig ne tárgyaljuk az adótör
vényt ; s én részemről e tekintetben épen ellenkező 
nézetben vagyok, mint Pulszky képviselőtársam. 
Hiszen ha valaki csak útra készül is, vagy átalá-
ban számot akar vetni magával, hogy mennyit 
költhet bizonyos esetben: akkor nem arról lehet 
szó, hogy mennyire van szüksége, hanem hogy 
mennyire terjed a paplan, mert ha annál tovább 
nyújtózik, deficit és adósságcsinálás következik be. 
így van ez az államháztartásnál is. Én e tekintet
ben, uraim, azokhoz csatlakozom, kik előre óhaj
tanák megtudni, hogy mit költhetünk ? és csakis 
ezt tisztába hozva fognók megszavazni a múlha
tatlanul szükséges költségeket. Mert ujabb állam
adósságokat csinálni, hogy azokkal a kiadások fe
deztessenek, a deficitek pedig fenmaradjanak: ez, 
uraim, nem helyes politika. Azért óhajtanám tehát 
én is előbb tudni, mennyire terjed adóképességünk, 
mielőtt a kívánt adót megszavaznám. 

Lássuk, mi szokott történni, midőn csak egy 
falusi biró is a helyi szükséglet fedezésére megkí
vántató domesticát kéri megszavaztatni ? Mindenek 
előtt megvizsgálják a biró előbbeni évre vonatko
zó számadását oly végből, hogy kitűnjék, van-e 
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pénztári maradék ? mert ha van, annál kevesebbet 
kell kivetni. Mi, uraim, miután a múltról az orszá
gos számadások bemutatva nincsenek, azt sem 
tudjuk, hogy van-e pénzügyminiszterünknek - -
mit pedig óhajtanék, hogy legyen — pénztári ma
radéka. Ha ő például azt mondaná, hogy 15 mil
lió pénztári maradéka van, (Derültség) ezen 15 
millióval kevesebbet kellene az adózókra kivetni. 
De igy behunyt szemmel mind azt, mit pénzügy
miniszter úr, illetőleg ott Bécsben kivannak meg
szavazni, én hazám érdekével és képviselői állá
sunkkal megegyeztetni soha sem tudnám. 

Méltóztassanak Nagy Ignácz képviselő urnák 
a csendes háborúra vonatkozó szavait íigyelmökre 
méltatni. Én részemről azt hiszem, hogy az alatt a 
fegyveres békét értette, mely, miután deficiteket 
és államadósságokat eredményez, habár lassabban 
is, de biztosabban semmisít meg bennünket, mint 
a nyílt ellenségként felléphető muszka vagy po
rosz. Mert a mely nemzetnek rendezett financziája 
és hadserege nincs, és mely folytonosan csak defi
citeket mutat fel és adósságcsinálással mozoghat: 
annak sem hadseregi állása, sem hitele, sem 
semmije nem lehet olyan, hogy arra külföldön 
valamit adjanak. 

Én tehát ezen szempontokból magam is óhaj
tanám mindenek előtt látni, hogyan állanak pénz
ügyeink, illetőleg állampénztárunk : mert csak an
nak tudomásul vétele után érezném magamat fel
jogosítva a népre, mint tervben van, az előbbeni-
eknél még több terheket is róni, ha a kikerülhe
tetlen szükség egy részről, más részről a fizetési 
képesség igazolva lenne. Miután pedig Beniczky 
Gyula képviselő úr indítványa, mely az adók 
megszavazását, az államköltségvetés bemutatása, 
illetőleg a múltról való számadások megvizsgálása 
előtt idő előttinek tartva, azt felfüggesztetni kiván-
ja : szavazatommal ahhoz részemről én is hozzájá
rulok. 

Besze János : T. ház ! Oly argumentumokat 
hallottam több képviselőtársamtól, a melyeket el
hallgatni nem vagyok képes. 

Beniczky képviselő úr szóról szóra ezeket mon
dotta : „Azon képviselő, a ki megszavazza a ház-, 
jövedéki és más adókat, mielőtt a számadás elébe 
terjesztetett volna, az visszaél jogával." E g y kép
viselő biró más képviselő felett nem lehet; ki él 
vissza jogával, azt képviselőtársai megitélni nem 
tudják. Kiki számol lelkiismeretével, s tudja mit 
csinál. Az ily szavak nem csak nem parlamentá-
lisok, hanem czélzatosak is. Mi akar ez lenni, uraim? 
Semmi más, mint haza beszélő itteni ijesztgetés; 
(Ellenmonddsok halfelöl. Felkiáltások a jobb oldalon: 
Ugy van!) hanem gyenge, mert erosebb minden 
képviselő, ki meggyőződését követve a közjóról 
szól, működik és határoz , a mint Isten sugalta 

lelkébe, és okosabbat óhajt minden választó, mint
sem a lehetetlent lehetségessé kivánná, hogy te
gye a képviselő. Számot vetett a képviselő a lehe
tőséggel és hazája szent érdekében megteszi meg
győződése szerint, amit jónak, üdvösnek lát. Azért 
ne bíráskodjék a házban egyik képviselő a másik 
felett: mert, kimondom, a ki azt teszi, haza beszél, 
hogy agitálhasson az itteni többség ellen; semmi 
más. (Zaj balról, helyeslés jobbról.) 

Uraim! Nagy Ignácz képviselő úr olyano
kat állított fel, és oly nagyokat mondott, hogy a 
világnak egész nagy politikáját rubrumban elő
terjesztette ; (Derültség) hanem ugy kispékelte 
agitatióra, a minél pedig könnyebb nincs, mert soha 
könnyebb agitálni nem volt, mint a jelen átmeneti 
korszakban, soha nagyobb önmegtagadás nem 
kívántatott képviselőtől, mint épen most, midőn 
sem népszerűséggel, sem ilyen-olyan haza mon
dásokkal nem gondolva, kötelessége a haza-javát 
előmozdítani. Hiszen mind szép volna az, a mit 
Nagy Ignácz úr mondott, ha ő maga III-dik Na
póleonnál is nagyobb és hatalmasabb fejedelem, 
volna, ha szavára és intésére Európa minden feje
delmei európai congressusba jönnének össze, és 
határoznák el az átalános lefegyverkezést a népek 
boldogságára és adójok könnyebbitésére. Hanem 
bizony az ő szavára nehezen jőnek össze a fejedel
mek. (Derültség.) Ha pedig nem jőnek össze 
szavára a fejedelmek: mit izgat, hogy mit kellene 
tenni, ha átlátja, hogy tenni lehetetlen a nélkül, 
hogy rögtön el ne veszszünk ? Vagy azt akarja, 
hogy fegyvertelenül, közös védelem nélkül talál
jon bennünket az első kis zavar, mit ő békés há
borúnak nevez ? Az első kis háború örök békébe 
tenne bennünket, hogy ha közös védelemben egyet 
nem értve, alkalmat nem nyújtanánk megvéd
hetni nemzetünket. (Helyeslés.) 

Az ily beszédmód, mint mondom, semmi 
más, mint jól hangzó dictio otthon a jövő válasz
tásra ; de a képviselőnek hona iránti szent köteles
ségével meg nem egyezik. (Helyeslés a jobbon. Fel
kiáltás bal felöl; Dologra !)Dologra van ez, uraim! 

Berzenczey képviselőtársam a mostani hely
zetről valóban nagy humorral beszélt; de a mi 
mostani helyzetünk nem követel humoristikus illus-
tratiót, mert komoly és fontos az idő. 

Önmaga elismeri, a mint szóról szóra mondja, 
hogy kétségben van a múltra nézve, jóllehet a jövő
ben bízik, hanem a birodalmat nem tudja semmi
vel támogatni. Utoljára e sok gáncsoskodás 
után azt mondja, hogy elismeri, hogy okosabbat 
ő sem tehetett volna. 

Berzenczey László: Nem mondtam! 
Besze J á n o s : Hogy a mostani helyzetnél 

okosabbat ő sem tehetett volna, elismerem. 
Régi időkre recriminál, s ez azon mezcf, me-

37* 
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lyen a népszerűség, de csak az ál népszerűség 
momentán virágait lehet szedni, de semmi mást. 

Egyébiránt, hogy a hazát megvásároltuk 
pénzzel, melyet őseink vérrel szereztek, az rám 
nagyon szomoritó, {igaz! a szélső balm) mert a vi
lágosi napok után szegény nemzetem, nem tudom, 
hogy tudta volna magát ismét fegyverrel régi 
helyzetébe emelni. Maga az emigratio, valahány
szor alkalom nyilfc, soha sem jöhetett határunk felé 
armadiákkal, idegen fejedelmek segítségével. És 
e nemzet oly bölcs volt, hasztalanul vért nem on
tani, és szebb jövőt a békés kiegyezkedés utján 
várt. Egyébiránt ez nem pénzen volt megvásá
rolva, hanem pénzt adtunk azon lehetőség meg
szerzésére, hogy az első európai kis zavar alkalmá
val meg ne semmisüljünk. Í2gj pár oly nem sike
rülhetett forradalom vagy egy haszontalan zavar, ha 
még párszor eret vág rajtunk, felszivattyuz ben
nünket okvetlenül azon hatalom, melyet mumus 
gyanánt emlegetni szoktunk. A józan ész, józan 
belátás és honszeretet parancsolta a nemzet kép
viselőinek: „Mert fegyvered nincs , tehetséged 
nincs, s mert jelenben vérrel többé vissza nem 
szerezheted, mit őseink szereztek, alkudjál meg 
a környülállásokkal s alkalmazd magadat az euró
pai nagy gépezetbe, hogy mint egy kerekecske 
szolgálatot tehess a civilisatio érdekének, miután 
a constitutionalismus helyreállittatott." (Zajos he
lyeslés a középen.) 

Ezeknek előre bocsátása után, reményiem! 
hogy nekem is megengedtetik a dologhoz szólni-

A szőnyegen forgó törvényjavaslatot, mint
hogy ez csak az esztendő utolsó napjáig szól köte-
lezőleg, részemről, ha tőlem függött volna, nem vet
tem volna tárgyalás alá, s azt mondtam volna: 
ugy is csak 3, 4, 5, 6 hó van még hátra, az esz
tendőnek nagy részén tul vagyunk, az indirect 
adókat úgyis megszavaztuk; jelenleg megadtam 
volna az indemnityt; a jövő esztendőre pedig ala
pos okokkal támogatott, gondosan, elkészült uj 
operarumot kxvántam volna a minisztertől, s annak 
reményében most előra megszavaztam volna az 
indemnityt; (.4 hal oldalon: Mi is!) és pedig ezt 
valóban megtehettük volna a hel}rett, hogy az 
indemnityt csak szeptemberig szavaztuk meg: most 
annyi a teendőnk, hogy alig fogjuk a legszüksé
gesebbeket is bevégezhetni. De miután már sző
nyegre került, én elfogadom a tárgyalás alapjául 
átalánosságban ezen törvényjavaslatot; természe
tesen minden szakasznál előadandom észrevétele
imet: mert jóllehet ezen esztendőre idövesztett 
munkának fogom látni azt is, mert 5 — 6 hónap
ért tervezgetéssel előállni nem fogok, hanem an
nak idejére, különösen azon pontra nézve, mely a 
övedelmi adónak jövendőre való meghatározásá

ról szól, fentartom jogomat a tárgyhoz szólhatni. 
{Helyeslés a középen. Szavazzunk!) 

PéCSy TamáS : T. képviselőház! Mielőtt az 
átalános vita befejeztetnék, méltóztassanak megen
gedni, hogy egy pár szóval én is a tárgyhoz szól
hassak. {Halljuk!) 

Vélekedésem szerint itt egyetlen egy szem
pont lehet irányadó : ezen szempont az, hogy 
melyik utat követve lehetne az adózók terhén 
könnyíteni ? 

Beniczky képviselőtársam megtette az indít
ványt. ho°-v először tár^valtassék a budg-et és csak 
azután méltóztassanak az adótörvények tárgyalá
sába bocsátkozni. Vélekedésem szerint mind azon 
okok, melyek ezen indítvány ellen felhozattak, a 
mi körülményeinkre nem alkalmazhatók, mert 
mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy 
az adó túlságosan nagy. Kifejtette ezt Békés me
gye egyik képviselője is előttem, bemutatván egy 
részről, hogy már Békés vármegyére nézve is túlsá
gos, bemutatván más részről, hogy minden más eu
rópai állam kevesebb adót fizet, mint mi. holott azok
hoz aránylag nekünk legcsekélyebb pénzforgal
munk van. 

Ezt bővebben magyarázni és fejtegetni nem 
szükséges ; és véleményem szerint azon szempontra 
kell átrérnünk: melyik utón lehet könnyebbitését 
eszközölni az adóknak ? 

Ha elfogadjuk tanácskozásunk alapjául az 
előterjesztett adótételeket, akkor megmarad a je
len rendszer ugy, a mint van, és törvény által szen-
tesittetik, és akkor a 2-dik pontban megjegyzett 
adókivetési alapot is el kell fogadnunk, mert az 
szoros összeköttetésben áll azon budgettel, melynek 
alapján azon adók ki vannak dolgozva; és igy 
miután ezt nem módosíthatjuk, kénytelenek va
gyunk azt is elfogadni, hogy a budgetben foglalt 
szükséglet fedeztethessék: mert csak ugy fedez
hetjük azt, ha elfogadjuk azon percentuatióf, mely 
a második szakaszban előterjesztetett. De ezen az 
utón átalában lehetetlen segíteni és könnyíteni a 
terheken ; szükség tehát áttérnünk a másik útra : 
arra. rnelyen segiteni még lehet: ez pedig az, hogy a 
budgetet előbb tárgyalva, ezen lehető törléseket te
gyünk ; és csak azután, ha ezen törléseket megtet
tük, vessünk ki csupán annyi adót, a mennyi az el
fogadott budget szerint szükséges. 

Nézetem szerint tehát ez az egyedüli proce
dúra, a melyen Beniczky képviselő indítványát kö
vetve, könnyíteni lehetne az adózókon. 

Nem is szólanék tovább; hanem méltóztassa
nak megengedni, hogy egy pár észrevételre, mely 
előttem tétetett, válaszoljak. 

Zichy Nándor képviselőtársam azon elvet 
állította fel, hogy a pénzügyminiszter nem tudna 
budgetet csinálni, ha nem tudná, minő, adók álla-
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nak rendelkezésére. Ez alapjában igaz tétel; de mi
után látjuk, hogy a pénzügyminiszter mégis tud 
budgetet csinálni, mert elfogadta azon adótétele
ket, melyeket elénk terjesztett, véleményem sze
rint megfordítandó a tétel, és az állítandó fel, 
a mi épen nem az ő általaczélzott előterjesztésnek 
szolgál gyámolitására: t. i. hogy előbb tárgyaltas-
sék a pénzügyminiszter által előterjesztett budget, 
és a mikor tudjuk, hogy mennyire Iván mulhatlanul 
szüksége, akkor számítsa ki, milyen adóval rója 
meg az adózókat. 

Zsarnay képviselőtársam felhozta, hogy a 
nemzet megunta már az indemnityt és törvényei 
adót kivan. Véleményem szerint a nemzet nem az 
indemnityt, hanem a túlságos sok adót unta meg. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.) Azindemnity mellett 
mindig megmarad a remény, hogy egykor meg
menekülünk tőle : hanem ha most á'landósitjuk, 
kevesebb a remény, hogy tőle megmeneküljünk. 

Besze János -képviselőtársam azt monda, 
hogy egyik képviselő biró nem lehet a másik fe
lett, és nagyon roszalta Beniczky képviselőtársam
nál azt, hogy ő Ítéletet mondott a pénzügyminisz
ter úr előterjesztése fölött, még pedig roszaló 
ítéletet. {Jobbról zaj. Fölkiáltások: Nem mondta azt! 
Jogával visszaélt!) Azt hiszem, hogy annyit mon
dott — én legalább ugy értettem — {Nem azt 
mondta!) hogy egyik képviselő a másik fölött 
nem biráskodhatik. {Zaj jobbról. Fölkiáliások: 
Nem azt mond'a!) 

Egyébiránt akár mit mondott, miután roszul 
értettem, erre nézve nem szólok semmit; de teszem 
észrevételemet arra nézve, hogy ő Beniczky Gyula 
képviselőtársam szavaira azt nyilvánította, hogy 
azokból hazabeszélő agitatio látszik ki. T. ház ! 
Nem tudom, elő fogjuk-e mozditani egy részről a 
tanácskozások menetét, más részről a kölcsönös 
és a képviselők közt mulhatlanul szükséges egy- j 
más iránti bizalmat, ha efféle tételekkel fogunk 
egymás irányában harczolni. {Zaj jobbról.) Mert, t. 
ház, ha valaki követni akarná Besze képviselő 
urat e téren, igen könnyen azt mondhatná, hogy 
a népszerűség-vadászatnak ellentéte a hivatalvadá
szat : és nyereménye-e e kölcsönös bizalmatlanság 
a két pártra nézve ? Vélekedésem szerint bizonyo
san nem. Én őt e téren nem követem, és kérem, 
ha ő csakugyan követte, hogy a jövőben többé ne 
kövesse. 

A mi a dolog érdemére mondott szavait illeti: 
azt monda ő maga is, hogy óhajtotta volna, hogy 
erre az évre az indemnity adatnék meg, hogy az
után annak idejében a minisztériumnak elegendő 
ideje levén elkészülni a jövő évi költségvetéssel, 

tüzetes adórendszert nyújtott volna be. Én úgy 
hiszem, hogy Beniczky Gyula ezt javalta, és mi
után Besze János képviselőtársam ezt a tételt szin
tén igy állította fel, megvallom, azt vártam, hogy 
ha maga is azt óhajtotta volna: tehát Beniczky 
képviselőtársunk indítványára szavaz. De ő ebből 
nem azt hozta k i ; hanem azt monda, hogy miután 
be van terjesztve a törvényjavaslat, tehát egy pár 
hetet elveszíthetünk, menjünk bele tárgyalásába, 
és hogy ezen tárgyhoz annak rendje szerint fog 
hozzászólni. 

Ezek voltak megjegyzendő válaszaim; és 
most kijelentvén, mint először is kifejtem, hogy 
vélekedésem szerint egyes egyedül az a mód. hogy 
az adózók terhein segítsünk, ha először kitörlünk 
minden fölösleges és haszontalan kiadást, ha az
után fogjuk megszabni a szükséghez képest az 
adózók terheit : Beniczky Gyula képviselőtársam 
indítványát pártolom. (Helyeslésbalfelöl.) 

E l n ö k : Szólásra nem levén többé senki fel
írva, következik a szavazás; de mielőtt ez megtör
ténnék, Pap Simon indítványa fog fölolvastatn i. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Pap Simon 
indítványát.) 

E l n ö k : A kérdés, melyet feltenni szerencsém 
lesz. a következő: elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottság által ajánlott, a központi bizottság által is 
helyeselt törvényjavaslatot a földadóról a részletes 
tárgyalás alapjául vagy nem ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el
fogadta. 

A részletes tárgyalásba ma már nem bocsát
kozunk. 

A t. pénzügyminiszter lír törvényeket fog elő
terjeszteni, melyeknek kihirdetése szükséges lesz. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Van sze
rencsém a t. háznak az ő felsége által szente
sitett két törvényt, t. i. a Zákánytól Zágrábig és 
Hatvantól Miskolczig terjedő vasutvonalak, to
vábbá a magyar éjszak-keleti vasútra vonatkozót 
bemutatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a szentesi
tett két törvényczikket1). 

E l n ö k : Ezen törvényczikkek a mélt. főren
dekhez is át fognak küldetni hasonló kihirdetés 
végett. 

A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. 
Holnapután, azaz hétfőn, kérem a t. képviselő 

urakat ad . e. 10 órakor tartandó ülésre megjelenni. 
Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

x) Lásd az Irományok 271. és 272-dik számát. 




