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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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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-
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vényi bizottságnak minden tárgy iránt figyelemmel 
kell lenni; hanem talán figyelmeztetni lehetne a 
kérvényi bizottságot, hogy előleg vegye föl. (IIs-
tyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ugy tétetik át Pulszky 
Ferenez jelentése a kérvényi bizottsághoz, hogy az 
soron kivül és minél hamarabb adja be róla véle
ményes jelentését. 

Brassó város ipar- és kereskedelmi kamarája 
a hadsereg felszerelését a hazai iparosok által kéri 
eszközöltetni. 

Tassy József, bács-bodrogmegyei Ada mező
város lakosa és 1848—9 évi város birája, a jószá
gán és vagyonán 1848/9-ben okozott károkat pó
toltatni kéri. 

Weisz János szatmári lakos az első magyar 
sóáruló társaság által az ország tetemes kárára űzött 
visszaéléseket és zsarolásokat, valamint ezen tár
saság által ellene elkövetett szerződésszegés és ká
rosítás megtérítését tárgyazó iratát figyelembe 
vétetni és kellő intézkedést kér tétetni. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

A pénzügyi bizottság megválasztása levén 
napirenden, méltóztassanak szavazataikat beadni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa a képvi
selők névsorát, kik szavazati jegyeiket beadják.) 

E l n ö k : A szavazatok összefognak számíttat
ni s annak idejében az eredmény ki fog hirdet
tetni. 

Csiky képviselő úr interpellatiot kivan intézni 
a miniszterelnök úrhoz. 

Csiky Sándor: T. ház! A miniszterelnök 
s egyszersmind honvédelmi miniszter úrhoz bátor 
vagyok egy kérdést intézni. (Halljuk! Halljuk!) 

Az időszaki sajtó tudósításaiból köztudomású 
dolog, hogy honvédelmi miniszter úr a törvény
hatóságokhoz oly rendeletet küldött, melynek 
erejénél fogva a következő 1868. évi ujonczozásra 
az összeírásokat, egyszersmind az ezzel járó elő
készületeknek megtételét megrendelte. Én azon 
törvényből, a mely jelen évben hozatott, jelesen a 
67-diki országgyűlésnek 9-dik törvényéből ugy tu
dom, hogy a 48 ezer ujoncz megszavazása kizárólag 
és egyedül a 6 7-ik évre történt, abban a tekintetben 
pedig hogy a kormány az 1868-diki ujonczozás 
érdemében rendelkezéseket tehessen, ujabb meg
határozás a törvény részéről nem adatott. Ez ok
ból kérem és kérdem a miniszter urat, méltóztassék 
felvilágosítást adni, micsoda jogalapon s micsoda 
felhatalmazásnál fogva rendelte meg a megyékben 
azon ujonczoknak összeírását, a mely ujonczok 
még ekkoráig a törvényhozás által megszavazva 
nincsenek, s hogy fognak-e adatni vagy megsza
vaztatni, még a jövő" dolga? 

KÉPV. H. NÍPLÓ. 1865/,. v. 
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E kérdésemet írásban is bátor vagyok benyúj
tani. (Felkiáltások : Föl kell olvasni!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa az inter
pellatiot :) 

„Minden népek és nemzetek csak addig s 
azon esetben tekintethetnek szerintem önálló, füg
getlen állami élet kellékeivel bírni, a mig, s a med
dig kormányzati elidegenithetlen joguknál fogva, 
mind pénzökkel mind verőkkel, minden idegen 
befolyás nélkül korlátlanul, saját nemzeti érdekök 
szerint szabadon rendelkezhetnek. Hazánkban a kö
zösügyes törvénynek a többség általi elfogadásá
val, fájdalom, ezen őseink által vérözön áldozatá
val is sértetlenül fentartott közjog megesorbittatott; 
de még a folyó évi 12-ik t. ez. 12. és 13-ik §-ban 
is fentartatott a hadügyre nézve annyi, hogy a ma
gyar nemzeti hadseregnek időnkinti kiegészitését 
és az ujonczok megajánlása jogát, a megajánlás 
feltételeivel ós a szolgálati idő meghatározásával, 
ugy szintén a védelmi rendszer megállapításával 
vagy átalakításával együtt, a magyar országgyűlés 
beleegyezésétől és elhatározásától függőnek jelen
tette ki. Ezen jogalapon ajánlott a magyar törvény
hozás a folyó évben a 9-ik t. czikkben meghatáro
zott feltételek alatt 48 ezer ujonezokat meg ; ámde 
ezen ujonczajánlás a jelen évnél továbbra épen 
nem terjesztetett általa ki, se ennek a jövő 1868. 
évre is történendő kiterjesztésére a kormányt meg 
nem hatalmazta soha. Hogyan s mi alapon történ
hetett tehát ennek ellenére az, hogy ezen, a magyar 
hazatörvényhozásánál nyíltan s határozottan fentar
tott nemzeti jog sérelmével honvédelmi miniszterel
nök úr a megyei törvényhatóságokhoz, nevezetesen 
az időszaki sajtó tudósításai szerint Szatmár, Győr, 
a horvátországi s alkalmasint több megyékhez is a 
18 5 2 Vet 7 sz- a^att oly tartalmú kormányrendeleteket 
küldött, a melyek szerint érintett törvényhatósá
gok a jövő 1868. évi ujunczállitás czéljábőlaz illető 
hadkötelezettségi összeírások s előkészületek meg
tételére köteleztetnek a nélkül, hogy ez érdemben 
a törvényhozástól meghatalmazást nyert volna, és 
így van-e akarata a magyar országgyűlésnek a 
jövő évben is ezen egyik legterhesebb véradó áldo
zatát újra meghozni vagy sem, ugyan azon törvény
hozástól irányt adó utasítással birna. Ezen kér
désre nézve tehát miniszterelnök, egyszersmind 
honvédelmi országlár úrtól, tájékozásomul szolgá
landó felvilágosítandó feleletet tiszteletteljesen ké
rek." 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Ha jelenleg itt kezemnél volna azon rendelet, 
melynek kibocsátása miatt méltóztatott kérdést 
intézni a tisztelt képviselő úr, rögtön válaszolnék 
rá. De mivel nincs i t t , s én kénytelen vagyok 
azon rendelet szövegét felolvasni, hogy állításai egy 
részét megczáfolhassam, holnap leszek szerencsés a 
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hozzám intézett interpellatiora válaszolni. Arról 
azonban addig is biztosítom a tisztelt képviselő 
urat, hogy ama rendeletben a nemzet független
ségének veszélyeztetését egyátalában senki sem 
fogja találni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirenden van az államadósságok 
után elvállandó évijárulékról szóló törvényjavas
lat tárgyalásának folytatása. 

Radics Ákos jegyző: Hunfalvy Pál! 
Madarász Józse f : A házirendre hivatkozva 

szabad legyen figyelmeztetnem a tisztelt házat, 
hogy az eddigi gyakorlat szerint egymás után az 
ellenvéleményü szónokok következnek. Meglehet, 
nem jól, de ugy emlékszem, hogy ez az eddigi 
gyakorlat szerint így töstént. (Felkiáltások: A mi
nis ter soron kivül is szólhat!) Ha e rend áll, kér
ném, méltóztassék a következő szónokot az ellen
véleménynek közöl felszólitni. 

Elnök: A szólásra följegyzett képviselő urak 
közöl legutoljára Várady Grábor úr szólott, még 
pedig a törvényjavaslat ellen, mert az utána szólt 
cultusminiszter úr nem volt följegyezve, s mint 
miniszter nem is számitható; most tehát a törvény
javaslat mellett följegyzett szónokok közöl kell a 
sorban következőt felhíni: ez pedig Hunfalvy Pál 
úr. (Helyeslés.) 

H u n f a l v y P á l : T. képviselőház ! Mindnyá- j 
junk előtt mint egy eszménykép ugy lebeg Ma- j 
gyarországnak jólléte, hatalma, fejlettsége. Ez esz- i 
ménykép valósításán törekvő háromféle nézet fej- I 
lett ki itt, mióta tanácskozunk e házban. Az előt
tünk lévő törvényjavaslatra nézve is e nézetek sze
rint alakultak és alakulnak a vélemények. A 
szélső balnak nézete azt vallja, hogy Ma
gyarországnak kiegyezkedésre nincs szüksége 
(Ellenmondái a szélső bal oldalon). hogy a 
kiegyezkedés jogfeladással j á r ; azért ellenezte 
azt , és ellenzi folyvást a folyamatban levő 
kiegyezkedést, a melyben nagy veszedelmet 
lát, hogy többet ne mondjak. E nézetből, ugy 
látszik nekem, foly Madarász képviselő urnák 
indítványa is , mely szerint szavaztatni kel
lene az ország összes területén lakó adó-fizetőket, 
akarnak-e és mennyit elvállalni az osztrák állam
adósságokból. Ez indítvány, tekintve az előttünk 
lévő törvényjavaslat nagy fontosságát, nem csak 
természetesnek, de szükségesnek is látszanék, ha 
alkotmányos lehetetlenséget nem követelne. 

Ugyanis nem csak átalános alkotmányos el
vek szerint, hanem világos törvényeink szerint is, 
a képviselőháznak nincs joga a népre hivatkozni. 
Ez jus majestaticum reservatum, a melynél fogva 
csak ő felségének van joga az országgyűlésről a 
szavazókra hivatkozni. Es ő főlségének sincs joga 
ugy hivatkozni a szavazókra vagy választókra, 
hogy velők törvényt vagy határozatot szavasztas-

son: merfc a szavazók mindenütt csak választanak 
törvényhozókat, de sehol nem hoznak törvényeket. 

Miután tehát országunk világos törvénye, jele
sen az 1848-diki törvény IV. czikkének 5. §-a 
szerint, a képviselőháznak nincs joga magát elosz
latni és a választókra hivatkozni: tehát addig, mig 
mi képviselők vagyunk, kötelesek vagyunk ezen 
törvényjavaslatra is igennel vagy nemmel szavazni. 
A szélső balnak nézete szerint, mely az egyes
séget vagy kiegyezkedést nem helyeselheti, nem 
lehetne elfogadni ezen törvényjavaslatot, mely oly 
roppant terhet mér reánk. Es én szívesen szavaz
nék vele, ha azok nem ijesztenének vissza, kik 
hazánkon kivül hasonlóképen nem helyeslik ezen 
kiegyezkedést. És kik azok, kik hasonlóképen 
kárhoztatják ezen egyességet ? A kik Magyaror
szág önállását gyűlölik. Nem azért kárhoztatják 
ezek a kiegyezkedést, hogy jogfeladással jár, ha
nem inkább azért, hogy visszaszerezi a jogokat. 
De minthogy ezek épen olyan véleményben van
nak a kiegyezkedésre nézve, mint ezen oldal, azért 
én ez esetben sem szavazhatnék vele. 

A középső balnak nézete elejétől fogva az 
volt (Halljuk /), hogy nem kellett volna oly mohón 
neki menni a kiegyezkedésnek, hogy még várni 
is lehetett volna: mert azt állítja ezen nézet, hogy 
ha kevésbbé mutatjuk ki a minden áron kiegyez-
kedni akarást, tán kevésbbé súlyos feltételek alatt 
történhetik meg a kiegyezkedés, s ha még'vártunk 
volna, talán a közel jövendő oly viszonyokat fejt ki 
Európában, melyek közt Magyarország az 1848-iki 
törvényeket teljes épségokben szerezheti vissza. 

Ezen nézet is azt állítja, hogy akiegyezkedés 
ugv, a mint történt, rósz, esnem sokára mutatkozni 
is fognak káros következései az 
csak jóllétére, hanem jogaira nézve is 
felöl.) Azért jó eleve tiltakozik a felelősség ellen, 
mely őt nem érheti. (Fölkiáltás balf<löl: Ki tiltako
zik'?) És mivei az államadósságok után járó terhek 
elfogadása nem következik a pragmatica sanetio-
ból: már ezen terhek bármi részben való elfo
gadása i s , ezen nézet szerint, ama veszélyes kö
vetkezések egyike, a melyeket az elsietett egyez
kedéssel magunkra vonunk. Azonban én ugy va
gyok meggyoződve, mert láttam, tapasztaltam, 
mint mindnyájan láttuk és tapasztaltuk : hogy nem 
csak nem sietve, de nagy nehezen sikerült a ki
egyezkedés, és sikerült, a külső események nyomá
sa mellett is, egyedül ő felségének személyes elha
tározásánál fogva. El nem fogadni ezen alkalmat, 
annyi lett volna, mint a birodalom fölbomlására 
építem politikánkat. Ez pedig ellenkeznék nem csak 
a pragmatica santioval és feliratainkkal, hanem 
ellenkeznék saját valóságos érdekeinkkel is, me
lyek a történelmi fejlődés eredményei. Nekünk szö
vetségesre vagyon szükségünk. A pragmatica san-

országnak nem 
[Ugy van .'bal-
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ctio határozza meg, kik szövetségeseink. A jövő 
történeteket nem tartjuk hatalmunkban, ez igaz; 
de annyi is igaz, hogy nem áll érdekünkben szö
vetségesünk gyöngülését óhajtani. Tökéletesen meg 
vagyok győződve, hogy a középső bal nézete nem 
építi politikáját a birodalom bomlására; ámde ar
ról is meg vagyok győződve, hogy semmiféle szó
noklat e házban nem birta volna elfojtani azon 
meggyőződést Európában, hogy csakugyan a bi
rodalom bomlására építjük politikai jövőnket , 
ha vissza találtuk volna utasítani a kedvező alkal
mat. És az abbeli európai közvélemény bizonyára 
nem kedvező a magyar korona érdekeinek: és ime 
ez lett volna első bizonyos káros: következése an
nak, ha nem egyezkedünk ki. De minthogy — mint 
mondám — a közép bal nézete szerint is a kie-
gyezkedés, ugy a mint történt, káros : azért, azt 
hiszem, nem is hajlandó az államadósságok után 
járó tehernek azon részét és oly részt elvállalni, a 
melyet épen az egyesség mutat szükségesnek. 

És előáll ezen nézet, és számokat kér arról, 
hogy mennyi a képességünk, és mit kell saját 
szükségeinkre fordítanunk, hogy azután a fölös
leggel segítsünk a lajtántuliakon. Pedig látni 
való, hogy ha igy akarnánk alkudozni, egyesség 
soha sem lenne köztünk és a lajtántuliak közt: 
mert mennyi a képességünk, azt többnyire a kény
telenség határozza meg; de meghatározza a sza
badság is, mint azt tegnapelőtt oly igen szépen 
hallottuk kifejezni. Szükségeink meg akkorák, 
hogy Nagybritannia összes jövedelmeiből sem ma
radna fölösleg; de szükségleteinket, mint mindenütt 
másutt, mint a gazdag angoloknál i s— a lehetőség 
fogja mérsékelni. Azt állítani, hogy előbb kellene 
reducálni az államadósságokat, és azután a redu-
cált maradékban osztozni vagy abban részt venni: 
oly állítás, mely elfeledi, hogy ha oly könnyen 
volna megtehető ezen reductio, megtették volna 
azt nálunk nélkül is, megtették volna 1865 előtt 
i s ; de ha megtették volna — azt hiszem — ma itt 
együtt nem tanácskoznánk. 

A harmadik nézet — az úgynevezett többség 
nézete — a kiegyezkedést tette feladatául, és a 
mennyiben rajta áll, ki is akarja vinni: az tehát 
az előttünk lévő törvényjavaslat elfogadására né
mileg erkölcsileg is kötelezve van. De ha elvállal
juk azon roppant nagy terhet, melyet ezen törvény
javaslat tőlünk követel, mivel fogja a többség né
zete magát igazolni az ország előtt, mivel a törté
nelem jövendő igazságos itélő széke előtt ? Igazolja 
magát és igazolhatja is magát a dolog kényszerű
ségével, mely elől nincs menekvés. „Quidquid 
delirant reges, plectuntur Achivi." Ez áll nem 
csak európai államokban, de áll Éjszak-Ameriká
ban is, áll a társadalmi fejlődés legalsó fokán 
tengődő népek közt i s : a királyok vagy főnökök 

vagy kormányok bűneiért a népek lakolnak. Két
ségbeejtő volna ez, ha szükségkép nem volna i g y : 
mert ez az állami társaságok erkölcsi alapja, mely
ből az alkotmányosság elve foly. Ez átaíános tör
vény alól Magyarország sincs kivéve. Akármelyiké 
győzött volna a két első nézetnek, a dolog kény
szerűsége elmozdíthatlanul ott állana előttünk. 

Akár mit tegyünk, akár megmaradjunk a régi 
állapotban, akár bizonytalan eseményekre építsünk, 
akár a fegyverre támaszkodjunk: mindenkor fizeini 
fognánk, de nem annyit, a mennyit elvállalunk, ha
nem annyit, a mennyit mások vetnek ki reánk. 
(Elénk helyeslés a középen.) A politikai bölcseség te-

| hát javasolta és javasolja, hogy bár nagy áron is, 
de magunk kezeibe vegyük az ügyet és egyen
lítsük ki az érdekeket. A többség nézete tehát ma
gát a dolog kényszerűségével igazolhatja. 

De igazolhatja magát még a közvéle
ménynyel is. Azt mondják : vox populi vox Dei, 
és ez által azt mondják, hogy a nép közvéleménye 
csalhatlan ; tehát istenítik a népet. Azonban mióta 
Istent tisztelnek az emberek, azóta bálvány istenek 
is vannak,és az igaz Isten tisztelői mellett bálvány 
imádókat is találunk mindenütt és mindenkor, (igaz!) 

A közvélemény is helyes vagy helytelen a sze
rint, a mint vagy a dolog- kényszerűsége után ítél, 
vagy azzal nem törődve saját képzelődése után ítél. 
De én ugy hiszem, hogy az országon belül és kivül 

I komolyan itélő közvélemény helyesli a többség 
j nézetét, (Ugy van! a középen) mert belátja, hogy 
! azután járva saját magunk gazdáivá leszünk; és 
\ ilyenekül egy bizonyosra és egy bizonytalanra 
építünk. Bizonyos minden esetre a meghatározott 
teher, melyet magunkra vállalunk; bizonytalan a 
képesség, melylyel a terhet elviselni fogjuk, de a 
melyet az akarat és szabadság fokoznak. Ellenben, 

| ha a középső bal nézete után jártunk volna, nem 
! lennénk még magunk gazdái és mégis csupa bi-
| zonytalanra épitenénk. Bizonytalan maradna a 
I teher, melyet egyszer a jövő fogna reánk róvni; de 
bizonytalanok lennének a körülmények is. melyek 
között egyszer mégis kell alkudoznunk, de a me
lyek nem alakulnának a mi akaratunk szerint. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) A többség nézete 
tehát a dolog kényszerűségére támaszkodva, és a he
lyesen Ítélni akaró közvélemény tanúság-tételére 
hivatkozva lép a történelem igazságosan itélő bí
rói széke elé és bizton reményli , hogy az egyszer 
felszóval ki fogja hirdetni, hogy az 1867-ki magyar 
törvényhozás helyesen fogta fel a viszonyokat, a 
a midőn, bár ezen áron is, a melyet tőlünk az előt
tünk fekvő törvényjavaslat kivan, igyekezett vég
rehajtani az egyességet. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én pártolom a törvényjavaslatot és a részle
tes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

4 4 * 
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JíiCOliCS Sándor: T . ház 1 Mielőtt az élőt-
tünk lévő törvényjavaslathoz hozzá szólanék, en
gedje a tisztelt ház , hogy némelyekre, mik itt a 
legközelebbi ülésben mondattak, észrevételeimet 
megtegyem. {Halljuk!) 

Az igen tisztelt cultusminiszter ú r , fényes 
beszédében elősorolván azt, hogy a béke állandó
sága bizonytalan; hogy Magyarország semleges 
nem maradhat; hogy a históriai jog nem respec-
táltatik; hogy csak nagy államok állhatnak fen; 
és hogy Magyarország bármiként legyenek is 
határai kikerekítve, nem lesz elég erős, hogy szövet
séges nélkül, kire támaszkodhatik, fentarthassa 
magát : mindezekből azt következteti, hogy ne
künk nem szabad felbontani a frigyet a biroda
lom többi országaival; hogy nekünk fen kell tar
tanunk a befolyást az ő dolgaikba, és hogy az 
államadósságokban akként kell részt vennünk, 
mint azt a törvényjavaslat kívánja. Mindenekelőtt 
ki kell jelentenem, hogy a frigy felbontását nem 
kívánja senki; de hogy a frigy tartós legyen és 
feladatának megfeleljen, szükséges, hogy az egyik 
szövetséges ne érezze magát a másik által minden 
lépten nyomon gátolva ereje szabad kifejtésében. 
Ha mind az helyes, a mit a tisztelt miniszter úr az 
európai helyzetről mondott; és magam is ugy va
gyok meggyőződve, hogy helyes: véleményem 
szerint nem az következik belőle, hogy azon be
folyás árnyékáért, melyet a birodalom többi or
szágai ügyeire gyakorlunk, el kell vállalnunk oly 
terhet, melyről eleve is tudjuk, hogy erőnket meg
haladja, és le kell mondanunk a pénzünk- és vérünk
ről szabad rendelkezés jogáról; de az következik, 
miszerint oda törekedjünk, hogy öszpontosithassuk 
egész erőnket; hogy felhasználhassuk az ország 
minden segédforrásait; hogy teli pénztárral és lel
kesült sereggel készen álljunk megvédeni a hazát 
bármily megtámadás ellen, és megvédeni a biro
dalom többi országait is, ha egyébként megvédve 
kívánnak lenni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azon eonvulsioról is szól a t. miniszter úr, 
mely a pénzvilágot érheti, ha hazánk a kivánt 
összeget el nem vállalja. Magyarország a convul-
sioért felelős soha sem lehet: mert ha ez elébb vagy 
utóbb elkerülhetlenül bekövetkezik — nem azért, 
mert Magyarország fizetni nem akar, de azért, mert 
az adósság a monarchia erejét túlhaladja — bizo
nyosan nem Magyarország lesz felelős érte, de 
azok, kik a népek elnyomására kötött kölcsönöket 
oly roppant magasságra hagyták felnőni. (Helyeslés 
a bal oldalon) 

Beszéde végén a tisztelt miniszter úr nagy 
költői elragadtatással egy szebb jövőt jósol a 
hazának, mert a föld és a nép ugyan nem vál
tozik, de a szabadság, ugy mint Helvetiában és az 
Egyesült államokban, csodákat mivelend. {Elénk 

helyeslés a bal oldalon.) Megvallom, sokkal gyar
lóbb fantáziám, mintsem párhuzamot vonhasson 
az 1867-iki Magyarország és ama boldog köztár
saságokszabadságaközt; és, fájdalom, sokkal pró
zaibb vagyok, mintsem lelkesülni tudjak azon kö
tött kezű szabadságért, mely a közösügyi törvény, 
a quota- és az államadóssági törvények kifolyása 
lesz. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Báró Kemény Grábor t. képviselő úr múltkori 
beszédének nagyobb részéből azt lehetett követ
keztetni, hogy sokalja az elvállalásra ajánlott ösz-
szeget. Szólott hazánk szegénységéről, az adók
kal túlterheltségről, a gyakran ismétlődő aszályról 
fiat; később azonban mindnyájunk meglepetésére 
azt monda, hogy meggyőződése szerint körül
belül elbírjuk a 30 milliót. Minthogy azt mondja 
maga is, hogy körülbelül ebirjuk a terhet, csodá
lom , hogy nem kíváncsi tudni, vajon nem csak 
körülbelül, de valóban is elbirjuk-e, s nem szavazott 
Tisza Kálmán tisztelt barátom indítványára. 

Azt mondja továbbá a tisztelt képviselő úr, 
hogy tanulmányozta a dolgot, és minthogy Ma
gyarországnak 86,000,000 az évi bevétele, deficit 
nem is lesz. A 86 millióra nézve bátor vagyok a 
tisztelt képviselő ÚT tanulmányai alaposságát két
ségbe vonni. Magyarország jövedelme 1860-ban 
78 millió volt (az apróbb számokat mellőzöm), 
lS61-beu 69, 1862-ben 89,1863-ban 77, 1864-ben 
82 és lS65-ben 79 millió. S így, a közép számot 
véve, nem egészen 80 millió. És azon 6 millió hi
ánya, melyet a tisztelt képviselő úr a 80 millióhoz 
bőkezűen hozzáadott, fogja talán épen okozni és 
képezni azon deficitet, melylyel hazánk a leg és 
legkedvezőbb esetben isi 8 68-ban uj pénzügyi aerá-
ját inaugurálni fogja. 

Nehéz dolognak tartja továbbá a tisztelt kép
viselő úr, hogy a csak nyolcz hónap óta működő 
pénzügyminiszter úr minden, e tárgyra nézve fel
világosító adatokat oly rövid idő alatt előte
remtse. 

En sokkal jobb véleménynyel vagyok a tisz
telt pénzügyminiszter úr szakavatottsága iránt, 
mint a tisztelt képviselő úr, és meg vagyok arról 
győződve, hogy a tisztelt pénzügyminiszter úr nem 
is egy pár nap múlva, de még ma, de még ebben 
a perczben előadhatná az állam szükségletei és az 
ezeket fedező jövedelmek sorozatát, ha t. i. ezttenni 
akarná. {Nagy derültség. Halljuk! Halljuk!) Mert, 
megbocsásson a tisztelt képviselő ár, de ha neki 
alkalma volt tanulmányozni ez érdekes tárgyat, 
megállapítani, hogy 86 millió az ország jövedelme, 
arról meggyőződni, hogy a 30 milliónyi járulékot 
évenkint elbírjuk: azt hiszem, a t. pénzügymi
niszter urnák is volt alkalma ezen tanulmányokat 
még sokkal alaposabban megtenni. 
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Áttérek az előttünk fekvő törvényjavaslatra. 
(Halljuk!) 

Az államadósságok tárgyában előleges érte
kezés czéljából eljáró küldöttség figyelmét egy 
fődolog kerülte k i , mely, véleményem szerint, 
mindenekelőtt megvitatandó lett volna: az t. i., 
vajon az államadósságok összege olyan-e, melyet 
Magyarország és ő felsége többi országai elbirnak ? 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Mert csak akkor, ha constatáltatott, hogy az 
államadósságok ezen összegek fizetése képességét 
felül nem múlják, csak akkor lehetne meghatá
rozni az összeget, melyet hazánk a többi orszá
gok terhei könnyítésére elvállalhat. 

Ugyanis önámitás volna , és ámitása annak, 
kin segíteni akarunk, oly teher megosztását Ígérni, 
melyről eleve biztosan tudjuk, hogy azt se 
együttvéve, se részekre osztva el nem bírjuk. 

És valóban kevesen lesznek, ugy hiszem, e ház
ban, kik azon megnyugtató hitben élnek,bogyaz ál
lamadósságok a monarchia erejét tul nem ha 
1 adják. 

Az évtizedek óta , évenkint folytonosan nö
vekvő deficitek világosan bizonyítják, hogy a 
meglévő adósságok kamatainak egy része mindig 
csak uj adóssággal volt fedezhető, bár az utolsó 
években az adófizetési képesség mindenütt a le
hetőségig, sőt ezentúl is meg valafeszítve. 

Magyarország és a többi országok mindig csak 
fizettek, fizettek, fizettek ; a deficit pedig nőttön nőtt. 

Nem frazis-e tehát, ha most azt mondjuk: az 
államadósságoknak reánk eső részét elvállaljuk, s 
ez által rajtatok segítünk ? Mintha bizony eddig is 
a reánk eső részt, erőnk tulcsigazásával is, nem 
fizettük volna! Fizettük biz azt, mint azt a többi 
országok fizették. Ajánlatunkkal nem uj erő jő 
segítségökre tehát, mely eddig terhelve nem volt, 
de azon erő, mely az övékkel együtt eddig is meg
tört a teher súlya alatt. Hogy pedig csupán az 
által könnyebülne terhük, mert most azt jogilag 
is elvállaljuk, mit eddig tényleg fizettünk, nem 
hiszem. (Helyeslés balfelöl.) 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat azonban 
még nagyobb összeg elvállalását javalja, mint a me
lyet eddig fizeténk, bár az is igaz, hogy még 
ekkor is, a mi különben nekünk csekély vigaszt 
nyújthat, a többi országokon még mindig több 
teher marad, mint a mennyit ők elbirnak. 

De minthogy többet nem viselhet senki, mint 
a mennyi erejének megfelel: világos , hogy a bi-
ánylatotmind ők,mind mi kölcsönnel volnánk kény
telenek fedezni, és a különbség jövő és múlt közt 
csak az volna, hogy jövőben mind Magyaror
szágnak, mind a többi országoknak külön deficitjük 
lenne, és ennek fedezésére külön hajhásznának 
köíoBönt. 

Ily eljárásnak azonban bukás a vége. (Ugy 
van ! a bal oldalon.) 

Minden erőszakosabbb rázkódtatás kikerülése 
végett szükséges lett volna tehát — ha már az ál-
lamkiadásainakleszállitása az európai viszonyoknál 
fogva lehetlen — módokról gondoskodni, hogy 
az államadósságok ne mélyebben, de minden esetre 

[ azon mértékig szállíttassanak le, a melyen jövőben 
elviselhetők lesznek. 

Szerfeletti áldozatot senkitől sem kívánok: az 
állampapírok tulajdonosai is az ország fiai, kik az 
ország gondoskodására számot tarthatnak. De 
nem méltányos-e, hogy azok is áldozzanak va
lamit, kik eddig legkevesebbet áldozának? 

Az utolsó években az ipar, a földmivelés ked
vező fejlődést nem nyerhetett; a tulcsigázott adók 
nem csak a jövedelmet, de a termelő tőkét is meg-
támadák; az országok ifjúsága dicstelen csatákban 
vérzett. 

Akár Magyarországot, akár a birodalom többi 
országait tekintjük: szomorúság, nyomor, elsze
gényedés mindenütt. 

Nem csak méltányos, de igazságos is tehát, 
hogy azok is áldozzanak, nemtőkéjök, de jövedel
meik egy részével, kik a szabadság és alkotmá
nyosság elnyomására kötött törvénytelen kölcsö
nökhöz hozzájárultak, kik a haza borús napjaiban 
olcsón vásárlott papírjaik biztos kamatait szedték, 
kik néha elbizakodásukban — feledve, hogy van 
még valami szentebb, mint a pénzes erszény, — le
igázott népek legnagyobb csapásait, s még a leg
közelebb múltban a Cbassepot-fegyverek próba-
tétét, védtelen gyermekek mészárlását, a mentanai 
véres napot áremelkedéssel üdvözlék. (Tetszés a 
bal oldalon.) 

Minthogy meggyőződésem szerint csak az 
általam jelzett módon lehet segíteni az állam ba
jain; minthogy minden más eljárás halasztja 
ugyan az elkerülhetien válságot, de annál fájdal
masabbá teszi; minthogy e törvényjavaslat elfo
gadása által mind hazánkban, mind a többi orszá
gokban reményeket ébresztenénk, melyeket csak
hamar csalódás követne: a törvényjavaslatnak 
ellene szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt képviselőház! Ha 
valaki azon kérdést intézné hozzám, vajon mél
tányos-e oly adósságnak kifizetését kívánni, me
lyet se én magam nem tettem, se érdekemben 
nem tettek, ha mondom, ezen kérdést valaki izo
lálva intézné hozzám, azt mondanám: nem ; ha va
laki azon kérdést tenné szintén abstracte, vajon 
Magyarország fizethet-e ily bajos körülményei 
között oly nagy sommát, akkor szintén azt felel
ném: nem; de ha valaki azt kérdi tőlem, vajon 
akarom-e végét látni már azon százados viszálynak, 
mely a monarchiában a legjobb erőket és igy Ma-



350 CLXXXIV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 9. 1867.) 

gyarország erejét is fölemészti, és ha azt kérdené 
tői em, akarok-e békében élni szomszédaimmal 
oly módon, hogy ha veszedelem fenyeget bennün
ket, egymást meg fogjuk védeni, ha pedig békesség 
van, akkor vállvetve fogjuk előmozdítani egymás 
jóllétét, és azt kérdené tőlem, hogy ezért mit 
adok ? akkor azt mondanám : ez igen sokat ér, ezért 
kész vagyok nagy áldozatot hozni. (Tetszés a kö
zépen.) És ha valaki nekem azt mondaná továbbá: 
„Én eszköszt nyújtok neked nemzeti életedet tovább 
folytatni, én eszköszt nyújtok neked a jóllétet meg
szerezni, én eszköszt nyújtok neked vér és rázkód-
tatás nélkül behelyezkedni régi alkotmányodba." 
és azt kérdené: „Mit adsz ér te?" akkor azt mon
danám : „Ez oly kincs, melyet eléggé megfizetni 
nem lehet." (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

És t. képviselőház! kik az 1867. 12. t.czikk-
ben nem látnak egyebet, mint jogfeladásokat, nem 
látnak egyebet, mint az önállóság teljes feladását, 
nagyon természetesnek találom, hogy azok vagy 
nem kivannak semmit fizetni, vagy pedig oly fel
tételekhez kötik a fizetést, melyek, ugy szólván, 
egyek a semmit nem fizetéssel. Hanem, t. képviselő
ház ! velem együtt, azt hiszem, e teremben igen so
kan vannak, kik az 1867. 12-k úgynevezett kö
zösügyi törvényekben elemét és csúcsait látják egy 
uj világnak, melyet, meglehet, hogy erőfeszítéssel 
és nehezen fog lehetni csak megnyerni és megtartani, 
de mely — azt hiszem — hogy a hazának jövőjét 
tökéletesen biztositni fogja. Ha én és azok, kik igy 
gondolkoznak, ezen közösügyi törvényekben ilyes
miket látunk, nagyon természetes, hogy áldozni és 
pedig nagy mérvben áldozni is készek vagyunk. 

Igaz, t. képviselőház, hogy a sommá nagy és 
roppant; öt—hat száz millióról van szó, évenkinti 
29 millió kamatfizetéssel; de azt hiszem, azon 
sommá csak akkor látszik oly roppantnak, ha szin
tén izoláltan képzeljük azt: mert vegyük azon 
sommákat, melyeket magokra vállalnának a lajtán-
tuli tartományok, hol 2400—2500 millió fizetésé
ről van szó, akkor ezen sommá nagysága azonnal 
eltűnik. A t. képviselőház és a törvény kimondá 
azt. hogy ezen törvények életbe léptetését azon 
föltételekhez köti, hogy az alkotmány itt is, a Lajtán 
tul is helyre lesz állítva, és igy elismeri azt, hogy a 
lajtántuli népek erkölcsi érdekeit tekintetbe veszi. 
Igy tehát csak arról van szó : vajon akarja-e áldo
zattal is anyagi érdekeiket tekintetbe venni oly 
módon, hogy a teher alatt se mi, se Ők le ne ros
kadjanak? 

Tisza Kálmán t. képviselőtársam azt monda, 
hogy ők is, mi is le fogiink roskadni. Bocsánatot ké
rek, ha erre azt válaszolom, hogy a t. képviselő úr 
okoskodását igen sokban helyeselném és követném, 
csak egy különbséggel. Minden érvei oda mennek 
ki, mintha mi most is ellenséges indulatú absolut 

kormány nyal állnánk szemben; pedig- nem csak hogy 
ellenséges indulatüabsolut kormánynyal nem állunk 
szemben, de e kérdésben semmiféle kormánynyaí 
nem állunk szemben. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez 
egészen uj kérdés: itt nép és nép közötti kérdés 
forog fön. (Elénk helyeslés a jobb oldaton.) Ez véle
ményem szsrint a nagy különbség, midőn az érve
ket mérlegeljük. (Helyeslés a középen.) 

Azt mondta tisztelt képviselőtársunk, hogy 
ők is, mink is össze fogunk roskadni. Én nem tudom, 
hogy vajon a jelen körülmények között czélszerü-e 
azt mondani az egyik népnek és másik népnek 
is, hogy nem lehet eset, hogy ő bajából kibonta
kozzék. Mert, kérem, ez a népet itt is, ott is kétség
be esésig vihetne; és én legalább még addig pél
dát nem tudok a történelemben, hogy lett volna 
oly eset, hogy ha egy nép maga rendelkezik saját 
sorsa fölött —• bármi bajok lettek volna ott — hogy 
azon nép, nem a forradalmi, de a rendes utón is, 
nem tudott volna magán segíteni. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Én a t. képviselő urnák erre nézve még csak 
azt akarom mondani, hogy nem tudom, mit gondol 
tehát a t. képviselő ú r? Mert hogy a baj itt van, 
és hogy annak sémi, se azok nem okozói, az vi
lágos. Mit gondol tehát, hogy mit tevők legyünk ? 
Talán összetett kezekkel nézzük, mikor fog azon 
pillanat beállani, midőn mi is, ők is össze fognak 
roskadni? Vagy talán csüggedő lélekkel kezdjük 
meg ásni a sírt és feküdjünk bele? Mert én leg
alább nem tudom, hogy akkor mi más mód lehetne: 
a baj megvan és azon minden áron segíteni kell. 

Igenis maga a t. képviselő úr is azt mondja, 
hogy segíteni lehet, még pedig a statusadósság le
szállítása és a conversio által. Mivel itt is alkotmány 
van és a Lajtán tul is, azt hiszem, hogy ha ilyesmi
nek kellene történni, az csak oly módon történhet
nék, hogy az itteni és a lajtántuli törvényhozás e 
fölött határozna. He a dolog természeténél fogva 
ennek egyszerre, egy időben, talán egy órában kel
lene történnie. Tehát mi történnék? Határozna 
Ausztriának összes statusadóssága felett egy rész
ről Magyarország országgyűlése, más részről a laj-

[ tántuli országgyűlés. Ugyan, kérdem, nem volna-e 
ez a legpraegnansabb kifejezése azon solidaritas-
nak, melyet mi sem akarunk, ép oly kevéssé, mint 
a t. képviselő ú r ? (Ugy van! a középen.) És azután 
kérdem, ha a conversio megtörténhetnék is, hogy 
ha az innét vette volna eredetét, mindenesetre — 

j mivel a lajtántuli népek leginkább vannak érde-
j kelve — az ódium egyenesen a magyar minisztéri

umra esnék és általa az egész nemzetre, és igy azon 
kiegyenlítés, melynek most küszöbén állunk, vissza 
lenne vetve, ki tudja mennyi időre: a bonyolult
ság nagyobb volna és eredményt nem érnénk, 
Én ugyanis ilyen pénzügyi manipulationál je-
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len pillanatban azt látom, hogy az egész monarchia I 
nagy rázkódtatásnak volna kitéve. En pedig azt ' 
hiszem, hogy az a mi érdekünkben nincsen, hogy 
ilyen rázkódtatást előidézzünk. 

Azt mondja továbbá a t. képviselő úr, hogy 
nem lehet most, jelen pillanatban felvenni ezen 
törvényjavaslatot. Ez, gondolom, csak mellékes 
czél; a fó'czéi az volna, hogy Magyarország or
szággyűlése mondaná ki szerinte azt, hogy csak 
akkor és annyit fogunk fizetni, a midőn Magyar
országnak pénztárában a rendes és szükséges ki
adásokon tul még valami marad. Legyen szabad 
erre azon megjegyzést tennem, hogy eddig Ma
gyarország irányában se a rendes, se a szük
séges kiadások nem történtek: ez tény ; hogy azt 
megváltoztassuk az mindnyájunk óhaja. Te
hát ha rendes és szükséges kiadások voln ának 
teendők, kérdeni, mennyi azon összeg, mely ezen 
kategóriába esnék ? Kérdem, vajon elbir-e Ma
gyarország mint rendes és szükség-es kiadást száz 
milliót? Azt hiszem, igen könnyen. Elbir-e 500 
milliót? Azt hiszem, szintén; sőt ugy gondolom, 
ezret is elbir. És igy ebből az következik; hogy I 
mig ezen rendes és szükséges kiadások nem vol
nának kiadva, addig nekünk az államadósságok
ból egy garast sem lehetne elvállalnunk. Ez, tisztelt 
ház, nem egyéb, mint a dolognak elodázása, oly 
messzire, midőn meglehet későn volna, midőn már 
minden romba dőlne. 

És épen ez az, t. ház! mit én legveszedelme
sebbnek látok. Mert, bocsánatot kérek, ki keli 
mondanom, hogy én Ausztriának mostani alaku
lását, az elmúlt idők és az elmúlt évek esemé
nyeit, de sőt még annak szerencsétlenségeit is egye
nesen gondviselésszerű alakulásnak látom ; Auszt
riánakjelenlegi alakzata, jelenlegi phisiognomiája, 
az én véleményem szerint, oly előnyös Magyar
országra nézve, a milyen tán századók óta nem volt. 
(Helyeslés johb, zaj bal felöl.) Ezen alkalmat elsza
lasztani én legalább részemről a legnagyobb poli- ! 
tikai hibának látnám. (H4yesl's a középen.) 

Meghiszem, hogy Európának ezen részében \ 
is meg fognak erősödni a constitutionalis elemek; ! 
de kérdem t. ház, ha mi megakadályoztatand- ' 
juk az egyezkedést, ha minden kérdésnél rideg j 
ellentállást fogunk mutatni, azon kérdés áll elő, j 
vajon mi leszünk-e zászlóvivői ezen constitutio- j 
nalis elemnek ? Előttem legalább ez a döntő szem- i 
pont, s ennek befolyása alatt kész vagyok minden j 
áldozatra. (Élénk helyeslés jobbfelöl.) j 

De tovább megyek, t. ház! En a törté- j 
nelemből legalább azt tanultam, hogy minden | 
nép , melynek sikerült erős alapokra fektetni a j 
constitutionalis létet, mindenik nép majdnem ily j 
phasisokon ment keresztül, mint mi. Ha Angii- | 
ában első Káro ly , II . Károly és II . Jakab ' 
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idejében nagy pazarolások nem történtek vol
na egy részről is, más részről is, ha az állam
nak kincstára mindig üres nem lett volna, az an
gol parlamentnek tán mai napig sem sikerült vol
na oly jogokat vívni ki, mint a milyenekkel most bir. 
És ha ez nem sikerült volna, t. ház. akkor tán mai 
napig sem sikerült volna az angol alkotmányt oly 
alapokra fektetni, mint a minőn az mostanig is oly 
erősen áll. (Helyeslés jobbfelöl. Zaj.jÉn ily állapot
ban látom hazánkat most is, és ezen processusában 
háborgatni az által, hogy ezen terhet el ne vállal
jam, nem akarom. Az angol nemzet ezen cseréért 
egy pillanatig sem habozott elvállalni azon 
terheket, melyek három-négy generationak rósz 
kezelése által nyakába rovattak. 

Belgium, midőn 1830-ban Hollandtól elsza
kadt, nagy statusadósságokat vállalt magára, s ez 
a kis Belgium, a mely alig több mint Magyaror
szág két vármegyéje, mit tett, midőn ezen adóssá
gokat elvállalta? Újra nagy adósságokat csinált: s 
tíz év múlva Belgium egyike volt Európa leg
szabadabb, legvirágzóbb és legboldogabb orszá
gainak. (Helyeslés jobb, nyugtalanság ba felöl.) S ha 
azt kérdem, t. képviselőház, honnan lehet ez a cso-
daszerű eredmény, arra is felel a történet, még 
pedig minden népnek története: mert be van bi
zonyítva, hogy rósz törvénykezés, pazarlás, forra
dalmak s minden neme a rósz kezelésnek nem ké
pesek soha a nemzetnek tőkéjét annyira apasztani, 
mint képes egynehány lánglelkü polgár emelni, 
mint képes a nemzet maga gyarapítani, ha kissé 
rendezett állapot s a szabad institutiok éltető le-
hellete virraszt felette. A nép, t. i. Magyarország-
népe, t. képviselőház, a mely politikai téren oly 
előnyöket tudott kivivni magának, a mely olyan 
kitartást tudott e téren mutatni, azt hiszem, s meg 
vagyok győződve, hogyha a sorompók kinyiinak, 
hogy ezen nép az industrialis: vagy bármi téren 
szintén olyan előnyöket, függetlenséget fog magá
nak tudni kivivni. (Tetszés a középen.) 

S nekem ugy látszik, hogy az élet ez állítást 
már most is kezdi constatálni: mert alig- múlik el 
nap, a melyen oly vállalatok elemei ne lennének 
letéve, a melyekről a közönségnek nincs tudomása, 
de a melyeket, ha fel fognak állani, a közönség bá
mulni fog. S ha körülnézünk, előttünk szemünk 
láttára is oly élet fejlik, mely valóban nagy mérvű 
nemzeti életre hagy következtetni. , 

Én. t. képviselőház, szintén érzem a jelen pil
lanat fontosságát és ünnepélyességét; érzem azt, 
hogy meglehet a mai nap, meglehet a mai 
napok a mi politikai sorsunk fölött fognak hatá
rozni, s különösen, hogy mi képviselők talán poli-
litikai téren ezen napoknak áldozatai is lehelünk. 
(Ellen •mondás a középen. Nyilat Jaivág balflol.) 
Mondom, politikai téren. Hanem bár tudnám azt, 
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hogy a mai nap engem örökre kizár a politikai 
életből, s bár tudnám, hogy e házon kívül polgár
társaim gúnyát vagy megvetését fognám fejemre 
vonni: én nyugodt és vidám lelkiismerettel dobnám 
szavazatomat az urnába, mert meg vagyok győződ
ve, hogy hazánknak ezzel jó szolgálatot teszek. (E-
lénk helyeslés a jobb oldalon.) I 

1865-ben, midőn elbúcsúztam választóimtól. 
(Halljuk, halljuk!) egy tisztes agg férfi lépett ki a 
tömegből s munkától durva, de becsületes kezeit 
fejemre tette s azt monda: „Adjon az Isten az 
urnák jó értelmet." (Nagy derültség a bal oldalon.) 
E szavak mélyen vannak bevésve szivembe; 
minduntalan magammal hordozom; elhoztam ma 
ide a házba is; és azt hiszem jó választást tettem, 
midőn azt mondom, hogy a törvényjavaslatot a rész 
letes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés jobbról.) 

Madarász József : Azt majd az öreg fogja 
megmondani! 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt ház! Azon benyo
más után, melyet cultuszminiszter urnák a legkö
zelebbi ülésben tartott, a szabadság mindenhatósá
gát tolmácsló meleg szavai e házban előidéztek, 
megvallom, felszólalnom kissé nehéz volt. Azonban 
a mennyiben én azt tartom, hogy a törvényhozás 
gépezetében az ellenvélemény nyilvánítása az esz
mék tisztázására épen oly szükséges, (Helyeslés) 
mint egy gépezetben az ellenirányban j á ró , de 
ugyanazon ezélra működő kerekek mozgása; (Élénk 
helyeslés) mivel én azt hiszem, hogy az ellenvé
lemény, ha az a tárgy körül forog, soha sem káros, 
(Helyeslés) hanem mindig tisztázza az eszméket, 
s így szükséges — károssá csak akkor válik, ha sze
mélyekre fordul, mert akkor, ugy mint a gépezet
nek a kerekei, ha nem a tárgy körül forognak, 
magokat emésztik fel: (Elénk helyeslés) ezt szemem 
előtt tartom, s ehhez képest nyilvánítom ellenvéle
ményemet. 

Meglehet, szavaim nem fogják azon lelkesedést 
előidézni, melyet a cultusminiszter úr szavai idéz
tek elő; de megvallom, midőn számokról van szó, 
nem is szükséges a lelkesedés; tán inkább szükséges 
o t t a : , , motos componere fluctus." Én megvallom, 
rám is jó benyomással voltak ékes szavai annyiban, 
a mennyiben, ha eddig meg nem lettem volna meg
győződve, ujabban meggyőztek volna arról, minő 
bajnoka és imádója a cultusminiszter úr a szabad
ságnak. Hanem a mennyiben egy teljes erejében 
működő szabadságot, mint létezőt állított föl, és 
antecedensét ekként állította fel, s abból vonta akö- i 
vetkeztetéseket: szabad legyen nekemazt mondanom, 
hogy megtagadván ezen mérvben az antecedenst, 
kénytelen vagyok megtagadni a consequentiát is. 

Azt hallottam e házban — és mert né
zetem szerint örök igazság szava volt, felejthet-
len lesz előttem — a miniszterelnök úrtól, hogy a 

nagyhatalmasságot nem lehet decretálni; és hogy 
mennyire igaz volt ez, bebizonyították a legköze
lebb rá bekövetkezett események. Azt mondom, és 
gondolom, hogy analóg dolgot mondok, ha azt 
mondom, hogy a szabadságot decretálni nem 
lehet. (Helyeslés.) Kell, hogy a szabadság, hogy ha 
azon erővel akar bírni, a mely erővel ha bír, oly 
szépen fejezte ki közoktatásügyi miniszter úr, kell, 
mondom, hogy a szabadság minden attribútumai
val bírjon, mely attribútumok szükségesek arra, 
hogy a mozgást megindíthassa és folytathassa. 

Nem tagadom én a szabadságnak, ezen, habár 
nem teremtő erejét; de ha a szabadságot keletke
zésében ugy körülbástyázzuk, ugy akadályozzuk 
szabad mozgásában, hogy az alig többé szabadság: 
(Helyeslés balfelöl) akkor ezen termő erőnek ered
ményét soha sem fogjuk látni: meglesz a Pygma-
leon szobra, de nem lesz a kőben velő, mely gon
dolkozzék, nem lesz ereiben vér, mely a testet 
mozgásba hozza és képessé tegye a velő gondo
latait kivinni. Ha, mondom, mi most szabadságunk 
hajnalán és megszületésekor, már annak minden 
hatáskörét elveszszük az által, hogy oly bilincseket 
rakunk rá, melyek között mozogni nem képes: a 
jövőben eredményt alig várhatunk, és így a sza
badság csirájában megfojtatik. Szükséges a sza
badságnak, hogy szabadon működhessék, hogy 
bírjon minden attribútummal: és bir-e szabadsá
gunk már minden attribútumaival ? Még nem bir, 
még ezen attribútumokat később kell megnyernünk; 
mindaddig oly terheket, mely terheket el nem vi
selhetünk, nem kell magunkra rakni. Ha oly ter
heket vállalunk el, a mely terhek képtelenné teszik 
a hazát, hogy nevelés tekintetében iskoláinkra va
lamint fordítsunk, képtelenné teszik a hazát, hogy 
földmivelésünket előmozdíthassuk: akkor híjába 
lesznek meg, ha már készen lennének is, vasutaink 
és csatornáink; a gondolkozó elme nem lesz képes 
kivinni czélszerü földmivelést és a nem czélszerüen 
mivelt föld nem fog adni termést a kivitelre, nem 
fogja előállitani azon summát, melyet oly szép 
reményben állított elő közoktatásügyi miniszter 
úr, hogy a szabadság alatt elő fog állni. 

Ez állitásom nem ábránd: a tények logikája 
sohasem ábránd; a ki a számokra épít, ritkán 
fog csalódni. A ki a jobb reményekre épít, ha a 
reménység a körülményekhez képest meghiúsul: 
ellebben a remény ködfátyola, előtte lesznek a fi-
zetetlen és talán fizethetlen milliók, mert a számok 
kérlelhetlenek. 

Azt monda közoktatásügyi miniszter úr: az a 
kérdés, szükségesnek tartjuk-e politikai szempont
ból, hogy a statusadósságokban részt vegyünk? 
Szerintem ez többé nem kérdés. A nemzet kimon
dotta, törvény által kimondotta, hogy a méltányos
ság szempontjából részt fog venni ezen terhekben. 
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Ez tehát kérdés többé nem lehet. Erről nem szóla
nék ; hanem a mennyiben a mikéntje a törvény 
applicatiojának némileg a kérdéssel kapcsolatban 
van, és a mennyiben cultusminiszter úr a kérdést 
alaposan és tüzetesen tárgyalta: csak egy pár szót, 
fogok elmondani. A mint mondám, a nemzet elis
merte azt, hogy politikai szempontból szükség az 
államadósságokban részt vennie. És melyek voltak 
ezen politikai szempontok? Kétféle volt: egyik 
az, hogy szabadságunkat ez áron visszaszerez
zük, és a nemzet önjóllétének szabad fejlesztetését 
önmaga által visszaszerezze; a másik az volt, hogy 
segítsünk ő felsége többi országait annyiban, 
hogy a súlyos teher alatt ők is le ne roskadjanak. 
De a nemzet ezen czél eléréséhez kötött egy felté
telt : azt t. i., hogy olyan legyen a tehervállalás, 
hogy magunk is alatta le ne roskadjunk: mert ha 
a tehervállalás nagyobb lesz, akkor az eszközért 
megöljük a czélt; pedig a tehervállalás csak esz
köz lett volna, hogy t. i. elérjük a szabadságot. 
De ha oly eszközt választunk a czél elérésére, mely 
a czélt lehetetlenné teszi, akkor roszul számítot
tunk. 

Az sem lehet kérdés többé, a mit t. képviselő
társam Kemény Gábor felállított, hogy illetik-e 
Magyarországot az államadósságok ? Hiszen maga 
felolvasta a törvényt: ebből a törvényből láthatja, 
hogy az államadósságok Magyarországot nem il
letik. Mert a törvény világosan kimondja, hogy 
csak méltányosság szempontjából, politikai tekin
tetekből vesz bennök részt Magyarország. Ha ez 
iránt akar tisztába jönni a t. képviselő úr, nem 
kellett volna neki az államadósságok rovatait ol
vasgatni, hanem meg kellett volna olvasnia a ma
gyar törvényeket, s azokból meglátta volna hazánk
nak soha senki által kétségbe nem vont jogát, 
hogy önterheiről, önkiadásairól mindig maga ren
delkezett, és a mi nélküle rovatott reá, mint törvény
telen őt nem illeti. Egyébiránt, amint mondám, 
az többé kérdés nem lehet. A legközelebbi tör
vény óta, melyben a nemzet kimondotta, hogy mél
tányosság szempontjából kész ezen terhekben részt 
venni, többé ezen kérdés elő nem állhat; ' igen is, 
ezen államadósságok egy része, a nemzet Ígérete 
nyomán, már minket is illet. Csak az a kérdés sze
rintem is, mennyiben illet minket ezen teher, s 
mennyiben vegyünk részt ezen teherben ? A kérdés 
csak az applicatio kérdése: és pedig az, hogy a 
törvényjavaslat, mely a ház asztalára letétetett, 
megfelel-e azon czélnak, melyet a XII . t. ez. kitű
zött, hogy segítsünk az örökös tartományokon a 
teher megosztása által ? és egyszersmind megfelel-e 
azon feltételnek, hogy ezen segítség ugy történjék, 
hogy önmagunk is ezen teher alatt össze ne ros
kadjunk ? 

E tekintetben bővebben szólani nem akarok, 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

ismétlésekbe esni nem kívánok; kifejtette nézetei
met tökéletesen Debreczen városa érdemes képvise
lője. Csak egyet az ő érveiből vagyok kénytelen föl
említeni azért, mert az általa emiitett és ajánlott mód
ra, igen tisztelt cultusminiszter úr azt mondotta, 
hogy az jelenleg a nemzetre nézve nagyon káros 
volna: t. i. a reductio. Kérdem, ha a teher oly nagy, 
hogy összesen sem bírjuk meg ; ha az csakugyan 
áll, hogy a teher megosztása után is bekövetkezik is
mét a deficitek korszaka: kérdem, ki lehet-e kerül-
ni a reductiot ? En ezt lehetetlenségnek tartom ; és 
ha elismerem is azt, hogy Európa mostani állásá
ban igen nehéz dolog ily kényes kérdést bolygat
ni, — mert ha az európai események megrohannak 
bennünket, szükségünk volna a hitelre — de ha oly 
szerencsétlen helyzetben vagyunk, a melyről az 
egész világ tudja, hogy a teher megosztása után 
sem leszünk képesek azt elbírni: kérdem, nem ká-
rositja-e hitelünket az, ha az egész világ tudja, 
hogy az események következménye ujabb defici
tek hosszú sora lesz ? (Helyeslés balfelöl.) Ily idő
sült bajok ellen gyökeres curát kell alkalmazni: 
inmedicabile vulnus ense rescinden dum est>: 
nincs annak más módja. 

Annál fogva én részemről, ha azt tekintem,, 
hogy ezen törvényjavaslat megfelel-e a czélnak? 
kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem felel 
meg, mivel ő felsége örökös tartományainak se
gítséget nem nyújtunk; ha azt kérdem, megfelel-e 
a feltételnek? azt kell mondanom, hogy azt, vajon 
a feltételnek megfelel-e, abból látom, hogy mennyi. 
lesz a mi kiadásunk, melyet szükségesképen, ha 
anyagi és szellemi érdekeinket előmozdítani és-
magunkat a teher viselésre képesekké tenni aka-r 
juk, szükségesképen fedeznünk kell. 

Ezeknél fogva JTisza Kálmán barátom indít
ványát pártolom. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Borcsány i J á n o s : Alig lehet tagadni, hogy 
egy állam sokoldalú közkormányzati és socialis 
érdekeinek sikeres megóvása, sőt nem ritkán ma
gának az állami létnek megmentése is nagy rész
ben a polgárok vagyoni jóllététől, az állami pénz
ügynek kedvező állásától van feltételezve. 

A mely állam mostoha financiális körülmé
nyek közt folytatja hanyatló existentiáját, annak 
fenállása, kivált fenyegető politikai erisisek kö
zepett, mindannyiszor komoly veszélyben forog. 

Kellő segélyforrásokkal rendelkező államok 
ellenben mindenkor oly helyzetben vannak, hogy 
nem csak a civilisatio vívmányait, de védelmi esz
közeiket is a mindenkori szükségletnek megfelelő-
leg sikeresen biztosithatják magoknak. 

Igen találóan emelte ki az anyagi érdekeknek 
fontosságát, különösen állambiztossági szempont
ból, ama genialis uralkodó, ki azt monda, hogy egy 
háború sikeres folytatásához először, másodszor 
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és harmadszor is pénz kell. Sőt.ugy látszik, hogy 
nem csak az állami létnek megmentése, nem csak a 
hatalmi állás érvényesítése, de már magának az 
államnak megalapítása is ezen tényezőnek sikeres 
közrehatásától van nagy mértékben feltételezve. 

A történet e tekintetben igen tanulságos pél
dákat szolgáltat. Tudjuk, mily döntő befolyással 
birt nevezetesen a porosz birodalom megalapításá
ra ama takarékos és okszerű államháztartás, mely 
az ottani uralkodók és államférfiak gazdálkodási 
rendszerében minden időben nyilvánult; nagyha
talmi állásának megalapítására pedig elhatározó 
volt különösen a monarchia alapitójának II . Fri
gyes elődének ritka takarékossága. Ama becsvá
gyó és nagyratöró' uralkodó ugyanis mintegy 60 
millió tallérnyi megtakarított összeget talált ural
kodása kezdetén az állam pénztárában. Nagy ösz-
szeg, tekintve az akkori időket, midőn az osztrák 
birodalomnak összes bevétele nem tett többet 40 
millió forintnál! 

Az anyagi érdekek elhanyagolásának, az ál
lami pénzügyek rendezetlenségének hátrányos kö
vetkezményeit pedig épen saját hazánk múltja tün
teti fel legkézzelfoghatóbban. Tudjuk, hogy az 
ország nemzetközi önállóságát épen azon időben 
vesztette el, midőn az ország pénzügyei a legmos
tohább helyzetben voltak. A mohácsi vésznapokat 
megelőző években ugyanis majdnem szünet nélkül 
üres volt az ország kincstára, elannyira, hogy még 
magának az uralkodónak magán szükségeiről 
is külön törvény által kellé gondoskodnia. 

De ugy látszik, t. ház, hogy a politika terén 
felmerülő kérdéseknek egyike körül sem tévednek 
többször az államférfiak, mint épen a pénzügyi 
kérdés körül. 

Némely államférfiú hajlandó túlbecsülni az 
ország financiális erejét, és nem eléggé indokolt 
költekezésekkel megtámadja a polgárok adózási 
képességét; a másik ellenben ellenkező utakat követ
ve, kész volna inkább az állam czéljait elhanya
golni, kész magát az állami létet is koczkára tenni, 
semhogy egy okszerű kormányzási rendszernek, 
vagy — miről jelenleg tüzetesen szó van — egy 
okszerű financiális transactionak megfelelő segély
források igénybe vételére magát elhatározná. 

De mindkettő egyaránt hibás irányokat kö
vet, mert az államháztartás körüli fukarkodás ép 
oly hátrányos az állami érdekekre nézve, mint 
akár a meggondolás nélküli költekezés. E két vég
letnek kikerülése jellemzi a valódi államférfiú be
látását, képezi a financiális politika úgynevezett 
titkát és egyik üdvös feladatát. 

Én azt hiszem, hogy kellő óvatosság mellett 
itt is legbiztosabb útmutató a történet, melynek 
tanúsaira után indulva, és szig-oruan számbavéve 
azon tényezőket, melyeket kormányunk a kénysze

rűség hatalmánál fogva figyelmen kívül nem hagy
hatott, nem juthatunk más, politikailag lehető bé
kés és méltányos kiegyezési modalitáshoz, mint a 
minőt a kormány jelenleg ajánl. 

Igaz, hogy a teher nehéz és súlyos mindenké
pen, hogy az állam polgárai már csak megfeszített 
erővel viselhetik ama terheket, melyeket egyfelől az 
államháztartás igényei s más részről ezen kilátásban 
levő transactionak intézkedései vállainkra rónak. 
De, t. ház, ezen baj szinte átalánosnak mondható: 
más államokban is, csekély különbséggel, majdnem 
ugyanazon helyzetben vannak az állampolgárok. 

Igaz, hogy az ausztriai államférfiak legutóbbi 
időkben nagy mérvben fokozták nálunk a bajt, 
főleg az által, hogy a nép anyagi érdekeinek ki
fejlesztésére nem fordítottak kellő gondot, hogy 
csupán a költekezések dolgában utánozva a többi 
államokat, nem fejlesztették és nem fokozták egy
szersmind a polgárok adózási képességét is; és in
nen van, hogy Ausztria népei aránylag közelebb 
jutottak a kimerülés válságos pontjához; és most 
közel vagyunk ama kérdés eldöntéséhez, vajon 
a pénzügyek rendezésének kinálkozó két módja 
közül melyik a czélszerü, melyik a helyesebb: 
az államadósságok bármely alakú reductioja"? 
vagy pedig bizva az alkotmányos tevékeny
ség életrevalóságában és biztos eredményében, 
nem volna czélszerübb és megfelelőbb megkísér
teni minden módot és lehetőséget, hogy egyfelől 
az államhiteiezök jogai érintetlenül hagyassanak, 
más részről pedig, hogy a polgárok vagyoni érde
keinek kifejlődése is meg ne hiusittassék ? 

En azon véleményben vagyok.hogy mindengaz-
dálkodásimaximákközöttalkotmányosrendszerünk-
ben mindenesetre az volna a leghibásabb, mely egy 
pénzügyi katastrofával initiálná a maga működését. 

Nekünk már csak azon oknál fogva sem le
het ezen eszközhöz folyamodnunk, hogy ne coni-
promittáljuk vele az alkotmányos tevékenység 
életrevalóságát. Mert vajmi könnyen mondhatnák 
ezen rendszer ellenei, és lobbanthatnák, de talán 
joggal is, szemünkre, hogy azon előnyök, melyeket 
az alkotmányos rendszerben annyira kiemelünk, 
csak névleg élnek, csak eszményi értékkel bírnak, 
ha financiális katastrophán kezdené a gazdálko
dást? Azt minden alkotmányos közreműködés nél
kül menten ők is megtehették volna. Nekünk nem 
szabad, mielőtt politikánk eredményét, ha részben 
is, gyakorlatilag felismerhettük volna, a pénzügyi 
katastrophák politikájához szegődnünk. 

Legyen szabad még néhány észrevételt magá
ra a tárgyra nézve tennem. 

A kérdés az , mily arányban részesül
jünk ezen teherben. Én azt hiszem, hogy a fel
iratokban kifejezett igéretünkhöz képest ezen teher 
nem lehet más . mint méltányos és igazságos, a 
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mérvet pedig mindkét irányban az adózási képes
ség fszolgáltatja: mert ha ez arányon tulmennénk, 
ha azon felül vállalnánk terhet, magunk iránt len
nénk igazságtalanok; ha pedig ezen arányon alul 
maradnánk, a lajtántuli népek vádolnának ben
nünket — nem joggal ugyan, de saját szempont-
jókból — igazságtalan törekvésekkel, holott ne
künk se jogunk nincs, se száudokunk nem le
het büntetni a lajtántuli népeket. Ha mi azon 
államférfiakat sújthatnék, kik oktalan gazdál
kodási rendszerűkkel a financiális bonyodal
makat előidézték; ha a terheket a népek válla
iról az ő vállaikra róhatnék : ennek igenis vol
na értelme; de az ottani népek e tekintetben 
ép oly bűntelenek, mint a mily bűntelen a mi sa
ját népünk. A politikai transactio szelleme és 
iránya, az együttlét és szövetség politikája egy
aránt követelik tőlünk, hogy ne helyezzük ma
gunkat az osztó igazság és politikai eszély köve
telményeivel ellentétbe. Én nem hihetem, hogy e 
miatt a teher alatt összeroskadnánk. Nekem a tör
ténelem egészen más tanúságot nyújt reményül s 
e bonyodalmas helyzetben megnyugtató vigaszta
lásul. Én hazámat az alkotmányos elv birtokában 
látván, határozottan szebb jövőnek látom elébe 
menni. Voltak már más államok is hasonló hely
zetben, só't nehezebb körülmények közt is. Hosz-
szas háborúk, belzavarok alatt kimerült a polgárok 
adózási képessége talán még nagyobb mérvben 
is, mint ezt jelenleg nálunk tapasztaljuk. És mégis 
ma ezen államok Európa legvirágzóbb államai. 

Midőn Anglia a XVII . század forradalmát be
fejezte, oly válságos pénzügyi helyzetben találta 
magát, hogy méltán lehetett tartani ujabb forra
dalom kitörésétől. Egyesek kapzsisága által még 
a forgalomban lévő pénzdarabok is megcsonkít
tattak, elannyira, hogy a pénz kerek alakja merő
ben négyszögletűvé lett, és a közforgalomban ugy 
tették a pénzdarabokat mérlegre, mint az árut 
magát. A pénzügyminiszter nem tudván a dolgon 
másképen segíteni, kölcsönt hozott javaslatba. De 
a parlament tagjai annyira idegenkedtek ezen men
tő szertől, hogy esaka legnagyobb erőfeszítéssel 
tudta akormány a parlament többségének helyeslé
sét kinyerni. Azzal álltak ug3Tanis elő az ellenvéle-
ményü parlamenti tagok, a mivel ez alkalommal 
elő állanak a mi ellenvéleményt! képviselőtársaink: 
hogy nem birja'megaz ország, hogy ez eljárást ok
vetlen pénzkrisis, bukás és több efféle fogja követ
ni. De mondhatlanul csalódtak, mert Anglia ezen 
első kísérlet után még többször is egymás után 
ugyanezen mentő szerhez folyamodott, és mind
annyiszor a legkielégitőbb sikerrel. E rendszer
nek, valamint az okszerű államgazdasági maximák 
meghonositáaának köszönheti Anglia nem csak el
értéktelenült valutája helyreállítását a múltban ; 

de, mert a terheket egy későbbi kor vállaira rótta, 
s ez által saját terhén könnyített , oly mesés gaz
dagságra és oly meglepő gyorsasággal emelkedett 
a nemzet vagyoni jólléte, mely valóban példa nél
küli, ugy a régibb, mint az ujabb államok törté
netében. 

Átalában a történelem azt mutatja, hogy 
az államok forradalmi epochák befejezése után 
emelkednek legmeglepőbben vagyoni jóllét tekin
tetében, 

í g y volt ez, mint mondám, Angliában, igy 
volt Francziaországban is Napóleon eltávolítása 
után. A restauratio népszerűtlen emberei alatt is 
alig pár év múlva és nem egy évtized alatt oly 
meglepőleg emelkedett Francziaország vagyoni 
jólléte, hogy egy ép ugy népszerűtlen, mint igen 
nagy terhet megbírt: t. i. a visszatért emigránsok
nak elvesztett vagyonukért adott 1000 millió 
franknyi kárpótlást; só't még az államadósságok 
kamatait is reducálhaita, de koránsem a hitelezők 
jogainak megsértésével, hanem a ki az 5°/0-et ka
matozó állampapír helyett a 4 °/0 -est elfogadni nem 
akarta, annak a tőkéjét fizették vissza. 

Poroszországban a hét éves háború alatt a nép 
annyira elszegényedett, hogy midőn a kormány 
az adónak újból felemelését javaslatba hozta, a 
nép nem is zúgolódott többé, hanem hangosan 
felkaczagott. A kormány pedig ebben oly komoly 
irányú kritikát látott, hogy jónak látta rögtön 
máskép intézkedni. A napóleoni hadjáratok alatt 
még inkább elszegényedett Poroszország. A fran-
czia proconsulok zaklatásai s a győzőnek nyo
masztó adórendszere majdnem a kétségbeesésig 
vitték a népet. Szándékosan tette ezt Napóleon, 
mert gyűlölte a poroszokat, és győzelmi elbizott-
ságábanki is mondta, hogy oly szegénynyé fogja 
tenni a porosz aristokratiát, hogy Berlin utczáin 
koldulni fogja kenyerét. És majdnem egy szóig 
teljesítette fenyegetését, mert a waterlooi napok 
alatt majdnem szünet nélkül éhezett a porosz had
sereg, és Blüchernek a fővezérnek kellett egy vál
tót aláírni, mely azután néhány német kereske
dőnek és Wellington herczegnek pártfogása alatt 
az angol bankban realizáltatott, s igy szereztek az 
éhező halseregnek élelmi szereket. S mégis mivé 
lett ma Poroszország ? Vajon szükséges-e ezt bő
vebben megmagyaráznom még azoknak is, kik 
egy nép életrevalóságában, áldozatkézségében és 
mindezeknek kitnaradkatlan következményeiben 
kételkednek ? 

Mindebből én, t. ház, csak azt következtetem, 
hogy nincs oly súlyos helyzet, melyből egy nem
zet eszélyességgel, erélylyel és szabadságszeretet-
teí ki ne emelkedhetnék; más részről pedig azt, 
hogy áldozatok nélkül még egy nemzet sem lett 
nagygyá egy nemzet sem nyerte vissza szabad -
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ságát, sem önállóságát, sem függetlenségét, de jól
létét sem. Maga az 1848-diki küzdelem is nem 
csak véráldozatokba került nemzetünknek, de te
temes pénzáldozatokba is ; s tévednek, a kik azt 
hiszik, hogy az 1848-diki állapotnak folytatása 
talán oly csekély áldozatokba került volna a nem
zetnek. Hiszen Kossuth Lajos, mint pénzügymi
niszter, szintén hatvanöt millió költségvetést prae-
liminált 1849-re, s hogy ezt kiteremthesse, kilá
tásba helyezte mindazon indirect adóknak beho
zását, melyeket a jelen kormány is fentartani 
kénytelen. 

T. ház, elismerem, hogy azon áldozatok, 
melyekre a nemzet késztetve van, igen tetemesek; 
de ne feledjük, hogy a mi áldozatot hozunk, hoz
zuk a polgárok nyugalmának. hozzuk az alkot
mány biztosságának érdekében. E két tényezőnek 
védszárnyai alatt hiszszük mi a honpolgárok bol
dogságának alapját biztos kézzel megvethetni. E 
h i t , e remény s e meggyőződés képezi a mi ösz-
szes politikánknak legnemesebb indokát, elhatá
rozásainknak legszilárdabb sarkkövét. De, mert a 
terhet se elviselhetlenuek nem tartom, se ha azt 
visszautasítanék, ennél kedvezőbb pénzügyi trans-
actiot politikailag lehetőnek nem tartok: egész meg
nyugvással elfogadom a miniszteri javaslatot a rész
letes tárgyalás alapjául. (Helyeslés a középen.) 

Beniczky Gyula: T. képviselőház! Ha a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatoknak el-vagy 
el nem fogadása attól függene, mi mellett hozat
nak fel döntőbb, helyesebb érvek, ugy azokhoz, mi
ket t, képviselőtársam és elvbarátom Tisza Kálmán 
e tárgyra nézve oly világosan és szabatosan elmon
dott és utána több elvtársaim vitattak, fölösleges 
volna még valamit hozzá tenni. 

Ha van egy átalános axióma, ugy axióma az, 
hogy senki magára józanul és becsülettel több 
terhet nem vállalhat, mint a mennyit elbir; már 
pedig, ha mi e törvényjavaslatokat elfogadjuk, 
ugy a mint elénk terjesztettek és a mint a köz
ponti bizottság által ajánltatnak: önként nagyobb 
terhet vállalunk magunkra, mint a mennyit az ab-
solut hatalom a boldogtalan emlékű 18 év alatt 
bár mikor is tüzzel-vassal tőlünk behajtani képes 
volt; pedig, hogy nem az ő akaratán, de a lehetet
lenségen múlt rajtunk többet kizsarolni, azt mind
nyájan éreztük. így állván a dolog, mivé lesz azon. 
előny, melyet a központi bizottság előadója első 
helyen hangsúlyozott, és mely első pillanatra, után-
számitás nélkül elvitázhatlanul igaznak is tetszik, 
hogy t. i. mindig jobb a közmegegyezéssel hosszas 
Időre vagy épen megváltozatlanul megállapított te
her azon összegnél, melyet a hatalom önkénye 
szükségeinek növekvő aránya szerint vet ki és 
szed be? mondom, mivé lesz azon előny, ha az ön
ként elvállalni szándékolt teher nagyobb az Ősz

szegnél, melyet a hatalom legnagyobb erőmegfe-
szités és minden kímélet félretétele mellett is tő
lünk kisajtolt? Hogy pedig ezen ösazeg nagyobb, 
az számokkal bizonyítható be azon adatokból, me
lyeket igent, pénzügyminiszter úr — sajnos ugyan, 
csak szóval — méltóztatott az osztályokban elő
adni,* mely adatokból egy kis kiigazítással ésután-
számitással világosan kiderül, hogy a mi kiadása
ink ezen terhek elvállalása után jövedelmeinket 
több millióval túlhaladják. A ki erről még mosta
náig meg nem győződött, meg fog győződni a költ
ségvetés előterjesztése alkalmával. 

A túloldalról Komárom városa érdemes képvi
selőjének szemére vettetett, hogy a hányad meghatá
rozását szorosan számvetési eredményhez kötötte. 
Ezt én igen helyeslem és természetesnek találom; 
s azt állítom, hogy a közösügyi hányad, a status
adósság, szóval minden financziális kérdés megol
dásánál fő, és majdnem egyedüli tekintettel a 
számokra kell lenni; azt állítom, hogy épen ezen 
kérdések azok, melyeket se sophistikus okosko
dásokkal elburkolni és szépíteni nem lehet, se 
bárminemű magasabb politikai tekintetekből a nem
zetre rátukmálni nem szabad, ha azok a mathesis 
csalhatlan szabályai szerint annak erejét túlhalad
ják. (Helyeslés a hal oldalon.) 

T. képviselőház! van-e, lehet-e a föld kerek
ségén józan, igazságos ember, ki a magyar nem
zetnek loyalitását, sőt önmegtagadással határos 
generositását ne legyen kénytelen elismerni akkor, 
midőn az azon statusadósságok kamatainak fede
zéséhez, melyek őt jogilag legkisebb részben sem 
illethetik,mely adósságokból előny ére és j avara soha 
egy fillér sem fordíttatott, de igenis fordíttattak száz 
meg száz milliók alkotmányának, állami létének 
megsemmisítésére, (Helyeslés a hal oldalon) minde
nével hozzájárul, a mire még elkerülhetlenbelszök-
ségleteinek és a közösügyi hányadnak fedezése után 
jövedelmeiből fenmaradt? meghagyatván mind
azon indirect adónemek, melyek az ország lakosa
inak természetével és szokásaival merőben ellen
keznek , meghagyatván az adók azon túlhajtott 
magasságon, melyekről maga a mostani pénzügy
miniszterünk is azt monda egy időben, hogy azok 
már nemcsak a jövedelmet emésztik fel, de a tőkét 
is megtámadják? 

Egy feltétel lenne, t. képviselőház, mely mel
lett én is hajlandó volnék a bekövetkezhető jobb 
jövő reményében jelenlegi erőnket meghaladó ösz-
szeget is elvállalni a statusadósságból: ez a tőkék 
végleges megosztása. Vállaljunk el azokból egyszer 
mindenkorra egy meghatározott összeget; de az 
elvállalás után szűnjék meg minden közösség és 
solidaritas, és az elvállalt részt kezeljük mi önállóan, 
miden idegen beavatkozás nélkül. (Helyeslés a bal 
oldalm.) 
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Azon ellenvetésből, hogy a statusadósság tő
kéi az unificatioig meg nem oszthatók, én a logika 
szabályai szerint nem azt következtetem, hogy hát 
azok örök időre osztatlanak és közösek maradja
nak, hanem igenis következtetem azt, hogy várjuk 
be az unificatiot, szabjunk annak eszközlésére egy 
vagy egy pár évi zárhatáridó't, addig pedig járul
junk az osztrák statusadósságok kamatainak fe
dezéséhez annyival , a mennyi jövedelmeinkből 
saját belszükségleteink s a közösügyi hányad fede
zése után felmarad. (Helyeslés a bal oldalon.) Azon 
ellenvetésre pedig, hogy az 1867-dik évi XH-dik 
törvény nem a statusadóssági tőkék egy részének 
elvállalásáról, de csak azok kamatainak fedezésé
hez valéjárulásrólszól, bátor vagyok megjegyezni, 
hogy miután a t. képviselő ház többség emások érde
kében és kívánságára jónak és szükségesnek látta 
több lényeges, állami létünket garantirozó törvé
nyeinket részint felfüggeszteni, részint megváltoz
tatni, sőt miután a t. képviselő ház többsége az általa 
alkotott 186 7-dik XII . t. ez.-nek is épen szerintem 
leglényegesebb pontjaihoz, azokhoz, melyek azon 
feltétekről szólanak, melyeknek teljesítésétől az 
egész t. ez. életbe léptetése tétetett függővé, nem 
ragaszkodik oly szigorúan, mint azt a törvény vi
lágos szavai rendelik: nem látom át, miért ne vál
toztassuk meg még a XII. t. czikk azon pontját is, 
melynek következései hazánkra csak károsak és 
vészthozók lehetnek ? 

Feltéve, de meg nem engedve, hogy én már 
most meghatározhatónak vélném azon összeget, 
melylyel a statusadósságok kamataihoz járuljunk; 
feltéve, de meg nem engedve,hogy én a törvényjavas
latban ajánlott összeget elfogadhatónak, és olyan
nak tartanám, melyet a nemzet elbir : a törvény
javaslatot, ugy a mint van, még akkor sem fogad
hatnám el. Nem fogadhatnám el először, mert an
nak 3-ik pontjával megbarátkozni egyátalábannem 
tudnék soha; másodszor, mert annak egyes pontjai 
egymásnak ellentmondanak; és harmadszor, mert 
én abban a solidaritast kizárva egyátalában nem 
látom. 

A harmadik pont szerint a meghatározott ösz-
szeg további változás alá nem eshetik: ezen tétel 
már önmagát elitéli. Tegyük fel. hogy a pénz 
embereinek a bécsi reichsrathra gyakorolt befolyá
suk által még egy időre sikerülni fog saját érde
kűkben , a népek rovására, hogy statusbankrot-
tot ne mondjanak, a reduetiot, devalvatiot még 
egy időre elhalasztani: ennek természetes követke
zése lesz, hogy azon birodalom népei, mely uj 
gazdálkodását magának pénzügyminiszterének val
lomása szerint is 45 — 50 milliónyi, másoknak ta
lán helyesebb számítása szerint 90—95 milliónyi 
deficittel fogja megkezdeni, ennek természetes kö
vetkezése, mondom, az lesz, hogy azon birodalom 

népei azt fogják mondani, hogy ők ezen terhek 
súlya alatt összeroskadnak, ha a szövetséget képező 
magyar birodalom népei rajtok nagyobb mérvben 
nem könnyitenek. 

Mi történik ekkor, arra én felelni nem tudok. 
De igenis félek, hogy hivatkozni fognak azon tör
vénybe igtatott nyilatkozatunkra, melyet sokan 
már most mint örök időre kötelező Ígéretet szeret
nék emlegetni, mely szerint kijelentjük, hogy ké
szek vagyunk mind azt, a mit — önállásunk és 
alkotmányos jogaink sérelme nélkül — tehetünk, a 
törvény szabta korlátokon tul is, a méltányosság 
alapján, politikai tekintetekből megtenni, hogy a 
súlyos terhek alatt ő felsége többi országainak 
jólléte, s azzal együtt a mienk is össze ne ros
kadjon. 

Igenis félek, nem fogják-e akkor, az osztrák 
birodalom mellőzhetlen fenállhatásának érdekében, 
az elkerülhetlen szükség beálltával azt mondani, 
hogy már most fizessen Magyarország az állama
dósság kamatainak fedezéséhez évenkint 40 — 50 
milliót. Akkor ez lesz alkotmányunknak ára, vala
mint most sokan, nem csak bizodalmas körökben, 
de nyilvánosan is vallják, hogy bizony sok ez a 
29 millió, de ha tetszik az alkotmány, ez annak 
az ára, tessék elvállalni a 29, illetőleg 32, 33 mil
liót is. (Helyeslés a balon.) 

Ha pedig csakugyan bekövetkezik az, a mi 
nagy áldozatokkal elhalasztható ugyan egy kis 
időre, de végképen el nem maradhat, értem a sta-
tusbankrottot, vagy legalább egy nagyobb mér
vű devalvatiot: miként lesz a 3-ik pont a mi érdeke
inkkel s az igazsággal összeegyeztethető, ha a de-
valvatio oly mérvű lesz, hogy ránk a legkedvezőt
lenebb, a másik fél által követelt arány szerint 
sem esnék 29 illetőleg 32 milliónyi, évi járulék? 

Hogy a törvényjavaslatnak pontjai egymás
nak ellenmondanak, azt igen röviden a 3-ik és 
9-ik paragraphus felolvasásával s összehasonlításá
val lesz szerencsém bebizonyítani. 

A 3. pont így szól: s 1869. január 1-től 
kezdve, a magyar korona országai az államadóssá
gok kamatai fedezéséhez 29,100,000 forintnyi ál
landó, további változás alá nem eső évi járulékot 
fizetnek, ebből 12 millió forintot érez pénzben." A 
9. pont így szól: „Mind a magyar korona orszá
gainak, mind ő felsége többi országainak tetszé
sére hagyat ik , államadóssági kamatjárulékukat 
az adóssági kötvények törlesztése vagy készpénz
beli tőke visszafizetése állal csökkenteni. A törlesz
tett adósság-összeg kamatainak meg-felelő összeg 
ez esetben a törlesztő pénzügyi kormányzat hozzá
járulási tartozásából levonatik." 

Ha az első §. áll, és a tőke állandó, további 
változtatás alá nem eshető, akkor a 9. §-nak nincs 
értelme, vagy az abban kifejeztetni szándékolt 
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előny illusorius. Ha pedig 9. §. értelmében valami 
utón módon sikerülne valaha Magyarországnak 
ezen kamatjárulékot csökkenteni, akkor az első §. 
azon határozott kifejezése: „állandó s további vál
tozás alá nem eshető," hibás és hamis. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

A solidaritasra nézve már megjegyeztem, hogy 
én addig, mig az államadósságokra azon elv marad 
érvényben, hogy azok elválaszthatlanok és eloszt-
hatlanok, addig, mig mi ezen el nem osztott és igy 
közös adósság kamataihoz törvény által örök időkre 
hozzájárulni kötelezve vagyunk: én a solidaritasra 
nézve álokoskodásokkal és kétértelmű §-kal maga
mat megnyugtatni képes nem vagyok. (Helyeslés 
a bal oldblon.) 

B u j a n o v i c s Sándor: T. képviselőház! Sen
ki által kétségbe nem vonathatik az. hogy Magvar
országot az osztrák államadósságok elvállalására 
jogilag kötelezni nem lehet; de ebből még nem 
következik az, hogy politikai és méltányossági 
szempontból magunkat az államadósságok egy ré
szének elvállalására kötelezve ne érezzük. Jogta-
lan bár, törvénytelen bár, de bevégzett s megmá-
sitkatatlanul bevégzett tényekkel állunk szemközt. 
Tényekkel, melyek a népek, nagyrészt a külföld 
anyagi érdekeit képviselik, melyeket tekintet nél
kül hagynunk alkotmányos jogfogalmaink szerint 
tökéletesen törvényes és jogos, de állami létünk 
megszilárdítása, hitelünk megállapítása érdekében 
se helyes, se eszélyes nem volna. Azért tör
vénytelen bár az osztrák államadósság egész ki
terjedésében, ugy keletkezési módjára, mint hova 
fordítására nézve; s fordíttatott bár az osztrák ál
lamadósságok nagy része oly czélok valósítására 
és oly elvek támogatására, melyeket határozottan 
elítélek: nem tartózkodom mégis kijelenteni, misze
rint ezeknek egy részét elvállalni igen kész vagyok: 
mert forduljak bár a conjecturalis politika meze
jére, vagy merítsek bár a casuistika kiapadhatlan 
forrásából, oly kedvező eshetőséget föltalálni nem 
vagyok képes, melynek beállása hazánkat, mely 
jogilag kötelezve nincs és nem is lehet, tényleg az 
államadósságokban való részvéttől tökéletesen föl
mentené. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A népek anyagi érdekei s hitelviszonyai mai 
fejlett, egymásra kölcsönösen visszaható állapotá
ban bizonyossolidaritas van: s beláthatlanbonyo
dalmakat, az érdekek éles összeütközését s önma
ga irányában a legkárosabb visszahatást idézné 
elő az, a IÍ ezen érdekek bármelyikét tekintetbe 
venni nem akarná. Ha emlékezetem nem csal, 
10.000,000 franknyi követelés kifizetésének meg
tagadása índitottaEurópaegyik hatalmas fejedelmét 
évek előtt a távol világrészben tizszer, talán száz
szor annyiba kerülő fegyveres beavatkozásra. Mi
nő ellenszeriVet, az érdekek mily összeütközését, 

állami hitelünk mii}7 koczkáztatását, s minő nem 
jogi, de tényleges következményeket vonna maga 
után az illető államhitelezők s azok kormányai 
részéről az államadósságok elvállalásának részünk
ről teljes megtagadása akár most, akár a jelen 
fenálló állami kapcsolat felbontása s uj állami 
alakulásunk esetén : ennek megítélését a t. házra 
bízom. Azon tekintetekhez tehát, melyeket az 1867. 
12-ik t. ez. 53 , 54. és 55-ik §§-ai az államadóssá
gokban való részvételünkre nézve kijelölnek, a 
politikai szempontoknak és méltányosságnak az 
én meggyőződésemre még egy uj döntőleg beha
tó szempontja, a politikai kényszerűség és eszé-
lyesség el nem odázható tekintete járul. 

Itt nem tehetem, hogy Várady Gábor t. kép
viselőtársamnak a múlt ülésben mondott példájára, 
azon családfőről, ki a szomszéd neje lába elé teszi 
összes vagyonát, mig otthon saját gyermekei éhez
nek és fáznak, ne válaszoljam, hogy a példa nem 
volt szerencsésen választva. (Zaj. Halljuk!) Hiszen 
t. képviselőtársam velem együtt meg van győződ
ve, hogy nincs e teremben senki, a ki könnyel
műen és megfontolatlanul és az ország érdeke el
lenére járulna az államadósságokhoz. Hasonlítunk 
mi igenis, t. ház, azon családfőhöz, ki, mert szom
szédja düledező háza összeroskadás esetén saját 
házát is szétzúzással fenyegeti, nem felebaráti sze
retetből, de hogy a maga házát megmentse a 
pusztulástól, erejéhez mérten járul szomszédja, s 
vele együtt saját háza tatarozásához. (Zaj. Halljuk!) 

Ezen elvekből indulva ki, előttem a kérdés 
az, vajon a törvényjavaslatban meg van-e a jogi 
szempont kellőleg óva, s a solidaris kötelezettség 
eszméje jövőre is kizárva? és vajon az elvállalan
dó összeget az ország elbirja-e a nélkül, hogy a 
teher súlya alatt összeroskadjon? 

E kérdések elsejére határozott igennel vála
szolok. A törvényjavaslat szövege oly világos és 
határozottan kizár minden solidaritast, hogy abból 
a solidaris kötelezettség eszméjét csak ugy és ak
kor lehet kimagyarázni, ha nem egész szerves 
összefüggésében és nem egész értelmében és szel
lemének kifejtésében, hanem csak egyes tételeit 
és szavait elvontan tekintjük. 

A mi a kérdések másikát illeti, nem csodálko
zom azon, hogy a nézetek e tekintetben eltérők: 
mert bár a számtani tételek tárgyilagos bonezo-
lást és elemezést igényelnek, abból a következte
tést kiki saját subjectiv nézletmodorából meríti; 
s vajmi nagy itt a különbség, már csak a külön
böző kedélyhangulatunknál fogva is : az egyik pl. 
komorabb, a másik derültebb színben látja a jövőt. 
Én a nélkül, hogy a vállalandó teher nagyságát 
kicsinyelném, s a nélkül, hogy a jövőre nézve tul-
vérmes reményeket táplálnék, níerem állitni. hogy 
a vállalandó összeg, tekintve az egész fedezendő 
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szükséglet nagyságát, tekintve hazánk közgazda
sági, adózási, lélekszám! és kiterjedési viszonyait, 
nem lépi át a méltányosság korlátait. Igaz, a teher 
nagy, a teher súlyos; de az állami életben ugrás 
nem lévén, a súlyos viszonyokból nincs könnyű 
kibontakozás. Igaz, hogy a terhet az ország csak 
nagy áldozattal lesz képes elbirni; de a teher nagy
ságának ismerete és nemzetünk férfias küzdelme 
első lépés arra, hogy az áldozatot elbírjuk. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

Debreczen városa érdemes képviselője azon ál
talam is hőn ápolt óhajtástól vezéreltetve, hogy a 
magyar államháztartásban az egyensúly fentar-
tassék, egy módot jelölt ki az államadósságok után 
fizetendő évi járulék megállapítására nézve, s e 
mód a következő: vétessenek a magyar állam ösz-
szes jövedelmei számítási alapul, s abból levonván 
az ország belkormányzati s közösügyi kiadásai 
szükségletét, a fönmaradandó összeg fordíttassák 
az államadósságok után fizetendő' járulék fedezé
sére. Azonban nem fejtvén ki bővebben ezen esz
mét tisztelt képviselőtársam, az, egyéni felfogásom 
szerint, kétféle magyarázatot enged meg. Vagy 
nem mondatik ki határozott összeg, s csak mint 
elv állíttatik fel az, hogy a fenmáradó összeg a já
rulék fedezésére fordittassék: s ez esetben vagy a 
hozzájárulás illusoriussá tétetik, vagy a meggaz-
dáíkodás az állam háztartásban lehetlenné válik. 
Vagy pedig a másik magyarázat szerint a magyar 
állam jelenlegi, ez évi bevételét vévén fel számí
tási alapul, s ebből levonván a mondott szükség
letet, a fenmaradó összeg mondassák azon határo 
zott, és változás alá nem eső összegnek, melylyel 
az államadósságok terheinek fedezéséhez járulni 
kívánunk: s akkor számításainkban talán közel 
állunk, de a deficitet a jövőre nézve egészen kike
rülni képesek nem leszünk. Az államélet fejlemé
nyét, s igy a deficitek kérdését előre meghatározni 
alig lehet. Én azt hiszem, hogy rendezett közjogi 
viszonyok, rendezett belügyi kormányzat, állami 
érdekeinknek s anyagi szükségleteinknek kellő 
számításba vétele és férfias ernyedetlen munkásság 
képesitni fognak bennünket deficit nélkül is fen-
állani a jövőben s Isten segélyével még megtaka
rítást is tenni. 

Ennél fogva járulok a törvényjavaslat elfo
gadásához. (Elénk helyeslés, éljenzés jobiról és a kö
zépen.) 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. képviselőház ! 
Igen tisztelt barátom Tisza Kálmán urnák tegnap
előtti előadásánál fogva —• valódi léleknyugalom-
mal mondom itt, még ma is, a tárgyalás második 
napján — felmentve éreztem magamat attól, hogy 
a szőnyegen levő tárgyhoz azon szempontból 
ügyekezzem szólani, melynél fogva annak lénye
gét ez idő szerint alaposan tárgyalni lehetetlen, 

épen azért, mert azon alap, melyre a javaslatnak 
épitve kellene lennie, Magyarország állami költ
ségvetése jelenben még ismeretlen valami. 

De felmentve érezhetem magamat még annál 
fogva is, mit az 1867. XII. törvényczikk 54-ik§-a 
tartalmaz azon feltételekről, melyek mellett Magyar
ország- az osztrák államadósság' terhének viseléséhez 
részben járulni ígérkezett: értem azon kikötést.hogy 
ezt csak azon esetben és oly módon hajlandó tenni, 
ha azzal saját romlását nem eszközli, a mire szintén 
Nógrád vármegye egyik képviselője az imént vo
natkozott. 

A tárgy epochalis fontossága azonban ar
ra még is késztet, hogy azon másik szempontra 
nézve, melynél fogva ezen ügynek törvényhozási 
eldöntését az osztrák államadósság kamatai reduc-
tiojának utján kellett volna elintézni, ejtsek néhány 
szót. (Halljuk!) 

A mint e tárgy jelenleg előttünk áll, arra lát
szik nekem alkalmasnak, hogy azon nagy elvi 
harczot, melyet a productiv tőkének, a fölbirtok
nak, s a földet mivelő millióknak érdeke vív — 
nem az ipar és kereskedelem érdekeivel, mert ezek 
nem ellentétesek, sőt egymással karöltve járnak s 
egymást előmozdítják — de érdekeivel azimproduc-
tiv tőkének, a tőzsdék frequentatorainak, a papir-
gazdaságnak, a nyerészkedőknek, s azoknak ér
dekeivel, kiket divatos amerikai műszóval pénz-
csinálóknak neveznek, mondom, hogy ezeknek har-
czát ne csak elmérgesitse, de épen ezeknek győ-

| zelmével s amazok letiprásával végezze be. 
Tisztelt barátom Trefort Ágoston csak a múlt 

napokban monda amaz emlékezetes szavakat: dol
gozzunk s ne ábrándozzunk. Arany, és soha eléggé 
nem méltányolható s szivre veendő szavak ! De 
higye el igen tisztelt barátom, higyék meg és 
vegyék szívökre önök is, uraim ! dolgozik a mos
toha-apailag megadóztatott földbirtok, dolgoznak 
annak mivelői eleget; s önök csak oly jól tudják, 
mint én, hogy mig ezek nem ábrándoznak, csak 
dolgoznak és legnagyobb részben szűkölködnek, 
azalatt a tőzsdék fejedelmei, és a papirkirályok, s 
ezek udvaronczai és uszályhordói — ha ábrándoz
nak-e? nem tudom, de hogy nem dolgoznak és 
élveznek, bizonyosnak tartom. 

És még azt ismerem állítani, hogy a földbir
toknak munkája, vagyis azon küzdelem, melyet 
az adóteher és adónemek elviselhetetlensége ellen 
folytat, már is hasonló ama régi fogház-fegyelmi 
módszerhez, mely szerint a megfenyítendő egy 
vízzel tölt edénybe helyeztetve kénytelen volt a 
mind-mind magasabbra emelkedő vízből folyton me
regetni, hogy a befulás veszélyétől meneküljön. 

Pedig, mig ezekre igazán illik a nagy fran-
czia forradalmár mondása.hogy a hazát sarujok sar-

1 kán magokkal nem vihetik, amazoknak haza-
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j a ott van, hol a tőzsdei árkelet hullámzása leg-
nagvobb nyerességekkel kecsegtet. 

Igen, de ismét és ismét, és minduntalan rej
telmes dodonai szózatként, majd fújják, majd dör-
gik füleinkbe, hogy „magasabb állami szempon
tok szinvonalára magasabb álamférfiu felfogásra 
kell emelkednünk" e viszonyok elintézése körül. 

De a magyarázat mindegyre elmarad, s a ho
mályban tapogatódzó „alattvalói észnek" nem ma
rad fen egyéb, mint attól tartania, hogy azon fá 
tyolos óriási alak, mely ezen jelszók hangoztatá
sával rémit, utoljára is, egy szép reggel, elnyeli 
ama bepólyázott gyönge csecsemőt, melyet mi ár
tatlan apai örömünkben „parlamentarismusnak" 
kereszteltünk. 

És itt jogosítottnak érzem magamat, azt kérdez- ! 
ni a mélyen tisztelt oktatás- és cultusügyér úrtól, hol j 
vannak, avagy honnan fognak előteremni ez eset- ! 
ben, s az ilyen és ehhez hasonló hivatkozások mel- í 
lett ; a meglevő, s mint sokaknak ugy látszik, vi- j 
szonylag nem csekély mértékben meglevő szabad- j 
ságnak ama biztositékai, melyek minket ama min
den valószínűség szerint ruinosus testvéri áldozat- ] 
készségünkért az anyagiakban, az erkölcsiekre 
nézve kártalanítsanak és megnyugtassanak ? (Élínk ' 
tetszés a bal oldalon.) 

Töredelmes szivvel vallom be, uraim, nem j 
vagyok oly irigyletre méltó lelki állapotban, hogy ! 
Shaksperet soha ne ismertem volna, {Derültség) ' 
s igy nem tehetek arról, hogy ilyesek emlegetésé- | 
re, a tőle olvasottakból majd e mondat: „szó, szó, i 
szó ! majd emez :" okok, okok, okok ! mintha bizony 
az okok oly olcsók volnának, minta vadszeder," j 
minduntalan fülemben zsong. 

Pártolom Tisza Kálmán véleményét. (Éljen- j 
zés balfelöl.) 

Török Sándor (nógrádi): A napirenden | 
levő tárgy alkalmat nyújt arra, hogy financiális 
és anyagi viszonyainkra egy futó pillantást ves- ' 
sünk. Bocsánatot kérek, ha e fontos kérdésben, j 
szavazatom igazolása tekintetéből, néhol a napi- ! 
rendtől eltérek : mert azt hiszem, hogy e kér- i 
dést jelen állapotunk érintése nélkül tárgyalni , 
alig lehet. 

Korunk veszélyes kórállapotának tekintem 
azt, hogy a forgalmat közvetitő csere-eszköz, a 
pénz, s a tőke, mely a vagyonosodás fő eszköze, 
oly viszás irányban érezteti befolyását, mely az 
állam s a polgárok, különösen a termelő osztály 
érdekeivel merev ellentétben áll. Es ez irány, a 
melylyel én megbarátkozni nem tudok, az, mely a 
nagy kamatozásokkal összekötött államadósság 
rendszerének minden ímproductiv rósz következé
seivel fenyegeti a társadalmat. 

A mióta a közhitel eszméjét feltalálták, s hírne
ves tudósok és theoretikusok, a hasznos beruházás 

gyümölcsözésének szempontjából kiindulva, azt bi
zonyos panaceának, az anyagi felvirágzás fő esz
közének s aranybányának keresztelek, átalános-
sá vált azon szokás, miszerint az államok ily köl
csönök utján fedezik pénzszükségleteiket. 

Nem lehet tagadni, hogy ez eljárás igen meg-
könnyité az állam czéljainak s a kormányok szán-
dokainak végrehajtását, mert nem lévén többé szük
ség összegyűjtött kincsekre és hipothekára, a köz
hitel oly bő pénz-forrást nyitott számukra, mely 
— mint az írásban „az özvegyasszony olajos kor
sója" — kiapadhatlan. 

Es megindult e nyomon az egész civilizált 
világban a gazdálkodás. Adósságok halmoztattak 
adósságra, nem, mint eredetileg a tudósok felálli-
ták, hasznos beruházás, hanem gyakran udvarok 
pazarlása, hiu politikai czélok és az önuralom ér
dekében. 

Hogy mily zavarba ejté ez a pénzügyeket, 
bizonyítja az eredmény, mely mindenütt szomorú 
alakban, de nálunk a legritkitóbb színben tűnik 
elő, és eszközlé: 

1. Hogy egy nagy birodalom népe néhány 
pénztőzsér adófizetőjévé vált. Az előttünk fekvő 
adatok s az évenkint fizetendő kamatok eléggé 
bizonyítják ez állítás valóságát. 

2. Az államadósságok nagy tőkéket igén}rel-
vén, a productiv munkától elvont kisebb tőkéknek 
összehalmozása egyrészt megfosztá azt életerejé
től, másrészt annyira megszaporitá az improdultiv 
üzletek mindenféle nemeit, s a nagy számú kötvé
nyek elárusitásából folyó papirspeculatiokkal ösz-
szekötött börzejáték kiterjedésének oly fokára há
gott, miszerint elmondhatjuk, hogy a reális munka 
ily káprázó üzérkedések mellett valóságos guny-
tárgygyá vált. 

3. A közhitel mértéktelen használata megala-
pitá az uzsorát, nem csak az államháztartásban, ha
nem a íoglalkozások minden nemeiben: mert 
az állam példájára egyesek is drága pénz haszná
latára lőnek utalva. 

4. Szülője lőn mindazon bajoknak, melyek a 
pénznek az ímproductiv üzletek felé folytonos gra-
vitálásából szoktak eredni. 

Ennek bizonyítására, azt hiszem, nem kell 
egyéb példát felhozni, mint azt, melyet saját állapo
tunk vizsgálataiból meríthetünk. 

Kérdem, van-e munka e hazában, mely a szé
delgő üzérkedéssel kiállja a versenyt? létezik-e 
üzlet, mely nagyobb nyereséggel kecsegtetne, mint 
a minőt e soknemü ímproductiv foglalkozások 
nyújtanak ? 

Pedig oly államban, hol a termelő munka 
nem fizeti ki magát, megszűnt minden haladás. 

Nem látjuk-e például, hogy földmivelésünk 
néhány évek óta már pang ? Ne mystificáljuk ma-
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g u n k a t egy jobb év kecsegtető képe által, hanem 
tekintsük a szomorú valót. Igen is ott állunk, hogy 
a 18-ik évi folytonos zsarolás, s a bekövetkezett 
rósz évek a földbirtokosok tőke vagyonát támad
ván meg, a drága pénz használata mellett azok
nak nagy része a bukás szélére jutott. 

Pedig ez hazánkban, mint kiválólag földmi-
velő országban, nagy figyelmet érdemlő körül
mény. 

Nem látjuk-e azon akadályokat, miket a pénz 
drágasága gördit az ipar emelkedésének elébe? 
Hiszen ki fektetné be pénzét jelenleg egy iparvál
lalatba, midőn azt a pénzkereskedés utján sokkal 
nagyobb haszonnal forgathatja ? 

Nem tapasztaltuk-e legközelebb, hogy a köz
lekedési eszközök, s illetőleg a kereskedés emelé
sére szükségelt pénzt, habár relatíve fenforgó vi
szonyokhoz képest tűrhető, de abstracte véve 
mégis csak áldozattal valánk képesek előteremteni'? 
Es ez nem a mi hibánk, sem a minisztérium hibá
ja, ennek oka a fennálló, s nagy részben az állam
adósság rendszere által előidézett pénzviszonyok
ban rejlik. 

Igen is uraim, a munka nélküli gyors meg
gazdagodás korszakunk jelleme, s azon egyedüli 
bálvány, mely ellenállhatlan erővel tereli le a szel
lemileg elsatnyult henye emberek tömegét az im-
productiv üzérkedés pályájára. 

Nem látjuk-e, hogy némely emberek, érték 
hiányában, nagy nominális összegekkel rendel
kezve, rövid idő alatt igen könnyű módon nagy 
vagyonhoz jutottak ? S hogy e fajta emberek a 
szegény dolgozó nép gúnyja, a legnagyobb fény
űzéssel élnek ? 

Igen is látja a nép azt. hogy ily viszonyok 
között, s ily üzletekkel szemben reális munka nyo
morult kereseti móddá aljasult. 

Hová fog ez vezetni ? Nem támadt-e kétség 
a nép lelkében a társadalmi lét jövője felett? Nem 
kötelessége az államnak ezen bajokból kifejlőd
hető, s a társadalmi lét alapjait megrenditő crisi-
seknek elejét venni ? Nem kötelességünk-e nekünk 
e szomorú állapot további fejlődését megakadá
lyozni ? 

Más országok viszonyait hozzák fel ellenünk, 
például Angliáét, mely állam roppant adóssága 
mellett az anyagi jólét legmagasabb fokára emel
kedett. 

Igaz, hogy ez állam történelmében és poli
tikai életének kifejlésében a mienkhez több ha
sonló mozzanatot találunk, de anyagi viszonj-aink 
korántsem hasonlítanak egymáshoz. Tudjuk, hogy 
ott a közhitel eszméje minden utóbajaival együtt, 
s ezzel kapcsolatban a pénzviszony nem oly mó
don s nem oly formában fejlődött mint itt. S a 
midőn ott az átalános vagyonosodást előmozditá, ! 

HÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

itt a basznos beruházás szülte anyagi felvirágzás 
helyett nem hagyott hátra egyebet számunkra 
azon tehernél, a minek rendezéséről jelenleg ta
nácskozunk. Egy mostoha apának hagyatéka az, 
minek rendezése akkor tűzetik ki feladatunkul, 
midőn azt csak nagy áldozattal vagyunk képesek 
eszközölni. 

Ebből láthatjuk tehát, hogy a mi öröklött ba
jaink, azért mondom öröklött, nehogy azokat va
laki a mi és kormányunk intézkedésének vagy 
hanyagságának tulajdonítsa, — mondom öröklött 
bajaink nem oly természetilek, miken a napiren
den levő kérdés eldöntése, a teher elvállalása 
vagy egyszerű megtagadása által rögtön segíteni 
lehetne. 

Átlátom én, hogy az osztrák államadósság 
egy részének elvállalása nemcsak politikai okok 
és adott szavunk köteleznek, hanem követeli azt 
tőlünk saját subsistentiánk és jövőnk biztosítása. 

! Meg vagyok arról is győződve, hogy a jelen vi-
! szonyok között, az élőnkbe terjesztett alkunál job-
j bat nem is tehettünk volna. De a midőn ily nagy, 
I rendkívüli teher elvállalására adom szavazatomat, 

kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy én 
e törvényhozás nemesebb feladatát nem egyedül 
e teher rendezésében, hanem inkább azon módok 
alkalmazásában keresem, melyek a bajt gyökere
sen orvosolva, a visszaesést lehetetlenné, a terhek-
bőli kibontakozást pedig lehetővé tegyék. 

És ebben rejlik a jövőnek garantiája. Csak a 
jövőben helyezett remény leend képes eloszlatni 
a teher elvállalásából keletkező aggodalmakat. 

Ha tény az, hogy a rólunk nélkülünk contra-
hált terhek alól semmi módon nem menekülhetünk, 
miről én meg vagyok győződve: ugy valamint egy 
részről nem lehet feladatunk, hogy tán jogi szem
pontból megtagadjuk azt, mit tényleg viselni kény-
telenittetünk, mert akkor megtörténhetnék, hogy 
ismét rólunk, nélkülünk tán, a mi hátrányunkra 
fognának rendeztetni • ugy más részről ez adósság 
elvállalása és rendezéséből folyó kötelességünk 
egész erővel oda működni, hogy e teher elviselé
sét lehetővé és tűrhetővé tegyük. 

Mi csak azon erkölcsi és gyakorlati eszközök 
által lehet utóiérhető, melyek egyrészt a fenálló 
állapot iránti bizalmat, más részt a nép adóképes
ségét növelendik. 

Sokan velem együtt — a terhek nem nagy
voltából és szaporodásából következtetve, vigasz
talást látnak a bevételek és kiadások között kilá
tásba helyezett, sőt e törvényjavaslat egyik sza
kaszában megrendelt — sulyegyen helyreállításá
ban. 

A 18-ik évi ferde közös gazdálkodás után 
nagy haladásnak tekintem azt ; ismerem az önkor. 

46 
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mányzat előnyeit s eddigi eredményeit, melyek 
egy szebb jövőnek biztos alapját képezik. 

De ne csodálkozzunk azon, ha egy hosszas 
zsarolás által anyagilag megrongált és elkesere
dett nép, vagy annak egy része, mely ez átalános 
romlást idézett rendszer maradványai, institutioi 
és közegei által még mindig környezve látja magát, 
kétévi politikai diseussiok után, biztatások és Ígé
retek helyet, tőlünk egy kézzelfogható practicus 
eredményt vár ; s valamint egy részről vigaszta
lást nem lát a létező terhek stabilitálásában. ugy 
más részről a halasztás s a folytonos negatioban 
sem lel megnyugvást; hanem óhajtva várja anya
gi kérdéseinek mielőbbi megoldását, égető szüksé
geinek kielégítését, s nem annyira a terhek leszál
lítását, mint az általa gyűlölt rendszer és adóne
mek megváltoztatását. 

Ismerem én azon akadályokat, melyek kor
mányunk legjobb akaratának útjában állanak; de 
véleményem az, hogy azokat minden áron le kell 
küzdenünk, nehogy azon ösvényre tereitessünk, 
hol a gyűlölt sistemák iránti ellenszenvvel mind
untalan küzdve, haladásunk bizonytalanná váljék, 
sőt tán kitűzött ezélunk is veszélyeztessék. 

Megvallom, e kérdés tárgyalásánál nem volt 
szándékom vitatkozásokba bocsátkozni, miután 
Tisza Kálmán képviselőtársam nyilatkozatából 
láttam, hogy a dolog érdemére názve elvi különb
ség nincs közöttünk. 

De Várady képviselőtársam egy hasonlatot 
hozott fel, mit szó nélkül nem hagyhatok. Ha jól 
fogtam fel, ö párhuzamot vont egy részt a szomszéd 
ember háza előtt lerakott kincsek miatt éhező me-

zitlábos gyermekek, más részt az államadósság el
vállalásának ténye között. Megvallom, hogy az 
ügyesen vont párhuzamot, a vitatkozás éles és 
czélszerü fegyverének tartom, a poesist pedig az 
emberek phantasiájára ható hatalmas eszköznek 
tekintem. De bocsánatot kérek, — meglehet, rósz 
ízlésem, vagy rósz felfogásom az oka, hogy az 
általa felhozott párhuzamban — egy részt nem 
lelem fel sem a hasonlat azonban fókellékét, mely 
a midőn talál egyszersmind győz; sem a poesis 
azon magasztos irányát, mely a midőn gyönyör
ködtet, egyszersmind felvilágosit. 

Mindezeknél fogva tehát a napirenden lévő 
kérdésben, én részemről, az adósságban való rész
vét vagy nem részvét feletti principialis vitába 
nem bocsátkozom, mert azt hiszem, hogy ez iránt 
már megválasztatásunk alkalmával mindnyájan 
tisztában voltunk, sőt feliratainkban is nyilatkoz
nék. A saját bizottságunk által kiszámított összeg
ben annyival inkább is megnyugszom, mert azt 
hiszem, hogy ekérdésnek, nem a számtan és mél
tányosság alapján, hanem az érdekek szempont
jából leendő eldöntése,könnyen veszélyeztethetné 
azon ügyet, a kiegyenlítés nagy munkájának be
fejezését, mit e hongyülés egyik főföladatául tű
zött ki. 

Pártolom a törvényjavaslatot. (Helyeslés jobb
felölj 

E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a tár
gyalást. 

Az ülés végződik d. u. 13/4 órakor. 




