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1867. deczember 7-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Molnár Endre megbízó levele ; Szelle Imre kérvénye 1848-beli kölcsöne megtérítéséért; Sza-
kolcza városé az állami károk biztosításáért. A hányadi törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A pénzügyi bizottság fölállítása el-
határoztatik. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b.; később Horvát Boldi
zsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/% órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kivánók neveit Radics Ákos és Csengery 
Imre jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő {olvassa a deczem
ber 6-án tartott ülés jeyyzökönyvét.) 

ElnÖk: Molnár Endre Szabolcs megye nád
udvari kerülete országgyűlési képviselője beadta 
eredeti megbízó levelét. Az állandó igazoló bizott
sághoz utasittatik. 

Szelle Imre, Bihar megyébe bekebelezett Ér-
Semlény községben ref. lelkész, 1848-ban a haza 
oltárára letett 100 ezüst frtról kiadott kamatos 
kincstári utalványt beváltatni kéri. A kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

Napirenden, van a közös állami költségek 
arányáról szóló törvényjavaslatnak véglegesmeg
szavazása. Jegyző úr fel fogja olvasni a törvény
javaslatot, ugy a mint elfogadtatott. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa az elfoga
dott hányadi törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik végleg elfogadják a felol
vasott törvényjavaslatot, méltóztassanak fölállni. 
(Megtörténik.) A közös államköltség tárgyában 
beadott törvényjavaslatot a ház végleg elfogadja. 
Ez a maga idején a mélt. főrendekkel közöltetni 
fog-

Napirenden van a pénzügyminiszter úr ál
tal az állandó pénzügyi bizottság választása iránt 

1) Lásd az I r o m á n y o k 169-dik számát. 

beadott javaslatnak tárgyalása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (föloh •ássa a 166-
dik számú irományt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! U g y hiszem, ezen általam benyújtott és 
jelenleg tárgyalás alatt levő' indítványnak bővebb 
indokolása fölösleges. 

Azon meggyőződésben vagyok, hogy minden 
alkotmányos törvényhozásnak feladata, minden 
uj választás után, midőn megalakul, állandó pénz
ügyi bizottságot választani: annyival inkább, mi
vel igen fontosak azon feladatok, melyeket minden 
törvényhozás a pénzügyeket illetőleg gyakorol, 
és a nemzet összes kifejlődésére fontosak azon 
törvénj^ek, melyeket az adókra nézve hoz; nem 
kevésbbé fontos az évi költségvetés megállapítása 
és a bezárt számadások megvizsgálása. Miután az 
egész adórendszer egymással szoros összefüggés
ben van ; miután az elmúlt év zárszámadásainak 
megvizsgálásában rendszeres eljárás csak azok által 
eszközölhető czélszerüen, kik az államköltségvetés 
megállapításában részt vettek, annak minden téte
leit ismerik; mindezeket pedig más alkotmányos 
országok példája és tapasztalása szerint sokkal 
czélszerübben, következetesebben és lelkiismere
tesebben lehet végrehajtani, ha a képviselő testület 
által kiküldött állandó pénzügyi bizottság létezik, 
mely mind a két ügygyei foglalkozik és tesz 
aztán mind a budget, mind a számadásak iránt 
jelentést az országgyűlésnek; de a pénzügyek 
iránt hozandó törvények is szükségkép összefüg
genek az egész pénzügyi rendszerrel: tehát e te
kintetben is óhajtandó, hogy legyen a háznak egy 
állandó pénzügyi bizottsága, mely véleményesje-

, lentést adhasson. 
( Ha szükséges az ily állandó pénzügyi bizott-
. ság kiküldése a jövőben, mennyivel inkább szűk-
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séges a jelen körülmények közt, midőn feladatunk 
hazánkban az összes adórendszert megállapítani s 
ez iránt törvényeket hozni; de bekövetkezik nem
sokára azon idő is, midőn az első államköltségve
tést a magyar törvényhozás megfogjaszavazni: tehát 
részletes elővizsgálatának elrendelése elkerülhetlen. 

A minisztériumnak, ámbár nehéz feladatának 
teljesítésében a legjobb szándékkal és a legnagyobb 
buzgalommal kivan eljárni, a megoldandó nehéz 
feladatokkal szemben mindenek felett szüksége 
van a törvényhozás támogatására, mi az által tör
ténik , ha ezen állandó bizottságot kiküldvén, 
a minisztérium avval közölheti az eló'számitásokat, 
s minden, a pénzügyi rendszerre vonatkozó előmun
kálatokat. Ezen okokból bátor vagyok kérni indít
ványom elfogadá'-át. (Elfogadjit>k !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a í 5 tagú bizottságra kell szavazni.Mél-
tóztassanak a hétfői gyűlésre szavazó iveiketelhozni. 

Kuba JánOS: T. ház! Egy kérvényt van 
szerencsém benyújtani a t. házhoz. 

Deák F e r e n c z : Én még a pénzügyminisz
ter indítványához kivánokszólani.(Halljuk!) Azon 
kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni, vajon 
nem sok-e 15 tag? Nagyon nehézkes a munka sok 
taggal. Hosszas munkával jár különösen a költség
vetés kérdése; s ezzel együtt valószínűleg maga 
az adórendszer kérdése is ezen küldöttség elé lesz 
mindenek előtt terjesztendő, és általa fog elkészít
tetni a javaslat. Kivált midőn annyiféle különböző 
tárgyai vannak egy adórendszernek, annyi külön
böző pontjai: hónapok telhetnek el, mig csak a 15 
tagú bizottság is bevégzi munkáját. Hozzá járul, 
hogy ezen küldöttség feladata lesz, hogy mint 
szakértő az illető szakban végészrevételeit megte
gye és a szerint adja be javaslatát, mert hiszen a 
végső elintézés ez esetben is a háztól függ. E szem
pontból én a 15 tagot sokallom, és kevesebb, sok
kal kevesebb, például 9 tagot kívánnék választat
ni : csupán csak azért, mert sok taggal nehézkes a 
munka. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Alázatos vélekedésem 
az, hogy a t. miniszter urnák okvetlenül fontos 
okai voltak arra, hogy bizonyos számú bizottságot 
kérjen magához csatoltatni. Azt hiszem, annak a 
bizottságnak nemcsak egy szakbeli munkája lesz, 
hanem lehet többféle i s ; és talán az volt számítása 
a miniszter urnák, hogy azon bizottság ismét albi
zottságokra szakadjon : ezért azt tartom, meg kell 
tartani a 15-ös számot. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; 
Ha tekintjük más alkotmányos országok eljárását, 
ily természetű bizottság, például Angliában 9 tag
ból áll. Magam is belátom, hogy ily fontos tár
gyaknál az igen nagy körben tanácskozás nehéz
séggel jár, ennélfogva az ajánlott kisebb számra 

nézve ellenvetésem nem lehet. Azonban saját 
tapasztalásunk is mutatta, hogy a háznak hasonló 
számú tagokból álló bizottsága igen fontos és nagy 
horderejű munkát végezett be ; tehát ugy hiszem, ily 
számú bizottság is meg fog felelni feladatának. 
(Helyertés.Felkiáltások: Úgyis kiv%a mondva a végzés!) 

E l n ö k : Tehát a ház megmarad a tizenöt 
tag mellett. 

Kuba János úr kérvényt kíván előterjeszteni. 
Kuba JánOS: T. ház ! Egy kérvényt vagyok 

bátor a t. házhoz benyújtani, (Zaj. Sálijuk!) me
lyet Szakoleza sz. k. városának közönsége az ál
lami károknak országos közadó pótlék általi közö-í 
biztosítása tárgyában a házhoz intéz. Midőn ezen 
kérvényt a ház asztalára leteszem, tiszteletteljesen 
felkérem a t. házat, hogy ezt a dolog fontosságá
nál fogva kellő figyelemre méltatni méltóztassék. 
(Felkiáltások: Jól van !) 

E l n ö k : A kérvényí bizottsá ghoz utasittatik. 
Napirenden van az államadóssági terhek egy 

részének átvállalása tárgyában előterjesztett tör
vényjavaslat tárgyal isa. 

A törvényjavaslatot a jegyző úr fel fogja ol
vasni ; a központi bizottság észrevételeit Kerkapoly 
Károly képviselő' úr fogja előadni. 

Horváth Lajos jegyző ffölofo ássa az állam
adóssági törvényjavaslata l). 

Kerkapoly Károly előadó (kezdi olvasni 
a központ! bizottság jelentését 2). 

Madarász József : A házirendre hivatkozva, 
a központi bizottság előadója előadása előtt szóla
lok föl. T. képviselőház ! Méltóztatnak emlékezni, 
hogy ugyanaz nap. midőn a miniszteri e részbeli 
törvényjavaslat a ház elé terjesztetett, én ellenin-
ditványomat beadtam, mint tudja is a t. ház, mi
után az kinyomatva a képviselők kezében van. 
Nem szándékom a t. képviselőháztól kérni az 
indítvány fölolvasását, ezúttal a központi bizottság 
előadója előadása előtt; de remélem, meg fogják 
mindnyájan engedni, hogy az e részbeli gyakorlat 
és a ház szabályai ezt követelik vala. Én azonban 
csak azért tartottam enmagam irányában köteles
ségemnek e házirendre hivatkozó fölszólalásomat, 
mert azt, hogy fel nem olvastatott, csakis annak 
jeléül veszem, hogy a t. képviselőház azt minden 
esetre fölolvasottnak tekinti, s a ház szabályainak 
41-ik pontja szerint nekem adatott azon jogomat, 
mely szerint az átalános tanácskozás bezárása előtt 
még egyszer szót emelhetek, nem szándékozik ez 
által elejteni. (Helyeslés balról.) 

Gájzágó S a l a m o n : T.képviselőház ! Mada
rász József t. képviselő urnák csak azt vagyok 
bátor felelni, hogy nem egészen tüzetesen já r t el 
jelen felszólalásával, mert nézetem szerint az illető, 

*) Lásd az I r o m á n y o k 139-dik számát. 
2) Lásd az I r o m á n y o k 159-ik számát. 
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e részben beadott törvényjavaslat még napirendre 
kitűzve nincs, következőleg a ház először napi
rendre fogja azt kitűzni, s csak akkor illeti meg 
Madarász József képviselő urat az indítványozói 
fölszólalás. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy fölolvastas
sák az indítvány? (Halljuk!) 

Horváth Lajos és Kadics Ákos jegyzők 
(fölolvassák a 141. számú irományt. Fölkiáltások: 
Végzést! Napirendre kell kitűzni!) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Madarász képviselő' 
úr indítványa magában foglalja azon okokat, me
lyeknél fogva ő a központi bizottság által javas
lóit törvényczikket el nem fogadhatja, s elmondja 
abban, a helyett 8 mit tartana jónak. Ebből áll 
az egész indítvány. Én azt hiszem, erre különös 
tárgyalási napot kitűzni nem szükséges; hanem 
akkor, midőn a törvényjavaslatot tárgyaljuk, Ma
darász képviselő úr elő fogja adni a maga okait, 
mások is ezt teendik azon sorban, a mint a ház
szabályok kitűzték, t. i. elsőben is az fog tárgyal
tatni, a mit a központi bizottság adott be, s ezzel 
eldől az egész. Én tehát semmi tárgyalási nap ki
tűzését nem látom szükségesnek, mert az indítvány 
nem más, mint azon érvek elö'szamlálása, melyek
nél fogva Madarász képviselő úr a törvényjavas
latot nem tartja elfogadhatónak. (Helyeslés?) 

E l n ö k : Midőn a t .ház a benyújtott törvény
javaslatot fogja tárgyalni és a felett fog határozni: 
vajon elfogadja-e, vagy nem? ezen indítvány ma
gától el fog esni. 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az államadósságok egy ré
vészének elvállalásáról szóló törvényjavaslat tár
gyában.) 

G h y c z y l g n á c z : Az imént felolvasott jelen
tés 3-ik lapján, a második kikezdés 2-ik sorában 
az áll , hogy az emiitett czikkek kihagyásával a 
3. §. igy lesz módosítandó; „1867 január 1-től 
kezdve." Bátor vagyok kérdezni, vajon ez csak 
nyomtatási hiba-e ? (Nyomtatási hiba!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassék a t. ház megengedni, hogy mielőtt 
az'átalános tárgyalás megkezdetnék, némelyeket e 
törvényjavaslatra nézve röviden elmondhassak. 
(Halljuk!) 

Azon feladatok között, melyek megoldását a 
törvény a minisztériumra bizta, egyik legnehezebb 
az, mely az 1867: XII . t. ez. 67. 55 és 61§§-aiban 
van kifejezve. A 61. §. szerint a Magyarország 
által az államadósságok után elvállalandó évi já
rulék iránt ,,a két felelős minisztérium feladata 
közös egyetértéssel javaslatot készíteni." Ezen ja
vaslat készítésénél az 55. §. szerint minő előleges 
értekezések folytak, méltóztattak az országos kül
döttség jelentéséből megérteni, de volt szerencsém 

az ez iránt folytatott osztály-tanáeskozmányok al
kalmával részletesen is előadni. -

Azon törvényjavaslat, melyet e tárgyban a 
minisztérium a ház elé terjesztett, tartalmazza azon 
egyezményt, melyet a két minisztérium készített, 
miután tudva voltak előtte azon nézetek, melyek 
a két országos küldöttség kebelében és különösen 
az országos küldöttségek kisebb körű értekezle
teiben felmerültek: az első egyezményt e szerint 
módosítani czélszerü volt, mivel a vég czél az, 
hogy a két országgyűlés egyenlő megállapodása 
eszközöltessék, az 55. §. elrendeli ugy is, a módo
zat bővebb megállapítása nélkül, az előleges érte
kezést. Miután a két minisztérium ezen második 
egyezmény alapján egyenlő értelmű törvényja
vaslatot terjesztett mindenik a maga törvényho
zása elé, megkezdé mindenik törvényhozás az 
előleges tanácskozást a maga módja szerint, s az 
előterjesztett törvényjavaslat nálunk az osztályok
ban, a másik törvényhozásnál a pénzügyi bizott
ságban tárgyaltatott. A minisztériumok feladata 
volt az ottfelmerült kivánatoknak és nézeteknek ele
get tenni: ennek folytán és alapján keletkezett a har
madik egyezmény, mely megegyezik azon módo
sításokkal, melyek a központi bizottság által a t. 
háznál behozattak. Ennélfogva a minisztérium mind 
formájára, mind lényegére nézve egyetért a köz
ponti bizottság javaslati módosításaival; egye
düli lényeges eltérés, mely a két minisztérium 
által elfogadtatott sommában van, mely módosítás 
a magyar minisztérium által méltányolt okokból 
a másik törvényhozás bizottsága által követel
tetett: miszerint az állandó és változás alá nem 
eső évjáradék 29,105,000 helyett 29.188,000*fo-
rintban állapittassók meg. 

A részletes tárgyalás alkalmával lesz szeren
csém az egyes módosításokat a maga helyén in
dokolni, s a központi előadó úr előterjesztvényében 
megemlített néhány megjegyzésre nézve a minisz
térium nézetét kijelenteni, sőt a végén emiitett 
1 árgy iránt egy előterjesztést tenni. 

Ezen átalános megjegyzések után szükséges
nek tartom kijelenteni, hogy a minisztérium 
óhajtja ezen, a két minisztérium közt közös 
egyetértéssel keletkezett egyezménynek válto
zatlanelfogadását: mert azt mind formájára, mind 
lényegére nézve megegyezőnek tartja azon elvekkel, 
melyek az országgyűlés ismételt felirataiban és 
magában a törvényben foglaltatnak; továbbá, mert 
ezen egyezményt igazságosnak, méltányosnak és az 
ország által elviselhetőnek tartja; mert ez által — 
ugy hiszi a minisztérium — el lesz érve azon czél, 
hogy egyértelmű megállapodások fognak mielébb 
őfelsége szentesítése alá terjesztetni; mert ez által 
fog hazánk pénzügyi rendszere önállóan kifejlőd
hetni és az anyagi kérdések ezen legnehezebbje-
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nek végleges kiegyenlítése folytán a birodalom 
két fele közt minden lehető viszály elhárittatni. 
(Helyeslés a középen.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Midőn az előttünk 
levő nagy fontoságu tárgyhoz szólok, sajnálnom 
kell, hogy az épen előttem szólott t. miniszter úr 
kivánatához képest a javaslatot el nem fogadhatom. 

Én ezen tárgyhoz két szempontból aka
rok szólani: az egyik az, hogy kimutassam a 
törvényjavaslatnak némely hiányait, hogy ki
mutassam , miszeiánt az se a czélnak, a mely
ért alkottatott, se a feltételnek, a mely mel
lett lehetett alkotni, meg nem felel; a második, 
hogy indokoljam abbeli nézetemet, miszerint az 
általunk elvállalt évi járulékot most, bizonyos 
előzmények nélkül .helyesen megállapítani nem le
het, nem lehet tehát a törvényjavaslatot most rész
letes tárgyalás alá venni. A második fölöslegessé 
látszik tenni ez elsőt, s ez bizonynyal úgyis lenne, 
ha lehetne reményem, hogy a t . ház, engedve majd 
előadandó indokaimnak, a törvényjavaslat tárgya
lását, bár igen rövid időre, elfogja halasztani. l)e 
minthogy ehhez reményem nincs, nemtehetem, hogy 
elő ne adjam azon hiányokat és veszélyeket, a me
lyek szerintem a törvényjavaslatban foglaltatnak. 

Mielőtt azonban ezt tenném, nem akarva séféi
re értetni, se félre magyaráztatni, elmondom 
azt, mit máskor is érintettem, miszerint én, már 
több évvel ezelőtt, azon szomorú meggyőződéire 
jutottam, hogy ha Magyarország egy vagy más, 
szóval bár mely utón szabadulni akar azon nyo
más alól, mely alatt az utolsó évekig teljes mérték
ben szenvedett, habár joga ahhoz kétségtelen volna 
is, az osztrák államadósságokat magától egészen el 
nem utasíthatja. Nem utasíthatjuk vissza, mert Euró
pa több államának érdekei, polgárainak ezen állam
adósságokban fekvő vagyona folytán, azok sorsa ál
tal oly közelről érintetnek, hogyha Magyarország 
kész nem lenne megtenni azt, mit tehet azok érde
kében, mindazon államokat ellenségeivé tenné. 

Ezen meggyőződésből indulva ki, nem véltem, 
nem kértem soha, hogy ezen adósságokat egészen 
visszautasítsuk; de nézetem mindig az volt. hogy ha 
ezen terhekből valamint elvállalunk, az ugy tör
ténjék, miszerint ne csak az legyen tisztában, 
hogy mi azt nem kötelezettségből, hanem politikai 
tekintetekből méltányosság alapján teszszük, de tisz
tában álljon az is, hogy solidaritas köztünk nincs, 
hogy országunk érdekeinek kellő megóvása végett 
az általunk évenkint fizetendő járuléknak megfe
lelő tőkét elkülönítvén, azt mi egészen külön kezel
jük. És megvagyok győződve mais, hogy hazánk 
érdekeinek kellő megóvása s további veszélyezte
tése nélkül^csak úgy lehetett volna h e t e s e n eljárni, 
hogy ha az általunk elvállalandó járuléknak megfe
lelő' tőke elkülönittetett volna, mi ált J tiszta kife-
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jezést nyert volna az is, hogy solidaritas nem 
létezik. 

E meggyőződésemben, megvallom, az elő
terjesztett törvényjavaslat hiányai még meg
erősítettek. Azonban nem kívánok indítványt 
tenni az iránt, hogy a tisztelt ház a tő
ke felosztását mondja ki: nem teszek, mert ha 
megeshetnék is, hogy volnának a többség tagjai 
közt olyanok, kik az általok alkotott törvény hiá
nyait átlátják, nem remélhetem, hogy a csak pár hó 
előtt alkotott törvényt akarják megváltoztatni; s 
ha megvolna is bennök arra az akarat, az ma már 
nem csupán rajtok áll. És épen azért tiszteletben 
tartva most, mint mindig, azon alkotmányos elvet, 
miszerint az egyszer rendes utón megalkotott tör
vény, mig az ugyanazon utón meg nem változta
tók, ép ugy kötelez engem, ki ellene szavaztam, 
mint azt, ki rá szavazott: a törvény szempontjából 
veszem a javaslatot bírálat alá. (Helyeslés.) 

Távol van tőlem, tisztelt ház, azt állítni, hogy 
| a javaslatban a solidaritas elve tisztán ki van mond-
' va; sőt azt hiszem, hogy azt nem is óhajtja senki, 
1 hogy kimondassák. De kénytelen vagyok bevallani, 
| hogy vannak azon törvényjavaslatnak egyes ren-
! delkezései és kitételei, melyekből a solidaritas létét 
I lehet kimagyarázni. Nekünk pedig kötelességünk 
I u g y járni el, hogy az általunk alkotandó törvényt 
; soha senki az igazságnak még csak látszatával is 
: ellenünk ne magyarázhassa. Ilyen a javaslatban 
\ az, hogy miután a 3 §-ban meghatározza az 
j évi j áruiékot, a 4. §-ban a tőkére vonatko-
| zólag egy általunk viselendő ujabb terhet nevez 
; meg, a mi azt látszik mutatni , hogy nekünk 
l a tö'ke irányában, az el nem különített, az egyesitett 
| tőke iránt is vannak kötelezettségeink. Ilyen ugyan-
| ezen szakaszban, hogy lemondva bár az abból kö-
| vetkezhető minden haszonról, rendelkezni kíván, 
J miképen kezeltessenek jövőben az osztrák állama-
I dósságok. Ilyen, hogy rendelkezik a lotto-nyere-
' menyek és szelvényadókról, melyeknek helye sze-
' rintem nincs, ha solidaritasban nem állunk. Ilyen, 
i hogy 9-dik szakaszban az is meghatároztatik, hogy 

ő felsége többi országai és népei miként fizessék 
' adósságukat, hogy itt rajok nézve épen ugy, mint 
' ránk nézve hozzájárulási tartozásról szól. Ilyen, 

hogy a 12-ik szakaszban az is uieghatároztatott 
; hogy ő felsége országai és tartományai mi módon 
. fizessék be járulékaikat, hol azon kitett járulék 

rajok és ránk nézve egyformán alkalmazva, azt 
! látszik mutatni, hogy itt oly közös adósságról 
! van szó, melynek járulékát részben ők, más 
; részben mi fizetjük; a mely közösségnek látszatát 

még neveli az is, hogy a kezelés a közös pénzügy
miniszterre szándékoltatik bízatni. Mindezeket néze-
temszerint meg kell változtatni; de maga azonkörül-
mény, miszerint a központi osztály az általunk 
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gyakorlandó ellenőrségre nézve kivan intézkedést 
tenni, már oda mutat hogy nem érezte magát a 
solidaritas nem léte iránt megnyugtatva : mert ha 
nincs solidaritas ezen irányban, akkor nekünk 
se okunk, se jogunk az ellenőrködést kívánni. 
Ezen javaslatban lemondunk a járadék-adóssággá 
változtatásból háramló mindenlehetőhaszonról,le
mondunk a lottó-, kölcsön-, nyeremény- és szelvény, 
adók jövedelméről, oly czélból mondunk le, hogy 
ez által a solidaritas nem létét igazoljuk. Én 
részemről mind erre szivesenráállok ; de csak azon 
egy feltétel alatt, hogy ne maradjon egyetlen in
tézkedés, egyetlen egy szó, a melyből a solidaritas 
kimagyarázható volna: mert másképen oly hely
zetbe jönnénk, hogy lemondanánk a solidaritas 
minden előnyeiről, de bilincseiből soha meg nem 
szabadulhatnánk. (Helyeslés.) 

Meggyőződésem szerint rósz a törvényjavas
lat azok szempontjából, kik a solidaritást nem 
akarjuk, mert azt tisztán ki nem fejezi; de rósz 
azok szempontjából is, kik azt netalán elvál
nak, mert lemondunk az abból, szerintem bár 
igen nagy áldozatok árán eredhető haszonról. 

Áttérve arra, hogy a törvény javaslat se 
a czélnak a melyért, se a feltételnek, a mely 
mellett alkottatott, nem felel m e g : lássuk mit 
mond a törvény. A törvény azt mondja, hogy 
a mennyit szabad, annyit vagyunk készek az 
osztrák államadósságok terheiből politikai te
kintetekből és méltányosságnál fogva elvállal
ni, hogy 8 felsége többi országai és tartomá
nyainak jólléte és a miénk le ne roskadjon. Tisz
tában áll, t. ház, a czél; de tisztában áll a határ 
is, a meddig a czél érdekében menni szabad: mert 
se isteni, se emberi törvény szerint nem sza
bad addig menni, hogy uj terheket rójunk a haza 
népeinek ugy is túlterhelt vállaira. (Élénk helyes
lés a bal oldalon.) A rokoni, a testvéri érzelem na
gyon szép dolog, és én nem tartom bár okos em
bernek azt, ki ez érzelmeinek tulhajtása miatt 
tönkre ju t , de mivel csak magának tesz kárt, 
sajnálni tudom, rokonszenvezni tudok jó szivével; 
de a mihelyzetünk, képviselőké, egészen más : ha 
mi túlhajtva ez érzelmeket, tulságra vive a nagy-
elküséget, több terhet vállalnánk el, mint a meny
nyit elvállalni lehet, mi nem csak a magunk jól
létét, hanem az általunk képviselt milliókét, mi az 
országét tennők tönkre, (Helyeslés a bal oldalon) 
a mi tőlünk, t. ház, megbocsáthatlan könnyelműség 
és hazafiúi bün volna. 

De épen a mint ezen érzületeknél fogva 
nem szabad, politikai tekintetekből sem szabad 
hazánk anyagi jóllétét tönkre tenni. Emlékez
tetem a t. ház tagjait, bármely oldalán üljenek 
ÍB e háznak, — nem rég volt — midőn po
litikai tekinteteknél fogva hazánk minden sarka

latos jogainak feláldozása követeltetett tőlünk, mi 
e követelést visszautasítottuk. Azt hiszem, ma is 
vissza kell utasitnunk azon követelést, hogy ha
zánk anyagi jóllétét tönkre tegyük. Vissza kell 
utasítanunk nem csak azért, mert az anyagi jóllét, 
a népek boldogságának egyik föltétele, de vissza 
kell utasítanunk azért is, mert anyagilag elsat
nyult nemzet jogait se élvezni, se megvédeni 
nem tudja. (Helyeslés.) 

Én, t. ház, nem is birok oly magas színvo
nalra emelkedni, minőre a központi osztály t. elő
adója emelkedett, hogy mindenek előtt és minde
nek felett azt lássam, mi az, a mi ő felsége orszá
gai és tartományai érdekében szükséges, s csak 
ugy mellékesen érintsem, mi az, mit megbírunk. 
Én részemről is kész vagyok, a mit tenni lehet, 
megtenni mindent; de azt tartom, hogy első köte
lességünk arról vetni számot, mi az, a mit tehe
tünk. És ez nem csak reánk nézve kötelesség, ez 
kötelesség ép ugy a többi országok és tartomá
nyok népei irányában i s : mert ha az áll, a mi 
törvényünkben mondatik, hogy az ő jóllétök ösz-
szeroskadásával a mienk is összeroskad, állani kell 
annak is, hogy a mi jóllétünk összeroskadásával 
összeroskad az övék is. Ha tehát többet vállalunk 
el, mint a mennyit megbírunk, perczileg segithe-
tünk ugyan rajtok, de végre a magunk és az ő jól
létök összeroskadását eszközöljük. 

Egyébiránt, a mint ezen törvényjavaslat szer
kesztve van, meggyőződésem szerint ad az anynyit, 
a mennyi nem elég, és ad annyit, a mennyi sok. 

Tapasztaltam a múlt alkalommal, hogy a t. 
ház számokkal nem igen szívesen foglalkozik. 
(Halljuk!) Nem idézek részletes számokat ezen 
állitásom igazolására ; hiszen tudjuk azt mindnyá
jan ő felsége többi tartományai pénzügyminiszte
rének hivatalos nyilatkozatából, hogy ezen orszá
goknak, ha annyit adunk, a mennyi a javaslatban 
ajánltatik, a legkisebb számitással 40 milliónyi, 
de teljes valószínűséggel sokkal nagyobb defícit-
jök lesz. Már pedig azt tartom, hogy a mely ál
lamnak teljes béke idejében i ly nagy deficitje van, 
annak jólléte az összeroskadás ellen biztositva nincs. 
Tudjuk azt is az igen tisztelt pénzügyminiszter úr 
nyilatkozataiból, hogy azok szerint nekünk is 
több millió, de ha a számadatokat veszszük, való
sággal annál is, minta mennyit emiitett, több mil-
iónyi deficitünk lesz: adtunk tehát többet, mint a 
mennyit szabad és mint a mennyit megbírunk, s 
így saját anyagi jóllétünk öszszeroskadásának út
já t készítjük elő. 

Szomorú helyzet ez, t. ház, melyben csak az 
vigasztalhat, hogy okozói mi nem vagyunk. (He
lyeslés.) De nem lett volna más mód, csak egy, 
ezen segíteni, (Halljuk!) és ez egy mód: a terhek 
átvállalása előtt azoknak oly fokra leszállítását 
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eszközölni, ha máskép nem lehet, kamatreductio 
által is, hogy elvállalván mi azokból mindazt, a 
mit megbírunk, ö felsége többi országai és tarto
mányai a többit elviselni képesek legyenek. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) Ismerem, t. ház, e mód hát
rányait. Tudom, hogy csak a legnagyobb szük
ség esetében szabad alkalmazni; tudom az érveket, 
melyeket ellene fel szoktak hozni. De engedje meg 
a t. ház, hogy nem vitatva most azon nagy fon
tosságú kérdést, vajon lehet-e jogosan kívánni a 
szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy az 
elnyomatásuk ideje alatt tudtuk és beleegyezésük 
nélkül, elnyomatásuk czéljából felhalmozott állam
adósságok miatt tönkre tegyék hosszú időre, talán 
örökre, anyagi jóllétöket, csak azért, hogy azok, 
kik e kölcsönöket öntudatosan a népek szabadsága 
ellen adták, onnan kárt ne szenvedjenek; nem vi
tatva azon kérdést, helyes politika-e a népektől, 
mindannyiszor magokra vállalni a terheket, me
lyeket az absolut hatalom elnyomatásukra felhal
mozott: most ez alkalommal csak azt jegyzem meg, 
hogy mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben he
lyesebb lett volna a terhek leszállítását azok átvál
lalása előtt eszközölni. Ha azon terhek, mielőtt 
magunkra vállaljuk, leszállittatnak, a felelősség a 
kötelezettségek meg nem tartásáért és az abból 
eredő károkért illette volna azokat, kik felhalmoz
ták a terheket; mig most, miután a kötelezettsége
ket egyfelől ő felsége többi országainak népei és 
másfelől mi átvállaltuk — ha bekövetkezik azon 
időpont, melytől igen félek, de mely, meg va
gyok győződve, be fog következnivazon időpont, 
midőn az átvállalt kötelezettségeknek megfelelni 
nem fogunk tudni — a kötelezettségek nem teljesí
téséért erkölcsileg és anyagilag mi leszünk fele
lősek. (Ugy van! Élénk helyeslís a bal oldalon. Moz
gás a jobb oldalon.) Első esetben ugy állottunk 
volna, mint a kik a terhek nagyságát komolyan 
mérlegeljük, számot vetünk erőnkkel, felajánljuk 
teljes erőnket, hogy azzal a kötelezettségeknek 
teljes mértékben eleget tegyünk; de miután látjuk, 
hogy a terhek erőnket felülmúlják, ezt őszintén 
elismerjük, és csak annyit vállalunkát, a mennyinek 
meg birunk felelni. (Ménk helyeslés a bal oldalon.) 
Ugy állottunk volna,mint lelkiismeretes és számítani 
tudó nemzet. Mig, ha a kötelezettségek nem teljesié-
se későbben következik b e : vagy azt fogják tartani 
rólunk, hogy ámitani akartunk; vagy azt, hogy 
könnyelműek vagyunk : olyanok tehát, kik hitelt 
semmi esetre sem érdemelnek. (Ugyvan! a baloldalon.) 

Áttérve második czélomra, mely szerint azt 
tartom, hogy e törvényjavaslatot részletes vita 
alá venni most nem lehet , ennek indokolása 
igen egyszerű, és én ép u g y , mint minden 
más alkalommal, midőn a kiegyezkedés foly
tán követett eljárás iránt rosszalásomat kimondot

tam, kimondottam egyszersmind azt is — nem 
akarván csupán phrasisokkal élni — mely utat 
tartok én követendőnek: ép ugy itt is bátorkodom 
előadni, mit tartanék helyes eljárásnak. (Halljuk !) 

A törvény azt mondja, annyit vállalhatunk 
el, a mennyit megbírunk. Igen, de azt, mennyit 
birunk meg, nem az által tudjuk meg, ha megvizs
gáljuk, mennyi az államadósság összes terhe, ha
nem megtudjuk az által, ha pontosan számot ve
tünk országunk lehető jövedelmével, számot ve
tünk szükséges, ugy közösügyi, mint országos 
kiadásaival, és ezen szükséges kiadásokat azon le
hető bevételekből levonjuk: mert ezen levonás 
után ott maradt összeg fogja megmutatni, mennyi 
az, a mit az államadósság terhéhez felajánlhatunk, 
mert többet annál felajánlanunk nem lehet. (He
lyeslés a bal oldalon.) En, t. ház, meg vagyok győ
ződve, hogy ha nem tekintve azt, hogy az adó ma 
már oly nagy hazánkban — mikép ezt a t. pénzügy
miniszter úr, igaz, régebben, oly remekül előadta 
(Derültség)—hogy azt csak a tőke rovására vagyunk 
képesek fizetni; ha nem tekintve azt, mely roppant 
befektetésekre volna hazánk anyagi és szellemi 
érdekében szükségünk ; ha nem tekintve is azt, 
hogy ha a befektetéseket kölcsönök vagy kamat-
biztosítások utján fogjuk eszközölni, habár magamjis 
arról vagyok meggyőződve, hogy ezen befektetések 
későbbi időkben többszörösen ki fogják magokat fi
zetni, de kezdetben kiadásainkat tetemesen fogják 
növelni; ha mindezt nem tekintve, felajánljuk az ál
lamadósságok terhére mindazt, mi lehető jövedelme
inkből rendes kiadásaink levonása után fenmarad : 
ha ezt teszszük, és habár ezen összeg meggyőződé
sem szerint sokkal csekélyebb, mint a mi most 
ajánltatik : azt fogják mondhatni, hogy könnyel
műen bántunk hazánk vagyonával; de azt mond
hatni, hogy a politikai tekinteteket, a méltányos
ságot nem vettük figyelembe, az igazságnak még 
csak látszatával sem fogják. 

Épen azért, t. képviselőház, indítványozom an
nak kimondását: „A képviselőház addig, mig a ma
gyar korona országainak remélhető állambevételei
ről s előre látható ugy, közösügyi, mint saját állami 
kiadásairól,hivatalos, részletes és okadatolt kimuta
tásfolytán magának biztos tudomást nem szerzett,az 
államadósságok után elvállalandó évi járulék nieny-
nyisége fölött nem határozhatván, a szőnyegen le
vő törvényjavaslat részletes tárgyalásába jelenleg 
nem bocsátkozik, hanem oda utasítja a minisztéri
umot, hogy a föntemlitett kimutatást mielőbb ter-
jeszsze be." (Helyeslés balfelöl.) 

Meglehet, t. ház, azt fogják némelyek mondani, 
hogy én ez által nem akarok egyebet, mint a nagy
fontosságú kérdés megoldásását elhalasztani. É n 
részemről ezt határozottan visszautasítom; sőt egyé
ni nézetem alapján magamra vonatkozólag bátran 
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kimondom azt, hogy én ép ugy, mint bárki más, 
óhajtom, hogy mindazon még függő kérdéseket, me
lyekből hazánkra terhek hárulnak, melyek a ki
egyezési müvet — mint mondatik — be fogják tetőz
ni, minél előbb befejezhessük, hogy láthassuk már, 
mint állunk, hogy élvezhessük az igért boldogságot, 
tudhassuk mindenesetre, hogy mi az, a mit még 
tennüuk lehet és kell, hogy hazánk állami létét 
fentarthassuk, hogy hazánk jóllétét előmozdíthas
suk. De azért mind ezen tárgyakat is csak ugy kí
vánom elintéztetni, hogy ezek elintézésénél hazánk 
anyagi érdekei mindig szigorúan figyelembe vé
tessenek. 

Egyébiránt, ha az általam ajánlott javaslat 
elfogadtatnék is, nem vonna az hosszas haladékot 
maga után; sőt egyenesen kimondom, a t. minisz
tériumon áll, hogy a haladék igen rövid legyen. 

A múlt idők adatai kezeinél vannak; és fel nem 
tehetem a t. pénzügyminiszter úrról, hogy most, 
midőn az év vége közelget, a jövő évi budget szá
mára az ország1 bevételeiről és kiadásairól az élő

in 
munkálatok készek ne volnának; és a közösügyi 
költségek nagyságát is,ugy hiszem, nagy pontosság
gal meg fogná határozhatni, mert — azt gondolom — 
nincs senki, ak i kétkednék abban, hogy bármi fog 
is jövőben történni, a miben most a két miniszté
rium megegyezik, a delegatio azt elfogja fogadni, 
Az időhaladék tehát csak is néhán}^ napra*terjedne; 
és ezen rövid időhaladékért nagyon kárpótolna 
bennünket az. hogy mindazok, a kik a hazában 
velünk együtt az elvállalandó terheket viselni fog
ják, arról fognak meggyőződni, hogy ha nagy ter
heket vállaltunk is el, nem vállaltunk többet, mint 
a mennyit az ország megbir. 

Én tehát javaslatomat a t. ház figyelmébe 
ajánlom, fentartván magamnak, hogy azon esetre, 
ha az el nem fogadtatván, a h á z e javaslat részletes 
tárgyalásába bemegy, a törvényjavaslat azon pont
jaira megtehessem észrevételeimet és módosításo
mat. (Hosszas éljenzés a bal oldalon,) 

K e m é n y Gábor b . : T. ház! Egészen más 
szempont alá tartozik az államadósságok kérdése, és 
azon terheltetések, melyek a pragmatica sanctio 
folytán haramiának hazánkra. A külügy és a 
hadügy közös kiadásaiban hazánknak már ré
gibb törvényeinél fogva részesednie kellett ; 
most erre nézve a kérdés az volt: meghatároz
ni a részesedés módját, meg a részesedés hánya
dát, meg az évek azon szakát, vagy azon év-
cyclust, melyre az ország ezen terheltetés egy 
részét magára vállalja. Ellenkezőleg , az állam
adósság-ó t illetőleg, az országgyűlés többször kije
lentette, hogy az jogosan Magyarországot nem ter
helheti. Ugyanakkor, midőn ezt tette, és ugyan
akkor, mikor a törvényczikkbe is bevette azt, hogy 
Magyarország nem köteles jogi szempontból abból 

semmit elvállalni, mindig oda tette, hogy : politi-
' kai tekintetek miatt, a méltányosság határai kö-
j zött, hajlandó az államadósságok terheinek is bi-
1 zonyos részét, de már ezt nem mint hányadot, nem 
mint bizonyos évszakok szerint módosítandó ösz-

i szeget, de egyszer mindenkorra meghatározandó 
évi járulékot elvállalni, Nagyon természetes volt, 
hogy e szerint egészen különböző eljárást rendelt 
az országgyűlés az államadóssági terheket illető-

j leg, és a sanctio pragmaticán alapuló közös kiadá-
sokat illetőleg, azon bizottságnak, amely közelebb 

| Bécsben működött. 
Akkor, midőn az államadósság kérdése forog 

szőnyegen, mindig határozott kérdésül kell az 
• ember előtt állani: mi a méltányosság, mennyi 
1 az adósságok összes terhe, mennyi erővel bir a 
} birodalom két fele ezen teher hordására ? 

A mi a méltányosságot illeti, kétségkivül eb-
i ben igen fontos tekintet, hogy a birodalomnak két 
része minő vagyonossági viszonyokkal bir ; de 
igen fontos kérdés itt az is, micsoda természetök 
van azon adósságoknak, melyek köttettek. A mél
tányosság meg nem oldható anélkül, hogy a szám
tan mezejére is ne térjünk, és meg nem oldható 
anélkül, hogy a politikai szempontot tekintetbe ne 
vegyük. Pénzügyi kiegyezkedés, számtani rnive-
letek nélkül, képtelenség. A politikai szemponto
kat pedig nem magam találtam ki és nem ezen 
oldal találta fel: leghatározottabban és öntudato
san benne vannak azok az 186 7. 12. t. czikkben, 
mikor kimondatott az, hogy ámbár jogilag az 
államadóssági terhekből semmi sem illeti Magyar
országot, mégis kész azon határig, a meddig a 
maga tulterheltetése nélkül menni képes, a maga 
financiális önállósága, politikai jövője biztosítá
sának csorbítása nélkül. abból bizonyos részt el
vállalni. 

I Bocsánatot kérek tehát, hogy miután a 
számtan mezejéie is kell mennem, hogy e tekin
tetben biztos alapot kaphassak, habár ez némileg 
untató is lehet egy kevéssé, e tekintetben is igénybe 

: veszem a t. ház figyelmét. Vádoltattam közelebb 
' úgyis, hogy talán szándékosan akartam volna a 
i t. házat megnevettetni. Távol volt tőlem, hogy át 
akartam volna csapui azon régióba, melylyel vá
doltattam, ha nem is e teremben, de mindenesetre 
a nyilvánosság terén, a bal oldal egy általam is 
igen t. tagja és legelső humoristikusa által; távol 
legyen tőlem, hogy az Ő birodalmába akarnék át
csapni; de ha másfelől azon vádnak is tehetem ki 
magamat, hogy minden modur jó, csak az unalmas 
nem, és a számtan mezeje unalmas lehet: e tekin-
tetbenkény telén vagyoksaját egyéni felfogásom sze
rint tovább haladni, hogy ugy ne járjak, mint azon-
bizonyos molnár és fia, a kinek cselekvényee egy 

, szer az egyiknek, máskor a másiknak nemtetsztt. 
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A számtan mezején e kérdésnél fő elhatáro
zandó az, minő a monarchia két részének vagyo
nossági viszonya. Itt tudományos képpel áll elő a 
rendszer és azt mondja: nincs módszer, mely sze
r int ezt el lehetne határozni. Ha mathematikai 
pontossággal igényeljük az eredményt, akkor va
lósággal áll is ez; de ha nem mathematikai 
pontossággal várjuk azt, a mit — mint mondám 
— nem is lehet, de ha csak oly eredményt várunk, 
mely megfeleljen a gyakorlatnak, mely kielégítsen 
azon esetben, ha békülékeny szellemmel tekintjük 
a kérdést: akkor igen is kaphatunk e tekintetben 
helyes eredményt. Ugyan, kérdem, két jószág 
becsének meghatározására van-e tudományos mód
szer? Nincs; és mégis igen sokszor történt már 
igazságos és igazságtalan osztály ; és ha az osztály 
igazságos vagy igazságtalan volt, egyszerű észszel 
rá lehetett utalni. 

A kérdésre vonatkozólag állítom, hogy 
azon esetben, ha külön államoknak adórend
szere ugyanaz, ha azon államokban a politi
kai igazgatás és adóbehajtási módszer hasonlag 
megegyeznek: abban az esetben a befolyt jövedel
mek körülbelül egyenes viszonyban állanak ma
gokkal az államoknak vagyonosságával és adó
képességével. Nálunk pedig épen ez az eset volt. 
A birodalomban körülbelül ugyanazon adórend
szer volt. a behajtási mód és az igazgatás i-i meg
egyezett: tehát az eredményeknek is körülbelül 
viszonyosoknak kell lenniök. Elfeledek még egy 
feltételt, és ez az, hogy a kérdéses népeknek élet
módja is ugyanaz legyen. Mert, teszem, nálunk 
a dohány sokacska jövedelmet hajt, a mi onnan 
van, hogy nagy adó van rajta és a népnek arra 
szüksége van ; de ha ugyanitt a béthelre vagy az 
ópiumra lenne adó vetve, az semmit sem jövedel
mezne. A béthelre vagy az ópiumra vetett adó 
megint másutt jövedelmezhetne, míg ugyanott ta
lán a dohány semmiféle jövedelmet nem adna. 
Minálunk, mint mondám, körülbelül egyezik a nép 
életmódja a lajtántuliakéval : következésképen ha
tározott útmutatást képes nekünk adni, ugyanazon 
adórendszer és kezelés lévén, az eddigi adólista. 

Nem czélom egyes számokra hivatkozni azért, 
hogy bebizonyitsam azt, hogy a magyar korona 
országai inkább tul vannak terhelve adók által, 
mint ő felsége többi országai: mert egyes adattal 
szembe más adatot lehet állítni; és nem czélom az 
egyenes adókat venni fel vizsgálat tárgyául, a me
lyek, mint már bátor voltam közelebbről említeni, a 
zöld asztal mellett határoztatnak meg, és ha máské
pen be nem folynak, erőszakkal hajtatnak be. Az in-
direct adókat lehet e tekintetben leginkább útmuta
tóul venni föl. Azok ból kisül először, hogy Magyar
ország tul van terhelve; és másodszor az , hogy 
sokkal szegényebb, mint ő felségének többi orszá

gai. Hogy tul van terhelve, az kitűnik onnan, hogy 
a magyar korona országai közvetett adóinak összege 
évenkint fokozatosan fogyott, még pedig fogyott, 
akár jó volt az esztendő, akár nem. A számítási 
alapul vett hat esztendőben volt jó, volt rósz év ; 
tehát a jó esztendők átalán nem gátolák meg a 
közvetett adók fogyását. Egy évet kivéve, majd
nem egyformán fogytak azok. 1862-ben 50, 63-ban 
48, 64-ben 4 1 , 65-ben 37 millió volt a közvetett 
adókból a bevétel. 60-ban volt 49, 65-ben 3 7 
millió: szembetűnő a különbség. Miután Magyar
országot ezen idő alatt más nagy csapás nem érte, 
miután egyéb nem vitt ki belőle sok pénzt, mint 
a rósz esztendő és az adó, a rósz esztendő pedig nem 
tett lényeges válozást az adó apadásában; kény
telen vagyok ezt egyenesen az adók túlságos vol
tának tulajdonítani. 

A német-szláv tartományoknak közvetett adó
összege ezzel szemben, ugyanazon idő alatt, nem 
apadott, hanem valamivei növekedett. Ez összeg 
120 egész 130 millió között inog. Kérem jól meg
jegyezni, hogy mekkora ez adózási különbség, 
jóllehet a terjedelemre nézve majdnem semzni kü
lönbség sincs, s a népességet véve fel, az arány
talanság koránsem oly n a g y , mint az adózási 
viszony közt. Tehát míg ott növekedett az adó
képesség, itt apadott; ott nagyobb, míg viszont 
itt nagyon csekély. 

De egyéb adatok is vannak, melyek bizo
nyítják, hogy a német - szláv országok összesen 
sokkal gazdagabbak, mint a minők a magyar ko
rona országai. 

A mint a statistikusok állítják, ő felsége né
met-szláv tartományai gazdasági épületeinek becse 
körülbelül 400 millió, a magyar korona ország*aié 
100 millió forintra rug. Azt állítják továbbá a szak
avatottak , hogy a lajtántuli tartományokban az 
összes állampapírok értéke körülbelül 2000 millió, 
Magyarországon, mondhatnám, semmi. (Ellenmon
dás balfelöl.) 20millió — legalább szerintem— 2000 
millióhoz majd semmi. 

Itt szabad legyen figyelmemet arra is fordit-
nom,hogy ama 2000 m. értékű állampapír, teszem 
az idén, mintegy 100 millió jövedelmet, ad ; még 
pedig ama 100 milliónak egy része ezüst. A mos
tani év kitűnő év volt Magyarország számára, a 
mennyiben Magyarországon jó termés volt s egy
szersmind az európai rósz termések miatt a gabo
nának ára nálunk igen magasra emelkedett. Azon 
adatok szerint, melyek előttem leghitelesebbeknek 
látszanak, a kivitel Magyarországból ez évről 12 
egész 13 m. mázsa lehet. Ha már most a gabona 
árát 6 forintra teszszük, akkor ez adni fog 70— 
78 millió forintot: tehát ezen rendkívüli jó esz
tendőben is kevesebbet, mint nálok a rendesben. 
Tekintetbe kell pedig még itt venni, hogy míg 
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az ő jövedelemforrásuk olyan , melyet nem ér 
jég, eső, nem dér, a mely bizonyos mindig, ad
dig nálunk szárazsággal és egyéb elemi csapá
sokkal kell küzdeni. És még az is megérdemli 
figyelmünket, hogy Magyarországon jelenleg tul 
mértékben termeltetik a szalmás gabona, ug-y 
hogy a magyar gazda tulajdonkép némileg föld
jének tőkéjét költi, midőn akkora arányban ter
meszti azt, és későbben nem termeszthet annyit ; 
ott pedig az államadósságokon kivül száz meg 
száz másféle vállalat van , melyek biztos és nagy 
percentnyi jövedelmeket adnak. 

Látható mindezekből, hogy Magyarország 
kimutathatólag sokkal szegényebb, mint ő fel
sége többi államai. Ha szegényebb, akkor két
ségkívül sokkal nehezebben fogná hordhatni 
ugyanazon adópercenteket i s , melyek reá es
nének , mint ő felsége többi nem magyar or
szágai. Legyen szabad egy példát felhoznom. 
Ha felveszünk olyan egyént, kinek 100 fo
rint jövedelme van, ha 10 percent az adó, kény
telen fizetni 10 forintot; az, kinek 3000 forintjö
vedelme van, fizet 300 forintot. Bátran merem 
állitani, hogy mig az előbbi szájától lesz kény
telen elvonni a falatot, hogy azon 10 percentet 
apródonkint összegyűjtve fizethesse, addig az, ki 
3000 forintjövedelemmel bir, sokkal könnyebben 
összegyűjtheti az ettől fizetendő percentet oly té
telekből, a melyek nem nélkülözhetlen feltételei az 
életnek. Tehát ha Magyarország jogosan tartoznék 
is viselni azon terhet, a mely az államot összesen 
terheli, még azon esetben is, ha tisztán az adóbe
vételek szerint határoztatnék meg Magyarország 
részesedése abban, rajta igazságtalanság történ
nék. 

De meg az államadósságok között vannak oly tő
kék is, a melyek tisztán nem érdekelhetik Magyar
országot, mert ő felsége német-szláv országaira 
voltak fordítva. Ilyen például az úgynevezett daz 
és laudemial váltság, ilyenek oly tőkék, melyek a 
lajtántuli tartományokban ruháztattak be jövedel-
mes vállalatokba, p. o. vasutakba. Bizonyos tehát 
az is, hogy ezekért Magyarországnak az állam
adósságokban az ennek megfelelő összegig része
sednie semmi esetben nem kell. 

De ha azt kérdené tőlem valaki, mi te
hát azon összeg, melyet ennek fejében Magyar
ország részére előre le kell vonni? erre, meg
vallom , nem tudnék határozott feleletet ad
ni. A ki végig nézi azon tömkeleget, a melyet az 
összes államadósságok czimei képeznek, meg fog 
győződni azokból, hogy ott a biztos, pontos kivá
lasztás majdnem lehetetlen. Hivatkozom e tekin
tetben a tisztelt képviselő úr és országos küldött-
eégi tagra Grhyczy Kálmánra. (Derültség. Ghyczy 

Kálmán ellentmond.) El fogom várni, hogy megczá-
foljon e tekintetben és kimutassa, hogy lehetséges 
volna kimutatni ezen adóssági lajstromokból, me
lyek azon összegek, melyek Magyarországot meg-
illetik.De én ezt még eddig nem tudom, és ugy vet
tem észre, hogy képviselőtársam épen tüzetesen 
foglalkozott e kérdéssel és hosszas foglalkozás 
után jutott mindnyájunkkal együtt azon ered
ményre, hogy positiv, kikerekíthető összeg — hogy 
ennyi vagy annyi millió Magyarországot sehogy 
sem illetheti, mert Magyarországra egyátalán nem 
fordíttatott — ki nem mutatható. Alkudozás utján ha-
tároztatott meg — miután erre hajlandók voltak a 
birodalmi küldöttség tagjai, különösen a két kor
mányközbelépésére — egy 25 milliónyi összeg,mint 
oly praecipuum, mely előleg levonassék az ál
lamadósságok terhéből, mint a melyben Magyar
országnak egyátalán nem kell részesednie. 

Legyen szabad pár szót szólanom azon össze
gekről, melyeket az államadósságok évenkint az 
egész birodalom terhére rónak, és legyen szabad 
pár egyéni nézetemet elmondanom a körül, hogy 
mennyit bírnak el ő felsége nem magyar tarto
mányai és mennyit a magyar tartományok. 

Az összes évi teher, mint a számadások mutatják, 
körülbelül 145 millió. Ha ebből levonatik a fen-
ebbi 25 millió, marad még 120 millió. A meny
nyire a számításokat én értem, s a mennyire elő
leges számításokat hallottam, azon meggyőződésre 
jutottam, hogy Magj^arország és ő felsége többi 
tartományai összesen a pragmatica sanctión ala
puló terhek hordozásán és saját beligazitási költ
ségeik terhem kivül mintegy 100 millió terhet 
képesek hordozni. Itt van egy nagy hézag, mint
egy 22 millió, melyet se az egyik, se a másik 
fél nem bir hordani. De ezen 145 milliónyi összeg
ből megtakarítható mintegy 23 millió, még pedig 
a nélkül, hogy e miatt a birodalom hitelezői egye
nes károsodásról panaszkodhatnának: mert 23 
millió körülbelül azon évenkinti amortisatioualis 
összeg, mely arra való, hogy bizonyos évek során 
át fizettetvén, maga az államadósság terhe is le
törlesztessék.Ha ezt elgondoljuk,akkor már az éven
kinti teherösszeg körülbelül 97 millió lenne. Ma
gyarország ezen 9 7 vagy közel 100 millióból, — mert 
ennek egy része ezüstben fizetendő, és igy rá kel
lene tenni az agiokat — képes hordani mintegy 30 
milliót, sőt ennél valamivel többet is : és ezen szám 
fogadtatott el a birodalmi tanács küldöttsége ál
tal ; és ez az, melyet elfogadás végett nem ajánlani 
az országos küldöttségnek, nem találtatott czélirá-
nyosnak. 

Itt még némi tekintettel kell lennünk ő felsége 
nem magyar tartományainak pénzviszonyaira, s 
ebből az sülne ki, hogy ők akkora terheltetésnek 
mennek elébe, mely őket feneketlen deficitek ör-
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vényéberagadná, melyből előbb-utóbb az állam-
bankrot és az következnék, hogy miután megnyug
vást nem volna képes a kiegyezés szülni, ha mi 
hordani is képesek volnánk a terheket, ő felsége 
nem magyar országai azokat hordani képtelenek 
levén, folytonosan lesnék azon perczet, midőn azt 
megtámadhassák és fölforgathassák. 

Megvallom, hogy ily rémeseknek nem látom 
a viszonyokat. Az amortisationalis összeg elha
gyása mellett és Magyarország összegének elfoga
dása után, maradna 90 és egy pár milliónyi összes 
teher hordandó 6' felsége német-szláv országai ré
szére. Ugyanazon számitások szerint, melyeket lát
ni volt szerencsém, megvagyok győződve, hogy 6' 
felsége nem magyar tartományai körülbelül 70 
milliót képesek elviselni.Hogy ők e tekintetben majd 
hogyan segítenek magokon, hogy a 70-ról 90 millió
ig felmenjenek, azt nem tudhatom ; de, mint töké
letesen egyéni nézetemet kifejezhetem, hogy akár 
kamatreductio, akár más oly műtételek által, mint 
például az adóemelés által, melyre őket még min
dig képeseknek tartom, megszerezhetik magoknak 
a hiányzó 22—23 millió forintot, és akkor nálokis 
meg fog lenni az egyensúlyba jövetel. 

Nagyon természetesnek tartom azonban, hogy 
mi azon műtételekbe, a melyeket ezen egyezés 
von maga után, mint országgyűlés és mint Ma
gyarország egyátalán bele nem bocsátkozunk. Az 
amortisationak megszüntetésére nélkülözhetlen a 
conversio. E conversionál fogva nagyon természe
tesen egyszerüsittetnék a dolog, ha az államadós
ságok unificatioja hozatnék be. De nagyon he
lyesnek tartom, hogy se a felelősség terhét, mely-
lyel mindez jár, magunkra ne vállaljuk, se pe
dig az elj'árás módját, melyet e tekintetben követni 
kell, Magyarország ne vitassa, ne határozza el. A 
felelősség övék: ők rendezzék, ők intézzék az egész 
dolgot; a haszon is legyen övék,mely e rendezésből 
származni fog. Távol legyen tőlem, s azt hiszem, tá
vol van a képviselőháztól is, hogy a solidaritast az 
államadósságok kezelésében óhajtaná. De épen, 
hogy ezen solidaritas ne legyen meg, azt tartom 
helyesnek, hogy e tekintetben az elintézés egészen 
és csak reájok maradjon, és következőleg minden 
netaláni hasznok is, melyeket vonhatnak, és Ma
gyarország ne kívánjon azokból semmi részt. 

Mindezen feltételeknek, csekély felfogásom 
Bzerint, azon törvényjavaslat, mely jelenleg tanács
kozás alatt van, megfelel. (Ellenmondás a bal ol-
dalon.J^Nekem ez meggyőződésem. Megfelel a tör
vény követelményeinek, a mennyiben évi járadé
kot szab meg; megfelel, a mennyiben nem na
gyobb, mint a mekkora összeget magunk elbír
ni képesek vagyunk. (Ellenmondás r a bal oldalon. 
FölhiáÜások: Miből következteti ezt ?) Én magam nem 
fogok az ellenmondásra felelni, e tekintetben két

ségkívül legbiztosabb adatokat a tisztelt pénzügy
miniszter úr fog szolgáltatni. 

Mindezek következtében, mondom, én, mint 
ki azt hiszem, hogy mind a törvény követelményei
nek, mind a méltányosságnak megfelel a 29 millió 
és pár száz ezernyi öoszeg elfogadása, azt hiszem, 
hogy a részletes vita alapjául a törvényczikkely, 
mely ezt ajánlja, elfogadható. -

Bátor vagyok még pár megjegyzést tenni azon 
külön véleményre, mely tisztelt képviselőtársam 
és országos küldöttségi tag Ghyczy Kálmán által 
adatott be. (Közbeszólások: Tisza Kálmán!) Azon 
külön véleményről szólok, melyet Grhyczy Kálmán 
az országos küldöttség munkálatához csatolt, és ez 
után fogok Tisza Kálmán beszédére pár megjegy
zést tenni. 

Ghyczy Kálmán képviselőtársam hibásnak 
tartja azon összes munkálatot, melyet törvényczik-
kelybe foglalva, a minisztérium most már a ház 
elé terjeszt elfogadás végett, és melynek elvei az 
országos küldöttség munkálataiban le voltak téve: 
hibásnak azért, mert a bizottság véleményt mond 
az állam adósság kérdését illetőleg; hibásnak 
azért, mert a közös ügyek tárgyában hozott törv. 
czikket illetőleg elsőben még a birodalmi ta
nácsnak nyilatkozni kell; hibásnak azért, mert a 
kereskedelmi szerződés, a közvetett adókra, vám
ügy-, vasút-, pénzrendszer- és pénzlábra vonatkozó 
egyezményeknek ugyanazon időben kell a jelen 
országgyűlés elé kerülni, mikor ellehetne fogadni 
azon részesedés meghatározását, mely az állam
adósságból következik; és hibásnak tartja, mert 
nincsen kitisztázva azon adósságoknak összege, 
melyek Magyarországot specialiter nem illethetik. 

A mi azt illeti, hogy az országos bizottság
nak eljárása hibás azért, mert vélekedést mondott 
az államadóssági terhekben való részesülésre néz
v e : azt, megvallom, nem fogadhatom el. Én tudom, 
hogy a törvény egészen különböző' eljárást szab 
az egyik és másik kérdésre nézve a bizottság elé; 
tudom, hogy a quota kérdésében javaslatot 
tenni volt kötelessége; tudom, hogy a másikat 
illetőleg értekezletbe bocsátkozni volt feladata. De 
az értekezésnek eredménye miért nem lehetett volna 
vélekedés? És ez esetben épen az volt; hogy te
hát azt a t. ház elé hozta a bizottság, hibának nem 
tartom. 

A mi azt illeti, hogy eme t. javaslatot csak 
akkor lehet elfogadni, csak akkor lehet a t. háznak 
tárgyalni, mikor majd más törvényjavaslatok 
és egyezmények is már készen lennének: ezek 
tulajdonképen a minisztérium harmadik törvény
javaslatában ben vannak. Az ugyanis tulajdonké
pen nem pusztán kereskedelmi szerződés, hanem 
egy szerződési lánczola, mely igen sok nemzet
gazdasági kérdésre vonatkozik. Alapvonalai van-
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nak abban letéve vám-, posta-, pénz-, vasúti, 
kereskedelmi stb. szerződéseknek. 

Szerintem oly alaposan felelt különösen Ker-
kapoly képviselő társam arra, hogy veszedelem
nekvolnánk kitéve, ha mi elfogadnék azon t. 
czikket, mely a quota és államadósság megálla
pítását ajánlja, mig másfelől a lajtántuliakról 
nem halljuk, hogy mi nézetben vannak: hogy e 
tekintetben nem tartom szükségesnek válaszolni, 
annyival kevésbbé, mivel a miniszterelnök és a 
pénzügyminiszter urak leghatározottabban kifeje
zek azt, hogy a törvénynek nem csak szellemét, 
de utolsó betűjét is minden tekintetben készek meg
tartani, és meg is fogják tartani. 

Tisztelt képviselőtársam Tisza Kálmán meg
támadta a szőnyegen fekvő javaslatot, azt mond
ván arról, hogy solidaritast vállal az államadós
ságokat illetőleg. A solidáritás kimutatása végett 
egyes pontjaira hivatkozott a törvényjavaslatnak. 
Ezeket részletes tárgyalás alá nem veszem. Nem 
hiszem ugyan, hogy abból helyesen kiolvasható 
volna a solidaritas; annak megvitatása azonban in
kább akkorra való, mikor a részletes tárgyalásra 
kerül a sor. 

Azt mondotta továbbá, hogy a czél a könnyí
tés, a feltétel az, hogy többet ne adjunk, mint 
mennyink van; a törvényjavaslat azonban nem 
felel meg a czélnak s nem felel meg a feltételnek. 
Én, a mint bátor voltam felhozni, azt hiszem, hogy 
a czélnak is, feltételnek is megfelel. A czélnak 
megfelel, mert ez által képesek leszünk a kie-
gyezkedést létrehozni. [Felkiáltások: Ohó! Nem áll! 
Zaj.) De igen is, meggyőződésem, hogy a birodalom 
két része közötti feszültség meg nem szűnik addig, 
mig a pénzügyi kérdések végleg rendezve nin
csenek; a pénzügyi kérdéseknek végleges rendezése 
pedig nem történhetik addig, mig olyan alap 
nem találtatott, melyet tul is elfogadnak, és mi is 
képesek vagyunk elfogadni. Ennélfogva czélirá-
uyos, s a feltételnek is megfelel, mert nem ígérünk 
többet, mint a mennyit bírunk. Hogy a teher nem 
nagyobb, mint a mit hordani képesek vagyunk, 
erre bátor voltam néhány adatot hozni fel, s nem 
fogok többre hivatkozni, mert csakugyan unal
masak, a számtételeket nem szívesen szokták hall-
gatni. {Elénk felkiáltások a bal oldalon: De söt kér

jük! Halljuk a számokat! Zaj.) Részletekbe nem 
fogok bocsátkozni: tessék megnézni az eddigi 
számadásokat; s e számok összegéből kisül, hogy 
Magyarország beligazgatási költségein, s apragma-
tica sanctioból folyó terheltetésén kivül még mint
egy 30 milliót fog hordhatni. Tessék megnézni, 
hogy körülbelül az ország tiszta jövedelme 86—87 
millióra felmegy: ebből 25 millióba kerülhetnek 
a pragmatica sanctio féle kiadások, a beligazgatási 
költségek összesen mintegy 27—28 millióba. De 

én nem terjeszthetek budgetet elő és nem beszélhe
tek a részletekről; csak annyit mondhatok, hogy 
a ki tanulmányozza azon számokat, a melyek ke
zünkben vannak, azokból meríthet mindenki saját 
maga számára kellő adatokat. S ha ezek mellé 
kapcsolom még azon adatokat, a melyeket Bécsben 
volt szerencsém hallani, tiszta lelkiismerettel mond
hatom, hogy hitem szerint az összeg, melyet ma
gunkra akarunk vállalni, nem nagyobb, mint a 
mit hordani képesek vagyunk; és mint előre kije
lentettem, ez egyik fő feltétele annak, hogy Magyar
ország megnyughassék ezen összegben. (Ellen
mondások a bal oldalon, Znj.) A tisztelt képviselő 
úr a központi bizottság előadóját vádolja, hogy 
mindenek előtt s mindenek fölött azt tartja szem 
előtt, hogy mi van érdekében ő fölsége többi or
szágainak. Az igaz, hogy a központi bizottság elő
adója igen nagy súlyt fektet arra, hogy mi van 
érdekében ő felsége többi országainak; de kényte
len vagyok megjegyezni, hogy itt nekünk tökélete
sen egy az érdekünk azokéval, a mennyiben nekünk 
is, nekik is érdekűkben van a végleges rendezés. A 
végleges rendezés pedig lehetetlenség volt más ala
pon, mint azon közös alapon, amelyet ők elfogad
ni Ígérkeztek, sőt már el is fogadtak, mi is, csekély 
felfogásom szerint, ismételve állítom, bátran el
fogadhatunk. Magas politikai szempontok ép ugy 
kívánják ezt, a mint hogy megengedik azt a finan
ciális viszonyok. 

T. képviselő tárjam Tisza Kálmán kifejezte 
egyfelől azt, hogy a solidaritast egészen meg akarja 
semmisíteni. Magam is mellette vagyok. Solidari
tast nem akarok elvállalni az államadóssági tőkék 
terheit illetőleg. De másfelől, a mi legkellemetle
nebb lehet a solidaritasból, azt ajánlja, hogy vál
laljuk magunkra, s azt tegyük meg talán magunk. 
Mi lehet a legkellemetlenebb a solidaritásban ? Az, 
hogy együtt csináljunk bankrotot. Hogy ha együtt 
csináljuk a bankrotot, {Felkiáltás balfelöl: Nem 
együtt!) vajon nem annyit tesz-e ez, ha azt mondjuk: 
„Eszközöljetek oly viszonyt, mely szerint egyen
súlyba jöttök, akkor vállalunk el az államadóssági 
terhekből valamit!" vagy pedig ha azt mondjuk: 
Kényszeritünk titeket, hogy reducáljátok az adós
ságokat s azután osztozkodunk?" Ez tökéletesen 
mindegy, a morális felelősséget illetőleg. Hiszen 
ekkor a solidaritast épen azon tekintetben vállalnék 
el, a mi kétségkívül a legkellemetlenebb, ha t. i. 
akár azt mondanók, hogy kisebb kamaíot fizesse
tek, akár azt, hogy kevesebb tőke után fizessétek. 
Én más modorral vagyok hajlandó eljárni: nem 
Mnom, akár mit csináljanak is, csak kilátás legyen 
arra, hogy ők egyensúlyba jöhessenek; mi pedig 
csak annyit vállaljunk el, a mennyit elhordozha
tunk. Ezt az államadóssági tőkék miként rendezése 
körül való solidaritas kikerülését nem csak én óhaj-
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torn, de kötelességtd szabta mindnyájunknak a 
XI I . törvényczikk, és e mellett a kormány ép oly 
határozóiban állott, mint az országos küldöttség 
tagjai. 

Azt kívánja továbbá Tisza Kálmán képviselő
társam, hogy először részletes, pontos adatokat 
kapjon arra nézve, mi az, mit Magyarország megbír
hat, s csak azután járulhat ahhoz, hogy bizonyos ösz-
szeget, mint Magyarország évi járulékát az állama
dósságok terheihez, elfogadjon. Bátor vagyok meg
jegyezni, hogy a mit utána tesz, hogy ez kevés 
időt venne igénybe, ez nem áll , nem állhat. 
Bátor vagyok arra figyelmeztetni, hogy a mi pénz
ügyminisztériumunk még nem idősebb 8 — 9 hó
napnál. (Elénk derültség.) Ily rendkívüli viszonyok 
közt pedig 8 — 9 hónapi bevétel és kiadás ábsolute 
nem elegendő arra, hogy biztos tudomást lehessen 
s zerezni arról, mennyi a bevétel és mennyi a 
kiadás. A viszonyok rendkivüliségét két-három 
féleképen is lehet motiválni: előozör a politikai 
viszonyok átalakulásával; másodszor azzal, hogy 
az idén jó esztendőnk volt; harmadszor oly válto
zások tétetnek a beligazgatásban és különösen a 
nemzetgazdaság mezéjén, melyek kétség kívül igen 
nagyon lényeges változást fognak előidézni már a 
legközelebbi időben is Magyarországnak jövedel
meit és kiadásait illetőleg. Ezek következtében oly 
számítást, mely körülbelül approxiniative alapot 
nyújt az okoskodásra, lehet tenni; de nem lehet 
tenni olyat, mely tökéletes mathematikai pontos
sággal adja meg Magyarország pénzügyi jövőjét. 

Az már az előttünk fekvő számításokból látszik, 
hogy nagy deficitünk semmi esetre sem lehet. Ez 
a fő dolog. 

A tisztelt képviselő úr azon ellenvetése sem 
áll, hogy Magyarország adója oly nagy, hogy na
gyobb már nem lehet; pedig e törvényjavaslat el
fogadása esetében azt föl kellene emelni. Az adó 
nagysága relatív. Gazdag emher könnyebben 
fizethet nagyobb adót, mint a szegény. Ha 
Magyarország gazdagabb lesz. képesitve lesz 
a jelenleginél több adót is könnyen fizetni. 
Azon adóösszeg, melyet Magyarország jelenleg 
fizet, ábsolute épen nem páratlan nagy Európában, 
sőt alig van hasonló terjedelmű ország, mely ne 
fizetne nagyobb adót. (Fölkiáltások a bal oldalon: 
De annak kereskedelme van!) A baj csak onnan 
eredt, hogy maga az ország nagyon szegény. Ha 
tizszer annyi jövedelmem van, mint jelenleg, szí
vesen fizetek kétszer annyi adót, mint eddig. (Föl-
kiáltások a bed oldalon: Elhisz-zük!) 

Bátor vagyok még Madarász képviselőtár
sunk indítványára néhány megjegyzést tenni. Leg
elsőben is megjegyzem, hogy egészen elbámultam 
rajta, midőn indítványában némi fenyegetőzéssel 
találkoztam. Abban ugyanis határozottan az mon-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/7. V . 

datik, hogy mindenkit személy szerinti felelősség 
fog terhelni vagyonát illetőleg, a ki az osztrák 
kormány által tett osztrák adósságból valamit el
vállalni kész. Lehet, hogy e kitétel: „osztrák állam
adósság elvállalása" csak szójáték, mert itt osztrák 
államadósság elvállalásáról egyátalában nincs szó. 
(Derültség a bal oldalon. Fölkiáltások: Hát miről?) 
Itt csak évijárulék elvállalásáról van szó. Magam 
is ugy tekintettem, hogy az csak oly szókülönség, 
melyet tisztelt képviselőtársam talán a nélkül, hogy 

i figyelmezett volna, tett inditványába. Tehát nem. 
az a fő kérdés, hogy évijárulék-e vagy nem, 
de egyátalában lesz-e ezután Magyarország részé
ről bármi fizetendő az államadósságokért. És ismé
telhetem, hogy rendkívül elbámultam, hogy épen 
azon oldalról jött azon indítvány, mely szerint vi
gyázzanak azok, kik a terhet vállalni ajánlják, a 
mely részről oly rendkívül nagy mértékben lát
tam igénybe venni a vélemény szabadságát, és a 
melylyel, hogy teljes mértékben élnek, és hogy 
ezt a képviselőház a legnagyobb mértékben eltűri, 
annak élő bizonyítványa az. hogy ezen indítványt 
a ház nem fogadta egyébbel, mint nevetéssel. 

Bátor vagyok megjegyezni , hogy én az ab
ban foglalt fenyegetést nem tartom nag}7on ve
szedelmesnek ; de ha annak tartanám is, és meg
győződésem az volna, hogy Magyarországnak 
bizonyos mértékben részesednie kell az állam
adósságok terheiben, ha száz ördög állana is mel
lettem : meggyőződésemet kimondanám és nem 
venném rósz néven, ha más hasonlókig tenne. 

Megjegyzem még azt i s . hogy Madarász 
képviselőtársain indítványával, felfogásom sze
rint , egyenesen sértett egy törvényt, másod 
sorban pedig sértette az alkotmányosságunk alap
ját képező törvényeknek egész sorát. Sértette 
ugyanis azon törvényt , mely kimondja, hogy 

j Magyarország igenis fog részesedni az államadós -
j ságok terheiben évijárulék által, a mi határozottan 
benne foglaltatik a XII . t. ez. 54 és 55 szakaszai
ban. Sértette továbbá azon indítványa által má
sod sorban, az által, hogy e kérdést népszavazás 
utján intézze el az ország, alkotmányos állásunkat. 
Képviselőtársam ép ugy tudja, mint én , hogy az 
1791. és általa annyiszor idézett 1848. t. ez. szerint 
Magyarországot igazgatni, Magyarországon tör
vényt szolgáltatni és törvényt hozni csak a törvény 
értelmében törvény szabta módon lehet. Midőn 
indítványozza, hogy ezen rendkívül fontos kér
dést illetőleg — mellőztetvén a törvényes eljárás 
— egyenesen határozat utján mondja ki az or
szággyűlés, hogy népszavazásra hivatkozik: ezt 
határozottan oly indítványnak tekintem, mely 
Magyarország törvényes alapjogait, alkotmányos 
életét sérti. E tekintetben lényeges hasonlatot látok 
t. képviselőtársam és a Schmerling-Bach kormány 

43 
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esze járása közt. Azok ugyanis hasonlólag, vala- I az országos küldöttség tagjainak és tisztelt kor-
hányszor nem tetszett nekik valamely törvény, i mányunknak a kiegyenlítés nagy, nehéz és sok 
mindig kerülő utón akarták azt eltávolitni. Jele- | tekintetben hálátlan munkájánál és e törvényja-
sen Erdélyben egyenesen uj képviselőválasztási ; vaslat iránt megállapodásuknál a hazaszeretetet 
rendszert hoztak be, hogy annál inkább boldogul- és a haza nehéz állapotán való segités szol
jának Erdélynek a reichsratbba beerőtetésével. gált vezérül és irányadóul; mélyen meg va-
Mondom, lényeges hasonlatosságot látok Madarász i gyök arról is győződve, hogy az országos kül

döttség többsége és a minisztérium, midőn ezen 
előttünk fekvő törvényjavaslat iránt megállapod
tak', azon véleménytől voltak áthatva, hogy a je
len viszonyok között hazánkra nézve több előnyt, 
több igazságot és több méltányosságot az ő néze
tűk szerint kivivni nem lehetett. Ezért tisztelettel 
hajlok meg ezen hazafiúi törekvés előtt, habár a 
kivivott eredményben megnyugvást nem talál-

képviselőtársam és Schmerling - Bach kormánya 
esze járása közt. (Derültség a hal oldalon. Fölkiál
tások balról: Halljuk! Halljuk!) 

Nem szabad képviselőtársaim egyikéről sem 
feltenni azt. hogy más indokból, mint egyene
sen a haza iránti kötelességből tenne valami in
dítványt, és ezen indok felhozása benne is 
volt, ha jól emlékszem, azon beszédben, mely-
lyel Madarász képviselőtársunk indítványát aján- nék is. 
lot ta . Hiszem tehát, hogy pusztán meggyő 
ződése kényszeritette ezen csodálatos indítvány 
tételére; de ha nem volna ez, mi ítéletemnek 

Ennyit előre bocsátva, nem tartom szüksé
gesnek, azok után, miket Tisza Kálmán barátom 
elmondott, részletekbe bocsátkozni, és számokkal 

irányt ad, ha nem ez volna az, mi arra indít, hogy j mutogatni azt, hogy az előttünk fekvő törvényja-
ezt okul elfogadjam: egyszerű észjárásommal kény
telen volnék azt mondani, hogy ugy tűnik fel a 
dolog, mintha népszerüséghajhászás volna. (Hall
juk! Halljuk! balfelöl.) Ismeretes dolog , hogy az 
emberek átalában nem szeretnek fizetni, és ha a 
nagy tömeg megkérdeztetik, akar-e idegen kor
mány által tett adósságot fizetni, egyszerűen azt 
fogja felelni: nem. 

vaslatot miért nem tartom én a részletes vita alap
jául elfogadhatónak, elégségesnek látván részem
ről egyetlen egy kérdésre megfelelni. Vagyunk-e 
jelenleg azon helyzetben , hogy ezen törvényja
vaslat alapos bírálatába bocsátkozhassunk és meg
határozhassuk egész bizonyossággal, hogy a kö
telesség mértékén tul, a méltányosság alapján 
meddig haladhatunk jogaink, önállásunk sérelme 

Ezen indítványt tehát, mely határozottan a | nélkül és a nélkül, hogy az elvállalandó terhek 
12. t. cz.-be ütközik, mely politikai életünk szelle- j alatt hazánk ereje összeroskadjon?Én legalább, t. 

miével nem egyezik, határozottan visszautasítom ; 
de a minisztérium részéről előterjesztett törvény
javaslatot az államadósságok tárgyában a részletes 
vita alapjául elfogadom. (Helyeslés a középen.) 

Elnök: A mi Madarász képviselő úr indít
ványát illeti, mindenekelőtt azt tartom, a napi
renden levő tárgyat, t. i. a törvényjavaslatot kell 
tárgyalni. Ha a t. ház ezt elfogadja, mivel azon 
indítvány a törvényjavaslatnak épen ellentéte, 
önként következik, hogy a törvényjavaslat elfo
gadásával az indítvány magától megszűnik. Ha el 

ház, ezen helyzetben nem vagyok: ámbár azt hi
szem, hogy nem lett volna lehetetlen bennünket 
és az igen t. házat ezen kedvező helyzetbe hozni. 

Mélyen tisztelt képviselőtársam Deák Fe-
rencz a67-es bizottság 5-ik ülésében, midőn épen 
az államadósságok kérdése tárgyaltatott, a többi 
között Grhyczy Kálmán képviselőtársunknak így 
válaszolt: „Másik észrevétele a t. képviselő ur
nák (Ghyczy Kálmánnak) az volt, hogy szoro
san meg kell vizsgálni, melyek és mily neműek 
az adósságok, mire fordíttattak, és azokból egyik 

nem fogadja a t. ház a törvényjavaslatot, akkor j vagy másik országra minő investitiok tétettek? 
jőne az indítvány napirendre. Azt hiszem ugyan, hogy a mint egyik képviselő-

S i m o n y i LajOS b .: T. képviselők! Én azt I társunk is megjegyezte, most már azt, hogy a föl
hiszem, Madarász képviselőtársam indítványa 
egyúttal tárgyalandó ezen törvényjavaslattal és a 
központi bizottság előadásával: azért azt hiszem, 
hogy minden képviselőnek joga van ezen indít
ványhoz is hozzászólani. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Midőn 
ezen komoly tárgyban felszólalok, a mely tárgy 
a legnyugodtabb keblet is szorongató aggodalom
mal tölti el, mindenekelőtt azon meggyőződése
met kell kijelentenem , mely engem ezen kérdés
nek, legalább részemről való megoldásánál vezérel. 

Meg vagyok ugyanis arról győződve, hogy 

vett adósságok mire mindenre lettek forditva, SZÍ 
rosan kinyomozni nem lehet. De vannak mégis 
oly beruházások, melyek világos nyomokat hagy
tak és talán ki is számithatók. Mindezekre nézve 
tisztába jőni és a tárgy fölvilágositására szolgáló 
adatokat összegyűjteni s

segyik föladata lesz a két 
ország küldöttségeinek és minisztériumainak: és 
ezek a megállapodási javaslattal együtt , mint 
egyezkedési adatok, az országgyűlések elé fognak 
terjesztetni." (Hatás.) 

T. ház! Azok, kik a 67-es bizottság tagjai 
voltak, jól emlékezhetnek, minő kedvező hatást, 
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gyakorolt e nyilatkozat, ugy szólván biztositást, 
és ennek tulajdonitható főleg, hogy akkor a vita 
tovább fűzése félbeszakadt. És én gondosan ke
restem az országos küldöttség jegyzőkönyveiben s 
azok kapcsában velünk közlött kimutatásokban a 
felvilágosító adatokat; de minden siker nélkül. 
Ezen adatokat várom én, t. ház, és kérem a tisztelt 
minisztériumtól, és azt hiszem, hogy ezen kérésem 
az általam most emiitett biztosítás és hazánk jelen 
viszonyai által teljesen indokolva van. 

Összesen 29 millió százötezer forintot kell az 
államadósságok fejében évi járadékul fizetni, és 
ezen összegből 11 millió hétszázötvenhat ezer fo
rintot érczpénzben. 

Ez teljes erejében levő nagy, gazdag bi
rodalomnak kevés, erejéből egészen kiszivaty-
tyuzott országnak nagyon sok. 

Hol itt a mérték, t. ház ? és mi mutathatná 
meg nekünk, mi a sok, mi a kevés ? Megmutat
hatná ezt nekünk az általam most emiitett adatok 
hiányában saját jövedelmeink ós költségeink biz
tos ismerete; de fájdalom, ez adatoknak nem va
gyunk birtokában, és most arról kell határoznunk, a 
miről igy és most határozni lehetetlennek látsza
nék előttem, ha nem tudnám, hogy ez már csak 
nem eldöntött ténv. 

A halhatatlan emlékű gr. Batthyány Lajos
nál 1847-ben tartott ellenzéki értekezletek egyi
kén azt hallottam báró Eötvös Józseftől (Halljuk !) 
hogy „a hó annál tisztább, minél mélyebbről vesz-
szük azt." Mélyen vésődtek keblembe ezen akkor 
is gyönyörrel hallgatott szavai a szónoknak; és 
én ezen találó szép hasonlatosságot azóta is gyak
ran, láttam és látom a közéletben megtestesítve, 
főleg midőn igazságokról, különösen midőn szá
mokra fektetett igazságokról volt és van szó. 

Az igazság igen ritkán úszik a felszinen, és 
minél mélyebben nyulunk utána, annál tisztábban 
jutunk birtokába. így van ez különösen a 
számokkal, ezen megtestesült igazságokkal. A 
mélybe kell hatolnunk a jelenben is. t. ház, hogy 
tisztába jöjjünk az adatokkal és főleg, hogy meg
találjuk azon világitó szövétneket, mely bennün
ket ezen cháoszi félhomályban csak némileg is 
útba igazítson. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A most említett adatok hiányában hol talál
hatok ily kutatásokra biztos tért , a melyen csak 
némi sikert is várhatnék? Itt van, t. ház! saját 
helyzetünk: ezt biztosan ismerjük, itt nem kell 
minden adat után a felszínen kapkodni. Minél 
mélyebbre nyulunk, annál tisztább, habár annál 
keseritőbb adatot találunk arra, hogy szegényekké, 
csaknem koldusokká lettünk a 18 évi mostoha 
atyáskodás alatt. Engedje meg t. képviselőház, 
hogy b. Kemény Gábor képviselőtársam példáját 
követve, statistikai adatokkal mutassam ki ezen 

állitásomnak. habár mindnyájan által mélyen ér
zett valóságát. 

Ez alkalommal, minthogy épen az előttem 
szdló képviselőtársamra hivatkoztam, engedje meg 
hogy feleljek többek közt egy állítására. Azt 
mondta a t. képviselő úr a többek közt, hogy 
„nem hiszi, hogy az államadósságokra vonatkozó 
törvényczikkekben a solidaritas csak legkevésbbé 
is ki volna mondva." Ha jó i fogtam föl, ezt mon
dotta. Ez volt argumentumai közt az én felfogá
som szerint a legfontosabb, fontos különösen azért 
mert megczáfolni lehetlen, mert a hit terén meg
szűnik a bizonyításnak minden lehetősége. (De-
rül'ség.J 

Az általam emiitett statistikai adatokra áttérve, 
tudjuk, hogy a földmivelés képezi hazánknak leg
nagyobb tőkéjét: ezt kell különösen emelnünk, 
ennek jövedelmezését előmozditanunk; és ezen 
czél elérésére legfőbb tényezőkül szolgálnak a 
gazdasági intézetek. Es mikép állunk ezen gaz
dasági intézetekkel ? 

Ugy a keszthelyi, mint a debreczeni gazda
sági intézetek a fejlődés küszöbén vannak. tehát 
ott állanak, a hol legnagyobb mérvben veendik 
igénybe a haza részéről a segélyezést. És niiké-
pen dotáltainak ezen intézetek? 

Az 1868-ik évre tervben levő költségvetés 
szerint, a mennyire nekem arról némi tudomásom 
van, a debreczeni gazdasági intézet részére körül
belül 5/4 évre csak 11,000 frt hozatnék javaslatba. 
Ugyanott a földmivelési iskolára csak 5000 frt. 
Ezen gazdasági intézetnél csak 4 ösztöndíj hozatik 
javaslatba 200 írtjával, mi'összesen 800 frtra megy. 
A földmivelési iskolában négy 50 frtos ösztöndij 
tétetik javaslatba, ez : 200 frt. 

A keszthelyi gazdasági intézetben a gazda
sági osztályban a 67-ik évi költségvetés volt 
10,998 frt, a jövő 1868-ik évre 11,550 frt volna 
tervezve. A földmivelési iskolában ugyanott 1867. 
volt 3221 frt, a jövő évre 3959 frt van tervezve. 
Az ösztöndijak épen ugy terveztetnek, mint a de
breczeni intézetben. 

A magyar-óvári gazdasági intézet a cs. kor
mány által állíttatott föl, azonban a szükséges 
költségek ugy az örökös tartományok, mint Ma
gyarország jövedelmeiből födöztettek. Híre jár, 
hogy ezen intézet rövid időn áttétetik az örökös 
tartományokba: azonban megeshetik, hogy ez a 
pénztárunkat a tett beruházásokért illető rész min
den megtérítése nélkül fog történni. Ezen inté
zetre évenkint 43,600 frt fordittatik, midőn ha
zánk ilynemű intézeteire alig 17 —18,000 frt tor-
dittatik. És miután a szükséglet jelentékeny ré
szét az ottani gazdaság jövedelme fedezi, a hiányla-
28,000 írtban is az állampénztárból fedeztetikt 
Csupán egy vegytani laboratóriumra 18,000 ír. 

43* 
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hozatott javaslatba, tehát több, mint akár melyik I 
gazdasági intézetünk egész évi költségvetése. 

Vonhatnék még párhuzamot, t. képviselőház, 
a hohenheimi gazdasági akadémia és a hazánk
ban levő gazdasági intézetek között, hol a kis Würt-
temberg 354 D mértföld területével, alig 2 millió 
lakossal és csak 17 l | a millió évi bevétellel 18000 
frtot áldoz évenkint a gazdasági akadémiára és a 
földmivelési iskolára, tehát annyit , a mennyi a 
hazánkban levő gazdasági intézetek egyikének 
költségvetése. És ez által tette és teszi a württem-
bergi kormány azon akadémiát világhírűvé, és 
általa az országot virágzóvá. 

És miként állunk, t. ház, a szellemi tőkék örög-
bitésénél ? A nevelési ügy terén sokkal kedvezőbben 
mutatkozik a jövő évre a mozgalom: mert miga bécsi 
kancellária költségvetése szerint a folyó évre vallási 
és nevelésiczélokracsak 162,575frt.tétetettjavaslat-
ba, és annyi fordíttatott is azonczélokra, nem számít
ván ide a vallás- és tanulmányi alapokból eredt bevé-
telt, mely magában 1,578,56.7 frtrarug, addig az igen 
t. cultusminiszsterium költségvetése főbb vonásai
ban a következő: a Királyhágón innen vallási és 
közoktatási szükségletekre 121,000, a Királyhágón 
tul 333,000, a kpzpontí kiadások 146,000 frtnyi 
összeg-ben tétetnek k i : ezenkívül átalános müve-
lődési czélokra 133.000, népnevelési czélokra 
210,000, segélyezésekre 418,000, összesen761000 
frt. A fentebbi összeggel 1,361,000 frt: tehát sok
szorosan több, mint a folyó évi költségvetés. A 
jelen évihez viszonyítva tehát sokkal kedvezőbb 
arány reménye 411 előttünk. De ha tudjuk, hogy 
hazánkban jelenleg csak mintegy 13000 népiskola 
van, holott tekintettel népességünkre és különösen 
a községek számára, legalább 20000 népiskolára 
volna szükségünk ; ha tudjuk, hogy a nevelési czé
lokra fordított költségekből, például Ausztriában 
fejenkint és évenkint csakis 6 kr. jut, a pápai 
birtokban évenkint csak 7 kr., míg a maroknyi 
Württembergában fejenkint és évenkint 31 kr. 
fordittatik nevelési czélokra: lehetlen el nem ös-
mernünk, hogy még azon esetben sem állanánk az 
átalános műveltségi igények színvonalán, ha az 
átalam elősorolt tételek megkétszerezése, sőt sok
szorozása is az igen t. cultusminiszter urnák tehet
ségében és hatalmában állana. 

De hogy maga a t. cultuszminiszter úr is mé
lyen érzi azon állapot súlyos voltát, mely az ő tár-
czájára is aggasztólag nehezedik, kitetszik a töb
bek között egy válaszleiratból, melyet legközelebb 
a pesti nemzeti tomaegyléthez intézett. Nem szo
kásom a t. képviselőházat fölolvasásokkal fárasz
tani; azonban ez jelen helyzetünk megvilágítására 
nagyon szükséges levén, méltóztassanak megen
gedni , fel fogom olvasni. (Halljuk!) „Jóllehet telje
sen áthatva a tornaegylet létezésének szükségétől, 

óhajtanom kell, hogy működését nehezítő minden 
körülmények lehetőleg elhárittassanak, és hogy sa
ját helyiséggel bírva állandó tornacsarnokot épít
hessen : azon kérését mindazálal, hogy az állandó 
tornahely szerzése és tornacsarnok építésének czél-
jára a közalapítványokból 30 ezer forint rendel
kezése alá bocsáttassék, teljesíthetőnek nem talá
lom. A közalapítványi alapok átalában — elte
kintve anyagi állapotuk mostohaságától — már 
különös rendeltetésöknél fogva sem vehetők igény
be rendeltetésöktől elütő czélokra, s igy a torna
egylet segélyezésére sem, kivéve talán a tanulmá
nyi alapot, m e l y ^ tornaegyletével némileg rokon 
czélokat követ. Ámde épen a tanaimányi alapra 
haramiának és várnak, a tanügynek folyamatban 
levő rendezése folytán, oly súlyos terhek, hogy 
még a már fenálló intézeteknek a jelen kor kívá
nalmai színvonalán leendő fentartására sem leend 
— az államtól igénybe veendő tetemes segélyezés 
nélkül képesítve. Ily körülmények közt nem 
kétlem, megnyugvással fogadandjá a tornaegylet 
abbeli kijelentésemet, hogy addig, mig a tanulmá
nyi alap hivatásszerű kötelezettségeinek is egye
dül állami segély által megerősödve felelhet meg, 
a tornaegylet czéljainak ezen alap segedelmével 
előmozdítása azon igények és óhajok egyikét képezi, 
melyek teljesülése jobb időkre marad fentartva." 

Csak azért hoztam fel a t. cultuszmiszter úr 
ezen válaszleiratát, hogy ez által is megvilágosit-
tam a helyzetet. At . cultusminiszter úr nem szorult 
arra, hogy érzelmeinek más legyen tolmácsa, an
nál kevésbbé arra, hogy azt én teljesítsem ; azon
ban nem fojthatom el abbeli meggyőződésem 
kijelentését, miszerint az igen t. cultuszminiszter 
úr ezen válaszleiratot bizonynyal fájó szívvel irta 
alá: mert jól ismeri hazánkban a tornaegyletek
nek ugy honvédelmi, mint nevelési s más tekin
tetben is hasznos és szükséges voltát, és mert lel
kén fekszik, mint talán közülünk senkinek jobban, 
a népnevelés ügyének minden ága. 

Tudnék én, t. ház, fölolvasásokat tartani más 
minisztériumoknak is ezzel hasonló rendeleteiből. 
Azonban ez alkalommal nem kívánom a t. ház 
figyelmét fárasztani. 

A mi a közlekedési minisztérium költség
vetését illeti, az sem áll kedvezőbben, mint 
a cultuszminiszteriumnak az oktatási és vallá
sos czélokra vonatkozó költségvetése. 1854-től 
1861-ig a hazai országutak fentartására fordított 
költség évről évre emelkedőben volt, és csaknem 
egész 3 millióra növekedett; azonban 1861-től 
kezdve folyvást apadásnak indult az, és jelenleg 
már az egy millió forint alatt áll .• holott ha 
hazánk legszigoruabb igényeit veszszük is te
kintetbe, az utak legalább 3 milliót igényelnének. 
De még ezen összegnél sem lehetne megálla-
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podnunk és legalább 6 millióig kellene ezen össze
get felvinnünk, mivel szakértők kiszámítása sze
rint .legalább ennyi szükséges a hazánkban lévő 
országutak fentartására és a hiányzók kiépítésére. 
A vizek szabályozásáról nem szólok és nem a vas
utak- és csatornákról, melyek kiépittetéséré leg
közelebb 60 milliónyi kölcsön szavaztatott meg. 
Hogy országutaink 1861 óta oly feltűnően alá-
sülyedtek, ennek legfőbb oka a pénzhiányban 
keresendő. (Egy szó a jobb oldalon: Nem áll!) Meg
várom annak bebizonyítását, hogy mi áll tehát ?. 
Igenis, a pénzhiányban keresendő ezen ok. mi- ; 
vei az utak fentartására és kiépítésére szükséges 
anyagok árát az olasz- és csehországi harczme-
zők elnyelték. 

Szólhatnék még a többi minisztériumok költ
ségvetéseinek ide vonatkozó részéről is; azonban 
időnyerés tekintetéből mellőzni kívánom azokat; 
csupán a t. honvédelmi miniszter úrét fognám még 
megemlíteni, ha nem kellene óvakodnom egy bi
zonyára neki is fájó hur megpenditésétől, t. i. hogy 
nincs hadseregünk, tehát e tekintetben nincs is 
költségvetése. Azonban van mégis. t. képviselő
ház, két nemzeti intézet, mely a honvédelmi ügy
gyei és a honvédelmi rendszerrel együtt hangosan 
és epedve kiált hozzá segélyért : az egyik a kór
házzá átalakított Ludovicea akadémia, mely 18 
év óta gúnyoltatik magyar katonai nevelő in
tézetnek (Helyeslés a bal oldalon) és mely egy mil
lió 600,000 frtot tevő alapítványa mellett sem 
lesz képes a honvédelem érdekeinek és a haza 
igénveinek megfelelni: továbbá a magyar királyi 
testőrség intézete, mely a jövő évi katonai sche-
matismusba már felvétetett ugyan, honnan 18 év 
óta száműzve volt, azonban ezen nevezetes meg
jegyzéssel: „Errichtet im Jahre 1867." (Derültség.) 
A boldog emlékű Maria Terézia kegyeletes intéz
kedése és a nemzet áldozatkészsége ezen megjegy
zéssel, ekkép lőn a históriából, legalább a katonai 
schematismus szerint, kitörülve. Ezen testsőrség áll 
jelenleg egy kapitányból és 4 törzstisztből, össze
sen öt tagból! Nem kétlem, hogy ő felsége ezen 
testőrsereget, s azzal kapcsolatban levő intézetet 
visszaállítani szándékozik, különben az nem nyerte 
volna vissza régi helyét, legalább a katonai schema-
tismusban. Nem kétlem azt se, hogy honvédelmi 
miniszter úr ezen két katonai intézetet is felveszi 
a jövő évi költségvetésbe, igen természetesen a kö
zösügyi költségekből reánk eső részbe leendő be
számítással; dehogy a meglevő alapitványon kivül 
nagyobb dotatiokban részesíthetné ezen intézeteket, 
olyanokban, melyek a honvédelmi rendszernek és a 
haza igényeinek megfelelnének, ezt legyen szabad 
egyelőre kétségbe vonnom. 

Tömérdek más statistikai adattal szolgálhat
nék még annak bebizonyítására, t. ház, hogy szegé

nyek vagyunk, hogy erőtlenekké levénk; de miért 
mutogassak olyan dolgokat, melyeket a t. házban 
mindenki, az országban pedig minden gondolkozó 
ember érez, ismer és tud? Ne adja Isten, hogy be
következzék — félek pedig, hogy be fog következ
ni — hogy midőn a jövő évi költségvetés ezen ház
ban tárgyalás alákerül, és midőn egyik vagy másik 
tételt, akár a honvédelem, kereskedés , akár a ne
velés, közgazdaság, vagy igazságügy érdekéből a 
tervezetben foglalt tételnél feljebb emelni óhajta
nánk, e rideg ellenvetéssel fogunk találkozni: nem 
lehet, mert a közös ügyekre fordítandó és állam
adóssági összegek minden tovább terjeszkedést 
tiltanak. (Mozgás.) 

Bocsánatot kérek a tisztelt miniszter uraktól, 
hogy talán sebeket érintettem, melyek, tudom, ná-
lok is, nálunk is, folytonosan fájnak, folytonosan 
véreznek; de a sebek betakargatásával nem gyó
gyítjuk azokat. (Helyeslés.) Meg kell mérnünk a 
sebek mélységét, meg kell vizsgálnunk azok alak-

ját, és csak akkor nyúlhatunk a sebek gyökeres 
orvoslásához. (Helyeslés.) 

Hisz a t. miniszter urak sem érezhetik mago
kat rózsás ágyakon, (Derültség) midőn látják, hogy 
mielőtt a tárczájok részére legszigorúbban kiszámí
tott összeg, és a haza igényeinek megfelelő szük
séglet csak részben is biztosíttatott volna, már 
eleve oly intézkedések történtek a közös ügyekre 
fordítandó költség elfogadásával és az államadós
ságoknak elvállalásával, melyek a miniszter urak 
tárczái részére szükséges előleges biztosítást már 
eleve lehetetlenné teszik. (Helyeslís.) Azonban meg
lehet, hogv a t. miniszter urak biztosítva és igy 
meg vannak nyugtatva e tekintetben. Ám akkor 
kérjük, oszszák meg velünk ezen megnyugtató ér
zést . terjeszszék elénk a jövő évi költségvetést, 
mutassák ki ezen hazának jövedelmi forrásait; és 
ha mi ezekből megnyugvást fogunk meríthetni : 
biztosithatjuk a t. minisztériumot és a túlsó oldalt, 
hogy mi az államadósságok megszavazásánál bi-

I zonynyal nem leszünk fösvények. 
Tisztelt képviselőház ! Minden családban anya

gi és gyakran erkölcsi bukást idéz elő, midőn a 
gyermekek nem ösmerve a szülők csekély anyagi 
állapotát, nagy vagyonhoz mérve teszik költe-
kezésöket. í g y van ez egy ország háztartásában 
is. Azért nem szabad, t. képviselőház ! a nemze
tet egy pillanatig is illúzióban tartanunk, nem sza
bad biztatnunk a nemzetet, hogy majdan kifejtvén 
erejét, virágzásba hozván gazdaságát, kereskedé
sét, igazán elviselhetőkké lesznek a jelenleg elvisel-
hetleneknek látszó terhek. (Helyeslés.) 

Nem szükséges a tisztelt házat arra figyel
meztetnem, hogy az ilyen biztosításokban való 

. csalatkozások minő különféle, de mindenesetre 
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szomorú következéseket szoktak szülni, melyeknek, 
ha bármelyike állana is elő, elég arra, hogy ha
zánk szebb jövőjében vetett hitünk megrendüljön, 
hogy ne mondjam, összedőljön. 

Én, t. ház, az államadósságok egy részének 
elvállalásánál nem csak a kötelesség, hanem még 
a méltányosság méi'tékén is tul, a lehető legszél
ső vonalig hajlandó vagyok elmenni; de a 
méltányosság ezen érzülete nem vihet ben
nünket annyira, hogy ugy tegyünk, mint azon 
családapa, ki vagyonának egész jövedelmét, szom
szédja nejének lába elé teszi, sőt annak kedveért 
még a tőke értékét is csökkenti, mig odahaza a 
kialudt tűzhelynél mezítlábas gyermekek, kenyér 
és nevelés után esengve, borulnak a kesergő édes 
anya kebelére. {Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallás és közoktatás 
Ügyi m i n i s z t e r : Nem volt szándékom e vitában 
részt venni, főkép az átalános vitában nem; mi
után azonban t. barátom épen most végzett beszé
dében kegyes volt általam sok év előtt elmondott 
szavakra hivatkozni, mintegy felhíva érzem maga
mat a nyilatkozásra: annyival inkább, mennyivel 
inkább át vagyok hatva az előttünk fekvő kér-
késnek fontosságától, mennyivel inkább érzem 
azon roppant felelősséget , melyet mindannyian 
magunkra vállalunk, kik ezen kérdésben nyilat
kozva, annak akár egy, akár más módon elhatá
rozására befolyunk : mert ugy vagyok meggyő
ződve, hogy ezen kérdés megoldásától függ hazánk 
jövője, legalább hosszabb időre; és mert épen 
azért polgári jogaim legbecsesbjének tartom azt, 
hogy e fontos ügyben nyilatkozván, előadhassam 
azon okokat is, melyek engem arra birnak, hogy 
e törvényjavaslatot, mint tárgyalási alapot, elfogad
jam, és elveit magaméinak valljam. 

Előttem szólott igen t. képviselőtársunk em
iitette hazánk sokféle szükségeit, és azon aránylag 
csekély eszközöket, melyekkel azoknak fedezésére 
rendelkezünk. Azt hiszem, ezekre nézve senki sem 
fog neki ellenmondani. Egyiránt meg vagyunk 
győződve, hogy ha a birodalom államadósságainak 
fedezésére azon évi járulékot elfogadjuk, melyet a 
törvény ajánl, egy nagy, egy igen súlyos terhet 
vállalunk magunkra. Tudjuk, hogy ezen tehernek 
elvállalása kétségkívül akadályoztatni fog hala
dásunkban, és épen miatta sokról, a mit egyiránt 
buzgón óhajtunk, le kell mondanunk, ha csak egy 
időre is, azért, mert a kellő pénzforrások jelenleg 
hiányzanak, s azért osztozom azok nézetében, kik 
azt hiszik, hogy főkép jelen helyzetünkben, a te
her elvállalásánál tőlünk a legnagyobb óvatosság 
kivántatik. 

De, hogy ezt tegyük, nem elegendő, ha csak 
az elvállalandó teher nagyságát és azon érdekeket 
veszszük tekintetbe. melyeknek kielégítésében e 

teher elvállalása által akadályoztatunk; de szük
séges , hogy még azon kérdés iránt is tisztába 
jöjjünk : vajon maga a tehernek elvállalása meny
nyiben szükséges saját érdekünkben? és azon ér
dekek, melyek a súlyos teher elvállalására birnak, 
nem sürgetőbbek-e azoknál, melyek e teher 
elvállalása által háttérbe szoríttatnak ? {Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

E kérdés az, melynek megoldásától határoza
tainknak függni kell: mert ha a teher elvállalása 
nem szükséges, ha az legfontosabb érdekeink felál
dozása nélkül elkerülhető, akkor ezen teher elvál
lalására nekünk jogunk sincs. (Helyeslés a bal 
oldalon.) í g y állítván fel a kérdést, nem tartom 
elégségesnek, hogy csak épen a kérdést magát és 
az egyes, vele legközelebb összefüggésben álló tár
gyat vegyük tekintetbe; hanem hogy az ut iránt, 
a melyet ^követnünk kell , eligazodjunk, szük
ségesnek találom, hogy egész helyzetünkre terjesz-
szük ki figyelmünket. 

S mit találunk abban'? I elfogásom szerint hely
zetünkben két dolog van, a mely váítozhatlan, s 
melyet épen azért kiindulási pontképen kell elfog
adni : az első azon viszony, mely az ország- és a feje
delem között létezik; a második tényleges állásunk. 

Azon viszonyt, mely az ország és fejedelme 
közt létezik, egyaránt felbonthatatlannak ismerjük 
valamennyien, s így ennek megváltoztatása bizo
nyosan senkinek nem lehet szándokában. 

A dolgoknak tényleges állását megváltoz
tatni nem áll hatalmunkban. (Jobb felöl: Ugy 
van!) És ha a dolgoknak tényleges állását te
kintjük : akkor meggyőződünk, hogy először 
Eui'ópának jelen állása nem olyan, mely mel
lett biztosan számithatnánk békére, mely mel
lett nagy convulsioktól biztositva érezhetnők 
magunkat; meggyőződünk másodszor, hogy ge
ográfiai helyzetünk olyan, melynek következé
sében bármi nagyobb átalakulás történjébEuró-
pában, ennél hazánk semleges nem maradhat; 
meggyőződünk harmadszor, hogy a jogeszméknek 
teljes fölzavarása mellett, mely Európa politikájá
ban irányadó, minden állam s minden ország nem 
históriai jogának alapjára, hanem csak tényleges 
hatalmára támaszkodhatik; meggyőződünk ne
gyedszer, hogy Európában kevés kivétellel csak 
nagy államok léteznek, melyek nagy nemzetisé
gekre alapíttattak ; meggyőződünk végre , hogy 
Magyarország , bármennyire kikerekitett ha
tárokkal bírjon is egyfelől és bármennyire egy 
érzet és hazafiság lelkesítse minden polgárait, ki
terjedésre és számra nézve nem elég hatalmas, 
hogy ezen országra nézve kivánatosnak, sőt szük
ségesnek ne kellene tartani azt, hogy biztos és 
állandó szövetségről gondoskodjék, melyre egy 
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nagyobb európai összeütközés esetében biztosan 
számíthat. 

Azon összeköttetésnek, mely Magyarország 
és a fejedelem közt létezik, és a melyet felbonthat
lannak tartunk, szükséges következése az, hogy 
felbonthatlannak kell tartanunk azon összekötte
tést is, melyben ő felsége lajtántuli országaival 
állunk; s a dolgok tényleges állásából meggyőző
dünk, hogy Európának jelen helyzetében ezen 
összeköttetés reánk nézve nem csak nem káros, ha
nem valósággal előnyös is. (Helyeslés.) És ebből vi
lágosan az következik: hogy azon állás, melyet azon 
politikai egész, mely a magyar birodalomból és ő fel
sége többi országaiból a közös védelemre alakult, 
hogy azon állás, melyet a birodalom Európában 
elfoglal, reánk nézve közönyös nem lehet; és hogy 
fontosabb érdekünk alig gondolható, mint az, hogy 
azon felbonthatatlan viszony, mely köztünk és ő 
felsége többi országai közt létezik, az igazság alap
jára fektetve biztos és olyan legyen, mely mindkét 
részt kieíégiti. Mert ha egy részről felbonthatlannak 
tartjuk ezen összeköttetést, melyben ő felségének 
lajtántuli országaival állunk ; ha ezen összekötte
tés létezése reánk nézve lehetetlenné teszi, hogy bár
mily eseményeknél másszövetségre támaszkodjunk; 
ha ezen összeköttetés fentartására áldozatokat, 
nagy áldozatokat hozunk, és azon ügyekre, melyek 
hazánkat és a birodalom lajtántuli országait közö
sen érdeklik, befolyást és pedig tetemes befolyást 
biztosítottunk magunknak: akkor az öszbirodalom-
nak állása reánk nézve közönyös nem lehet,; akkor 
az, hogy e birodalom feladatának megfeleljen, 
hogv az mint erős és híitalmas állam álljon fen 
Európa más nagy államai közt. reánk nézve nem 
idegen érdek, hanem a szó legszorosabb értelmé
ben saját érdekünk. (Elénkhelyeslés a jolb oldalon.) 
Ha pedig ez áll, tisztelt ház —• engedelmet kérek, 
ha tán doctrinair módon szólok, már 30 év előtt 
is szememre hányták ezt nekem, s e hiba utoljára 
egyike azon hibáknak, melyek a korral nem ja
vulnak — (Halljuk! halljuk!) ha az áll, hogy az 
öszbirodalomnak, azon birodalomnak, mely a ma
gyar birodalomból és a lajtántuli tartományokból 
álló államok összegéből alakult, ha e birodalom
nak európai állása és hatalma reánk nézve fon
tos : abból szoros logikával az következik, hogy 
minden oly kérdésnél, mely nem csak minket, 
hanem a birodalom lajtántuli részeit is érdekli, sőt 
az öszbirodalom állására befolyást gyakorol, nem 
csak azon befolyást kell venni tekintetbe, melyet 
a kérdéseknek egy vagy más módon elhatározása 
hazánkra gyakorolna , hanem tekintetbe kell 
venni azon befolyást is, melyet ily határozataink 
a lajtántuli részekre, sőt egy egész birodalom ál
lására gyakorolnának. És a kérdés, mely előttünk 
fekszik, kétségen kivül ezek közé tartozik. 

Ismétlem, én az ajánlott évi járuléknak elfo
gadását Magyarország részéró'l a legnagyobb ál
dozatnak tartom, melyre képesek vagyunk. Senki 
nem fájlalhatja nálamnál inkább, hogy ezen áldo
zat miatt sok oly javítások eszközlésére képtele
nekké válunk, melyeket egyaránt kivánatosaknak, 
sőt szükségeseknek ismerünk, s melyeket most ké
sőbbre kell halasztanunk. Meg vagyok győződve 
arról is, hogy szigorúan és tisztán a jogot véve 
föl, ezen terheknek elvállalására kötelesek nem 
volnánk. 

De, t. ház, méltóztassék visszagondolni az ál
lamadósságok felett folytatott egész tárgyalásaink
ra 1861-től kezdve, midőn a magyar törvényho
zás először késznek nyilatkozott részi venni azon 
súlyos terhekben, melyek a monarchiának másik 
felére nehezednek, utolsó nyilatkozatainkig. 

Soha a törvényhozás a tehernek elfogadását, 
mint kötelességet, nem ismerte el ; soha nem kétke
dett azon, hogy nagy terheket vállal magára; és 

\ ha ezen teher elvállalására mégis késznek nvilat-
j kozott, ezt, mint világosan kimondta, csak azért 
I tévé, hogy a birodalomnak túlsó része azon súlyos 
: terhek alatt össze ne roskadjon, melyeket egy ro-
j szül intézett kormányrendszer reája nehezített, és 
: hogy annak következtében a mi és az őjóllétök e gy-
, iránt ne szenvedjen. Magára vállalta ezen terheket : 
j nem, mert magát arra kötelesnek érezé, nem má-
' sok kedvéért, de, mert ezt saját érdekünkben szük

ségesnek tartotta; és kérdem, ha mellőzve a poli
tikai szempontot, csak azon szoros összeköttetést 
tekintjük is, melyben financiális és átalában minden 
nemzetgazdasági viszonyunk a birodalom lajtántuli 
részének financiális és nemzetgazdasági viszonyai
val állnak : tagadhatjuk-e, hogy ezen tehernek el
vállalása most is épen saját legfontosabb érdekeink 
tekintetéből válik szükségessé ? 

Méltóztassék meggondolni, mily következé
seket szülne, kizárólag hazánk jóllétét véve tekin
tetbe, ha országgyűlésünk oly valamit határozna 
el, mi által a lajtántuli országos összes pénzviszo
nyai átalános convulsion mennének keresztül'? A 
járulék, melynek elvállalása kivántatik, nagy és 

| súlyos; de bármi nagy a teher, kiszámítható, és áldo-
I zatunkat számokban kifejezhetjük. De a ki azon kö

vetkezéseket tudná kiszámítani, melyeket ily pénz-
; convulsio épen Magyarország anyagijóllétére elő

idézne, ki azon károkat számokban ki tudná fe-
; jezni, melyeket nemcsak a lajtántuli országokra, de 

hazánkra is, egy állambanqueroutenak kimon-
i dása maga után vonna: oly számoló nem létezik. 

És azért erős meggyőződésem, hogy bár mi 
í nagyok legyenek is az áldozatok, melyeket, az 
| ajánlott járulékot elfogadva, magunkra vállalunk; 
1 bár mily fontosak legyenek azon javítások, melye-
I ket ezen járulék elvállalása miatt későbbre kell ha-
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lasztanunk : csak azt teszszük, mit tőlünk saját ér
dekünk kivan, mit épen saját érdekünkben szük
ségesnek tar tunk, hogy a birodalom pénzbeli vi
szonyainak felbontását elhárítva, hazánkat meg
óvjuk azon következésektől, melyek ebből reá ha
rám olnának. 

Nem tartom szükségesnek, hogy azon statis-
tikai adatok czáfolására, melyeket az előttem szóló 
felhozott, más statistikai adatokkal álljak elő. 
Hiszen mivel ezen statistikai adatok csak azt iga
zolják, hogy országunk helyzete a jelen pillanat
ban igen szegény, minden statistikai adat, melyet 
felhozhatnék, csakugyan azt fogná igazolni. Sze
génységünk fokára nézve lehetnek különböző 
vélemények; a szegénységnek létezését nem fogja 
tagadni senki, ugy mint azt sem, hogy hazánk 
épen azon rendszer következésében sülyedett eny-
nyire, melyen az utolsó 18 év alatt átmentünk. 

De ha elismerem is, és, meg vagyok győződve, 
hogy financiális tekintetben igen szomorú helyzet
ben vagyunk, jelenleg nem osztozhatom azoknak 
nézetében,kik azt hiszik,hogyha a kormány és azok, 
a kik vele e részben egyet értenek, jövőre nézve 
reményekkel kecsegtetik magokat, puszta ábrándok 
után indulnak. A föld, t. ház. melyen Magyarország 

áll, ugyanaz marad : kiterjedése nem lesz nagyobb -
a nép szintén az marad : nem leszünk számosabbak. 
Csak egy uj tényező jön hozzá : azon tényező, 
mely kis, kopár , rósz éghajlat alatt fekvő szige
tekből a világ első birodalmát alkotta; (Elénk tet
szés és helyeslés) azon hatalom, mely az Atlanti 
oczeánon tul a jövő legóriásibb államát alkotja; 
azon hatalom, mely a svajczi sziklák között vi
rágzó népet állított elő; azon hatalom, mely a 
tengertől el birta sajátítani tulajdon hazáját: a sza
badság ! (Fölkiáltások a balon: Hol van ? Zajos he
lyeslés és taps a jobb oldalon) É s , t. ház, hogy 
azon terhet, melyet, midőn lánczokat viseltünk, alig 
bír tunk. ha lánczaink nem lesznek, nem birjuk 
elviselni, (Zajos tetszés a jobb oldalon.) a ki nekem 
ezt mondja; hogy nem nyervén semmi ujat, nem 
találván uj arany aknákra, csak a szabadságot biz-
tositván magunknak, (Zaj. Fölkiáltások balfelöl: 
Hol van f Élénk helyeslés a jobb oldalon) ak inekem 
azt mondja, hogy ez által előnyt nem nyertünk : 
annak azt fogom felelni, hogy a költő ő és nem én, 
mert az egész világtörténet mellettem tanúskodik. 
(Zajos tetszés, éljenzés és taps a középen) 

E l n ö k : Hétfőn folytatjuk a tárgyalást. 
Az ülés végződik d. u. 1 °/4 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutatfatnak : PulszkyFerencz j elentése az Edelspaeherféle éremgyüjteményró'l ; a brassói ipar- és keresked. 
kamra kérvénye a hadsereg hazai felszerelése iránt; Tassy Józsefé 1848/9-beli kárai pótlása iránt ; Weisz János panasza az első ma
gyar sóáruló társaság ellen. Szavazás a pénzügyi bizottság tagjaira. Csiky Sándor interpellálja a kormányt az ujonezozás előkészí
tése iránt, mire a kormány felel. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József b., Lónyay Menyhért, Mikó j 
Imre gr., Wenckheim Béla b. \ 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét a tegnapelőtti jegyző úr fogja vezetni, 
a szólani kívánók neveit szintén a tegnapelőtti 
jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

" Horvá th LajOS j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 7-én tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Pulszky Ferencz úr az Edelspacher
féle éremgyüjtemény tárgyában jelentését beadta. 
Nem tudom, hogyan méltóztatik a t. ház e felől in
tézkedni. Eredetileg a kérvényi bizottság tárgyalta 
ez ügyet. Oda tétessék-e át, vagy pedig tárgyalási 
napot tüz ki a ház ? 

P u l s z k y FerenCZ: T. ház ! Miután az ügy 
a kérvényi bizottság utján került hozzám, azt 
tartom, a kérvényi bizottsághoz kell visszatenni; 
de a dolog fontossága miatt fel lehetne szólítani, 
hogy figyelemmel legyen iránta. 

B ó n i s S á m u e l : Szerintem nem azt kell ha
tározni, mert ilyesmit határozni nem lehet: a kér-




