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TARTALMA. 

C L X X X V . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 10-dikén. (Bemutattatnak : Árvamegye 
kérvénye kerületi tábla székhelye iránt; Kolozs megyéé egyforma törvénykezés 
iránt; Bártfa városé törvénykezési költségei fedezése iránt; Gracza László pana
sza a korponai és váczi adóhivatalok ellen; Beké Dániel kérvénye 18 49-beli 
szolgálmánya megtérítéséért; Szarvas városé csatornaügyben. Kihirdettetik a 
pénzügyi bizottságra történt szavazás eredménye. A szentesitett vasutkölcsöni 
törvény s a hányad iránti törvényjavaslat átküldetik a főrendekhez. A kormány 
felel Csiky Sándor interpellatiójára. Tóth Kálmán a nemzeti szinház, Siklósy 
Károly a közegészség, Antalfy Károly és Lázár Dénes az erdély-moldva hatá
ron történt erőszakoskodások iránt interpellálják a kormányt, s ez az utóbbi 
kérdésre azonnal válaszol is. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgya
lása tovább foly) 

€ L X X X V 1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. decz. 11-kén. (Bemutattatnak: Újvidék város kérvé
nye a fölebbezési törvényszékek egyik székhelye iránt; Orgidán Miklósnéé 
1849-beli kára pótlásáért; Bekes községé ugyanazért. Manojlovics Emil meg
újítja okt. 23-kai interpellatióját. Az államadóssági törvényjavaslat tárgyalása 
tovább foly) . 28 

C L X X X Y I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 12-kén. (Bemutattatnak: Eperjes város 
kérvényei a kir. tábla fölosztása s a városok törvénykezési s rendészeti költsé
geinek megtérítése iránt; Dezső Ádámé a papi tizedi veszteség kárpótlása iránt; 
Kosa Sándor panasza Béldi György és Ferencz grófok ellen; Altmann Farkas 
kérvénye a tokaji sörház bérbeadása iránt. Az államadássági törvény átalános 
tárgyalása tovább foly) 52 

C L X X X V I I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 13-kán. (Bemutattatnak : Abaujme-
gye kérvénye a telekkönyvek átidomitása iránt; Nagy Jánosé, hogy Ilyefalva 
1848 előtti állapotába helyeztessék vissza; gömörmegyei vastermeló'ké s váro
soké vasúti ügyben; Zohoj községé hadi károk megtérítése i ránt ; Rozsványi 
Lajosé kárpótlásért. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása 
tovább foly) 76 

C L X X X I X . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 14-dikén. (Bemutattatnak : Borsodme
gye kérvénye a megyerendezés iránt; M.-Vásárhely és N.-Becskerek városoké 
vasúti ügyben ; Hajdu-Nánás városé adóügyben ; Kuthy Emilé Ferdinand-
berg község nevének megváltoztatása iránt; Koppi Anna panasza illetéktelen 
adóztatás miatt ; gairingi lakosok kérvénye hadi káraik megszüntetéseért; az 
„Egyenlőségi kör"-é a hitfelekezetek egyenjogositása iránt. Az államadóssági 
törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly és bevégződik) . . . . 1 0 6 
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TAETALOM. 

CXC. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 15-dikén. (Bemutattatnak : Hósa Miklós 
köszönő levele a képviselőháznak, atyja Dósa Elekre vonatkozó határozataért; 
Aradmegye kérvénye a nemzetiség ügyében; Zemplénmegyéé vasúti ügyben; 
Kisfalud, Polyánka és Deskófalva községeké úrbéri ügyben; Medovarszky Já
nos és társaié, ugy szintén Sedlmayer Józsefnéé 1849-diki szolgálmányok meg
térítéséért ; Bader Ferencz és Liska Ferencz panasza Temesmegye ellen; Phi-
lipp József kérvénye szolgálmányai megtérítéséért; Bónis Sámuel határozati-
javaslata a határőrvidékre nézve. Kiss Miklós a vasúti állomásokon felhalmozott 
gabona iránt interpellálja a kormányt, mire ez közelebb ígér felelni. Az állam
adóssági törvényjavaslat név szerinti szavazással átalánosságban elfogadtatik.) 144 

CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 16-án. (Bemutattatnak: Árvamegye kér
vénye a megyerendezés ügyében; Borsodmegyéé vasúti ügyben ; Flórián János 
és neje Goocs Gyula, Haas Károly s a mohácsi törvényszék ellen; Tisza-Inoka 
község kérvénye csaturnaügyben; siklósi járási községeké úrbéri ügyben s a 
papi tized eltörlése iránt; a konstantinápolyi magyar gyarmat köszönete; gávai, 
buji és berezeli birtokosok kérvénye kárpótlásért; törvényjavaslat az adóról a 
jövő év első negyedében; törvényjavaslat a ezukor és égetett szesz vám- és fo
gyasztási adójáról. Az államadóssági törvényjavaslat részletenkint tárgyaltatik 
s elfogadtatik. A vám- és kereskedelmi szövetségről szóló törvényjavaslat átalá-
nos tárgyalása megkezdődik.) . . 152 

CXCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 17-dikén. (Bemutattatnak: Széchenyi Imre 
gr. lemondása; Aradmegye kérvénye vasúti ügyben; Kraszna megyéé a köz
vetett adók és vasút dolgában; a nagy-kikindai kerületé kir. táblai székhely 
iránt; a szolnokkerületi tanitóké a nevelés ügyében; Nyárád községé úrbéri 
ügyben; Szobi Istváné s Dávid Péteré 1848 — 9-beli káruk megtérítéséért. Ma-
nojlovics Emil interpellálja a kormányt a vám- és kereskedelmi szövetségről 
szóló törvényjavaslatban emiitett tengeri magánjog iránt, mire a kormány a tör
vényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával ígér fölvilágosítást. E törvényjavas
lat átalános tárgyalása tovább foly s bevégződik.) 185 

CXCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 18-dikán. (Bemutattatnak: Zimmermann 
József András lemondása; Ladányi Ferencz kérvénye 1848-beli kárai megtérí
téséért ; Grédig Jeremiás és társa panasza a nyíregyházi tanács ellen; két szesz-
finomitó társulat kérvénye a szeszadó tárgyában. Stoll Károly bányatörvény 
iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. Csiky Sándor határozati javaslatot 
nyújt be. Molnár Endre föltételesen igazoltatik s osztályba soroltatik. Az állam
adóssági törvényjavaslat vég szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. 
A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgya
lása megkezdődik.) 205 

CXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 19-én. (Bemutattatnak: Komáromy 
György lemondása; Beregmegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben; Volasek 
Mátyás és társai panasza Holluby Vilmos polgármester ellen; Fülöp József és 
társai kérvénye a hűbéri viszonyok rendezése iránt; Mészáros Flórián és neje 
panasza az ellenök indított vizsgálat miatt; K.-K.-Halas, K.-K.-Laczháza, K.-Sz..-
Miklós, Szabadszállás és Fülöpszállás városok kérvénye csatorna iránt. A főren
dek üzenik, hogy a hányadi törvényjavaslatot elfogadták. A kormány felel Kiss 
Miklós interpellatiójára. Manojlovics Emil és társai a nemzetiségi kérdésben ha
tározati javaslatot tesznek, minek következtében a nemzetiségi bizottság munká
lata gyors befejezésére utasittatik. A sürgősen elintézendő ügyeknél fogva el
várja a ház, hogy tagjai engedelem nélkül el nem távoznak. A vám- és kereske
delmi szerződés részletes tárgyalása bevégződik. Az 1868 első évnegyed adóiról, 
valamint az izraeliták egyenjogositásáról szóló törvényjavaslatok, ugy szintén 
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Bónis Sámuelnek a határőrvidékre vonatkozó határozati javaslata tárgyalása 
napirendre tűzetik.) 237 

•-CXCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 20-dikán. (Bemutattatnak: Gál János le
mondása; szántói lakosok kérvénye az 1848—-9-beli államjegyek beváltása 
iránt; K.-K.-Dorozsma Ivarosé csatorna iránt; a tizes bizottság ujabb jelentése 
Bőszörményi László sajtópörbe foghatása iránt. Az 1868. év első harmada foly
tán viselendő közterhekről, valamint az izraeliták egyenjogúságáról szóló tör
vényjavaslat átalánósságban és részletenkint elfogadtatik. Somossy Ignácz a tör
vényeknek a törvényhatóságokkal közlése iránt interpellálja a kormányt, mire 
ez felel. Ugyancsak a kormány felel Manojlovics Emil, Tóth Kálmán és Siklósy 
Károly interpellatióira. A kérvényi bizottság jelentése napirendre tűzetik.) . . 254 

CXCV1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 21-dikén. (Bemutattatnak: Biharmegye 
kérvénye a megyei és országos utak iránt; Szatmár-Németi városé a kir. tábla 
kerületenkinti felosztása iránt; a sztambnli magyar telep nyilatkozata Vecsera 
Albin követségi tanácsosra nézve; nagybányai tanítók kérvénye az 1848. XX. t. 
ez. foganatosítása iránt. A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvény
javaslat végleg elfogadtatik. A költségvetés deezembei-re megállapíttatik. Zárt 
ülés. A főrendek üzenik, hogy az államadóssági törvényjavaslatot az 5-ik §. mó
dosításával fogadták el; e módosítás tárgyalása napirendre tűzetik.) . . . . 260 

CXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 21-dikén. (Az államadóssági törvényjavas
lat 5-dik §-a, a főrendi ház módosítása szerint, név szerinti szavazás utján, el
fogadtatik.) 262 

OXCVllI . ORSZÁGOS Ü L É S 1867. deczember 22-dikén. (Bemutattatnak: Domokos 
László lemondása; Borsodmegye kérvénye a kir. tábla felosztatlanul hagyása 
iránt; Heves- és K.-Szolnokmegyéé az adó- és honvédelmi rendszer iránt; Sze-
pesmegyéé vasúti ügyben; Közép-Szolnokmegyéé a megyerendezés ügyében; 
Bártfa városé vasúti ügyben; a bécsi főiskolai segélyegyleté segélyezésért; stey-
erdorfi kereskedők s iparosok panasza az ottani vasúti raktárak ellen; Izbugya 
község ujabb kérvénye a községnek Zemplénmegyébe keblezése iránt; Kaszo-
vics Józsefé adóügyben; Beké Gáboré vasúti ügyben ; Deynek Károlyé 
1848—49-beli szolgálmánya megtéritéseért. Az 1868. első harmadi adózást, va
lamint a zsidók egyenjogúságát tárgyazó törvényjavaslatok végleg megszavaz
tatnak. A ház a királynénak, születése napja alkalmából, szerencsekivánatait 
nyilvánitja. Zárt ülés.) 269 

OXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 186 7. deczember 23-dikán. (Bemutattatnak: Keszthely város 
kérvénye a dunántúli kir. itélő tábla székhelye iránt; Szabolcsmegyéé a megye
rendezés, valamint a nemzetiségi kérdés ügyében ; Darszon Alajos panasza Al-
dásy Antal budai főbiró ellen, s kérvénye bizonyos bünper siettetése i ránt ; 
Fieba József kérvénye visszahelyeztetésért. A főrendek üzenik, hogy a vám- és 
kereskedelmi szövetségről, az 1868. első évharmadi közterhekről, valamint az 
izraeliták egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A kérvényi 
bizottság jelentése alapján Edelspacher Mátyásné kérvénye a pénzügyminiszté
riumhoz tétetik át, az egyenlőségi köré tudomásul vétetik, Szarvas városé, több 
kunsági városé s Kis-Kőrös városé a közlekedési minisztériumhoz utasittatik. 
Bónis Sámuel javaslata a határőrvidék iránt határozattá emeltetik.) . . . . 2 7 1 

€ C . ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 24-dikén. (Bemutattatnak: Esztergom vá
ros kérvényei vasúti és adóügyben ; a megyesi iparegyleté vasúti ügyben ,* Szent-
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András községé csatorna iránt; Balázs Józsefé alkalmazásért; a kormány javas
lata a közösügyi bizottság tagjainak számára nézve.) 274 

CCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 27-dikén. (Bemutattatnak:Kossuth Ferencz 
lemondása; Barsmegye kérvényei az úrbéri maradványok s a nemzetiségi kér
dés iránt; Alsó-Fehérmegyéé a törvénykezési rendtartás iránt; resiczai kereske
dők és iparú'zők panasza az ottani vasúti raktárak ellen; a makói szücs-czéh kér
vénye 1849-beli szolgálmányok megtérítéséért; Beszterczebánya városé a tör
vénykezés ügyében; Ripplinger Ottiliáé 1848-beli szolgálmánya megtérítéséért. 
A királyné megköszöni a ház jó kivánatait. A kormány javaslata a közösügyi 
bizottság tagjainak számára nézve el fogadtatik. A vasutak és csatornák telek-
könyvezését tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik.) , . . 276 

CCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 28-dikán. (Bemutattatik Kiss József és 
társai panasza tagositási ügyben. Fölolvastatnak: a decz. 27-dikén kelt kegyeim, 
kir. leirat, és az ugyanaz nap szentesitett törvényczikkek ahányadról, az állam
adósságról, a vám- és kereskedelmi szerződésről, az izraeliták egyenjogúságáról 
s a jövó' évharmadi adókról. A delegatió tagjainak megválasztása elhatároztatik. 
Tisza Kálmán interpellálja a kormányt az úrbéri maradványok megszüntetésére 
czélzó törvényjavaslatok eló'terjesztése iránt, mire az felel. Á vasutak és csator
nák telekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik, s 
részletes tárgyalása megkezdődik.) 282 

Folytatot t CCII. ORSZÁGOS Ü L É S ; i 8 6 7 . deczember 28-án. (A vasutak és csatornák te
lekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s be
végződik. Szavazás a közösügyi bizottság tagjaira.) 292 

CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 29-dikén. (A főrendek üzenik, hogy a kö
zösügyi bizottságra vonatkozó határozatot elfogadván, magok részéről az illető 
tagokat megválasztották. A vasutak és csatornák telekkönyvezéséről szóló tör
vényjavaslat végleg megszavaztatik. A közösügyi bizottság tagjainak napidija 
10 % frfban állapittatik meg, a többi képviselőnek napidija pedig a jelenleg be
következő szünetelés idejére is megszavaztatik. A kormány az alföldi vasútra 
nézve törvényjavaslatot jelent be. A közösügyi bizottság tagjaira történt szava
zás eredménye kihirdettetik) 294 

CCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1867. deczember 30-dikán. (Bemutattatnak: Kossuth Lajos 
Tivadar lemondása; a múzeumi választmány jelentése a Parisból visszaérkezett 
múzeumi tárgyak átvételéről; Arad város kérvénye a kir. tábla egyik osztályá
nak Aradra helyezése iránt; Fodor Ferenczé peres ügyben. Stoll Károly bá
nyászati ügyekben interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a vasutak 
és csatornák telekkönyvezéséről szóló törvényjavaslatot elfogadták. Szünetelés.) 296 
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CLXX.XV* OKSZACJTOÍS UJJJCÍN 
1867. deczember 10-dikén, 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Árvamegye kérvénye kerületi tábla székhelye iránt; Kolozs megyéé egyforma törvénykezés 
iránt; Bártfa városé törvénykezési költségei fedezése iránt; Gracza László panasza a korponai és váczi adóhivatalok ellen ; Beké 
Dániel kérvénye 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Szarvas városé esatornaügyben. Kihirdettetik a pénzügyi bizottságra történt 
szavazás eredménye. A szentesitett vasutkölcsöni törvény s a hányad iránti törvényjavaslat átküldetik a főrendekhez. A kormány fe
lel Csiky Sándor interpellatiójára. Tóth Kálmán a nemzeti színház, Siklósy Károly a közegészség, Antalfy Károly és Lázár Dénes 
az erdély-moldva határon történt erőszakoskodások iránt interpellálják a kormányt, s ez az utóbbi kérdésre azonnal válaszol is. Az 
államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány restéről jelen vannak: Andrdssy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 

Boldizsár, Lőnyay Menyhért, Wenckheim Béla b., ké
sőbb Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

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

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a deczember 
9-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Arvauiegye közönsége, a királyi táb
lának kerületenkinti felosztása esetére, egy ilyen
nek székhelyéül Nagy-Szombat helyett Pozsony 
városát kéri kitüzetni. 

Kolozs megye közönsége Torda megye azon 
kérését, hogy a törvénykezés egész Magyarország
ban a Királyhágón tul is egyformává tétessék, pár
toltatni kéri. 

Bártfa sz. kir. város közönsége a város által 
viselt törvénykezési költségeknek az országos pénz
tárból megtérittetését kéri eszközöltetni. 

Gracza László hontmegyei lakos a korpo
nai és váczi adóhivatalok által kizsarolt és még 
hátra levő pénzeinek visszaadását kéri kieszkö
zöltetni. 

Beké Dániel, lévavárosi lakos, az 1849. évi 
magyar hadsereg részére kiszolgáltatott gabona-
nemüek ára fejében hátra lévő 131 frt. követelését 
kifizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Podmaniezky Frigyes b . ár kíván egy kér
vényt benyújtani. 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Bátor 
vagyok egy kérvényt benyújtani választó kerüle
tem, illetőleg Szarvas városa részéről. A kérvény 
mindenekelőtt köszönetet mond a t. háznak azon 
gondoskodásáért, mely szerint a felveendő vasúti 
kölcsön egy részét csatornákra rendelte fordíttatni; 
továbbá köszönetet mond a minisztériumnak azon 
előleges gondoskodásáért, melyben a régebben 
felmerült csongrád-pesti csatornát részesítette, végre 
pedig, mi a kérvény főtárgya, kéri e képviselő
házat, hogy az előbb fölmerült két csatorna közül 
a csongrád-pesti vonalat helyezze az előzetesebbek 
közé. Mellőzve a nemzetgazdasági fő érveket, 
azzal indokolja mindenekelőtt óhajtását, hogy 
Szeged részint a Tisza, részint a Maros, részint a 
már közel kilátásba helyezett alföldi vasút által 
kellőleg ellátva a közlekedési eszközökkel, nagyon 
is háttérbe szorította hazánknak azon középtiszai 
részét, mely eddigelé minden közlekedési eszkö
zöktől meg van fosztva. Midőn e kérvényt alázat
teljesen benyújtom, egyszersmind fölkérem a t. 
házat, méltóztassék azt azok sorába ígtatni , me-
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lyek előzetes tárgyalás alá fognak vétetni. (Áta-
Túnos helyeslés.) 

E l n ö k : E kórvény a bizottsághoz azon uta
sítással fog áttétetni, hogy azt előzetesen vegye 
tárgyalás alá. 

A pénzügyi bizottságra beadott szavazatok 
eredménye fog kihirdettetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa) : A pénz
ügyi bizottságra összesen beadatott 298 szavazat; 
üres volt egy ; szavazni nem akart kettő; nem 
szavazott még az elnök. A többiből nyert Klapka 
György 288, Lónyay Gábor 278, Zsedényi Ede 
274, Csengery Antal 272, Prugberger József 270, 
Trefort Ágoston 270, Bánffy Albert b. 269, Szon-
tagh Pál 266, Bethlen Farkas gr. 265, Somssich 
Pál 265, Kautz Gyula 259, Kerkapoly Károly 
259, Ghyczy Kálmán 255, Várady Gábor 253, 
Pulszky Ferencz 185 szavazatot. 

E l n ö k : Kérem e bizottság tagjait, méltóz
tassanak ülés után alakulás végett itt maradni. 

Jelentem a t. háznak, hogy a mélt. főrendek 
holnap ülést fognak tartani: ennélfogva ugy a 
vasúti kölcsön tárgyában hozott törvény szente-
sitését.mint pedig a hányad tárgyában elkészült tör
vényjavaslatot Eadics Ákos jegyző úr holnap a 
mélt. főrendekhez fogja vinni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Eger városának t. képviselője tegnap egy 
interpellatiot intézett hozzám, melyben két dolog 
foglaltatik: egy állítás, illetőleg vád; és egy 
kérdés. Lesz szerencsém mind a kettőre válaszolni. 
(Halljuk!) 

A mi a vádat illeti, ez az, hogy a honvédelmi 
minisztériumnak az ujonczozás tárgyában előleges 
összeírásokra kiadott felszólítása a törvényhozás
nak egyedül fentartott ujonczállitás jogát sérti. 
Erre nézve, azt gondolom, legjobban felel meg, 
maga az idézett felszólítás szövege. Ha tehát 
méltóztatnak megengedni, felolvasom bevezetését. 
(Halljuk!) Ez igy hangzik: „Valamennyi t. ható
ságokhoz. Hogy azon esetre, ha országgyűlésileg 
egy hozandó különös törvény alapján az 1868 
évben az ujonczállitás szükségessége bekövetkez
nék, a felszólamlás, valamint az ujonczállitás is, az 
arra legalkalmatosabb időben, minden elhamar-
kodás, akadály és zavar nélkül keresztül vitet
hessék, felhivatik" stb. 

T. ház! azt gondolom, itt nem csak hogy az 
országgyűlésnek ujonczmegajánlási joga kétségbe 
vonva nincs , hanem legvilágosabban, leghatáro
zottabban, oly határozottan van kijelölve, hogy 
csodálnom kell, hogy a t. képviselő úr azt magá
ban is fel nem találta. (Tetszés.) 

A mi a kérdést illeti, a kérdés az: miért bo
csátotta ki egyátalában a honvédelmi minisztérium I 

ezen felszólítást ? é*s ha kibocsátotta, miért nem 
kérte előleg a törvényhozás felhatalmazását ? 

Kibocsátotta előrelátásból: mert, a mint minap 
volt szerencsém jelenteni, a védrendszer alapos és 
végleges átalakítása oly nehéz tárgy, hogy a mi
nisztérium, midőn ezen felszólítás kibocsáttatott, 
máris gyanította, hogy jelenleg még ezen végle
ges átalakítást a ház elé javaslaíkép terjeszteni 
nehéz lesz, és igy, előrelátásból, mondom, ezél-
irányosnak tartotta felszólítani a törvényhatósá
gokat arra, a mit magok is megtehettek volna, és 
a mit megtenniök érdekökben van, t. i. hogy az 
adatokat szerezzék meg, melyek folytán aztán, ha 
az országgyűlés az ujonczokat megszavazza, ezen 
eljárása a legigazságosabban és legbiztosabb ala
pokon történhessék. Ez volt tehát czélja és semmi 
egyéb. Azon rovatok, melyek a kibocsátványhoz 
mellékelvék, nem feltételek, hanem pusztán tájé
kozásul és arra tétettek, hogy ezen összeírások egy
formán történjenek, mit , ha csak a megyékre 
hagyatnék az initiativa, elérni természetesen nem 
lehetne. 

Ebből tehát méltóztatnak látni, hogy a meny
nyiben ez tisztán administrativ, és nem törvény
hozási actus, a honvédelmi minisztérium tul nem 
lépte hatáskörét, hanem csak oly valami iránt in
tézkedett , a minek megtétele ugy a törvényha
tóságok, mint az egyes érdekeltek javára és hasz
nára szolgálhat. (Elénk helyeslésJobhfelöl.) 

Csiky Sándor: T. ház! Én a honvédelmi 
miniszter urnák tegnap hozzá intézett kérdésemre 
mostan adott válaszával nem vagyok megeléged
ve : mert azon rendelet, mely általa ugyan nem 
neveztetett rendeletnek, a törvényhatóságokhoz 

1 mégis oly czélből küldetett, miszerint azok annak 
tartalmát kötelezőnek vegyék: mert hanem abból 
a czélból küldetett volna, akkor ezen miniszteri ki-
bocsátványnak nem volna alapja. Tehát felolvas
tatván ezen miniszteri rendelet, mely a megyék
hez intéztetett, ennek folytán fájdalmasan kell 
kinyilatkoztatnom, hogy engem se ez , se az 
erre fektetett miniszteri felelet meg nem nyugta
tott. Nem nyugtatott pedig meg azért, mert én 
abban a kitételben, mely a felszólításban foglalta
tik, miszerint a törvényhozás jóváhagyásának re
ményében intézkedik előleg a kormány . . . (Fel
kiáltások jobbról: Az nincs benne!) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Bajos lesz igy tisztába jönni. A szöveget méltóz
tassék figyelembe venni: itt nem a jóváhagyásról 
van szó. (Napirendre!) 

Csiky Sándor : Mégis az ez, mert ha nem 
ezen szókkal mondatik is ki, mégis csak azon ér
telem van benne kifejezve, ha az országgyűlés a 
jövő évre az ujonczok kiállítását elrendelné. Ez 
tehát minden esetre praecedens intézkedés, és ezen 
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praecedens intézkedésben, t. ház, találom én a ve
szély magvát rejleni: mert ha ily módon a kor
mánynak olyan ügyekben, melyek a törvényho
zás intézkedésére vannak nyíltan fentartva, előre 
intézkednie és rendelkeznie a törvényhozás meg
hatalmazása nélkül lehet és szabad, igy lehetvén 
és szabadván a minisztériumnak a törvény mel
lett vagy épen nélkül rendelkezhetni, ebben a 
miniszteri mindenhatóságnak magva ben van; én 
pedig a miniszteri mindenhatóságot életbe léptetni 
nem akarom, mert ez az absolutismusra vezetne. 
De nem is azért, mintha bizalmatlanságot akar
nék irányában ezúttal kifejezni, hanem azért, hogy 
a bizalom irányában a haza minden polgárai ke
belében ne csak ne csüggedjen, sőt növekedjék: 
-fiz az óhajom és kívánságom, hogy törvényen kí
vül és törvények ellenére, azon jóváhagyás remé
nyében, hogy az országgyűlés meg fogja szavaz
ni ezt vagy amazt, ne intézkedhessenek, mert ha 
intézkedhetnek ebben az esetben, a mennyi erő
vel egy törvényt felfüggeszthetnek, vagy elren
delhetik, hogy értelme máskéut vétessék foganat
ba : akkor tovább is mehetnek ; és igy ha egy tör
vény ellen szabadon intézkedhetnek, akkor intéz
kedhetnek az összes alkotmányos törvények ellen 
is, mert ha egy ellen lehet, mindenik ellen is le
het ; (Zaj) s ekkor nagyon könnyen megtörtén
hetik — nem hiszem, hogy megtörténik, de ezen 
alapon megtörténhetnék — hogy oly rendelet is 
adatik k i , mely szerint, a törvényhozásnak jóvá
hagyása reményében a haza alkotmányos törvé
nyei ezennel fölfüggesztetnek . {Nagy derültség) 
s ez alkotmány helyére ostromállapotnak, s ezzel 
kapcsolatban haditörvényszéknek (Derültség) fel
állítása s hazánk és ezeknek a haza törvényeinek 
megsemmisítése is elrendeltethetik. Ha pedig a 
kormány ily intézkedését a ház elfogadná és ma
gáévá tenné, ez esetben alkotmányunk helyreállí
tásának — mi a miniszterelnök ur által e házban 
nem egy ízben fejeztetett már ki —értelme nem vol
na. De különben is, t. ház, hát ugyan volt-e most 
szükség ezen intézkedésre ? (Fölkiáltások a jobb ol
dalon: Volt!) Volt-e arra szükség a fenforgó kö
rülmények között? (Felkiáltások: Volt!) Bocsána
tot kérek, de értelmem szerint nem volt: nem volt 
pedig azért, mert a védelmi rendszer iránti tör
vényjavaslatnak letétele a ház asztalára napi kér
dés, tehát olyan, mely nincs távol, nincs messzire 
tőlünk, következésképen azt be lehetett, sőt be 
kellett volna vinni. Azután 48 ezer ujouczot csak 
most szavazott meg a ház, s ezen 48 ezer ujoncz 
kiállítása csak legközelebb történt. Tovább me
gyek : a nemzetőrségi törvény felfüggesztését épen 
a t. kormány indítványára határozta el a ház; hi
szen a nemzeti honvéd sereg itt áll, (Derültség) 

egy intés kell nekik, s kiáll egy egész hadsereg. 
(Hosszas és zajos derültség.) 

P a t a y I s t v á n : Kiál l , kiáll biz az, uraim. 
Nem kell nevetni, nem tréfa az! 

Csiky S á n d o r : Igen is, kiáll egy hadsereg. 
(Zajos derültség.) Bocsánatot kérek, de ki kell 
mondanom, hogy ez bizony igen fontos tárgy, a 
azt hiszem , t. ellen véleményű társaim előtt is 
egy kis figyelmet érdemelne e kérdésnek (Zaj) 
minden oldalú megvitatása: azért kérem alázattal, 
méltóztassanak oly türelemmel lenni, a minővel 
én óhajtok és szoktam is irányukban viseltetni. 
(Fölkiáltások a jobb oldalról: Halljuk! Halljuk!) 
Ha, mondom, a honvédeknek a haza védelmére 
nemzeti zászló és vezénylet melletti kiállítása kí
vántatik, az létre is hozható, s a most még életben 
levő honvédeknek beállításával, önkéntes vállalko
zásokkal oly hadsereg állíttathatnék ki, mely az 
osztrák birodalom összes hadseregének életerejét 
fogná képezni. Miért adatik ki tehát ezen rendelet 
épen most, midőn a haza népeinek terhe a legkö
zelebb megszavazott közösügyi költségek által óri
ási mérvben neveltetett ? miért most, midőn épen 
az osztrák államadósságok egy részének elvállalása 
forog szőnyegen ? Ennem tudom, mi lesz eredmé
nye ; de ugy látszik, hogy attól menekülni nem is va
gyunk képesek. A haza népe ki van szegényitve. Az, 
hogy csak az összeirások és egyéb előkészületek 
megtétele rendeltetett még most meg a minisztérium 
által, a dolgon nem változtat: mert ez már maga is 
nagy teher a népre nézve. Mert méltóztassanak 
gyakorlatilag felvenni. Az összeirások alkalmával 
azok, kik ujonczozás végett kiszemeltetnek, már 
katonakötelezetteknek tekintik magokat és megte
szik az előleges költségeket és fáradtságot, mely 
besoroztatástól hogy menekülhessenek, bizony nem 
kis terheltetésökkel van kapcsolatban; attól tehát 
őket megóvni és őket ilyennel, különösen ily idő
szakban nem terhelni az? óvatosság és méltányos
ság is megkívánta volna. Én tehát mind ezen okok
nál fogva a t. miniszterelnök urnák kérdésemre 
adott válaszával teljesen megelégedve nem levén, 
bátor leszek e tárgyban határozati javaslatot a t. 
ház asztalára letenni. 

Somss ich P á l : T. képviselőház! Nem fo
gom az előttem szóló t. képviselő urat azon térre 
követni, melyen ő akkor szólhatott volna helyesen, 
ha a napirendre kitűzött tárgy a honvédelmi rend
szer lett volna; hanem egyszerűen azon kérdéshez 
szólok: megnyughatik-e a tisztelt ház az interpel-
latiora adott feleletben s ennélfogva átmehet-e a 
rendes napirendre ? (Helyeslés a jobb oldalon.) És 
én, mivel a felvilágosítás által meg vagyok nyug
tatva az iránt, hogy a kormánynak a törvényha
tóságokhoz intézett fölszólítása törvénybe nem üfr-
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kőzik, hogy az csak előrelátásából adatott ki, és 
azon esetre, ha a ház e kérdésben törvényszerüleg 
fog rendelkezni, csak czélszerüen fog hatni: azért 
kivánom, ebben megnyugodva, a ház napirendre 
menjen át. (Helyeslés.) 

Madarász Józse f : T. képviselőház! Ma
gam is a napirendre térés mellett fogok szavazni; de 
bocsásson meg a t. képviselőház, hogy ellenkező 
indokokból merített azon véleményem folytán, mi
szerint addig, mig e tárgy, maga az interpellatio 
következtében, napirendre kitűzve nincs, ugy hi
szem, okadatolva a napirendre térés nem lehet. A 
t. miniszterelnök úr felelete folytán az interpellá-
lónak jogában van, sőt kötelessége a ház elé bár 
mikor indítványt terjeszteni — és megbocsásson 
t. elvtársam, ha azon eljárását nem helyeselhetem, 
hogy meg nem elégedését oly hosszasan indokolta 
— és e háznak akkor leszen természetesen kötelessé
ge, mikor ezen rendelet fölött a tárgyalás szőnyegen 
lesz, kimondania, helyesli-e azt vagy nem. í g y te
hát én is egyszer a napirendre telesre szavazok. 

E l n ö k : A ház tehát áttér a napirendre. Több 
interpellatio adatott be. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Tóth Kál
mánnak a belügyminiszter úrhoz intézett interpettatio-
ját:) „Szándékozik-e a kormány a nemzeti színház 
ügyében a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni, s 
mikor ? A jövő évi budgetben ben lesz-e a szín
ház segélyezése is; mely jelenleg legnagyobbrészt 
a fejedemi kegyre van utalva? Egyátalában, szán
dékozik-e a kormány a nemzeti színház és színészet 
ügyében szellemi és anyagi rofonnokat tenni s 
végleges szervezést eszközölni, vagy a színház je
lenlegi provisorius állapotát hiszi-e tovább is fen-
tartandónak?" 

E l n ö k : A minisztériumnak ki fog adatni. 
Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa SiklósyKá

roly interpellatiojat a belügyminiszterhez:) „Minthogy 
hazánkban a közegészségi ügy mielőbbi rendezése 
mellőzhetlen; s minthogy ezt a t. belügy ér úr be
ismervén, a nála £ év okt. 13-án tisztelgett orvosi 
s természetvizsgálói küldöttségnek egy ez ügybeli 
enquete összehívását biztos kilátásba helyezni ke
gyeskedett: tisztelettel felkérem az igen t. minisz
ter urat. hogy az iránt, vajon össze fog-e és mi
kor hivatni az érintett enquet ? nyilatkozni méltóz
tassék. " 

E l n ö k : Szintén ki fog adatni válasz végett 
belügyminiszter urnák. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Antalfy 
Károly és Lázár Dénes interpellatiojat a belügymi
niszterhez .•) „Alul írottak Csik székbe kebelezett 
Szépviz, Szt. Miklós és Borzsova községektől —> kép
viselve elöljáróik által — azon panaszos értesitést 
vettük, hogy f. évi október hó 26 án moldovai 
Gyika Ödön, az ország határának megsértésével, 

nevezett székely községek területén, fegyveres erő
vel, újított foglalásokat tett, s egyszersmind azon 
határszéli lakosokat, név szerint Tankó Pétert fiai
val és Bárdos Györgyöt — miután mindennemű 
javaikat elégette — megkötözve elhurczoltatta; 
továbbá Bárdos György, Tankó Péter, Antal, Mi
hály, Ungurán István és Dajbukál Dávidnak 46 
darab marháját elhajtatta, s azóta is emiitett köz
ségek havas- és legelöbírtokát fegyvere^ erővel 
elkertelte. Bir-e a tisztelt belügyminiszter úr tudo
mással ezen határ-, személy- és vagyonbátorsá-
got sértő erőszakoskodásokról ? s ha igen, minő in
tézkedéseket tett a határ és megtámadottak jogai, 
javai megóvására s illetőleg szenvedett káraik meg
térítésére ?" 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! Antalfy Károly és Lázár Dénes Csik szék 
somlyói és sz. miklósi választó kerülete képvise
lőinek felhívása folytán van szerencsém válaszolni, 
hogy a kormány f. évi október hó 26-án az Er
dély szélén, több község határán és azok lakosain 
elkövetett erőszakoskodásról hivatalosan értesül
vén, mindazon községek területi határának, mind 
a megtámodattak jogai és javai megóvása és az 
elkövetett károk megtérítése érdekében a kellő 
intézkedéseket azonnal megtette. (Helyeslés.) Felvi
lágosításul a nálam levő hivatalos adatok nyomán 
nyilvánithatom, hogy ezen erőszakoskodás mind
össze határvillongási és invagationalis jellemű. Ezen 
többször megkísértett villongásoknak leginkább 
azon körülmény szolgált ürügyül, hogy midőn az 
Erdély és Moídvaország közötti határszéleken , 
melyeket az úgynevezett Apai havasok képeznek, 
cordon-őrházak állíttattak fel, azok nem szorosan 
a határszélen, hanem azon belül egy pár ezer lé
péssel állíttattak fel, minek az lőn következése, 
hogy a valóságos határ és a határi őrházak közti 
területre a moldva szomszédok igényt formáltak 
és annak egy részét invagatio és legeltetés által tö
rekedtek magoknak megszerezni. í g y történt, 
hogy a nyár derekán az ottani moldva lakosok 
juhnyájából a szépviziek több darabot zálogul 
lefoglaltak és csak 14 darab arany váltságdíjért 
bocsátották ki. Ennek megtorlására történt némileg 
már azon nagyobb mérvű október 26-kai erősza
koskodás. Több emberből álló csapat, az ottani 
szomszéd birtokos Gyika fiai vezérlete alatt, be
rontván a határon, ottani két lakos faháza felper-
seltetett, s mintegy 60 darab marha elhajtatott, 
és egy ottani lakos, Janku Péter megkötöztetvén, 
fiaival elhurczoltatott és csak más nap bocsáttatott 
haza. Ez a tényállás. A kormány, mint emlitém, 
e tekintetben a lakosok megsértett érdekei mellett 
erélyesen fellépett, jelesen a külügyminiszter úr a 
bukuresti konzulság utján a moldva-oláhországi 

I kormánynál ezen fenforgó határvillongási kérdés 
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tisztázása iránt vegyes bizottság kiküldését, a 'to
vábbi erőszakoskodás meggátlását s az elkövetett 
károknak megtérítését követelte, a helyhatóságok 
részéről pedig a szükséges nyomozások mind köz
igazgatási, mind törvénykezési utón a károk meg-
becsültetése iránt megtörténtek, a mint ezt Csik 
szék főkirálybirájának kezemnél levő hivatalos je
lentése bizonyítja. 

Ez az ügy jelen stádiuma: s ez ügyet to
vábbá is figyelemmel kisérni, s az ottani vidék és 
községek területe s a lakosok személy- és vagyon-
biztossága felett őrködni, az elkövetett károk meg
térítését szorgalmazni, a kormány továbbá hivatásá
nak és kötelességének ismeri. (Elénk helyeslés) 

Anta l fy K á r o l y : Belügyminiszter úr vála
szával, azon reményben, hogy a tett intézkedés 
óhajtott eredményre vezetend, megnyugszom. 

E l n ö k : Még egy határozati javaslat van 
beadva. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Pap Pál 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : E határozati javaslatban vannak oly 
pontok, melyek a napirenden levő tárgygyal ösz-
szeköttetésben vannak, de vannak ismét olyanok, 
melyek a napirenddel összeköttetésben nincsenek. 
Az előbbiek tehát ki fognak nyomatni. (Felkiál
tások : Az egészet kérjük kinyomatni!) 

Csanády Sándor: Kérjük az egésznek ki-
nyomatását, mert a pontokat egymástól elválasz
tani és szétszedni nem lehet. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát az egész ki fog nyomatni1). 
Most a napirenden lévő tárgy fog folytattatni. 

Csengery Imre jegyző: Ivánka Imre! 
Ivánka I m r e : T. ház! Bár nézeteimet a 

szőnyegen forgó tárgy iránt Tisza Kálmán kép
viselőtársam legnagyobb részt elmondotta : mégis 
kötelességemnek érzem, a tárgy fontosságánál 
fogva némi fejtegetésekbe ereszkedni, annál inkább, 
mert a jobb oldal t. szónokai közül többen — az 
én felfogásom szerint — nem ugy magyarázták 
álláspontunkat, a mint én helyesnek tartom. 

Nem emlékezem, hogy a bal középen talál
kozott volna a szónokok között csak egy is, a ki 
oda nyilatkozott volna, hogy az osztrák állam
adósságokból nem kell elvállalni semmit; sőt in
kább , mindegyikünk azt nyilvánította, hogy 
miután a törvény rendeli, de máskép mentül na
gyobb lesz Ausztriának bukása, annál nagyobb 
mérvben károsodnék Magyarország is , és továbbá 
a méltányosság szempontjából — már a szabad 
nemzetek solidaritásánál fogva is — kötelességünk
nek érezzük az államadósságok egy részét elvállalni. 

Véleményem szerint tehát a jobb oldal szó
nokainak alapfeltevése téves : mert itt az átválla-

*) Lásd az Irományok 170-dik számát. 

landő összeg mennyiségéről s az átvállalandó 
adósság mikénti további kezeléséről van szó az én 
felfogásom szerint; nem pedig arról, vegyünk-e 
által adósságot vagy ne. 

Ha e tárgyhoz szólunk , t. képviselőház , az 
első kérdés, mely előttem felmerül, az, vajon meg-
birjuk-e a terhet, melyet magunkra vállalunk? s e 
tekintetben ismét hivatkozom t. barátom Tisza 
Kálmánra, a ki meggyőződésem szerint a leghe
lyesebb nézetből indult ki, midőn azt kívánta, 
hogy terjesztessék mindenekelőtt a ház elé az or
szág jövedelmének és szükségének kimutatása, 
mert csak annak tudása után ítélhetjük meg, mit 
adunk, ha tudjuk azt, hogy mink van, mert olyas
mit nem ajánlhatunk fel, a mink nincs. 

Mindezek következtében egészen máá szem
pontból indulok ki a quota s egészen más szem
pontból az államadósságok átveendő részének 
meghatározásánál. A quotát, melyet fizetni fo
gunk a közös ügyek költségeinek fedezésére, azt 
végtére fizetjük saját érdekünkben is : t. i. a kül
ügyi representatiora s az ország védelmi költsé
geire; de az államadósságok átvállalandó részét 
nem annyira saját érdekünkben,hanem csak másod, 
harmadrendű érdekeltségből veszszük át. Átvesz-
szük, mert törvényeink, felirataink kimondották 
azt, hogy ő felsége többi országai lakosainak jól
létét kívánjuk, kívánjuk azt, hogy az ő akaratjok 
és hozzájárulásuk nélkül, az absolutismus által 
contrahalt terhek alatt össze ne roskadjanak s ve-
lök együtt a mi jóllétünk is le ne roskadjon. Es 
így vévén s így fogván fel a dolgot, a kiindulási 
pont, melyből az államadósság összege, és átalá-
ban a vállalandó terhek összege az előttünk fekvő 
törvényjavaslatokban meghatároztalik, nézetem 
szerint téves. 

U g y látszik, mintha irányadó körökben in
kább az lebegett volna szem előtt: miképen kell 
az osztrák államon segitni minden áron ? nem pedig 
az : miképen kell az osztrák birodalom népein se
gitni oly módon, hogy e segítség által Magyar
ország jövője s állami léte meg ne támadtassék ? 

Szerintem itt nem az a kérdés, hogy honnan 
teremtjük elő azon roppant összegeket, melyek az 
állandó hadsereg fentartására szükségesek, hanem 
az a kérdés, hogy minél előbb oly honvédelmi 
szervezetet léptessünk életbe, mely a mostani vi
szonyoknak leginkább megfelelel s mely az állam 
bevételeivel öszhangzásban áll. 

Szerintem nem az a kérdés, mennyi az állam
adósságok összege, hanem az: hogy ezen adósság
ból mennyit bir meg Magyarország, miután saját 
szükségeit és miután a közös ügyekre szükséges 
quotát fedezte ? és ezt más módon, mint a hogy 
Tisza Kálmán t. barátom indítványozza, szabato
san és helyesen meghatározni nem lehet. Ha, tisz-



8 CLXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS (Decz. 10. 1867.) 

telt ház azon összeget, mely szükségeink fe
dezésen tul fenmarad, meghatározván, egészben 
és minden levonás nélkül, felajánljuk az osztrák 
birodalom népeinek; ha magunk szükségeit a leg
takarékosabb szabályok szerint állítjuk össze: azt 
vélem, megtettünk mindent — de mindent — a 
mit tennünk szabad volt. Ennél tovább menni 
azon felelősség tiltja, melylyel a nemzetnek tar
tozunk. 

Ha így járunk el, minden okos, politikával 
és financiákkal foglalkozó egyén azt fogja mon
dani: számító nemzet vagyunk, és ez nevelni fogja 
hitelünket. Míg ellenben, ha csak ugy neki haj
tunk, mint a nagykorúvá vált ifjú, ki nem is 
számoltatja gyámját, csakhogy minél előbb sza
badon rendelkezhessék : akkor majd nagyobb 
terhet vállalunk el, mint a mennyi jövedelmünk 
van, és ez hitelünket előre alá fogja ásni. Ez ag
godalmat ébreszti bennem azon eljárásunk, ha a 
törvényjavaslatot elfogadjuk ugy, a mint jelenleg 
előttünk fekszik. Ezen aggodalmat csakis az igen 
tisztelt pénzügyér úr oszlathatja el, s ez aggoda
lom abban áll , hogy a magyar államháztartást 
mindjárt deficittel kezdjük meg. Már pedig, ha 
ezzel inauguráljuk államéletünket, miután tudjuk, I 
hogy jó remény fejében pénzcalculusokat tenni 
nem szabad, különös szerencse kedvezése nélkül 
nem fogunk kibontakozni soha, s a jó reménynyel 
oda fogunk ju tn i , hol a deficittel most maga1 az 
osztrák állam áll. 

A második kérdés, melyet e tárgyban sze
münk előtt kell tartani, t. ház, szerintem az, hogy 
ha meghozzuk az áldozatot, vajon elértük-e a czélt, 
melyet elérni akartunk, azaz oly rendbe hoztuk-e 
nem csak saját, hanem ő felsége többi országainak 
pénzviszonyait is, hogy a bilance valahára helyreáll
hasson, és a milyenben — szerintem — a pénzál-
japotoknaklenni kellene? 

A birodalmi tanács eddigi tanácskozmányai-
ból és az ottani választmányok tárgyalásából 
azonban azt vélem tapasztalhatni, sőt maga Becke 
financzminiszter úr is kijelentette, hogy mindezek 
daczára a deficit 40 millió fog maradni. Én tehát 
nem látom a jövőt ugy, hogy az általunk hozott 
áldozatok az állam-bevételi és kiadási egyensúlyt 
helyre hozhatnák, mert ha az, a mit mi fizethetünk 
megerőtetéssel, és a mit az osztrák birodalom 
népei szintén fizethetnek megeró'tetésökkel, ha 
az nem elég arra, hogy a fenlévő államadósságok 
kamatai fedeztessenek : akkor nem látok más mó
dot a baj orvoslására, mint hogy a kamat leszál-
littasék, mindaddig, míg az egyensúly helyre á l l ; 
és ha jól vagyok értesülve, ezt t. pénzügymi
niszter úr is ajánlotta; és ha ez mulhatlan szüksé
ges, jobb megtenni mindjárt, mint két-három átnyo-
morgott finaneziális év után, mégis oda térni vissza, 

honnan most elindulunk; sha azt nem teszszük, azt 
fogjuk elérni, hogy a szabadság aerája szintén ré
szese lesz azon mulasztásoknak, a melyeket az ab-
solutismus e tekintetben elkövetett. 

Azt hiszem, nem állhat se a mi, se a fel
szabadult birodalmi népeknek érdekében a deficit 
megörökítése; tudom, t. ház — azaz hajói vagyok 
értesülve — nem csak a mi t. pénzügyminiszte
rünk, hanem azon t. férfin is ki, a Lajtántulra — 
bocsánat! nem akarom e kifejezést használni — 
ki a birodalmi tanácsban képviselt országoknak 
jövendő- pénzügyminiszteréül szemeltetett ki hír 
szerint, dr. Herbst maga is azt nyilvánitá több 
ízben, hogy ő a íinanciát nem képes másképen 
rendezni és helyre hozni, csak ugy, ha a ka
matleszállítás meg fog történni, de ezt a maga 
neve alatt nem akarja megtenni, hanem az ebbeli 
orvoslást más által akarja eleve eszközöltetni. 

Én, t. ház. miután ország világ tudja, hogy 
most Ausztria finaneziális cálamitásban van, és 
hogy annak, hogy ez így van, a magyar biroda
lom épen nem okozója, azt hiszem, nem fog hiba 
elkövettetni, ha nyíltan kimondjuk, hogy másképen 
segíteni — mint a kamatláb leszállítása által —• 
nem lehet. Mondjuk ki azon összeget, melyet 
átvállalni s fizetni készek vagyunk az állam ház
tartásának rendezésére. 

De vizsgáljuk, t. ház, vajon a kamatlábnak 
leszállítása oly igazságtalanság-e, mint a minőnek 
az első perezben mutatkozik ? Az én felfogásain 
szerint nem. 

A kik az államkötvények birtokában vannak 
jelenleg, ezen kötvények legnagyobb részét a név
leges érték két harmad, vagy három ötödén vették 
meg; húzták évek során az egész névleges érték 
öt, vagy hat százaléknyi kamatját, tehát aránylag 
a valósággal kifizetett pénzért oly nagy kamatot, 
melylyel 5%-es tőkénél 20—25, 6%-es 30—35 
év alatti törlesztése eo ipso bekövetkezik. 

Azon körülmény maga, hogy Európa tőzsdéin 
mindenfelé az osztrák állampapírok 60, 63, sőt 
néha ez alatt voltak jelezve, ezen körülmény ma
ga azt bizonyítja, hogy a pénzvilág, vagy is in
kább az állampapírok birtokosai magok sem be
csülték többre azon tőkét, melyet megszereztek, 
és ennél többet nem is adtak érette; de mivel a baj 
megvan, megvan pedig a nélkül, hogy a felsza
badult népek okozták volna : azért nem látom 
át, hogy ilyen nagy calamitásában az államnak, 
midőn legnagyobb erőmegfeszitése mellett sem ké
pes saját iskolái emelésére és anyagi állapotának 
fejlesztésére tőkéket teremteni, miért ne részesül
jenek abban azok is, kik ezen operátio után valódi-
lag kiadott pénzöknek rendes kamatját ez utón is 
megkaphatják az állam romlása nélkül, mi által 



CLXXXV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 10. 1867.) 9 

egyszersmind tőkéjök biztosítását érhetik el. (He
lyeslés a hal oldalon.) 

Azért azon véleményben vagyok, hogy ha az 
államadósságok birtokosai az európai fő tőzsdéken 
a közel múlt 10 év alatt bejegyzett átlagos valódi 
értéket, biztosított 5 % kötvényekben megkapják, 
nemiebet semmi panaszuk, és így az állam háztar
tása is rendezve lesz. 

Méltóztassanak megengedni, hogy egy mellé
kes észrevételt tehessek igen tisztelt barátaim nóg 
rádi Szontagh Pál és Török Sándor észrevételeire, 
a melyeket tegnap hallottam. 

Mindketten némileg ugy tüntették föl a tőke
pénzeseket, mintha tőkepénzes és uzsorás ugyan
egy fogalom volna. Bocsánatot kérek a t. képviselők
től, az én fogalmaim e részben eltérők. {Halljuk!) Ne 
méltóztassék azt gondolni, hogy a tó'ke felhalmozása, 
és annak kamatbeli jövedelme ugy hull alá az ég
ből, mint a manna; és hogy azért, mert gyorsan 
és rögtön meggazdagodott emberek pazarolják és 
szórják a pénzt, a tőkeszerzés dolog és gond nélkül 
jár. A tőkének megszerzése ép oly komoly, férfias 
és erőtetésbe kerülő észbeli munkát kivan, mint 
bármely más munka, melyet nem csupán két kezünk
kel teszünk meg. A tőkének megszerzése és megtar
tása morális erőt követel, t. i. azt, hogy a ki előtt 
fekszik a készpénzbeli tó'ke, birj on annyi erővel maga 
fölött, hogy ne ragadtassa el magát azon csábok ál
tal, melyeket a készpénz költése minduntalan előtte 
föltár, hanem birjon elég erővel családjának és ma
gának ily módon szerezni és megtartani a vagyont. 
De, egyébiránt, méltóztassanak körültekinteni. A 
civilisatio minél nagyobb fokon áll egy nemzetnél, 
annál nagyobb azon nemzetnek keblében a tőke 
felhalmozása. Ha Nyugat-Európát tekintjük: nincs 
ott napszámos, nincs ott jóravaló cseléd, kinek ne 
volnának birtokában vagy renték, vagy részvények, 
vagy más ilyféle tőke-kötvények. Valóban azt 
kívánnám, vajha hazánkban is oda jutnánk, hogj 
azon államkötvények, melyeket beruházásokra ki
kiadni kénytelenek leszünk, hogy azon mindenféle 
részvények, melyekért a magyar állam garanti-
rozni fog, magyar emberek ládafenekére kerülje
nek és ott is maradjanak : akkor azt fogom ta
lálni, hogy az ország virágzásnak indult. 

Megbocsássanak t. barátaim, ha arra, mit az 
uzsora iránt érintettek volt, szintén bátorkodom 
még néhány észrevételt tenni. (Halljuk . ')Én a pénzt 
oly portékának tekintem, mint bár mi mást, és 
valamint senki sem veheti rósz néven azt, ha va
laki búzáját és marháját drágábban adja el, 
mert ugy kél, bár a fogyasztónak drágábban kell 
azt fizetnie, épen ugy a tőke hasznosítása, ha az 
erőszakos eljárassál nem párosul, semmi esetre se 
vehető' uzsorának. Egyébiránt az uzsora ellen két 
óvszer mutatkozik egyedül: az egyik az, ha az ál-
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lam számos és jó szabályokkal ellátott hitelintéze
tek alapítását teszi lehetővé, melyekhez az, akinek 
morális vagy reális hitele van, minden időben for
dulhasson, és a honnan kellő kamat mellett a szük
séges pénzt megkaphatja ; a másik óvszer szigorú 
hiteltörvények alkotása, melyek a tőkét minden 
tekintetben biztosítván, annak beszivárgását és 
czélszerü elhelyezését lehetővé tegyék. A mellett 
fognak azonban mindig találkozni és találkoznak 
mindenütt az egész világon oly emberek, kik se 
reális, se morális garantíát nyújtani képesek nem 
lévén, az uzsorának martalékul esnek. 

Még egyet ajánlok figyelmökbe, t. ház, mit 
elhallgatnom nem lehet. Az ész és lélek virága, a mű
vészet ott nyer leginkább pártfogást, hol a tőke leg
inkább van fölhalmozva; a humanistikus intézetek 
kiválólag azon államokban virágoznak, amelyekben 
a legtöbb tó'ke van felhalmozva. Azért voltam 
bátor ezeket elmondani, hogy kitüntessem, misze
rint a tőkeszerzője, az állampapiros birtokosa és 
az uzsorás nem egj és ugyan az. (Tetszés.) 

Miután, t. ház, tárgyamtól némileg eltértem, 
megbocsátanak a t. képviselők, ha ahhoz ismét visz-
szatérek, és előhozom azon harmadik kérdést, mely 
az államadósságok átvételénél véleményem szerint 
fő fontossággal bir : (Halljuk!) ez pedig az, hogy 
ne történhessék meg, hogy azon tőkeösszeg, melyet 
mi bona fide elvállalunk, akár mi ürügy alatt na
gyobb lehessen, mint a mennyit valósággal elvál
lalni készek volnánk. Ezt pedig máskép elérni nem 
lehet, mintha a törvényben, ott a hol kiteszszük az 
általunk fizetendő évjáradékot, kiteszszük az annak 
megfelelő 5 % tőkét is, és ezt mint magyar állam
adósságot vállaljuk eí. Minden közös kezelést, 
minden befolyást az unificatio végrehajtására, hol
mi ellenőrzését az összes osztrák államadóságoknak, 
holmi befolyást, melyet netalán épen ezen törvény 
egyik paragraphusában engedünk a birodalmi ta
nácsban képviselt népek részére, a szelvényadó 
emelése és kezelése körül: mondom, minden ily be
folyást Magyarország törvényhozásának mellőzni 
kell, mert ha bármelyikébe beleereszkednénk, a 
solidaritas némi részét elvállalnék, mit én annyira 
veszélyesnek tartok, hogy inkább azt volnék bátor 
nemzetemnek tanácsolni, hogy nagyobb adósságot 
vegyen át. semhogy az örökös tartományokkal so-
lidaritasba ereszkedjék. (Fölkiáltás jobbfelöl: Mind
nyájan !) Annál j obb! Azért is kívánom, hogy 
határoztassék meg a törvényben a tőke öszszege, 
mert nyilvános és tudva levő dolog, sőt a törvény
javaslatban magában is meg van említve, hogy az 
úgynevezett unificatio a kamatok némi reductioját 
fogja eszközölni; és én,mint előbb kifejtettem, előbb-
utóbb a kamatok ezen reductioját elkerülhetlen-
nek vélem. Ha már most nem fogjuk kitenni azt, 
hogy például azon 30 millió — kikerekítem az ösz-

2 
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szeget, mert ezüst tételeket nem akartam felhozni, 
és egyébként is ezt csak példaként emlitem fel — 
600 millió tőke adósságot képvisel: bekövetkezke-
tik azon idő, hogy az örökös tartományok jónak 
látják a kamatlábat 5%-ről 4°/0-re leszállítani, és 
miután az események ez idő szerint Europaszerte 
oly rohanva haladnak, hogy senki egy esztendő
vel előbb nem képes meghatározni, mi fog történni, 
megtörténhetik az, hogy a leszállított kamatnak 
megfelelő tőke fog reánk rovatni, és akkor azon 
tőke, mely igy 600 milliót tenne, rögtön 750 mil
lióra fogna növekedni. T. ház! ha befolyást enge
dünk arra, hogy az általunk elvállalt államadósság 
kamatszelvényeinek adóját nélkülünk és befolyá
sunk nélkül a birodalmi tanácsban képviselt népek 
emelhessék : akkor szintén azt idézzük elő, hogy a 
megszavazott évi járadékok fokozatosan emel
kedő tőke fizetésére fognának majdan kötelezni. 

T. ház! Az államadóssági tőkének elválasztá
sát az osztrák államadósság-októl nem ma mon
dom ki először. Ha vissza méltóztatnak emlékezni 
mind az 1867. XH-dik t. ez. meghozatalára, mind 
a hatvanhetes bizottság tárgyalásaira, mind pedig 
a 15-ös albizottság tanácskozásaira, látni fogják, 
hogy én minduntalan és minden alkalommal bátor 
voltam azt sürgetni. 

Akkor azon választ nyertem, hogy lehetetlen 
felosztani az osztrák államadósságot, mert annak 
100 és néhány specialitása van, melyeket szerte
szét hányni nem lehet. Azonban most azon hir 
szárnyal, hogy mind ezen szerte-széthányt adós
ságok unificáltatni fognak. Már, ha én bizonyos 
tételeket unificálni akarok, elkerülhetlenül szük
séges, hogy minden egyes tétel mennyiségét tud
jam, és ha valamelyik tételnek egyes mennyiségét 
tudom, és azt unificálni képes vagyok, azt bizo
nyosan osztály alá is lehet venni. Azt, hogy ez az 
osztrák államadósság unificatioja az elvállalás előtt 
vagy utána történjék, azt Magyarországra nézve 
lényegesnek nem tartom. Leglényegesebb csak 
az, a mit ismételve bátor voltam kimondani, ha
tározzuk meg a tőke-összeget, melyet elvállalni 
készek vagyunk. 

T . képviselőház ! Azt hiszem, nem is kell em
lítenem, hogy a pénz dolgában kedélyességét nem 
igen ismer az ember. Én legalább a pénz dolgá
ban kedélyességét nem ismervén, annál inkább 
nincs kedvem ily érzelgős indokokból tenni vala
mit : mert mindeddig se a birodalmi tanács 
tanácskozásaiban, se annak osztályaiban nem 
tapasztaltam azon rokonszenvet, mely engem na
gyobb áldozatra késztessen, mint a milyent saját 
hazánk és nemzetünk érdekében meghozni czél-
szerünek tartok, (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ha az államadósság egy részét elvállaljuk, 
ezt bizonyosan nem azért teszszük, hogy azoknak 

kedvességet tegyünk, honnan nem rég a „Yerwir-
kolás" theoriája hangzott, sem pedig azért, hogy 
azon uraknak kedvében járjunk, kik a 17 év alatt 
oly készséggel támogattak mindent, mi elnyomá
sunkra ellenünk történt; hanem teszszük, a mint 
a jobb oldal is teszi, saját érdekünkben, teszszük, 
mert azon meggyőződésben élünk, hogy ez lesz 
talán — mondom, talán — azon legolcsóbb ár, 
melyen saját állami függetlenségünket megvenni 
képesek vagyunk. És mivel ez az én meggyőződé
sem, ezt titokban nem is tartom, hanem hirdetem 
mindenfelé; és ott, hol választóimmal, vagy a nép
pel találkozom, soha se történt rajtam, hogy azzal 
biztattam volna a népet, hogy ime beállván a ma
gyar aera, és felülkerekedvén ez vagy ama párt, 
kevesebb adót fogtok fizetni, megszűnik a mono
pólium, vagy hogy hasonló ígéretekkel ámítottam 
volna ; sőt azt mondottam mindig, hogy a terhek 
meg fognak maradni a mostani mértékben, de még 
növekedni is fognak, s a segítséget egyedül az 
adózás igazságos elosztásában és a jövőbeli pro-
ductionak növekvésében fogjuk feltalálni. (Elénk 
helyeslés a ház két oldalán.) így, megfordulván a 
nép közt, valóban azt mondhatom, hogy ig-en sok 
józansággal találkoztam mindenfelé, és hogy a 
nép erre meglehetősen készen is van. Igaz, hogy 
nem részesültem azon szerencsében, hogy egy 
aggastyán fejemre tette volna kezét (Élénk derült
ség) és abból kiugrasztotta volna azon Minervát, 
mely minden bajainkon egyszerre segitend. 

T, ház ! a ki a nép között megfordul, ismételve 
meggyőződhetett arról, hogy talán nincs nemzet 
a világon, a melyben oly kevés forradalm 
hajlam mutatkoznék, mint épen a magyarban. 
(Igaz! Ugy van!) A t. képviselőháznak mindkét ol
dalán látok oly férfiakat, kik velem együtt e té
ren tapasztalatokat gyűjtöttek; és ha nem akart a 
nemzet zöme erőszakos kitörésekre indulni akkor, 
midőn az olasz és porosz hadjárat volt, valóban, 
.én legalább, ugy vagyok meggyőződve, hogy je
lenleg, midőn az országgyűlésben nyilatkozhatunk, 
midőn a municipiumokban szabadon tanácskoz-

i hatunk, midőn a társadalmi téren minden irány
ban szabad szóval értekezni lehet, midőn a sajtó 
— bár engem nem egészen kielégitőleg — szaba
don mozog, hogy ily viszonyok közt mindenesetre 
még kevésbbé lenne hajlandó egy nagyobbszerü 
erőfeszítést pi^óbálni. Én pedig, t. ház! nemzetem
re nézve nem tudnék egyhamar nagyobb szeren
csétlenséget, mint ha valami idétlen pucs leronta
ná azon harczi dicsőséget, mely annyi vérbe és 

; áldozatba került. (Elénk helyeslés.) 
Én ezt csak saját álláspontom jelzésére vol-

' tam bátor elmondani. És azt tapasztalom, hogy 
velem együtt ujabb időben mind azon férfiak, kik 
a tett emberei, vagy legalább azok legnagyobb 
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része, és különösen azok, a kiknek alkalmok volt 
a dolgok mélyébe belátni, hasonló nézeteket nyil
vánítanak, és kötelességemnek ismerem felhasznál
ni oly alkalmat, mikor nyilatkozásra jutottam, hogy 
ezen nézetemet én is elmondhassam. {Helyeslés.) 
Ezt azért, mondom el, t. képviselőház ! mert én a fele
lősséget azért, a mit tettem, azon időtől fogva, hogy 
a politikai téren Magyarországon elkezdtem első de-
butmeta tájékozások colportati ójával, elvállalom; én 
minden gondolatomat, mondásomat és tettemet teljes 
meggyőződésből tettem, követtem, és a felelőséget 
érte el is vállalom; és semmit e tekintetben nem 
vettem phrasisnak, hanem azon ténynek, mely ab
ban, a mit mondottam volt, benne foglaltatik. 

T. képviselőház ! Az államadósságok megsza
vazását én azon utolsó kártyának tekintem, mely 
még kezünkben van : ha ezt egyszer kiadtuk, kö
rülbelül oda adtunk mindent. Mi természetesebb 
tehát, mint hogy én oda törekedem, hogy mielőtt 
ez megtörténik, az ország birjon azon biztosíté
kokkal, melyekkel birnia kell, a tekintetből, hogy 
Magyarország államisága minden irányban el 
legyen ismerve ? Nekem az, t. képviselőház, nem 
elég, ha a magyar államiságot csak a mi országos 
törvényünk formulázza; én azt követelem, hogy 
ezen államiság el legyen ismerve ő felsége többi 
országaiban is, és el legyen az ismerve mindazon ! 
kormányok által, melyekkel a közös fejedelem 
diplomatiai összeköttetésben áll. Jeleztessék diplo-
matiai utón, hogy a nemzet színei, a nemzet czi- j 
mere , mindenütt, a hol a nemzet czimerének és 
színeinek felmutatása értelemmel bír, a dualismus j 
értelmében fel is mutattassék. En tehát az ország
nak teljes diplomatiai elismerését követelem, és 
ezen diplomatiai elismerésben egy fő garantiát 
látok: mert hogy ha ez meg fog történni, akkor a 
civilizált világ nem fogja Magyarországot osztrák 
provinciácskának tekinteni, hanem meg fog ös-
merkedni az országgal, meg fog ösmerkedni an
nak tendentiáival, és azt fogja látni, hogy mi 
szabadságot és polgárosodást akarunk, és ez által 
sympathiát nyervén, csak erősbödni fog törekvé
sünk. {Tetszés.) 

A másik garantia, melyet én az ország részé
re mulhatatlannl szükségesnek tartok: egy állan
dó nemzeti hadsereg, a melyre a kormány — a 
nemzeti kormány — támaszkodhassak ; (Élénk he
lyeslés) és méltóztassanak magokat a t. férfiak ott 
a veres támlákban abba a helyzetbe gondolni, 
hogy ha itt az országban, az átalános védrend-
szer életbe léptetése után, nyolczszázezer harczos 
fölött fognak rendelkezhetni, vajon nem sokkal 
nagyobb sulylyal birand minden szavok, melyet ej
teni fognak ? Es méltóztassanak elhinni, hogy a 
nemzet szívesen fogja önöket követni, csak halad
janak előre, mert a nemzet nem kíván egyebet, 

I mint erélyes kormány t — de minden i rányban! 
{Helyeslés.) 

A mostani hadszervezet mellett, t, képviselő
ház ! nem igen lehet azt várni, hogy a nemzet fiai 
nagyon számosan lépjenek önként soraiba. Az ez
redtulajdonosok, és azoknak azonjoga, mely sze
rint a tiszteket a magyar ezredekben kényök s 
kedvök szerint nevezhetik ki, azon számtalan tisz
tek, kik a nemzet geniusát nem is ismerik, e ha
zának fiait a hadi szolgálattól elidegenitik. Radi
kális reformokra van tehát szükség; pedig ezen 
reformok nyoma benne foglaltatik az 1867-diki 
12. tcz. 13. §-ban; és azért csak ismételve kérhet
jük fel a kormányt, hogy mentül elébb tegye le a 
t. ház asztalára az átalános védrendszerre vonat
kozó törvényjavaslatát. (Helyeslés.) Es abban 
fognám én találni a legnagyobb megnyugvást, 
hogy ha bebizonyithatnók azt, hogy az erőt nem 

I oda kün kell keresni, hanem itt bennt; és ha ke-
I rési, bízvást fel is fogja azt találni itt mind a kor-
! Hiány, mind az uralkodóház. 

Jelenleg egyedüli garantiánk, a melyet tett
leg birunk, ő felsége kegyelmes királyunk es
küje. Ez kétségtelenül igen nagy garantia, és sen
ki nincs mélyebben áthatva arról, mint én, hogy 
ő felsége esküjét belső ihletséggel tette le. azt meg 
fogja tartani és mások által meg fogja tartatni, a 
mennyire emberi hatalmában ál l : de az emberi 
élet véges, és vajon, ha bekövetkeznék azon nap, 
melyben kiszólittatik az élők sorából, mi garanti-
ával fogna akkor birni a nemzet mással, mint saját 
erkölcsi és physikai erejével? 

De, t. ház, tanusitottunk-e mi oly nagy er
kölcsi erőt, midőn azt kell tapasztalnunk, hogy a 
mit 1861-ben, mint végzést állitottunk, azt meg
gyöngítettük 1865-ben és 1866-ban, és azt sem 
várjuk be,hogy az, amit 1867-ben törvénynyé emel
tünk, végrehajtassék , hanem tovább megyünk ? 
(Elénk helyeslés a bal oldalon.) Vajon lehetséges-e 
politikai erőre nagy mérvben számítani, midőn azt 

| tapasztaljuk, hogy az ország most is ugy, mint a 
I sajnos 17 év alatt, nem magyar csapatokkal van 
I megszállva ? hogy a kormány befolyása ezen csa-
I patok vezényletére jó formán — igen kevés ? va
jon lehet-e ekként elvárni, hogy a válság perczeiben 
a nemzet nagy erőt fejthetne ki? Én pedig— ellen-

j kezőleg t, Csiky képviselő úrral, a ki azt mondja, 
hogy a világ békében van — egészen más néze-

: ten vagyok. Én ugyanis azt látom, hogy körös-
! körül borul a világ, és hogy nem nagy idő kell, 

és meg fog szólalni az ágyú, s néhány hónap múl
va háborúba fogunk keveredni. A nemzet pedig 
nem fejtette ki erejét; és miért? Mert elmulasztot-

1 tünk egy egész esztendőt, melyet a sors kezeink-
; be adott. {Helyeslés balról.) 

Tudom én igen jól, hogy a kormány e tekin-
2* 
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tétben véghetetlen akadályokra talál; de én ezen 
akadályokat nem tartom legyőzhetleneknek. Előt
tünk van a példa, hogy épen a vész perczeiben 
tanusitá ő felsége a nemzet iránt legnagyobb bi
zodalmát, midőn legdrágább kincsét, nejét és gyer
mekeit bízta a nemzet becsületére. S a nemzet meg 
is felelt ezen bizalmának, s azon lovagias felszólí
tást, a melyet ezen tény által a nemzethez intézett, 
ez lovagiassággal viszonozta. Dicsőítem nemzete
met. Mig annak leggyengébb oldala a nemeslel-
küség lesz, bárhogy csapkodják körül a hullámok, 
nem fog elmerülni! [Tetszés) Én tehát azt vélem, 
hogy a kormánynak, ha a fenforgó körülményeket 
ő felsége elé fogná terjeszteni, sikerülni fog az 
átalános védrendszert ugy életbe léptetni, a mint 
a nemzet igényeinek és méltóságának megfelel. 

Ezek után, t. képviselőház, bátor leszek még 
néhány észrevételt tenni az előttem mondottakra. 
[Halljuk !) 

Tisztelt barátom Hunfalvy Pál [Halljuk!) azt 
mondotta volt, „hogy a balközép azért akarja halo
gatni az ügyeket, mert azt várja, hogy jöhet idő, 
a mely a 48-at meghozza." í g y értettem. Én ugy 
vagyok meggyőződve," hogy ilyen idő, oly rögtön, 
nem igen jöhet; de igenis azon nézetben vagyok, 
hogy ha egy kis türelmünk lett volna, azokat az 
1848-iki törvényeket nem kellett volna annyira 
megnyirbálni. [Zaj a jobb oldalon. Fölkiáltások a 
bal oldalon: Igaz ! Ugy van!) Jelenlegi föladata a bal
középnek tehát (Halljuk!) — egyéni véleményem 
szerint — nem az, hogy várjon azon bizonyos 
perezre, mely az érintett kedvezményt meghozza, 
és addig maradjon semlegességben; hanem — ugy 
vélem — feladata az, hogy ereje, tehetsége szerint 
mozdítsa elő a nemzet és ország érdekeit. E tekintet
ben •— azon meggyőződésben élek, — megtettünk 
mindent, a mit tehettünk; és ha a választmányok
ban, az osztályokban, s it ta képviselőházban gyak
ran szálkát kerestünk a kormány előterjesztéseiben, 
ugy vélem, ezért a nemzet nem károsodott, sőt 
némely tekintetben ugyanazon nemű előterjeszté
sek, épen ellenzékünk által, a nemzet részére ked
vezőbben ütöttek ki, mint eredetileg fogalmazva 
voltak : eljárásunkkal tehát nem kárt, sőt szolgála
tot teszünk, még pedig- épen önöknek, t. férfiak a 
jobb oldalon, mert hiszen a birodalmi tanácsban 
képviselt népek, azt tartom, meg vannak győződve, 
hogy most kell megalkndniok, mert önökkel bi
zony könnyebben alkudhatnak meg, mint ha reánk 
kerülne a sor. [Elénk derültség.) 

Azt méltóztatott mondani t. barátom Hunfal
vy Pál, hogy „az osztrák államférfiak megtették 
volna a kamatreductiot már régen, ha az olyköny-
nyen ment volna,a s ennek sajnos következéseit is 
ecsetelte a t. képviselő' úr. Magam is azt hiszem, 
hogy ez nem oly könnyű dolog; de mivel a régi 

közmondás igaz marad, hogy : „ott a hol nincs, ne 
keress," azt vélem, csak kedves szolgálatot teszünk 
a Iajtántuliaknak — bocsánat, nem akarom e ki
fejezést haszná ln i— a birodalmi tanácsban kép
viselt népeknek, ha mi ezen reájok nézve oly üd
vös eljárást ami támogatásunkkal is eló'mozditjuk. 

Emiitette a t. képviselő ur a „bálványimá
dást". Hogy e kifejezést a balközépre miként 
lehet alkalmazni? azt valóban nem értem. Az én 
meggyőződésem szerint a balközép nem bálványoz 
senkit és semmit, kivéve a hazát és a szabadsáo-ot. 
(Elénk helyeslés.) 

Bánó József t. képviselő úr azt mondotta volt 
hogy „rideg elutasítással akarjuk elodázni a ki
békülést." A balközép, t képviselőház, részt vett a 
67-es bizottság tárgyalásaiban; részt vett a 15-ös 
bizottságban ; akkor, midőn a felett tanácskoztunk, 
hogy a koronázás elhalasztassék, oda szavazott, 
hogy koronázzunk; akkor, midőn az adóra indem-
nityt kértek, arra szavazott, hogy megadassék; 
megszavazta az ujonezokat is. Az önök ítéletére 
bízom, lehet-e ezen eljárást a „rideg elutasításnak 
mondani". De azért nem tagadom, hogy igen 
igen sokat másként óhajtunk végezve, mint önök, 

T. barátom Bánó József hosszasan fejtegette, 
hogy „az uj korszak megnyitotta az industria so
rompóit, és hogy számtalan vállalatok keletkez
nek." Mindezek fölött magam is igen örvendek. 
Volt igen jó termés; és van igen nagy esport. 
Ezeket tartom én fő tényezőknek. [Fölkiáltások a 
jobb oldalon: Van más is !) 

Borcsányi barátom történeti fejtegetésében 
felhozta azt, [Halljuk!) hogy nem tudom melyik 
fejedelem azt mondotta volna: Pénz, pénz, meg 
ismét pénz! A mennyire én tudom, ezt Montecucoli 
mondotta volt; kérte pedig a pénzt báboruvise-
lésre. De, t. képviselőház, talán nem arról van 
szó, hogy háborút akarunk indítani, hanem pénzt 
kérnek tőlünk kibékülésre, mások javára; és 
én azt vélem, hogy ezen minus pénzzel, melyet 
most el fogunk vállalni, csakugyan háborút viselni 
nem lehet. [Derültség) 

Borcsányi és Török Sándor képviselő urak 
hivatkoztak Anglia példájára, és szinte rajongtak, 
hogy milyen szerencse az adósság-csinálás, hogy 
milyen fejlődésnek indult Anglia, Belgium, Hol
landia és Poroszország az adósság-csinálásban. 
De, t. képviselőház, ez adósság-csinálásban csak 
egy lényeges különbség van: t. i. azon országok 
saját magok részére, illetőleg gyümölcsöző beru
házásokra csinálták az adósságokat. [Ellenmondás 
a jobb oldalon.) Én, tisztelt képviselőház ! olyan 
adósságtól, a milyennel néhány hete szerencsélte
tett tisztelt pénzügyérünk, magam sem idegen
kedem, és annak terhét részemről szívesen elfoga
dóra. De hogy oly adósságot, mely ugy mint a 
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kérdésben levő, productiv semmi esetre sem lehet, 
a lehető legkisebb mértékre kivánom leszállítani, 
és annak mennyiségét pontosan kivánom körvo-
nalozni, és mindenféle solidaris kötelezettségtől 
mindenkorra menekülni: ez, azt hiszem, szoros 
kötelezettség. (Elénk helyeslés balról) Hivatkozva 
Anglia példájára, ezen tisztelt urak megfeledkeztek 
két dologról: tudniillik arról,hogy ott van Anglia 
mellett, a boldog és gazdag Anglia mellett, a sze
gény nyomorult Irland, és ott vannak a roppant 
Indiák, melyeket Anglia saját javára zsákmányol 
ki. A mi helyzetünk most körülbelül olyan, hogy 
mi is ki akarunk jutni az indiai helyzetből; de va
jon az által, hogy egyesitjük a parlamentet, elér
jük-e a czélt, esnem járunk-e ugy, mint a szegény 
irlandusok, a kik az egyesülés utján sem boldogul
t ak? ez a jövő kérdése. (Tetszés balról) 

Tisztelt barátomnak, Kemény Gábornak né
mely humoristikus észrevételére vagyok bátor még 
megjegyzést tenni. Azt méltóztatott mondani, hogy 
„a gazdag ember többet fizethet," és továbbá, hogy 
„nem volt az a baj, hogy az adó sok. de hogy ke
vés a jövedelem." Ha a tisztelt képviselő úr ezt 
komolyan vette, akkor nem várhatunk mást, mint 
hogy maholnap a ház asztalára egy progressiv-
adó-törvényjavaslatot fog terjeszteni. (Ugy van! 
bal/elöl.) Arra nézve : miként lehessen a jövedel
met rögtön annyira fokozni, hogy positiv terhe
ket nagy mérvben, és nagyobb mérvben mint ed
dig elvállalhassunk : ezt, mondom, elvárom, hogy 
képviselőtársunk megteendi mielőbb a tervezetet, 
mert én legalább — gyönge eszemmel —ily mód 
feltalálására képes nem vagyok. 

Még mélyen tisztelt cultusminiszter úr egy 
mondatához vagyok bátor valamit hozzá tenni. 
Azt méltóztatott mondani igen tisztelt cultusmi
niszter úr, hogy „teher elvállalására, ha az nem 
szükséges, jogunk nincs." En ehhez még csak azt 
teszem: hogy „nagyobb terhet elvállalni, mint a 
mennyit elbírunk, jogunk nincs;" (Helyeslés a bal 
oldalon) és épen azért, hogy képesek legyünk 
megítélni, vajon az elvállalandó teher annál nem 
nagyobb-e? azért pártolom Tisza Kálmán tisztelt 
barátom abbeli indítványát, hogy terjesztessék 
előbb a ház elé, az állam-bevételek és kiadások 
kimutatása; s ennek következtében pártolom Tisza 
Kálmán indítványát. (Helyeslés bal felöl.) 

Sebes tyén L á s z l ó : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 
Én nagyon méltánylom azon aggodalmakat, me
lyek sokak keblében emelkednek, attól tartván, 
mintha e törvényjavaslat elfogadása esetében Ma
gyarország annak súlya alatt okvetlen összeroskad
na ; méltánylom, de nem osztom, sőt ellenkezőleg, 
én ezen törvénjavaslattól feltételezem Magyarország 
anyagi emelkedését, mit ezennel indokolni kivá-
nok. {Zaj.) 

Az osztrák kormány hagyományos politikája 
Magyarország beolvasztása volt , és hogy eme 
szennyes czélját elérje, kész volt az ország anyagi 
fejlődését nem csak elő nem mozdítani, hanem in
kább megakadályozni, és igy Magyararszágot a de-
pauperatio örvénye felé sodorni; és valóban, hog-y 
Magyarország már e század elején el nem merült, 
azt nagy részben a gondviselésnek kell köszönni, 
mely feltámasztott egy nagy férfiút, a ki a dermesz
tő álomba merült nemzetet felébresztette, mond
ván : Magyarország nem volt, hanem lesz. (Zaj.) 

Es ki tagadhatná, hogy ez időtájban Ma
gyarország egy negyedszázad alatt inkább hala
dott mind anyagilag, mind szellemileg, mint azelőtt 
századok alatt? Miért szakadt meg ezen örvendetes 
haladás, mindnyájan tudjuk; valamint azt is, hogy 
legújabb időkben az osztrák kormány elvetvén 

j az álczát, nyílt sisakkal, a rémuralom pajzsa alatt 
folytatta beolvasztási politikáját. Azt is tudjuk, 
mit tett Magyarország ily körülmények között: 
hasonlóan cselekedett t. i. az élő fákhoz, melyek 
a zordon téli időkben, minden nedveiket a gyö
kérben öszpontositják: Magyarország is vissza
vonulva bár, de meg nem hajolva a nyers hatalom 
előtt, minden erejét öszpontositá oly téren, a me
lyen működnie némileg szabad volt, t. i. anyagi 
fejlődésének terén — és nem lehet tagadni, hogy 
az imént lefolyt években Magyarország, neveze
tesen a gazdasági téren, nem kis haladást tőn. 

Én tehát ugy vélekedem, ha képes volt Ma-
gj^arország oly mostoha körülmények között, egy 
idegen, absolutistikus kormány alatt, némi hala
dást anyagi fejlődése körül, felmutatni : valóban 
nem tévedhetek, ha azt állitom, miszerint nagy 
lesz azon fejlődés, egy nemzeti, alkotmányos, 
oly kormány alatt, mely nem csak magasztos hi
vatását, hanem önérdekénél fogva is mindent, ami 
Magyarország jólétét előmozdítja, felkarolni, elő
mozdítani és istápolni fog. Én tehát azt állitom, hogy 
Magyarország anyagi jóllétének kedvező fejlődése 
azon mentő eszköz, mely Magyarországot a tör
vényjavaslatban foglalt súlyos terhek alatti össze-
roskadástól egyedül képes megmenteni; mivel pe
dig azt hiszem, hogy az imént említett nagy mérvű 
haladás, illetőleg Magyarország még rejtett kin
cseinek kellő kiaknázása csupán és egyedül e jelen 
állapotok consolidatiojátol függ ; a jelen állapotok 
szilárdsága pedig, nagy mértékben, eme fontos 
kérdésnek, melynek szirtéin Magyarország már 
egyszer hajótörést szenvedett, a méltányosság alap
ján történendő kedvező megoldásától föltételez
hető : ezen megoldást a törvényjavaslatban feltalál
ván, azt elfogadom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

N a g y IgnáCZ: Engedje meg a t. ház, (Zaj. 
Elnök csenget) hogy előleg némi észrevételeket te-
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gyek azokra , miket a t. jobb oldalról tegnap . 
és a múlt napokban hallottam. 

Mindenek előtt bátor vagyok Trefort Ágos
ton barátomnak felelni, ki azt mondotta, hogy ha 
késünk az adósság elvállalásával, „vigyázzunk, 
nehogy azután nagyobbá, többé legyen." Ez, 
uraim, egy kicsit ijesztő, s részemről azt tartom, 
hogy alkalmasint azon franczia példabeszéd fog 
előállani: sauve qui peut. azaz fuss vagy fizess. 
Egyébiránt t. barátomnak azt vagyok bátor mon
dani, hogy bár mennyire fussunk is az adósság 
elől, azt elhagyni n_em fogjuk; és azt is bátor vagyok 
hozzátenni, hogy jobb szerettem volna, ha t. bará
tom arra adott volna tanácsot, hogy saját pénzügy
miniszterünknek az államadósságok fedezése végett 
felveendő kölcsöne elöl merre menekülhessünk. 

A mi Bánó József észrevételeit illeti, hogy az 
adósságok reánk nézve igen hasznosak voltak.. . 

Bánó József: Azt nem mondtam ! 
N a g y I g n á c z : . . . megvallom, én nem igen 

tartom hasznosaknak az adósságokat. 
Bánó Józse f : Én sem ! (Jobbfelöl: Mi sem!) 
Nagy I g n á c z : Hanem azt tartom igen is, 

hogy az absolut kormánynak köszönhetjük azun 
helyzetet, amelyben vagyunk ;köszönhetjük 1848 
— 49-nek, a mely az absolut kormányt oda vitte, 
hogy végre csordultig telt a pohár; köszönhetjük 
továbbá Szadovának, mert a burkus adósság nél
kül is győzelmet vett volna Ausztrián, ha egykraj-
ezár adósságasem lett volna is. 

Hallottam mondatni azt is, hogy kár emle
getni azt, hogy nem birjuk meg a terhet, és kár a 
népet ilyen véleménynyel ijeszteni. Én azt tartom, 
t. ház, hogy a kinek a zsebében egy fillére sincs, a 
világ legelső szónoka sem volna képes zsebébe 
pénzt varázsolni. (Felkiáltások: Egy fillérünk csak 
van f) Vagy talán azt hiszi a t. jobb oldal, hogy 
tanácsosabb volna a népet oly Ígéretekkel hite
getni, ámitani, melyeknek teljesedését magunk 
sem hiszünk? (Zaj. Ellenmondások.) Én — nem a 
tisztelt jobb oldaléról, hanem magam álláspontjá
ról szólok, — (Derültség) a népet azzal hitegetni soha 
nem fogom, a mit magam sem hiszek; sokkal ne
mesebbnek, jobbnak és szebbnek tartom, kimon
dani az igazat, (Felkiáltások jobbról: Kívánjuk mi is !) 
mintsem olyannal ámitani, mit utóbb teljesíteni 
nem tudunk. (Felkiáltások jobbról: Ki teszi ezt?) 

Egyébiránt, hogy a tárgyra térjek, a tárgya
lás alatt levő törvényjavaslat valóban oly fontos, 
hogy nem csuda, ha mindnyájan — bármely pár
ton leszünk is — szorult kebellel gondolunk a jö
vőre. Én, tisztelt ház, tökéletesen meg vagyok győ
ződve mind a tisztelt jobb oldalnak, mind a kor
mánynak a legőszintébb jó szándékáról; annál in
kább fájlalom tehát, hogy vele ezúttal egy vélemé
nyen nem lehetek. Nem lehetek pedig annál ke-

, vésbbé, tisztelt ház, mert már maga a tisztelt pénz
ügyminiszter ú r is e napokban kimondotta azt a 
quotára nézve, hogy előlegesen is meg van 
győződve arról, miszerint „az eredménynyel se 
hazánk, se a lajtántuli részek kielégítve nincse
nek." Ezen őszinte nyilatkozat, tisztelt ház, ugy 
hiszem, az államadósságokra vonatkozólag még in-
káb áll. De azt is mondotta a tisztelt pénzügymi
niszter, hogy őt épen e körülmény nyugtatja meg 
legjobban. Megvallom, hogy ez sajátságos nyilat
kozat : mert ebből az következik, hogy azon tisztelt 
bizottság, melyet Bécsbe küldöttünk , sokkal job
ban tudta a nemzet érdekeit, mint maga a nemzet; 
meglehet, erről nem vitatkozom ; annyit azonban 
mondhatok, hogy én részemről sokkal jobban sze
rettem volna, ha azon küldöttség, mely Bécsben 
működött, olyas valamit tett volna, melylyel a nem
zet meg lett volna elégedve: a minek kiszámithatlan 
jó következménye lett volna ; lett volna minde
nekelőtt azon következménye, hogy ha a bécsi 
kormány és a lajtántuli népek, látva azt, hogy a 
magyar nemzet oly valamire kényszeríttetik, mire 
nem képes, a miből a magyar nemzet látja, hogy 
az romlására vezet, a bécsi minisztérium és a laj
tántuli népek bizonynyal kigondoltak volna vala
mi oly eszközt, midy által mind őrajtok, mind 
rajtunk segítve lesz vala. Ez eszköz nem lett volna 
más, mint a kamatleszállítás, devalvatio, vagy 
akár minek nevezzük: s ekkor mindenesetre elér
tük volna, hogy mindkettőnkön segítve lett volna; 
míg most oda jutunk, hogy ők is, mi is semmivé 
leszünk csekély nézetem szerint. Mert bárha azt 
mondotta is a pénzügyminiszter úr, hogy a jöven
döléseknek nem barátja, és nem ért egyet Böször
ményi képviselőtársammal, ki szintén azt monda, 
hogy tönkre fogunk ju tn i ; de, uraim, ha egy nem
zet, mielőtt saját házát rendezte volna, mások adós
ságának rendezésébe ereszkedik, annak mulhatla-
nul meg kell semmisülnie. Azért, uraim, az a leg
egyszerűbb okoskodás, hogy miután mind az isteni, 
mind az emberi törvények megengedik, hogy min
den nép előbb saját magáról gondoskodjék, sőt azt 
kötelességgé is teszik: ha már a tisztelt báz többsége 
a quotát magára vállalta, meghajlok a többség né
zete előtt, elfogadom a quotát; de a quota után 
következik mindjárt maga a nemzet; s épen azért 
véleményem az, mit Tisza emiitett: számíttassák ki, 
minő költségeink vannak magunknak, és mik szük
ségesek arra, hogy anyagi tekintetben magunkon e-
lőbb segíthessünk; s midőn már a magunk szükségeit 
elláttuk, akkor fizetnők mindazt, mi a jövedelemből 
fenmaradt: én szivesen fölajánlom, bármennyi le
gyen is. De hogy ezt megtudhassuk, épen azért szük
séges volna az, hogy a t. pénzügyminiszter terjesz-
Bze elénk az ország kiadásait és bevételeit, a mi
ből meglássuk, mennyi pénzt nélkülözhetünk az 
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államadósságok fedezésére. Erre nézve két ut van 
előttünk, hogy a birodalom magán segithessen. 
Az egyik az, szállittassék le a hadsereg, legyen min
den ember katona, védje hazáját. Én részemről 
meg vagyok győződve, hogy azt a nemzetet, mely 
másnak jogait elvenni nem akarja, de azt, a mi tu
lajdona, vitézül védelmezni mindig kész, egyha
mar más nemzet nem fogja megtámadni. Szervez-
tessék a honvédelem — Angliának, Ameriká
nak, a világ két legnagyobb hatalmasságának 
összevéve nincs annyi katonája, mint Ausztriá
nak — és ismétlem , szálb'tassék le a hadsereg. 
De mind ehhez más is kívántatik : vonassanak 
el a 100 ezerekre menő nyugdijak azon dicső hon
naktói, kik hazájokat elárulták. E két rendbeli meg
takarítások által mind saját szükségletünket el fog
juk látni, mind azt, a mit az államadósságokból 
most ránk vetni szándékolnak, valószínűleg meg 
fogjuk bírni. Ha ez nem tetszik, vagy ha mostani idő 
nem látszik alkalmasnak a hadsereg leszállítására, 
akkor szállítsa le a lajtántuli nép a maga adósságát 
az illető mértékre a kamatreductioval vagy más mó
don : akkor ez által rajtok és rajtunk is segítve lesz. 
Ha valamely túlterhelt hajó sülyedésnek indul, az 
okos és előre látó hajós a tengerbe hányja annak 
felesleges terhét; ha azt nem teszi, a hajó elsülyed. 

De van még két roppant horderejű érv, mely 
szükségessé teszi, hogy az előttünk fekvő törvény
javaslatra ne szavazzunk. Egyik, uraim, a solidari-
tas, melyet abban a törvényjavaslatban látok; 
másik az adósságok megoszthatlansága. I ly bizony
talan quota mellett, ily bizonytalan terhet jó szán
tómból soha sem fog-ok magamra vállalni. Csak 
egy kérdést teszek a t. háznak, de arra határozott 
feleletet kérek: ha, t. ház, a lombard-velenczei 
királyság elvesztése előtt történt volna meg ezen 
egyesség, kérdem, hogy az arra esett, és visszama
radt adósságból részünk volna-e, és minő arányban ? 
A másik kérdés megforditva az, ha ezen egyesség 
után valami oly véletlen szerencsétlenség történnék, 
a mit magam saját érdekében nem kívánhatok, 
hogy ha t. i. ezen egyesség megkötése után az 
osztrák birodalomnak valamely tartománya ismét 
elfoglaltatnék : méltóztassanak megmondani, hogy 
ennek viszamaradó terheiben fogunk-e részesülni 
vagy nem, ezen törvényjavaslat szerint? (Fölki
áltások: Nem!) U g y hiszem, nehéz lesz rá felelni. 

Az is mondatott, t. ház, magasabb szempontok 
parancsolják azt, hogy minden áron kiegyezzünk, 
hogy szabadokká levén, elérhessük azon Eldórádót, 
azon paradicsomot, melyet előre reménylünk. 

Azt hiszem, t. ház, ezen törvényjavaslattal 
azon paradicsomot, a hol ezer vagy két ezer millió 
államadósság rongyos köntösben őrt áll ezen sze
gény nemzet üres tarisznyával elérni soha nem 
fogja. Isten megmutatta Mózesnek az ígéret földét; 

de azt hiszem, hogy a mi Mózeseink, tisztelt kor
mányunk velünk együtt ez Ígéret földét, csak sok 
ezer mértföldről fogják nézni, de se mi, se maradé
kaink abba bejutni nem fognak. 

Van-e magasabb szempont, mint maga a haza 
jólléte és fölvirágzása? Azt hiszem, magasabb 
szempont nem lehet előttünk: előbb kell a hazát 
fölvirágoztatni, s azután adósságokat vállalni; és ha 
való azon remény, hogy az adósságok elvállalása 
után sokkal gazdagabbak leszünk, a hitelezők is 
sokkal biztosabbak lesznek, hogy pénzöket meg
kapják, mint most. Épen azért nem áll cultus-
miniszter urnák nyilatkozata, hogy később segit-
sünk magunkon. Érre csak azt mondhatom, t. ház. 
hogy mit szólanánk azon orvoshoz, ki,midőn saját 
gyermeke veszél}Tes betegségben fekszik, a szom
szédhoz sietne a kinek baja gyógyithatlan, és cso
dálkoznék azon, midőn vissza jöttében gyermekét 
halva találja? Mit mondanánk továbbá azon együ
gyű emberről, ki, midőn háza kigyuladt és egyetlen 
dézsa vizével, mely birtokában van, ahelyett , hogy 
a magáét eloltaná, a szomszédénak már félig leégett 
házára önteué vizét ? Bámulnom kell, mily könnyen 
feled a magyar ember. Csak alig egy éve. midőn áta-
lános volt azon nézet.hogy Magyarország többé azon 
roppant terhet.melyet reá az adók rónak, elbírni nem 
képes: és imé most az már eszünkbe sem jut, sőtmost 
már álmodozunk fölvirágozásról, mások adósság
ának fizetéséről, mikor már arról vagyunk meggyő
ződve, hogy nem csak a jövedelem elfogyott, ha
nem már maga a tőke is fogyóban, és majd csak
nem fölemésztve van. 

Azt is mondja a cultuszminister úr, hogy 
Ausztriával szorosabb viszonyban szövetkeznünk 
mulhatlan. Megengedem; e részben ellent nem 
mondok , daczára annak , hogy , megvallom, a 
340 éves történelmet nem felejtettem el, és most 
is azt vagyok hajlandó hinni, hogy Ausztria 
hagyományos politikájától elállni jövőre sem fog. 
Nem szólok a mostani uralkodóról: mert meg va
gyok győződve, hogy esküjét megszegni nem fog
ja ; de emberek vagyunk, a kormányok és uralko
dók elmúlnak; de a nemzetek megmaradnak. Mind 
a mellett osztom a nézetet, hogy igenis Ausztriá
val nekünk majdnem ugy szólva élnünk, hal
nunk kell ; de én Ausztriával azon szövetséget óhaj
tom, melyet köt egy szabad nemzet más szabad 
nemzettel, mert én Ausztriának Mazeppája lenni 
nem akarok. 

T. cultusminiszter úr remek szavakkal, ma
gasztos költői lelkesedéssel emelte a népek egyet
len kincsét, a szabadságot. Hivatkozott azon 
hajdan kopár, most már zöldelő sziget lakóira, 
Angliára, kik most már az egész világnak majdnem 
leghatalmasabb népévé váltak; hivatkozott tul a 
tengeren egy hatalmas, dicső államra, az éjszak-
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amerikai köztársaságra; hivatkozott egy másik ál- | 
lamra, mely azon csekély földterületet, melyet el I 
foglalva tart, a tengertől úgyszólván kierőszakolni 
volt kénytelen; mindezen államok dicsőségét, gaz
dagságát, hatalmát, minő talizmánnak tulajdonítot
ta ? A szabadságnak ! Tökéletesen igaza van t. eul-
tusminiszter urnák; én is azon véleményben va
gyok, és ugy hiszem, nines senki köztünk, ki ezen 
állítás valósága felől kételyt merne támasztani. 
Azonban meg fog bocsátani a t. cultusminiszter 
úr, ha ezen állításához némi szavakat kötök, hogy 
kimutassam azt, miszerint a párvonal, melyet azon 
államok és Magyarország közt felállított, nem áll. 
Ugyanis ez államok nem birtak közös ügy gyei soha, 
mely kezeikre és lábaikra békót rakott volna; továb
bá nem voltak 340 évig elnyomva, letiporva; és 
midőn saját szárnyaikat kiterjesztve felemelkedtek, 
nem rántotta őket vissza a gyáva földre 4 ezer 
milliónyi adósság roppant tömege ! Ez a roppant 
különbség Magyarország és azon államok közt. 

Itt Magyarországban hol van a szabadság? 
Ki mondhatja szabadnak azon nemzetet, mely a 
népek legszentebb jogáról, saját véréről és pén
zéről szabad rendelkezéssel nem bir ? hol, midőn 
a nemzet iparának, földmivelésének, népnevelésé
nek fejlesztésére csak fillérek fordíttatnak, hol, 
mig a kétségtelenül elviselhétlen mindennemű adók 
és pótlékai, dohány-monopólium, stempli, százalék 
és mindenféle illetékek most isfenállanak, és Isten 
tudja meddig fognak fenállani : addig t. többség 
és kormány mások adósságának törlesztésével 
hasztalanul fáradoznak és töltögetik a Danaidák 
soha meg nem tölthető lyukas hordóját? (Zaj. 
Halljuk!) 

Valamint, t. ház, a közös ügyeknél, ugy itt is 
hiányos az alap, melyen a t. többség áll. A közös 
ügyeknél az mondatott: íme, uraim , itt van min
den, mit a lajtántuliaktól kieszközölni képesek vol
tunk. De ez állítás valóságát kétségbe vonom ; tudja 
az egész világ, maga a birodalmi tanács sok tag
ja, sőt miniszterek is elismerték a birodalmi ta
nácsban azt, hogy Ausztria a sadovai csata után 
ugy feküdt Magyarország lábainál, a mint feküdt 
Magyarország 49-ben a muszka császár lábainál; 
el volt ismerve, hogy mindenbe, mit Magyarország 
kivánt volna, belé kellett volna egyezniük: és igy 
koránsem volt bebizonyítva azon állítás, hogy 
annál többet kieszközölni nem lehetett. Most az 
mondatik: ismét az államadóssági törvényt kényte
lenek vagyunk egész terjedelemben elfogadni azért, 
hogy szabadok legyünk. És ez állítás bebizonyí
tására két argumentummal él a t. jobb oldal. Egyik 
állítás az, hogy azt követeli a nemzet becsülete. 
De, kérdem, mi csináltuk-e az államadósságokat, 
hogy becsületünket kelljen hozzá kötnünk, talán 
mi csináltuk azokat? Számoljanak a hitelezők azon 

absolut kormánynyal, és annak tagjaival, kik ezen 
államadósságot csinálták. Vagy attól félnek önök, 
uraim, hogy veszt hitelünk ? Vajon azon apa, ama 
becsületes és vagyonos apa, ki még nem törvé
nyes korú fiának könnyelmüleg csinált adósságait 
elvállalni nem akarja, és csak valóságos értékre 
leszállítva vállalja el, veszít azért hiteléből? En 
ugy hiszem, uraim, hogy koránsem. 

Nem mondom én azt, uraim, hogy az 1812-iki 
álláspontra helyezzük magunkat, hogy minden 
adósságot ugy reducáljuk, mint akkor, midőn 500 
ftból 40 ft lett; én cöak a kellő mértéket akarom 
megtartani, és kifizetni: azon mennyiséget, a me
lyet ezen állampapirosokért adtak. 

En is, t. ház, a költségvetés előterjesztését 
óhajtom, hogy abból meggy őződjünk arról, meny
nyi az, a mit az államadósságokra fordithatunk, 
miután saját szükségleteinknek eleget tettünk. 

Azzal fejezem be beszédemet, (Halljuk!) hogy 
van egy kincs, melynek birtokáért én is nagyon 
sokat képes vagyok áldozni: szerezzék vissza azon 
kincset, és akkor kérjenek bármit, a mostaninál is 
többet, szerezzék vissza, uraim, a nemzet önállósá
gát és függetlenségét, melyet ingyen, minden kény
szer nélkül kezeikből kibocsátottak ; szerezzék 
vissza azon jogot, hogy saját vérünk és pénzünk
ről önmagunk rendelkezzünk : akkor, uraim, nem 
lesz az országnak egy polgára se, ki az állam
adósságokból reá eső aránynak és mindenesetre 
megosztandó tehernek elvállalására szívesen ne 
vállalkoznék. Pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
(Helyeslés halról.) 

Kautz G y u l a : T. ház! A felelősség egész 
súlyának teljes öntudatával szólalok fel e kérdés
ben, melyet egyikének tartok azok közül, me
lyek századok folyamában csak egyszer kerülnek 
parlamentek elé. 

Legyen azonban szabad egy igénytelen meg
jegyzést előj'ebocsátanom, azt t. i., hogy a vitat
kozás jelen stádiumában beszédemnek lényegileg 
polemikus természetűnek kell lenni, és hogy fő 
czélom az lesz, azon nagy és súlyos ellenvetéseket, 
a melyek az előttünk fekvő törvényjavaslat elle
nében emeltettetek, közelebbről megvilágosítani, 
és a mennyire birom megczáfolni; másfelől en
gedje meg a t. ház , hogy bevezetéskép átalános 
nézetemet az államadósságokat illetőleg röviden 
előadhassam. 

Az osztrák államadósság, t. ház! szerencsétlen 
productuma egy bal politikai rendszernek, mely 
hosszú időkön át fenállott, és mindnyájunk gyenge
ségét és erőtlenségét vonta maga után; de más
felől természetes folyománya és következménye 
is azon számos súlyosnál sulyosb sorscsapásoknak, 
melyek az osztrák birodalomra az utóbb lefolyt 



CLXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 10. 1867.) 17 

80 év folyamában nehezedtek, s melyeknek leg
alább egy része, igénytelen nézetem szerint, se 
a kormányok tévedéseinek, se a fenállott poli
tikai rendszer hiányos voltának, hanem az európai 
constellatiók Ausztriára nézve kedvezőtlen alakulá
sának, és az innen szükségkép eredett óriási harczok-
nak és fegyveres erőfeszítéseknek tulajdonitható. 

Az osztrák államadósság, t. képviselőház, s az 
azzal járó financiális bonyodalom, hitel hiánya és 
közgazdasági ziláltság, egy nagy tátongó seb a 
monarchia testén, seb, melynek orvoslása, mielőbbi 
orvoslása, lényeges és nélkülözhetlen föltétel,igény
telen nézetem szerint, arrav hogy ezen a vidéken, 
hol, fájdalom, oly sok idő óta rendezetlen közjogi 
állapotok, különösen hazánk legszentebb jogaival 
ellenkező institutiok állottak fen, valahára ismét 
rendezett közjogi viszonyok nyerhessenek helyt, 
és hogy azon számos bonyodalmakból, melyek a 
monarchia népeinek legjobb erejét fölemésztik, va
lahára kivánszorogjunk. Ez orvoslás, t. képvi
selőház, a mi saját érdekünkben is fekszik, mert 
habár nincs ugyan semmi közünk az ausztriai 
államadóssághoz jogilag, van, fájdalom, közgaz
dasági tekintetben nagyou is szoros kapcsolatunk 
vele: mert nyomása alatt mindnyájan szenvedünk, 
mert a financiális bonyodalom, a hitelhiány, a 
közgazdasági ziláltság természetes következését és 
folyományát képezik, mert erőnket, és legjobb 
tehetségeinket sorvasztólag felemészti. — Ter
mészetes következése ennek az, hogy nem csak a 
lajtántuli tartományoknak, hanem a magyar biro
dalom népeinek is első, és igen nevezetes érdeke, 
hogy ezen baj orvosoltassék. De szükséges, hogy 
az orvoslás a mi hozzájárulásunkkal, a mi közre
működésünkkel is történjék. 

Érezték ezt, t. ház, igen sok praktikus haza
fiak és államférfiak hazánkban mindenkor; ez érzü
letnek volt egyik nyilatkozata több jelesünknek 
48-iki töprenkedése; nyilatkozata volt a 61-iki 
örök fontosságú feliratok egyikének azon neveze
tes passusa, mely Magyarországnak az államadós
ságok terhében való részesedésére vonatkozott; 
nyilatkozata, sőt már törvényes formulázása a 
jelen országgyűlés XII . t. czikkének 54. és 55. §-a. 

Ezen tény fölismerésében és méltányolásában, 
t. ház, látja minden részrehajlatlan gondolkozó 
i tt ugy, mint amott, hogy az általanuk kezdemé
nyezett kibékülés és kiegy ezkedési nagy mű sikere 
lényegileg ezen kérdés megoldásától feltételeztetik. 
Belátja mindenki, a ki látni akar, hogy ezen kér
désnek szerencsés megoldása képezi egyikét azon 
zárköveknek, melyek az általunk initiált nagy 
munkát befejezendik, és mely nélkül talán igen 
sok, a mit alkotunk, és a mit teremtünk, csak in- j 
gatag és mulandó természetű volna. 

Ez, t. ház, alázatos észrevételem az osztrák i 
KÉPV. H. NAPLÓ. l 8 ' 6 5 / 7 . VI. 

államadósság lényegére és állására nézve átalában. 
Legyen szabad most átmennem, t. ház, az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ellen emelt fontosabb ellen
vetésekre. 

Öt nagy ellenvetés emeltetett ezen törvényja
vaslatellen, o ly ellenvetések, őszintén megvallom, 
melyek, hogy ha alaposak, és megingathatlanok 
volnának, én lennék az első, a ki a törvényjavaslat 
ellen szavazni szent kötelességemnek tartanám. 

Az ellenvetések közül — hogy logikai sort tart
sak — az első a körül forog, hogy mig orszá
gos budgetünkelő nem terjesztetik, a ház az oszt
rák államadósságok terhében való részesedésre néz
ve határozatot nem hozhat, törvényt nem alkothat. 

Fontos, figyelemre méltó ellenvetés; s tiszte
lem mind azokat, kik ezt hazafiságból és a sze
gény hazának féltve féltett jóllétének megóvása 
tekintetéből merítik. Ámde legyen szabad azon 
igénytelen megjegyzésemet ezen ellenvetésre min
denekelőtt megtennem , hogy mit jelent tulajdon
képen e kívánat? Nem érthető-e talán az is alatta, 
hogy az, a mi a budget megállapítása után 
marad, azt fogjuk adni államadóssági járulékunk 
fejében, és ha nem marad semmi, nem fogunk 
adni semmit, vagy mint t. barátunk Ivánka Imre 
maga is monda, az volna a j'elszó: „a hol nincs, 
ott ne keress ?" (Der Kérdem, t. ház ! megol
dása volna-e ez a jelen kérdésnek? lehetne-e ily 
alapon egy nemzettel, a melyről magurk azt 
mondtuk, hogy szabad nemzet, békés utón, mind 
két részre megnyugtató alkura jutni ? (Helyeslés a 
jobb oldalon.) Nem volna-e némileg következése 
ezen elv érvényre jutásának az is, hogy valahány
szor jövendőben budgetet készítünk — pedig ez 
tudtomra minden évben elő fog fordulni — mind
annyiszor ezen kérdés ujolag szőnyegre volna ho
zandó ? (Helyeslés a jobb oldalon.) Ezen eszmétől az 
én, talán hibás, de szerény felfogásom szerint csak 
egy lépés van azon másik eszméhez, melyet né
hány esztendővel ezelőtt egy tekintélyes hazai 
lapban egy publicista kifejtett, s mely a kö
rül forgott, hogy Magyarország leghelyesebben 
ugy tenne, hogy ha időnkint megszavazott subsi-
diumokkal járulna az államadóssági terhek vise
léséhez. Oly gondolat, melylyel szemben nem 
tudom, mit bámuljak inkább, vajon a conceptio me
részségét-e vagy a felfogás naivságát. [Helyeslés 
a jobb oldalon.) T. ház! hol volnának határai an
nak az országos budgetnek, mely a tisztelt ellen
oldal átalam is igen tisztelt vezére által elvkép ki-
tüzetett, hol volnának azon országos budgetnek 
határai , a melybe mindazon óriási tételeket bele 
vennők, melyeket sokan közölünk, a közgaz
daság és ipar, forgalom és nevelés s más minden
féle szükségletekre szükségeseknek tartanak l 
Nem volna-e ez, t. ház. a kérdésnek inkább nehe-

3 
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zitése, összebonyolitása mint könnyítése? Azon 
kifejezés : „a mi rendes költségeinken tul megma
rad" oly relatív és oly nehezen meghatározható 
fogalom, a melyre nem hiszem, hogy komolyan 
valaki egy egészen uj államháztartási költségvetést 
akarna állapítani. 

A mi tiszteli képviselőtársaink közül néhány 
által felemlittetett, hogy budget terjesztessék 
a ház elé: erre azon alázatos megjegyzésem van, 
hogy épen azért és addig nem eszközöltethetik 
ezen előterjesztés, mig ezen kérdésen keresztül nem 
estünk, azt meg nem oldottuk. Es ha az megtör
ténnék, t. ház, mi volna következése? Egy ideális 
egyezményi budget, a melyre bizonyosan egy oly 
éles szemű statusférfiui, mint a minő az, a ki ezen 
indítványt tette, Itgkevésbbé akarna valamit ala
pítani. 

A mi pedig az adatoknak előterjesztését illeti, 
a melyekre igen t. barátom V/irady Gábor külö
nösen súlyt látszik fektetni, arra alázatos megjegy
zésem az, hogy nagyon csodálom, hogy ezen kí
vánságot ép azon oldal t. tagjai részéről hallom a 
ház elé terjesztetni, a mely a solidaritásnak még 
látszatát is kerülni óhajtja. 

Tisztelt ház, azon pillanattól fogva, hogy én 
a törvényjavaslatot láttam s az egyezménynek kör
vonalaival megismerkedtem, megvallom, megszűn
tem szerelmes lenni ezen adatokba, mert látám, 
hogy minél többet keresünk azon adatokban, 
annál kedvezőtlenebbek az ott kideríthető eredmé
nyek. De hozzáteszem még azt is, hogy azt sem 
lehet kihozni ezen adatokból, a mit némelyek az 
ellenoldal t. tagjai közül belőlök kihozhatni vél
nek, t. i. azt, hogy mennyi investiáltatott tőkék
és kölcsönökből országos és beligazgatási s egyéb 
szükség-letek fedezésére s előmozdítására. A menv-
nyire én, t. ház, a rendelkezésemre levő számadá
sokat ismerem, azok oly tökéletességgel sehol sin
csenek az egész világon meg. hogy bizton lehessen 
azokra ily kérdésekben Ítéletet alapítani. De végre, 
a mi a budget előterjesztését illeti, azon észrevételt is 
kell tennem, hogy az ügynek jelen stádiumában 
még egynél több eszélyességi ok is létezik, melyek
nek elsorolásától azonban igen kérem t. házat, 
méltóztassék engem itt e helyen felmenteni. — Ezt 
felelem az első ellenvetésre. Áttérek a másodikra. 

Az mondatott, t. ház, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslat által indítványba hozott sommá 
szerfelett nagy, erőnket s tehetségünket messze 
túlhaladó. 

Hiu törekvés volna, t. uraim, kimutatni akarni, 
hogy a teher oly kicsiny, hogy az részünkről erőfe-
szitést; nem feltételezend. Nem is akarom ezt megkí
sérteni, hanem egy más oldalát akarom a dolog
nak megvilágítani, s ez az : vegyük a kérdést a tör
vényesség szempontjából. Mit mond az 1867-ik 

12-ik törvénycziknek ismeretes és sokszor idézett 
passusa e tekintetben ? Azt „hogy a magyar ország-
gyüléskész annyit, a mennyit szabad, méltányosság 
alapján és politikai tekintetekből megtenni, hogy 
ő felsége országainak s vele együtt Magyarország
nak jólléte össze ne roskadjon, s azon súlyos ter
hek, bajok stb, melyek a lefolyt időszak alatt a 
monarchiában összehalmozódtak, rólunk is, rólok 
is elhárittassanak." 

Kérdem már most, oly szerfelett nagy-e. ter
hes-e az indítványba hozott sommá, tekintve a 
törvény ezen szavainak czélzását és értelmét, mint 
némelyek hinni látszanak? Kérdem, t. ház, meg 
felelne-e ezen összegnél lényegileg kevesebb azon 
czélnak. a melyet közösen elérni akarunk? Bevál-
tanók-e, t. ház, ünnejaélyesen tett Ígéretünket a 
monarchia többi népei irányában, ha a törvény
javaslatban foglalt összeget tetemesen alább szál-
litanók vagy megtagadnék? 

Méltóztassanak figyelembevenni, t. ház,hogy 
itt nem alamizsnáról, nem könyöradományról, 
nem szerelmi ajándékról van szó. {Halljuk!) Ke 
felejtsük, hogy nagy nyomatékú reális factorok 
azok, a melyekkel számolnunk kel l ; ne felejtsük, 
hogy Ausztria népei sem voltak azok, a kik ez 
adósságokat csinálták. . Ne feledjük különösen 
azt, hogy annyiban, a mennyiben az utóbbi 80 
év folyamában, midőn annyi álladalom consistenti-
ajában és területi épségében megrontatott és meg-
ingattaték, Magyarország területi épsége és integ
ritása szentül és sértetlenül megmaradt; (Helyes
lés a középen) tehát ránk is háramlottak némi jó
tékony hatásai azon áldozatok- és adósságoknak, 
melyek a monarchia hadereje és európai súlyának 
fentartására tettetek. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisztelt képviselőház ! Kérdem : vajon csak a 
másik fél, az osztrák örökös tartományok érdeké
ben hozzuk-e mi ezen áldozatot ? csak azok javára 
fog-e szolgálni a teher, mit elvállalunk ? Nem! A 
mi javunk, a mi érdekünknek is megfelelő lesz az! 
Nem akarok hivatkozni a törvény azon szép sza
vaira, hol köztünk e keserves tény tekintetében 
a sorsközösség eszméje oly határozott kifejezésre 
j u t ; hanem csak arra bátorkodom figyelmeztetni, 
miszerint az ílykép megújult Ausztriából Magyar
ország is kettőzött mérvben fog hasznot vonni; 
figyelmeztetni arra, hogy Magyarország ezen ál
tala hozandó áldozat által dúsan kamatozó inves-
titiot csinál; figyelmeztetni arra, hogy a vissza
nyert közgazdaság önállóság, a fajunkban rejlő 
gazdag erők és tehetségek minden billincseikből 
fölszabadulva, igen rövid idő múlva azon szeren
csés karba fogják helyezni Magyarországot, hogy 
ezen nagy terhet is el fogja viselhetni. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) Még egyszer, mélyen t. képviseló'ház ! 
hangsúlyozva fejezem k i , hogy ezen összeget 
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nagynak, igen nagynak találom, de elviselhetet
lennek, elbirhatlannak neín tartom: nem tartom 
pedig azért, mert ismerve fiatal, életerős népek 
gyors fejlődési képességét, azon erős hitet táplálom 
lelkemben, hogy a visszanyert önkormányzat, 
szabadság és önrendelkezési jog a társadalmi és 
országos háztartásban rövididő múlva vissza fogja 
pótolni nem csak azt, mit most magunkra válla
lunk, de azt is, mit 18 szomorú év alatt elvesztet
tünk. (Helye."lés a jobb oldalon.) 

Nem vonom kétségbe, t. képviselőház , hogy 
azon nagy morális nyomás, mely a teher elvállalá
sának természetes következménye lesz, a mi e-
rőnknek, ipari és gazdasági képességeinknek sokkal 
nagyobb mérvű fokozását fogja szükségessé 
tenni; de tudom azt is, s e tekintetben a világ tör
ténelme is mellettem tanúskodik, hogy igazán életre 
való népek nagy események alatt meggörbedhet
nek, de nem buknak el; sőt legtöbb esetben csak 
még edződnek és erősbülnek is. Igénytelen meg
győződésem az, t. ház, hogy e kérdésnek sikeres 
megoldása nem csak egy nagy politikai és finan-
ezialis momentum, hanem egy hozzánk intézett 
hangosan szóló gondviselési intés is arra nézve, 
hogy közgazdaságunk eddigi hiányos rendszerét 
átalakítsuk, aristokratikus iparellenes institutio-
inkkal és traditioinkkal szakítsunk, azon nehézkes, 
és monoton formaságokból, melyekben iparunk for
galmunk, és productionk sinylik, kibontakozzunk, 
és kettőzött szorgalommal és munkássággal, erély-
lyel és hitelt gerjesztő magatartással, törhetlen 
munkássság- és buzgalommal iparkodjuk megsze
rezni hazánknak mind azon nagy közgazdasági 
feltételeket, melyek nélkül a mai időben culturai 
állam nem létezhetik ; és hogy ne feledjük különö
sen azt, hogy azon népek, melyek munkássággal 
és takarékossággal a modern műveltség és közgaz
daság vívmányait megszerezni, magoknál megho
nosítani , azoknak eszközeivel és segédszereivel 
bánni nem tudnak, az előbbre haladott népek által 
irgalmatlanul elsodortatnak, és hogy — legyen bár a 
legszebb politikai alkotmányuk, méltóztassanak 
meghinni — a világ históriája felettök napirendre 
tér át. 

A mi az előttünk fekvő törvényjavaslat ezen 
szakaszát illeti, bátorkodom még néhány észrevé
telt ide csatolni. Először azt, hogy azon sommá, me
lyet ezentúl összesen véve, országos belköltségein-
ken kivül, fizetni fogunk, 57 egész 59 millióra fog 
menni, tehát összesen véve csak 3, 4 millióval le
szen több, mint a mennyivel e tekintetben eddig 
járultunk ezen költségekhez. Másodszor azt, hogy 
a vámszövetség és a vele összefüggésben álló többi 
institutiok igen nagy és figyelemre méltó anyagi 
ellenszolgáltatást is adnak. Ne feledjük továbbá 
azt, hogy egyezményről, alkudozásokról van szó, a 

hol mindegyik fél súlyosan érzi a magára vállalt 
feltételeket, de mindenik előnyöket is szerez és biz
tosit magának. Végtére lehet-e gondolni, t. ház! 
hogyha Magyarország eddig egészen önálló töké-
lyesen független status lett volna, hogy államadós
ságaink nemvolnának ? 

Én, t. ház, azt tudom,hogy a 18—19. század 
államrendszerében az önálló állami existentia és 
szereplés igen nagy és nehéz anyagi áldozatok és 
erőfeszítés árán vásárolható meg, és hogy igen té
vedne az, a ki azt hinné, hogy Magyarország ezen 
nagy törvénye alól az emberiség fejlődésének ma
gát kivonhatta volna. 

Nem tudok megválni e ponttól, t. ház! a nélkül, 
hogy elvállalandó tehernek sokak által exorbitans 
az nagynak tartott mérvére nézve még egy észre
vételt ne koczkáztassak: és ez az, hogy én egyiké
ből azon gyönyörű irálylyal szerkesztett leveleknek, 
melyekkel Kossuth Lajos legújabban az országban 
oly nagy figyelmet gerjesztett, igen jelentékeny ta
núságot merítettem. Azt t. i,, hogy az előttünk fek
vő törvényjavaslatban inditványba hozott adóssá
gi járulék 50 % -el kisebb, mint a mennyit Kossuth 
Lajos szerint a kiegyezés keresztülvitele ránk 
kényszeritend. Azt mondja t. i. Kossuth Deák Fe-
renczhez intézett levelében, hogy 1000 és néhány 
száz milliót kell Magyarországnak elvállalni. E 
számítást véve alapul, az összes osztrák államadós
ságnak 33 százalékát képezné a mi járulékunk, 
holott a törvényjavaslatban foglalt elv szerint el
vállalandó terhünk csak 20 percentet, vagyis 13-aí 
kevesebbet teend. 

Áttérek a harmadik kérdésre. (Zaj. Halljuk!) 
tudniillik a harmadik kérdésre, mely a körül forog, 
hogy miért nem utasítja vissza az előttünk fekvő tör
vényjavaslat határozottabb formában a solidaritas 
elvét és eünekkövetkezéseit? T. ház! bár mi scru-
pulosus szemmel vizsgáljam is az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot, a solidaritas elvét benne határo
zottam kifejezve sehol sem találom. Nincs ugyan
is sehol mondva, hogy Magyarország elvállalandó 
járulékán tul más állandó és további kölcsönös kö
telezettségi közösséget feltételező kapcsolatban ma
rad az államadósság tekintetében a monarchia másik 
részével. Nincs sehol kimondva, hogy közös kezelés, 
számvitel és ellenérzés állapitatik meg ; nincs ki
mondva az arány, a mi szintén egy üttességre mutat
na ; hanem ki van mondva egy állandó és nem vál
tozható sommá, mi nézetem szerint a solidaritast 
bizonyosan nem involválja. 

Tisza Kálmán t. képviselőtársunk ez állitá-
! saim ellenében egy pár igen figyelemre méltó 

megjegyzést tett. Az t. i. először, hogy a törvény-
' javaslatban előforduló egy millió is világos tanu-
! sága a solidaritas elve elismerésének. Erre felele

tem ez: azon egy millió nem a solidaritas tekin-
3* 
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tétéből, hanem a mi érdekünkben van ott meg
érintve ; jelesül, hogy Magyarország törvényesen 
és maradandó formában tájékozva legyen azon 
összeg iránt, melyet egy most életbe lépő financz-
müvelet szükségessé fog tenni. És hogy nem soli-
daritasra lehet belőle következtetni, onnan is ki
derül, mert nem arány szerint van megállapítva : 
mert, mint a birodalmi tanács e tárgyban kiküldött 
bizottságának jelentéséből is láthatni, ha arány 
lett volna megállapítva, 2—2 V2 millióval több esett 
volna ránk. A mi pedig a második kérdést illeti,hogy 
minek van kilátásba téve bizonyos közös kezelés, 
erre nézve azon észrevételem van, hogy ez is csak 
azért történik, ha történni fog, — egyébiránt a tör
vényjavaslatban nincs határozott szó róla — hogy 
ez irányban is Magyarország érdeke biztositva le
gyen s járulékunk hová fordítása felől hiteles tu
domással bírjunk ; eltekintve attól, hogy bizony 
mindnyájunknak fájna, s államiságunk érdekével 
is ellenkeznék, hogy ha azon 30 millió forintnyi 
évi összeg oly színben tűnnék fel, mintha mi a né
met-osztrák pénzügyminisztériumnak tributariu-
sai lennénk! (Balról: Non n más a:!) A m i 
azon tételét illeti a törvényjavaslatnak, hol az 
állanrjegyekben lévő függő adósság a két fél 
jótállása alá helyeztetik, ez sem involvál soli
daritast: mert itt nem egy állandó és maradan
dó kötelezettségről, hanem olyanról van szó, mely 
átmenetes, rövidebb időhöz kötött, s melynek meg
szüntetése lényegileg a mi szabadságunktól és aka
ratunktól függ. De még tovább megyek okosko
dásomban, t. ház, hogy bebizonyítsam, miszerint 
solidaritast nem találok a törvényjavaslatban. Épen 
az előttünk fekvő törvényjavaslat képes ugyanis 
eloszlatni azon aggodalmakat is, a melyek e kér
désnek a 67-es bizottság által történt tárgyalása al
kalmával széles körökben tápláltattak, t. i. mintha 
a készülő félben lévő kiegyezkedés Magyarország 
r'észéről az államadósság tekintetében a tényleges 
solidaritas elismerését feltételezné; továbbá mint
ha a közös kezelés, ellenőrzés és számvitel e tekin
tetben a dolog tökéletes rendbehozására nézve lé
nyeges feltételt képezne. Sőt még azon aggodal
mat is eloszlatja a törvényjavaslat, mely szerint 
félni lehetne attól, hogy egy, egykor netán bekö
vetkezendő katastrofa alkalmával az osztrák állam
adósság nagy része még nyakunkon is maradhat
na. T. ház, ha a solidarítasról van szó, akkor a so-
lidaritasnak praegnans és határozott kifejezések
ben kellene a törvényjavaslatban kifejezve lenni: 
az pedig sehol sincs; de ki van mondva világosan 
az, hogy a tőke törlesztése vagy kötelezvények 
visszavásárlása által magunkat ezen tartozás alól 
meg is szabadithatjuk. Kérdem, t. ház, van-e ott 
solidaritas, a hol a törvény az adósság illető meg

határozott részétől menekülhetés lehetőségét oly 
határozottan formulázva magában foglalja ? 

Áttérek a negyedik ellenvetésre, t. i. arra, 
hogy miért nem hatott a magyar pénzügyi kor
mány oda, hogy az osztrák államadósság jelenté
keny mérvű kamatreductio által csökkentetett s 
reánk nézve elviselhetőbbé tétetett volna? T. ház, 
annak a kérdésnek eldöntése, vajon most helyes s 
időszerű volna-e az ausztriai statusadósságokat 
tetemes kamatreductio által alább szállitani, az 
nem tartozik ide, erről bővebben értekezni nem 
akarok; de igenis ide tartozik annak a kérdésnek 
eldöntése, hogy helyesen cselekedett volna-e a ma
gyar pénzügyminiszter.ha Bécsben, abba a dologba, 
a mi nem a miénk s nem is akarjuk hogy a miénk 
legyen, kelletinél inkább beleelegyedve ama ka-
mat-reductiot hangsúlyozta vagy ép követelte 
volna ? Mi lett volna e lépésnek természetes kö
vetkezése ? Nem az-e, hogy a solidaritasba. a mely
től annyira irtózunk, önmagunkat bele sodortuk 
volna'? Nem lett volna-e következése az, hogy a 
másik fél, kapva az alkalmon, azt híresztelte vol
na, hogy Magyarország a solidaritast maga is el
ismeri ? Tovább megyek. Vajon helyes , igazolható 
volna-e egy ilyen lépés, a mely oda át a másik 
félen a legnagyobb resensust, keserűséget idézné 
elő? Fontolóra véve, hogy az osztrák államadós
ságnak két harmada vagy is 2000 milliónál több 
mag-oknak az osztrák-német polgároknak kezei
ben van, s hogy e szerint ezereknek és ezereknek 
existentiája egy ily erőszakos pénzügyi műtét ál
tal közvetlenül veszélyeztetnék : helyesen igazol-
hatólag cselekedett volna-e a magyar pénzügyi 
kormány, ha egy ily fontos s roppant horderejű 
pénzügyi operatioval kezdette volna meg műkö
dését? igazolhatólenne-e részünkről, t. ház, hogy 
most, az uj alkotmányos aera küszöbén, az érde
künknek megfelelő dualistikus államrendszer élet
be léptetésénél, oly tervvel állottunk volna elő, 
melynek következése nyomorba sülyesztett és 
ínségre jutott számtalan árva özvegy és aggastyá
nok átkát vonta volna nyakunkra? (Ellenmondá
sok bal, heljeslés jobb/elölj Tisztelt ház ! többször 
hallottam e helyen hangsulyoztatni azt, hogy az 
állampapírok birtokosai ugy sem fognának igen 
sokat veszíteni, mert mindannyian nagy, dús
gazdag pénzüzérek és börzefejedehnek. Legyen 
szabad ez állítás ellenében megjegyeznem, hogy 
az én tudtommal nagy része azon államkötvények
nek árvák, özvegyek, testületek és intézetek birto
kában van, intézeteknek és alapítványoknak, me
lyek a maga idejében ezeD állampapírok bevásár
lására köteleztettek vagy azok elidegenítésétől el
tiltattak. (Helyeslés.) 

Illenék-e, tisztelt ház, hozzánk magyarokhoz, 
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kik a lovagiasság és törvényesség oly hű képvise
lői vagyunk, ba e nehéz és súlyos időkben oly ja
vaslattal járultunk volna a másik félhez, ha oly 
lépésre birtuk volna azt, mely az adott szó szent
ségének megtörését, a nemzet Ígéreteinek be nem 
váltását, egyenes jogtalanságot involválna? Igen 
tévednek azok továbbá, kik azt gondolják, hogy 
a kamatreduetioból reánk tetemes eló'nyök hárul
nának. (Halljuk!) Mert mi volna szükségképem 
következése az osztrák államadósságok kamatre-
ductiójának ? Nem-e a hitelnek hosszas időre áta-
lános s kivétel nélküli megszűnése ? nem-e Euró
pa valamennyi pénzembereinek és hatalmasságai
nak ellenünk zudulása ? nem-e a német tartomá
nyok vásárlási képességének — melyre, mint köz
tudomású tény, oly nagyon is szükségünk van — 
tökéletes lerontása és megsemmisítése ? a legvesze-
delmesb krízisek és convulsiok beállása? 

De végre, tisztelt ház, ha kamatreductioról 
van szó, akkor azt is szem előtt kell tartani, hogy 
az előttünk fekvő törvényjavaslatban épugy, mint 
a birodalmi tanács elé terjesztett törvényjavaslatban 
— legalább tudtomra — egy szó sincs kamatreduc
tioról befoglalva; tehát ez oly követelés részünkről. 
mely oly alapra van fektetve, mely teljesen indoko
latlan ; sőt többet mondok, nem csak a reductio 
nincs kimondva, de egyenesen az egész egyezmény 
az államhitelezők érdekeinek lehető figyelembe 
vételére van fektetve. Mire nézve legyen még sza
bad megérintenem , miszerint azok előtt , kik a 
Bécsben működött országos küldöttség mun
kálatait olvasták, s a jelen egyezmény előzmé
nyeit ismerik, nem titok, hogy reánk magya
rokra nézve a reductio már megtörtént, s hogy 
ez irányban minden további követelésünknek min
den igazsági alapja hiányzik. 

Áttérek most az utolsó ellenvetésre, t. i . ,hogy 
mért vállalunk el állandó és változás alá nem eső 
összeget, és miért nem tartjuk fön magunknak 
egy később netalán bekövetkezhetendő reductio-
ból folyó előnyökben való részesülést. T. ház! ez is 
egyike azon kérdéseknek, melyek a fenforgó ügy 
elhatározásával legszorosabb összefüggésben áll
nak : azon kérdés t. L, hogy miért vállalunk el 
állandó és semmiféle változás alá nem esendő 
összeget. Ez ellenvetésre nézve első észrevételem 
az, hog3^ igen csodálkozom, miszerint ezen ellen
vetést épen azon oldalról hallom leginkább hang-
sulyoztatni, mely a solidaritasnak látszatát is ha
tározottan elutasítja magától. Nem képezne-e 
ezen jogfentartás alapot arra nézve, hogy belőle 
valaki, és pedig igen okszerüleg, a solidaritasnak 
általunk való elismerését következtethesse ? A kér
dés, nézetem szerint, jogilag és practice ugy á l l : 
vagy elvállalunk semel pro semper egy megha
tározott és állandó járulékot, s megmenekülünk 

minden további kötelezettség- és felelősségtől; 
vagy fentartjuk magunknak az egykor bekövet
kezhető reductioból folyó előnyökben való részese
dést, de egyéb tekintetekben is azosztrák államadós
ság minden kötelékei és eventualitásai reánk nézve 
fenruaradnak. Itt is alkalmazható lévén azon érv, 
melyet fentebb a reductiora nézve fölállítottam, 
ehhez a ponthoz többet nem szólok, hanem véle
ményemet e tételre nézve a következőkben fog
lalom össze. Én azon alternatívát választom, 
melyet a miniszteri javaslat magában foglal. S 
okaim ezek. Nem tehetni föl okszerüleg, hogy az 
ausztriai kormány egy tekintélyes mérvű kamat-
reductiot vegyen eszközlőbe, miután az adósság 
két harmad része épen nálok van. Szeretném ismerni 
azt a minisztert, ki magára vállalná a felelősséget 
egy ily életbevágó s mélyen ható pénzügyi mü
velet tekintetében, oly időszakban, melylyel mi 
most szemben állunk. Nem találna-e magában a bi
rodalmi tanácsban, sőt magában a közvéleményben 
is a legnagyobb ellenzésre? Második okom, hogy 
a törvényjavaslat e pontját miért fogadom el : 
hogy én ez állandó és változás alá nem esendő 
összeget lényegileg aversionalis összegnek tekin
tem, melyet alábbszállítani ugyan nem lehet, de 
feljebb sem emelhetni, nem is említve azt, hogy 
a törvényjavaslat egyik pontja egyenesen fön-
tartja ránk nézve a lehetőséget, az adóssági 
terhünktől menekülni is, akkor tudniillik, a mikor 
azt magunkra nézve legelőnyösbnek s legczél-
irányosban eszközölhetőnek találandjuk. 

Áttérek, tisztelt ház ! előadásom befejezésére. 
A teher, melyet elvállalunk, igen nagy és súlyos; 
de tekintetbe véve azon szolgálatokat. melye
ket viszont nyerünk, s melyek mindent, mi e 
fajra nézve nagy, szent és becses, magokban fog
lalnak; tekintetbe véve azt, hogy áldozatunkkal 
nem csak magunk érdekében is teszünk, hanem 
egy roskadozó félben lévő, de nekünk szükséges 
szövetségtársat a pusztulás örvényétől visszara
gadunk (Zaj), és ez által magunkkal is előnyösb 
kapcsolatban hozunk ; tekintetbe véve azt, h o g y h a 
hazánkat jelentékeny sorscsapások nem érendik, 
s békés fejlődésünk biztositva leend, az elválla
landó terhet elviselhetendjük: nem lehet az előt
tünk fekvő törvényjavaslatot viszautasitanunk. 
Tartsuk azt szem előtt, tisztelt ház, hogy itt egy 
nagy egyezményről, egy századokra kiható 
kibékülési és kiegyezési műről, mint nagy egész
ről van szó, melyben az államadósságok kérdésé
nek megoldása egy elemet képez. Ne felejtsük 
azt, hogy ha visszautasítanék, mit a törvényjavas
lat indítványba hoz, koránsenl nyernénk, hanem 
a további bizonytalanság és eventualitások mar
talékai maradnánk. Ne felejtsük, hogy e kérdés 
sikeres megoldásától a monarchia sorsa és jövője 
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és igy némileg a magunké is feltételezve vagyon. 
Ne felejtsük, hogy ha 1848-ban ezen s a hozzá 
hasonló kérdések megoldattak volna, az osztrák 
monarchiának és ebben Magyarországnak hely
zete is bizonyosan kedvezőbb lenne, mint a minő 
tényleg, és pedig mind anyagi, mind erkölcsi, mind 
politikai tekintetben. Ne felejtsük, t. ház, végre azt, 
hogy ezen kérdés megoldásától sok tekintetben 
az alkotmányosság és szabadság sorsa is függ, és 
hogy a jelenben lényegileg a mi kezünkbe van letéve 
határozni a fölött, hogy szabadság, béke és jóllét, 
vagy ennek ellentéte uralkodjék-e a magyar koro
nás király birodalmában. 

Mindezek folytán, mivel bensőleg meg va
gyok győződve a felöl, hogy az előttünk lebegő 
nagy czélok elérése csak ezen az utón biztositható, 
és hogy azon politika, mely ennek ellenkezőjét 
ajánlja, Magyarország terheinek nem könnyebbi-
tését, hanem sokkal nagyobb mértékű súlyos
bítását vonná maga u tán: pártolom a miniszteri 
előterjesztést. (Átalános éljenzés a jobb oldalon.) 

Detr ich Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Nem vál
lalom magamra azon parlamenti kötelességet, hogy 
az előttem szóló igen tudós és tiszteletre méltó ba
rátom átgondolt előadásának taglalásába bocsát
kozzam; én csak néhány egyszerű szóval kívá
nom indokolni meggyőződésemet, mely engem 
arra indit, hogy Tisza Kálmán t. képviselőtársam 
indítványát pártoljam, fÉlénk éljenzés a bal oldalon.) 

Nem tagadhatni, hogy minden alkotmányos 
parlamentnek egyik fő joga , de egyszersmind fő 
kötelessége a költségvetések betekintésére különös 
gondot fordítani; következőképen kerüljön elő 
bármely fizetési kérdés, okvetlenül jogában áll a 
parlamentnek az illető kormányt vagy az illetőket 
megkérdeni, és számot vetni a költségekre nézve, 
hogy a parlament képes legyen magát kellőleg 
tájékozni. 

« Az iránt átalában tisztában vagyunk, és itt 
nem is az a kérdés: fizessünk-e vagy ne ? Ezt 
a törvény eldöntötte. A nemzet igéretét adta, mi
szerint ez államadósságok törlesztéséhez járulni 
fog: az tehát bevégzett dolog. Kérdés csak az, 
mennyit szándékozunk adni ezen felvállalt köte
lesség lerovására ? 

Erre a felelet szerintem is egyszerű: annyit, 
a mennyit megbír a nemzet. Mit bir meg ? azt a 
számok fogják constatálni; azontúl, mit valaki 
meg nem bir, egyátalában lehetetlenség köteles
séget vállalni és teljesíteni. (Ugy van! balfelöl.) ígé
retet tettünk járulni az ügyhöz; de még eddig ígé
retet nem tettünk az arányra nézve, melylyel járul
ni akarunk. Először önmagunkkal kell számot vet
nünk, azután jön kötelességünk számokban kifeje
zett teljesítése. (Tetszés a bal oldalon.) 

Tisza t. képviselőtársunk indítványa az én 

nézetemnek teljesen megfelel. A felvállalt orszá
gos kötelességet egyátalában nem utasítja e l , 
sőt azt ujabban megerősíti; nem utasitja el a 
törvényjavaslatot de még azon összeget sem, mely 
abban foglaltatik, hanem egyszerűen adatokat 
kér, világosságot keres, melynek vezérlete mellett 
azon valódi igazságos arányt tudhassuk, melyet 
nem csak megigérni, de becsülettel teljesíteni is 
képesek lehessünk. (Helyeslés balfelöl.) 

Egyezkedésünknek és átalános eljárásunknak 
alapját a méltányosság képezi. Ennek körvonalozását 
még nem hallottam, nagyon szigorúan magam sem 
tudom körvonalozni. Csak annyit mondok, a méltá
nyosság csak ott kezdődik, hol a szorosan vett köte
lesség végetér. Először tehát, mielőtt a méltányos
ság terére lépnénk, azt hiszem, a szorosan vett 
törvényes kötelesség tényeivel kell megismerked
nünk. Annálfogva első, a mit a jelentésben és a 
deputationalis munkálatokban látni kívánnék, az : 
az investitiokra nézve minő számok merülnek fel? 
Az lehetetlen, hogy oly véghetlen nagy kiterjedésű 
statusadósságból, a milyen az, melyről beszélünk, 
lehetetlen hogy investitiok ne történtek volna; 
fel kell tenni, hogy az investitiokban igazságosság 
követtetett; és ha eztfelteszszük, kell hogy Magyar
országra is történtek legyen investitiok; ha nem tör
téntek, az eljárás a statusadósság felvételénél irá
nyunkban nem volt alapos, azaz törvény és igazság 
értelmezése szerint minket egyátalában nem köte
lezhet. Mert azon fél, mely jelenleg is az investi
tiok tulajdonosi birtokában van, mint legközelebbb 
érdekelt, kell, hogy viselje az arra fordított költ
séget; sőt azt hiszem, hogy egyik állam sértené a 
másik államot, ha akár kegyelem, akár bármi más 
czim alatt oly államadósságokat vállalna el, me
lyeknek valóságos birtoklása a másik állam tulaj
donában van. Ez iránt tehát tisztába kell jönnünk. 

Tisztelt előttem szóló Kautz képviselőtársam 
erre nézve azon észrevételt teszi, hogy ezek csak
nem felfedezhetlenek, mert az adatok hiányoznak. 
Én ebben nem nyughatom meg. A számoknak 
csalhatatlanoknak kell lenniök. Ha nem voltak 
egy, két, három vagy négy hét alatt fölfedezhetők, 
kerestessenek mindaddig, míg a valódi kutforrások 
alapján ezen igazságot feltalálni képesek leszünk. 

Azt is mondta t. képviselő úr, hogy e kérdést 
nem is tanácsos feszegetni, mert az a solidari-
tast involválja. Először meg kell említenem, hogy 
ezen eszmét nem én mondtam először; ezt mondta 
a ház legérdemesebb tagja, kit én is vezéremül 
tisztelek. Azt monda ő, méltányos, igazságos és szük
séges, hogy az investitio kérdéséről szóló adatok a 
ház asztalára letétessenek és bemutattassanak. Ez az 
egyik; a másik az, hogy a solidaritas elvét egyátalá
ban nem ismertem el. A mi nekem a közös költség
ből, vagy — ha ugy tetszik — az államadósságból az 
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én investitiomra adatott, az az én legkizárólago-
sabb terhem; ezt tehát világosan, okvetlenül én 
tartozom viselni, és másra tukmálni egyátalában 
jogosítva nem vagyok. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Annálfogva ezen kérdésre nézve, azt hiszem, a 
a törvényesség azt kívánja, hogy mielőtt a méltá
nyosság terére lépnénk, ezen adatok okvetlenül 
tisztába legyenek hozva. 

Az mondatott, hogy igéretünket be kell vál
tanunk. Szent igaz, ugy van. Ha van valaki itt, 
ki az ország által tett ígéretet beváltani nem kí
vánná, én egyike vagyok azoknak, kik ellene sza
vaznak. De mivel igéretemet becsületesen, hiven, 
lelkiismeretesen akarom beváltani, és ezt csak ugy 
ígérhetem meg egész lelkiismeretséggel, ha számot 
vetvén képességemmel, annak megbirhatásáról 
meg vagyok győződve: azért kívánok előlegesen 
minden költségekről teljes meggyőződést szerezni, 
hogy igéretemet szentül megtarthassam. [Helyes
lés a bal oldalon.) 

Azt mondták előttem szóló képviselők, és 
Kautz Gyula t. képviselő ur különösen hangsú
lyozta, hogy ezt a terhet könnyen megbírhatjuk. 
En ugyan nem tudom, mily terhet ért ő: mert én 
épen azért csatlakozom azon véleményhez, mely 
az adatok kimutatását kéri, hogy megtudhassam 
azon összeget, melylyel ezentúl adózni fogunk. 
Boldogoknak tartom azokat, kik azt hiszik, hogy 
ezen terhek eJviselhetők. Én megvallom, nem tar
tozom azok közé. E kérdésnek felderítésére nem 
kivánnék messze menni. A statistikai, nemzetgaz
dasági és statuspolitikai tanulmányok nem vezet
nek biztos czélra; ezek igen elasticusok, s a kö
rülmények, viszonyok is tetszésünk szerint alakul
nak és nagy befolyással bimak rajok az életnek 
mindennemű viszonyai, melyeknek rendezése nem 
tőlünk függ. En az életet kérdem meg, és mint az 
élet képviselőit, önöket mindnyáját, t. képviselőtár
saim, kik közt a nagy birtoktól le egész a szerény 
iparig minden adózási ág képviselve van, bátor
kodom önöket mindnyájukat kérdeni: vajon talál
kozik-e csak egyetlen egy is közöttük, ki a koro
názás előtt azt ne hangoztatta volna, hogy az adó
zási terhek már elviselhetlenek? (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Besze János: Most is azok! 
Detr ich Zs igmond: Ha most is azok, ura

im, akkor nagyon sisiphusi munkát akarnánk be
végezni, mert összeroskadástól akarjuk megóvni 
szomszédunk házát a magunkéval együtt, és bevall
juk, hogy nem bírjuk megóvni, s mégis azt akar
juk, hogy láthatatlan quantumot szavazzunk meg, 
melynek se természetét, se mennyiségét nem 
ismerjük, és tegyük ki magunkat előre azon ve
szélynek, hogy a roskadás okvetlenül bekövetke
zik. A koronázást hangsúlyozom, mert mindnyá

junk lelkében ezen nagyszerű ünnepélyes cselek
vény a panasz hangjait elaltatta; hangsúlyozom 
azért, mert a gondviselés is kedvezni látszott ezen 
örvendetes jelenetnek, a mennyiben tisztességes 
terméssel áldattunk meg, mely áldások közt hajlan
dók volnánk elfeledni a multak emlékezeteit; de 
még hozzáteszem dicséretére a pénzügyminisz
ter urnák, miszerint sokkal nemesebb, sokkal em
berségesebb módot követett az adók beszedésére, 
mint volt az előbb. Ez okozza, hogy a koronázás 
óta nem jajgatunk ; de igen is azelőtt nem talál
kozott senki, a ki fel ne jajdult és ne imádkozott 
volna: „Uram! könyörülj rajtunk, mert elve
szünk!" Akár a polotákba, akár a kunyhókba 
tekintettünk : a sülyedésnek és elszegényedésnek 
mindenütt nyomát találtuk. Ez volt oka igen 
is annak, hogy összetartottunk: mert a nyomor 
összetartott bennünket; és azok is, a kik ennekelőt-
te a külföldön költötték el jövedelmeiket, bejöttek 
hozzánk és hazafias kötelességöket nemesen telje
sítek, és ez nyereség volt a nyomatás alatt, és e 
korszakban teljesült a költő óhaja : 

Vajha lennék istene 
A magyar hazának: 
Sújtanám, mig fiai 
Összetartanának! 

mert az adó terhe alatti elnyomatásunkban mind
nyájan egyaránt panaszkodtunk. 

Egyébiránt bátorkodom kérdeni azokat, kik 
oly nagy mértékben hangsúlyozták azt, hogy 
megbírjuk a terhet: vajon az államnak az-e hiva
tása, hogy mindent reánk rójon, a mit megbírunk ? 
és vajon az államnak, a polgári társadalomnak 
rendeltetése az-e, hogy annyi terhet hordjunk, a 
mennyit csak elbirunk? Az erőszak és hatalom 
ránk róhat akármennyi terhet, de a társadalomnak 
nem szabad oly terheket róni ránk, a melyet egy-
átalán el nem bírunk; és kérdem, mi az állam? 

Volt egy király, ki azt monda: az állam én 
vagyok. Most vannak kormányok, melyek szintén 
azt mondják : az állam én vagyok! Elfogadom az 
eszmét, ha alkotmányos rendszerben oly férfiak 
foglalják el a kormánypadokat, kiknek hazafisága, 
becsületes tiszta jelleme és szeplőtlen múltja ke
zeskedik arról, hogy a nemzet javát, alkotmányos 
függetlenségét és boldogságát föntartani iparkod
nak, a mit szerencsénkre én, egész őszinteséggel 
megvallom, ^kormányunk tisztelt tagjaiban egytől 
egyig részemről ezúttal föltalálok. Ezek kedveéri; 
adósságokba merülni is hajlandó vagyok, mert azt 
fogják mondani: A nemzet szellemi és anyagi bol
dogságának előmozdítására kell, hogy adózzatok, 
kell hogy áldozzatok. Itt van az irodalom, itt van 
a nevelés, itt van a művészet, itt van az anyagi, gaz
dasági tér. S átalában minden intézkedésre öröm
mel oda viszszük nekik utolsó fillérünket: „Uram, 
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itt van, vedd áldozatunkat, melyet szives készség
gel adunk." Ha ily állammal lenne dolgunk, én 
szives készséggel üdvözölnék minden áldozatot. 

De nem igy van a dolog. 
T. barátom Kautz Gyula előbb azt monda, 

hogy az ausztriai államadósságok más körülmények 
és viszonyok között keletkeztek, azokat a 80 éves 
hanyatlás és az európai constellatiok okozták. Én 
ugy tudom, hogy azon 80 évnek legnagyobb ré
sze békében tölt. (Ellenmondás.) A kik másképen 
tudják, méltóztassanak megczáfolni; én ugy tudom, 
hogy Ausztria hosszú évek sorain békességben, 
és tegyük hozzá, egyszersmind pangásban volt. 
Ez idő, szerintem, nem volt alkalmas arra azt mon
dani, hogy az európai constellatiok kívánták, hogy 
a statusadósságok ily nagy mérvben emelkedje
nek. Hanem igen is bekövetkezett az 1848-iki eu
rópai constellatio. Akkor Magyarországnak szeme
fénye, egy közkedvességben állott ifjú herczeg 
foglalta el a t rónt ; ennek környezői az európai 
constellatiokat, és talán azon nemes fiatal herczeg-
nek ifjú korát és tapasztalatlanságát felhasználan-
dók, saját érdekeik eló'mozditása, és még inkább 
egy becsületes nemzet iránti ellenszenv nek vérrel és 
minden eszközökkel megboszulása czéljából, trónt, 
hazát, nemzeteket, átalában minden érdekeket láb
bal tapodni elhatározták. Ezt követte egy nagy, 
úgynevezett sakály sereg, a mely nemzeteknek 
gyűjteményeiből és keresményeik hulladékaiból 
kivánt táplálkozni. Igenis, ezen szerencsétlen kor
mánypolitika okozta azt, uraim, hogy ezen status-
adósság ily nagy mérvben emelkedjék. Nem volna 
nehéz bebizonyítani, hogy Ausztriának szerencsét
lensége egyedül és kizárólag onnan származik, 
mert kormánya Magyarország irányában igaz
ságtalan, embertelen politikát követett; (Ugyvan! 
a bal odalonj és nem lenne nehéz bebizonyíta
ni, hogy ezen politikának Európa többi országai
ban is számos oly következményei lettek, a melyek 
egyátalában nem következtek volna be, ha Ma
gyarország irányában igazságosak és méltányo
sak lettek volna azok, kik ügyét kezökben tartot
ták. Ebből én azt akarom következtetni, hogy, 
midőn minisztereink és mi magunk is ily kormány 
kezéből veszünk át egy ily örökséget, melynek 
kinjaival küzdenünk kell, akkor. t. ház, azt tartom, 
hogy a parlamentnek szoros kötelességében áll 
minden számításoknak szemébe nézni, és itt is, ott 
is^azt mondani: Itt a határ; ezen tuí nem mehetünk. 
(Elénk helyeslés a bal oldalon.) Ez tehát azon indok, 
melynél fogva a méltányosság és szoros igazság, 
valamint a jövendő biztosítása érdekében is okve
tetlenül számításokat kell tennünk. Azonban te
gyük fel, hogy csakugyan megbírjuk azon terhe
ket, a melyek ránk nehezülni fognak: vajon mi
nisztereinknek megengedjük-e , hogy szivök, lei

kök és meggyőződésűk ellenére azon rendszer 
mellett szedjék be az adót, mely rendszert az ed
digi politika követett. Azt hiszem, mi ezt nem 
engedhetjük meg, mert ez immorális politika volt. 
Megmondom, miért. A civilisátorok azon elvet ál-
liták fel: Magyarországot adóztatni kell, hogy a 
kultúra emelkedjék. Ez volt a jelszó, és ugyan 
pogányul hozzá is fogtak. Magyarországot diófá
nak nézték, melyet verni kell (Derültség. Felkiáltá
sok balfelöl: Ugy van! Halljuk!) s verték addig, 
míg termő ágai is mind lehullottak; sőt verték 
gyökerét is. Vajon azt akarjuk-e, hogy a most viru-
iásnak induló növény, a most sarjadzó diófa el
sorvadjon? azt akarjuk-e, hogy a minisztérium 
ugyanazon rendszert kövesse, és ezentúl is verje 
a fát, hogy teremjen ? Ezt nem engedhetjük meg! 
Figyeljünk arra is, hogy a letűnt rendszer több 
törvényei ugy vannak szerkesztve, hogy azoknak 
megszegéséből az állam jövedelmi forrást nyitott; 
egyszersmind a nemzet demoralisátióra szolgáló 
árulkodók, egymás ellen incselkedők jutalmat 
nyernek. Ilyenek a bélyeg-, örökösödési törvény, 
a szeszégetési és nem tudom még minők, melyek 
ugy vannak szerkesztve, hogy a büntetésekből az 
államnak okvetlen jövedelme legyen. A ki ismeri 
azokat, nem fogja megengedhetni, hogy kormá
nyunk is ily utón járjon és ezen öröklött adóbe
szedési rendszert kövesse ; ha pedig ezt nem fogja 
követni, azon adó, a melyet eddig elviselhetlen-
nek tartottunk, okvetlenül csökkenni fog, tehát be 
sem jöhet. Ezenkívül a beszedési módokat is emlí
tenem és ki kell mondanom, hogy nem csak azt kell 
tekintetbe venni az államnak, hogy az adót kivet
hesse és beszedhesse, hanem azt is, hogy a ki
vetés igazságos, a beszedés emberséges legyen. 

Azt mondja t. barátom Kautz Gyula, hogy 
nekünk kötelességünk a sebeket orvosolni. Igen 
is, én azt hiszem, ha mindent megadtunk, a mit 
igazságos kiszámítás szerint adni képesek leszünk, 
kötelességünket becsületesen teljesítettük, végre, 
ha a drasticus szerek, a melyek több oldalról föl
hozattak, és amelyek tárgyalásába nem bocsátko
zom, nem alkalmasak rajtunk és ő felsége többi 
népein segíteni: itt az idő, ha lehet, oly intézvénye-
ket létesíteni, melyek számunkra teljes kárpótlást 
biztosítanak azon elviselhetlen adókért, melyek 
reánk fognak háramolni; és ez esetben szívesen hoz
zájárulok a nagyobb megadóztatáshoz. 

Nem fárasztom tovább a t. ház figyelmét. 
(Felkiáltások a jobboldalon: Helyes! Balfelöl: Hall-
juk, halljuk!) Még csak azt kérem, méltóztassanak 
világosságot adni, méltóztassanak alapot nyújtani. 
Nem mondom, hogy azon adatok nálam lekötő 
erővel fognak bírni; de azt mondom : az én köte
lességem teljesítésére és lelkem megnyugtatására 
kell, hogy adatokkal bírjak, adatokkal, melyekre 
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mutatva nemzetemnek azt mondhassam : ezen el-
viselhetlen terhet nem mi szavaztuk meg, hanem 
a mathematikai és politikai kényszerűség rótta re
ánk. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Szontagh P á l (gömóri): Kissé kényelmet
len helyezetben érzem magam, nem csak azért, 
mert látom, hogy a türelem ki van merülve, de 
azért is, mert Detrich Zsigmond szomszéd képvise
lőtársamat némileg utánozva, szintén eltérő né
zettel kell fellépnem azon politikai pártétól, mely
hez meggyőződésből csatlakoztam s melynek el
veit ezentúl is követni remény lem. 

De a szőnyegen lévő tárgy oly fontos, a köz
vagyon állapotjára oly közvetlen roppant befolyá
sú, az azzal járó felelősség oly nagy, s annak érzete 
bennem oly élénk, hogy se az általam is elismert 
tekintélyek bátorítása, se a kormány iránti kü
lönben teljes bizalmam egészen megnyugtatni 
nem képes. 

Nyilatkoznom kell tehát, habár nézetem téves 
volna is, trészint, hogy későbbi szavazatom indo
kolva, vagy legalább félre ne magyarázva legyen. 

Én az osztrák-magyar kérdésnek, mely rák
fene módjára hazánk életnedvót századokon szivta 
gyökeres orvoslását szintén nem valamely kétség
beejtő műtétben, de a közösügyi törvény gya
korlati keresztül vitelében keresem; azért annak 
végleges megoldását határozottan óhajtom. S miu
tán félre nem ismerhetem, hogy ezen államadósság 
e kérdés legfőbb, de egyszersmind legnehezebb 
csomója s a kiegyezési nagy műnek alkalma
sint zárköve, nem csak a kormány e részbeli inten-
tioit, de ezen törvényjavaslat kikerülhetetlen czél-
ját pártolom, nem csak elvben és átalánosságban, 
de a kivitelnek is a megengedhetőség, a méltányos
ság legszélsőbb határáig. 

Ez álláspontról kiindulva nem lehet ezen tör
vényjavaslatot egyenesen megtámadnom; minda
zonáltal ezen nagyfontosságú ügyben még sem 
tehetem, hogy részletes tárgyalásának elfogadásá
hoz feltétlenül hozzájáruljak. 

Bizonyos határig tehát a balpárt érdemes ve
zér szónokának Tisza Kálmán általam igen tisz-

• telt képviselőtársunk nyomdokait követvén, nem 
akarom ismételni azon általa sokkal jobban s ha-
sonlithatlanul több ékesszólással elmondott indo
kait arra vonatkozólag, hogy itt a szempont, mely
ből a kérdést megítéljük, egészen más, mint a quota 
tárgyában volt, hogy itt az alap tisztán a méltá
nyosság és politikai tekintet, hogy ebből világo
san következik, hogy terhet erőnkön tul nem vál
lalhatunk , hogy a fő tekintet tehát nem is az, 
mennyivel menthetjük meglajtántuli szomszédunk 
jóllétét azösszeroskadástól, hanem hogy ezenczél-
ra mennyit enged meg saját jóllétünk, összeroska-
dása nélkül, ugy tehát mindenekelőtt hozzájá-
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rulási képessegünket kell ismernünk. Osztom azon 
fontos megjegyzését is, hogy — ellenkezőleg a 
quota kérdésével — itt kellő adatokkal nem birunk, 
s hogy azt legalaposabban csak az államháztar
tás költségvetéséből itélhetnők meg. 

Odáig azonban nem követhetem, hogy az állam
adóssági törvényjavaslat tárgyalásába csak azután 
ereszkedhetnénk, midőn az állam bevételeiről és ki
adásairól hivatalos, részletesés okadatoltkimutatás 
folytán magunknak biztos meggyőződést szerez
tünk ; annál kevésbbé odáig, hogy az államadóssági 
terhéhez, csak azon bizonytalan összeget ajánlhat
nék fel, mely a lehető bevételből a szükséges ki
adás levonása után felmarad. Nem követhetem azért, 
mert először az elsőből, a budget puszta elő
terjesztéséből a másik, t. i. van-e maradvány és 
mennyi , annak rendes tái'gyalása és megállapí
tása nélkül biztosan meg nem Ítélhető; tárgya
lása pedig véleményem szerint sokkal huzamosabb 
időt venne igénybe, semhogy az általa s em óhaj
tott elhalasztás be ne következzék oly mérvben, 
hogy — a legközelebbi jövő nem a mi kezünkben 
de az Isten hatalmában lévén — a törvényjavaslat 
czélja is ne veszélyeztessék; másodszor, mert a le
hető bevétel és szükséges kiadás oly határozatlan 
és relativ, sőt ruganyos kifejezés — de távol le
gyen tőlem, hogy őszinteségét kétségbe vonjam; 
továbbá, mert bizonyos határok között mégis csak 
mitőlünk függne, hogy legyen-e maradvány és 
mennyi? hogy az ehhez való hozzájárulást őfelsége 
többi országai és tartományai részéről sem remény-
leni, annál kevésbbé méltányosan kivonnom nem 
lehetne. 

Hogy e törvényjavaslatbeli összeg, 29 mil
lió erejéig, egy tekintetben nem túlságos és mél
tánytalan, azt én kétségbe nem vonom, azon felté
tel alatt t. i., ha mink azt elbhjuk. De viszont 
szeretném azt is constatáltatni, hogy ez a kívánat 
maximuma is, szoros jogi kötelezettség esetében 
is, mert a 25. milliónyi praecipuum levonása 
után, a quota 30%-nak teljesen megfelel. Itt a 
praecipuum jővén kérdésbe, bátor vagyok arról egy 
pár szót koczkáztatni. 

Az mondatik, hogy az nem csak azon beru
házások fejében fogadtatott el, a melyek az összes 
adósságból ő felsége többi országai- és tartomá
nyaiban történtek, de hogy abban egyszersmind 
a méltányosság irányunkban a mitőlünk kívánt 
Összegnek reduetioja által érvényesíttetett. Én el
ismerem, hogy mi azon beruházások tőkéjét, ezen 
25 milliónyi kamatnak megfelelőleg, igazolni nem 
tudnók, természetesen. mert se adatokkal nem 
birunk, se a dolgot nem tanulmányoztuk, nem 
nyomoztuk; de bármint legyen, kitagadhatná, 
hogy nekünk is volt már ehhez aránylagos összegű 
magyar praeciouumunk, a miben ő felsége többi 
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országai és tartományai velünk nem osztoztak? 
Avagy az 1849-iki pénzjegyek, forradalmi károk, 
elkobzások és 12, sőt 17 évi kizsákmányolta-
tásunk. a múltra vetett feledékenységi fátyol alatt, 
már annyira ki vannak egyenlítve — mutatják azt 
naponkint a ház asztalára kerülő kérvények — 
hogy azt ezen kölcsönös számvetésben már felemlí
teni se lehessen? Én tehát ezen 25 milliónyi prae-
eipuumot is csak oly speciális osztrák tételnek is
merhetem el, a miben nekünk^ semmi körülmé
nyek között sem lehetne igazság szerint részesül
nünk. 

De habár a törvényjavaslatbeli összeg egy te
kintetben méltányos volna is, reánk mindenesetre 
csak a másik tekintet döntő: hogy azt méltányos
ságból elfogadhatjuk-e? 

Sok nyomatékos érv hozatott fel e házban 
ékesszólással s lelkesitő hatással, a mi a dolognak 
csak elvi oldalára tartozik, és a mit alig vont valaki 
kétségbe. Csaknem mindnyájan elismerjük, hogy 
elkerülhetetlen az államadósságokból részt vállal
nunk; hogy megvan a kényszerűség politikai te
kintetben annyit vállalnunk, a mennyit a méltá
nyosság legszélsőbb határa megenged; hogy 
áldozatot kell hoznunk, s hogy alig van áldozat 
elég nagy, a mit függetlenségünkért és pénzügyi 
önálláságunkért hozni ne kellene, — de mégis 
van, s ez : a függetlenség maga, a mit pedig 
nézetem szerint legalább is veszélyeztetünk, ha 
terhet erőnkön tul vállalunk. 

De ez mind csak az elvi, nem számtani olda
lára vonatkozik; a vitatott kérdés sarkpontja pedig 
kétségtelenül csak az utóbbi, hogy á törvényja
vaslatbeli öszseget elbhjuk-e vagy nem ? 

Figyelemmel kisértem az erre vonatkozó igenlő 
nyilatkozatokat, de azokban, legalább én, a hiten, 
jobb jövő iránti reményen és a történelemből smás 
nemzetekről vett példákon felül többet nem talál
tam. Legterjedelmesebben s legalaposabban nyi
latkozott e részben Kautz Gyula képviselőtársam, 
a ki különösen a nemzet ifjú ereje iránti bizalmát 
emelte ki; de az ő előadásában is — legalább felfo
gásom szerint — több volt a lelkesitő elv, mint a 
meggyőző érv : természetesen, mert ezt csak szám
tani adatra lehetne alapitani, a mi nincs. Hajlandó 
vagyok elhinni, hogy a törvényjavaslatbeli össze
get, ha reánk közvetlenül egy-két kedvező év kö
vetkeznék, különösen, ha az anyagi jóllét emelke
dett, el fogjuk bírni, első esetben bár nehezebben, 
a másikban könnyebben ; de nincs adatom elhinni, 
hogy ezen egy pár kedvező év valósággal, s az 
anyagi jobblét egyhamarjában be fog következni. 
Engem is lelkesítenek a történelemből idézett pél
dák, hogy mire képes egy nemzet lelkesült akarata 
és a kitartó munkaerő. Bámulattal tölt el engem is 
ott tul az óceánon egy sajátságos hitfelekezet, 

mely alig egy pár év alatt, kietlen pusztaság köze
pett virágzó államot teremtett — nem épen a 
szabadság lelkesitő hatása alatt, de egy ember kor
látlan akaratának hódolva, vallásos rajongás által 
fokozott munkásság által. De látunk magunk kö
zött is egy néposztályt, mely százados elnyomatás 
alatt, a felszabadulás még reménytelen idejében is, 
szorgalom, takarékosság, sőt nélkülözések által kin
cseket tudott gyűjteni, mely néposztálynak polgá
rosítását magunkra nézve valóságos szerzeménynek 
tartom. De nem tudom, hogy népünk nagy része— 
mely az alkotmányosságnak már alig várja vala
mely kézzelfogható hasznát, s köszönet a politikai 
pártoknak, melyek az alkotmánynak csak hiányaira 
mutogatva, a létezőnek értékkicsénylésére tanítot
ták — mennyire fog lelkesülni, ha egy minden 
tekintetben súlyos tehernek törvényesített nyomá
sát fogja kezdeni érezni ? Valamint más részről ta
karékosság, munka és szorgalom tekintetébeni ké
pességét sem merem túlbecsülni. Azért engem az 
aggodalom azon óvatasságra int, a mit a mélyen 
tisztelt közoktatásügyi miniszter úr hazafiúi tiszta 
lelke ezen teher elvállalása mellett oszt, hogy 
erőnket tul ne becsüljük, s azon terhet, a mit felvéve 
vállainkra forrasztunk s többet le nem rázhatunk, 
ne csak becsüljük, de lehetőleg mérlegeljük. 

T. képviselőház ! Én az aggodalmaktól sza
badulni nem tudok, tartok tőle — s óhajtanék az 
ellenkezőről meggyőzetni — hogy azt el nem fog
juk birni. Köztudomású dolog, hogy ezen állam
adóssági roppant terhet az azelőtti öszpontositott 
birodalom, mely az absolut hatalom egész erejével 
terhelte a népeket, s rajtunk is egész szigorúsággal 
annyit megvett, a mennyit birt, azt deficit nél
kül még sem fedezhette; tehát ezentúl a két állam 
elkülönítve épen ugy nem fogja megbirni. Tud
juk azt is, mily nevezetes deficittel állnak lajtán-
tuli szomszédink szemben, s hogy saját igen tisz
telt pénzügyminiszterünk is e tekintetben nem csi
nál magának illusiot. Az elővélemény tehát mel
lettem szól, s a bizonyítás terhe az ellenkezőt álli-
tókat illeti. Már, ha ez rendes időben ugy van, 
mit várhatunk, ha egy ínséges, egy háborús év 
talál meglátogatni ? mit várhatunk egyebet, 
mint a deficitek és bajok egy véghetetlen, kibo-
nyolithatlan, jóllétünket elnyeléssel fenyegető 
sorát ? 

Fokozza aggodalmamat egy körülmény, a 
melyre a t. ház figyelmét felhivni bátorkodom : az, 
hogy ezentúl ő felsége többi országai- és tartomá
nyaival nem fogunk állani egyforma téren, de 
sokkal súlyosabb helyheztetésben. Nekünk t. i. 
nem lesz magán hitelezőkkel dolgunk, hanem e g y 
állammal, melynek ellenében a végső szükségben 
is nem lesz módunk soha, semmitéle financz ope-
ratio által terheinken könnyíteni, Keki azonban 
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lesz módja, s valószínűleg fogja is rövid idomulva, 
a reá maradt államadóssági terhet, direct vagy 
indirect utón, alkalmasint a szelvény-adó feleme
lése által, saját megbirhatási erejének szinvonaláig 
leszállítani, és saját difieetjét megszüntetni, 
mink pedig az egyszer elvállalt évenkinti 30 mil
liót — birjuk vagy ne birjuk — örökre, nem mon
dom, hoo-v fizetjük, de azzal kötelezve maradunk. 

Nem'vigasztal ennek ellenében azon felvilá
gosítás, hogy ezt a solidaritas elhárítása végett 
kell tennünk: mert én a solidaritastól — a mely 
a törvényjavaslatban egy szóval sincs kifejezve — 
Ausztria irányában nem tartok; azon solidaritásá-
tól pedig, a melyet egy harmadik nem a jog, de a 
hatalom czimén netalán tehetne, minket semmiféle 
szerződés és legkevésbbé ezen törvényjavaslat nem 
biztosithat. 

Azt sem ismerhetem el, hogy a lajtántuliak 
áital eszközölhető oly adóssági teher leszállítása 
előnyében közvetve mi is részesülhetünk, az által 
t. i., hogy ekkor leszállván a kötelezvények árfo
lyama, azoknak olcsóbb bevásárlása által évjára-
dékunk tőkéjét törleszthetjük. Nem ismerhetem el 
két okból: először mert a kamat leszállításából, ille
tőleg a szelvényadó felemeléséből szükségképen 
még nem következik, hogy a tőke értéke, azaz 
árfolyama is aránylag leszálljon. Jelenleg egy 100 
frtos 4 y, percentes kötelezvény börzei ára, mint
egy 50 írt, nem azért oly nyomott, mintha a ka
mat kevés volna, hanem azért, mert a fizető állam 
iránt nincs bizalom; a mint pedig a kamatleszállí
tás által az osztrák deficit elenyésztetik, azon arány
ban fog emelkedni a bizodalom, s a kötelezvény 
árfolyama meglehet nem, vagy legalább nem azon 
arányban fog esni,hogy a törlesztésnek ily hasz
nos voltára számolhassunk. De habár ez igy volna 
is, mivel eszközölhetnők e törlesztést, miután — ha 
deficit nélkül nem leszünk képesek gazdálkodni — 
nem is fogunk szert tehetni annyi hitelre, hogy 
az európai pénzpiaezokon olcsóbb tőkéket szerez
hessünk, a törlesztésre kellő államkötelezvényeket 
előnyösen beválthassuk ? 

Ezen aggodalmas helyzetemben hálával fo
gadtam a kiegyezési mü megalapítójának, a több
ség, s nekem is , bölcs vezérének Deák Ferencz 
nagyérdemű hazánkfia s képviselőtársunknak azon 
magasztos jelleméhez illő nyilatkozatát, hogy a 
ki ugy van meggyőződve, miszerint az ország 
a törvényjavaslafbeli államadósság ü. szegét el 
nem birja, az lelkiismeretén erőszakot el ne kö
vessen, inkább szavazzon a törvényjavaslat ellen. 

De az én meggyőződésem meg van ingatva. 
Érzem a felelősséget azon beláthatlan következé
sekért is, a melyek a törvényjavaslat czéljának neta
lán meghiúsultából keletkezhetnének; de érzem 
még inkább azokért, a melyek annak elfogadásából, 

bizonyos és valószínű eshetőségek beálltával, nem 
fognak elmaradni. 

Azért én is azt mondom, a mit előttem szóló 
Detrich Zsigmond képviselőtársam, hogy : világos
ságot e homályban ! iránytűt, ne csak sejtelmet 
e bizonytalanságok tengerén! ne csak reményt 
és biztatást, de alapot és bizonyosságot, hogy ne-
csak higyünk és reméljünk, hanem hogy megsze
rezhessük azt a meggyőződést, amelyért a felelős
séget erre vagy arra megnyugvással elvállalhassuk 
a haza és utókor előtt. 

r 

En, t. képviselőház, ezen aggodalmas helyhez-
tetésemben, midőn jelen körülmények között, a 
budget tárgyalása által ezen törvényjavaslat hu
zamosabb elhalasztását tanácsosnak nem tartom, 
a menekülésre, legalább magamra nézve, még 
csak egy módot látok. (Halljuk!) Ma választot
tuk meg az állandó pénzügyi bizottságot, mely
nek feladata minden pénzügyi tárgyakban a t. ház
nak véleményt adni. Nagyobb pénzügyi műtét ta
lán még soha sem fordult elő, s alkalmasint egy
hamar nem is fog. Ha tehát valaha, ugy bizonyo-
nyosan most van reá legnagyobb szükség. Bízas
sák meg tehát azzal, hogy az igen t pénzügy
miniszter urnái magának az államháztartási költ
ségvetésről, mely valószínűen ugy is készen van, 
úgyszintén az ezentúl remélhető megtakarítások
ról és jövedelmi kutforrásokról kellő felvilágosí
tást szerezvén, véleményt mondjon arról: ha vajon 
a törvényjavaslat szerint elvállalandó államadóssági 
évjáradékot elbirjuk-e vagy nem? Nem kívánok 
lehetetlenséget, nem különösen határozott számo
kat, melyek a megvizsgálás és megalapítás előtt kü
lönben sem biztosak, csak adatokból merített meg
győződésének nyilatkozatát. Bátor voltam ezt egy 
határozati javaslatba foglalni, a melyet ezennel van 
szerencsém bemutatni. 

Még csak egy pár szót adok hozzá. 
Nem bizalmatlanság a kormány, legkevésbbé 

az általam mélyen tisztelt pénzügyminiszter úr 
iránt indít engem e lépésre, mert őszintén azok 
közé sorakozom, kik szerencséseknek vallják ma
gokat, ó't ezen rózsaszínű, habár nem tövis nélküli 
rózsákkal béllelt széken tisztelhetni; de azt hiszem, 
hogy parlamentáris kormány nem követelhet va
kon, csak meggyőződésen alapuló bizalmat, s nem 
szokta megtagadni a megnyugtatást azoktól, kik 
öt támogatni kívánják ; azt hiszem pedig, hogy a 
közvéleménynek, mely tudvalévőképen semmitől 
sem Idegenkedik annyira, mint az osztrák állam
adósságtól, s mely bizonyos eshetőségek beálltával 
könnyen felzaklatható volna, ezen megnyugtatása 
nem felesleges ; hogy az általam javaslott mód, a 
törvényjavaslatot nem késlelteti, sőt inkább biz
tosítja ; s hogy az a jelenleg lehetők között a leg-
nyomatékosabb : egy tekintélyes képviselőházi 
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testületnek adatokból merített nyilatkozata a köz
véleményre a legüdvösebb hatású. S miután végre 
meg vagyok győződve, hogy a nemzet, valószínű 
nehéz viszonyok beálltával, egy jobb jövő iránti 
hitében és reményében csak akkor nem fog kétsé
geskedni, ha látta és meggyőződött, hogy mink, 
kiket érdekei képviselésére felelősség mellett meg
bízott, a terhet, mielőtt vállaira raktuk, kellő óva
tossággal mérlegeltük: ezen határozati javaslato
mat a t. ház kegyes figyelmébe ajánlom. {Halljuk!) 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa gömöri 
Szontagh Pál határozati javaslatát:) „Mielőtt a kép-
viselőháa az államadósságok után vállalandó évi 
járulékról szóló törvényjavaslat részletes tárgya
lásába bocsátkoznék : bizassék meg a már meg
választott 15-ös állandó pénzügyi bizottság, hogy 
a t. pénzügyminiszter á r által elkészítendő költ
ségvetést az államháztartás bevételeiről és kiadá
sairól megvizsgálván, egyszersmind az ezentúl re
mélhető megtakarításokról és jövedelmi kutforiá-

sokról általa kellően felvilágositatván, azon tör
vényjavaslat tárgyalása előtt véleményt adjon be 
a képviselőháznak arról: vajon meggyőződése 
szerint biztosan remélhető-e, hogy az államadós
ságok után elvállalni javaslott évjáradék, habár a 
jövő 1868-ik átmeneti évre teljesen nem is, de áta-
Iában véve mégis, és különösen az 1869-ik évre 
a 6-ik §-ban foglalt határozatnak megfelelőleg, de
ficit nélkül megbirható lesz a nélkül, hogy a nagy 
részben már is el viselne tlenné vált adóterhek sza-
porittassanak és kimerült anyagi, valamint szellemi 
fejlődésünk legszükségesebb feltételeitől magun
kat megfoszszuk." 

E l n ö k : Holnap 10 órakor fognak a tanács
kozások folytattatni. Egyszersmind kérem a t. ház 
tagjait, hogy holnap délután 5 órakor tartandó 
zárt ülésre megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. u. 2 s/4 órakor. 

CLXXXVI. OESZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 11-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Újvidék város kérvénye a fölebbezési törvényszékek egyik székhelye iránt; Orgidán Miklós-
űéé 1849-beli kára pótlásáért; Bekes községé ugyanazért. Manojlovice Emil megújítja okt. 23-kai interpellatióját. Az államadóssági 
törvényjavaslat tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Azülésjegyző-
k öny vét Horváth Lajos jegyző ur fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Csengery Imre és Mihályi 
Péter jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a deczember 
10-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Sz. kir. Újvidék város közönsége 
folyamodik, hogy Temesvár helyett Újvidék tű
zessék ki egyikéül a felállítandó hat felebbezési 
törvényszék helyeinek. 

Özvegy Orgidán Miklósné, kezdi-mátyásfalvi 
lakos, az 1849-ik évben tőle beszedett 803 frt. 30 kr. 
értékű magyar bankjegyeket kárpótoltatni kéri. 

Mindkét kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Veesey-Oláh Károly ur kivan egy_kérvényt 
benyújtani. 

Vecsey - Oláh Károly: T. ház! Zemplén 
megyébe bekeblezett Bekes községének egy folya
modványát van szerencsém a t. háznak beyujtani. 
Ezen folyamodványban ők a 49-ik évben a magyar 
hadsereg részére általok kiszolgáltatott különféle 
élelmi szerek árának visszatérítését, úgyszintén az 
ugyanazon évben az orosz hadsereg által a neve
zett község lakóinak okozott több ezer forintra 
rugó és az 50—51-iki években az akkori ható
ságok által constatált károk megtérítését kérik. 
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Tudom, hogy az ország jelenlegi anyagi helyzete 1 
nem olyan, "hogy ezen kérvény, bár mily jogos és j 
méltányos volna is, rögtön teljesithető lenne. Azt j 
hiszem azonban és remény lem, el fog jönni az idő, 
midőn kedvezőbb anyagi körülmények között a 
nemzet becsületbeli dolognak fogja tartani ezen 
jogos és méltányos igények kielégítését. Akkorra 
van szerencsém ezen kérvényt a t. ház figyelmébe 
ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
Manojlovics képviselő' ur kivánja a belügy

minisztert interpellálni. 
Manojlovics E m i l : Belügyminiszter ur, 

kihez interpellatiomat intézni kívánom, nincs jelen. 
(Bálijuk!) Folyó évi október 23-án interpelláltam 
a belügyminiszter urat az iránt, szándékozik-e az 
1847/8-évi 20. i ez. 2. szakaszát érvényre emelni. 
Most pedig a belügyminiszter urat az iránt bátor
kodom interpellálni, mikor méltóztatik azon előbbi 
interpellátiomra engem felelettel megtisztelni ? 

E l n ö k : Átfog adatni a belügyminiszternek. 
Most folytatjuk az államadóssági törvényja

vaslat átalános tárgyalását. 
Simonyi Lajos b.: T. képviselőház! Azt 

hiszem, a t. képviselők igen nagy többsége meg
egyez abban, hogy a nagyrészt érdekeink, alkot
mányunk, szabadságunk elnyomására kötött állam
adósságok könnyebb elviselhetése tekintetéből és 
ennek eszközlésére nem kötelességből, de politikai 
indokokból Magyarország részéről elvállalandó 
évi járulék által az osztrák örökös tartományok
nak segédkéz nyujtassék; de továbbá remélem 
azt is, hogy ezen ház minden tagja a kormány
nyal együttesen megegyez abban is. hogy az e 
tárgyban hozandó törvényjavaslat minden solida-
ritast elutasitván, ennek még szinét se viselje ma
gán. Én részemről hajlandó vagyok ezen solida-
ritast mellőzve, annyi évi járulékot elvállalni, 
a mennyit a haza jelen körülményei közt az adó
zók tulterheltetése és ennek következtében az eddigi 
adóknak, melyek már úgyis igen súlyosak, föleme
lése nélkül elbírni képes. 

Madarász József tisztelt képviselőtársam indít
ványát nem pártolom; de a központi bizottság 
által előadott törvényjavaslatot sem vélem elfo
gadhatónak: és pedig azért, mert mindaz 1861-ki 
fölirattal, mind az 1867. 12. t. ez. 54. szakaszával 
ellentétben áll, és pedig azért, mert mindkettőben 
kimondottuk, hogy készek vagyunk ezen terhek
ből elvállalni annyit , a mennyit elbírunk. Mi
után az eddigi számításokból, de különösen az 
igen t. pénzügyminiszter ur bevallása szerint is, 
ha ezen törvényjavaslatban kitett összeget elvál
laljuk, évenkmt deficitünk lesz, ez vrágos tanu-
sága annak, hogy annyit vállaltunk el, a meny
nyit elbírni képesek nem vagyunk. De nem felel 

meg ez az illető törvényjavaslat és felirat czéljának 
sem: mert ezen terhek elvállalásának egyik czélja 
az, hogy mind az örökös tartományokról, mind 
pedig mirólunk elhárittassék azon veszély, hogy 
a nagy +erkek alatt Összeroskadjunk; ha pedig a 
több milliárdra menő államadósságok egész terhét 
egész nagyságában elfogadjuk, akkor okvetlenül 
ezen összeroskadás be fog következni; ugy fogunk 
járni, mint az, ki a hullámokkal küzdőnek segít
ségére ugorva, ezzel együtt maga is elveszett. Ez 
minden esetre igen szép és nemes tett, mert min
denkinek saját életét koczkáztatni lehet; de a 
ránk bízott vagyont, hazánk jóllétét bizton bekö
vetkezendő nagy veszélynek kitenni nem szabad. 

E törvényjavaslat pártolói részéről azt mon
datik : elvállalhatjuk ezen terhet, mert hazánkra 
nézve legalább anyagi tekintetben boldog jövő 
vár. De hát ha ez nem következik be ? Mert az 
anyagi jóllét nem olyan, mint ama bizonyos alvi
lági lény, melynek százával is Kemény Gábor b. 
oly bátran szembe szá.l, és melyet nem jó a falra 
festeni, mert könnyen megjelen. Híjába festik a 
jóllétet legszebb szinben a jövőbe: ritkán jelenik 
meg az ; és akkor mi marad ? Keserű csalódás. 

Figyelemmel kisértem mindazon érveket, a 
melyek ezen törvényjavaslat pártolói részéről föl
hozattak ; és ezek között első helyen az igen tisztelt 
vallás- és közoktatás miniszterének üdvözlöm azon 
nyilatkozatát, mely a szabadság zászlóját magasan 
lobogtatja fön. Tökéletesen egyet értek vele abban, 
hogy a szabadság megtermékenyíti a kopár szik
lákat, virágos kertekké alakitja át a puszta elha
gyatott szigeteket; de ez nem rögtön történik: szá
zadokra volt szükség, hogy azon helyeken ezen 
kedvező változás előidéztessék ; és azért azt hiszem, 
alig számolna az helyesen, ki ezen serdülő sza
badságra rögtön nagy adósságot akarna betáblázni. 

Hunfalvy tisztelt képviselő ur nem helyesli 
azon nézetünket, a mely szerint azt óhajtjuk, hogy 
mindenekelőtt az államadósságok, és ezek után 
történendő évi járadék egy pénzügyi intézkedés 
által szerveztetnék akkép, hogy mindjárt állam
gazdaságunk kezdetén rendes pénzügyi kezeléssel 
birjunk. és egyik főindokul hozza fel azt, hogy 
ha 1865-ben Ausztria reducált volna, akkor mi 
most nem ülnénk itt. Nézetem szerint ezen érv 
egészen mimellettünk szól : épen azért óhajtjuk 
mi azt, hogy rendezett pénzügyi kezeléssel birjunk, 
hogy ne jöjjünk í*zon helyzetbe, mint Ausztria, 
mely annak idejében azt tenni elmulasztotta, és ne 
legyünk kénytelenek oly műnek megtételére, a 
melytől különben óvakodnánk. 

Továbbá t. képviselő úr felhoz egy érvet, 
mely már igen sokszor felhozatott elenünkben, s 
mely most is több oldalról helyeslésre talált, és 
pedig ellenünkben, kik hazánknak jelenlegi pénz-
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ügyi helyzetét súlyosnak találjuk. Azt mondja, | 
hogy azon esetre is, ha fegyveres kézzel vivtuk 
volna ki szabadságunkat, még akkor is ez tetemes 
pénzáldozatokba került volna. En azt hiszem, hogy 
most, miután az egyesség békés utón megtörtént, 
az erre utalás nem ildomos j de miután ezen kérdés 
intéztetett hozzám, határozottan azt felelem, hogy 
én ezen kérdés helyességét át nem látom: mert 
vagy győztes lett volna a magyar fegyver, és 
akkor a legyőzött viselte volna a hadi költséget, 
mint tapasztaltuk és láttuk ezt különösen a múlt 
nyáron lefolyt osztrák-porosz háborúban; vagy | 
pedig Magyarország legyőzetvén, e győztes ellen- : 
seggel állott volna szemben. Már pedig csak nem 
hasonlítja össze a győző' ellenséggel jelenlegi al- ! 
kotmányos kormányunkat : mert az egyiktől csak j 
jót, a másiktól pedig csak roszat várhatunk. j 

Továbbá t. képviselő ur kimondja azon tör- j 
téneti igazságot, hogy a fejedelmek bűneiért a j 
népek kénytelenek szenvedni: és pedig ugy van 
ez a müveit népeknél, u g y , hogy saját szavaival i 
éljek, a vadaknál. En azt hiszem, a t. képviselő' i 
ur szemei előtt lebeghetett Tódor király szeren
csétlen népének sorsa, kinek kegyetlenségeért 
most a szegény abyssiniaiaknak az angolok meg
támadását kell eltűrni : mert, hogy más esemé
nyekkel akarta volna összeköttetésbe hozni ezen 
jelenlegi államadósság történetét, azt róla fel nem 
tételezhetem. 

Bánó igen t. képviselőtársam elismeri, hogy 
ha mi ezen törvényjavaslatban megállapított nagy 
összeget elvállaljuk, akkor igen nagy teher fog 
reánk sulyosodni; ezen terhek igen nagyok , su-
hyosak, alig el viselhetők j de megvigasztal ben
nünket azzal, hogy t. i. az örökös tartományoknak 
terhei még nagyobbak, még súlyosabbak lesznek. 
H a nekünk lesz 5 — 6 millió deficitünk, lesz ne
kik 40 — 50 millió, vagy még több is. Ez igen 
szomorú vigasz, és hasonlit azon tanulóéhoz, a ki 
midőn megfenyíttetett, egyedül azzal vigasztalta j 
magát, hogy iskolatársa még nagyobb büntetésben ! 
részesült. 

Elbeszélte továbbá a képviselő ur azt is, hogy 
választása alkalmával, melyen az, mint tudom, a mi 
nézetünktől nem eltérő nyilatkozatokat tőn, őt egy 
ősz választó megáldá, és hogy ennek folytán tiszta 
lelkiismerettel szavaz a törvényjavaslatra. Ez mind 
igen szép dolog; de engem mégsem kapacitál arra 
néz-ve, hogy én ezen törvényjavaslatra szavazzak. 

Kautz Gyula t. képviselőtársam mindenek 
előtt megemlíti azt, hogy a budget kidolgozásánál 
szükséges mindenekelőtt, hogy az évi kiadások 
vétessenek szemügyre. Ezt én helyesnek találom, 
akkor t. i., midőn a pénzügyminiszter végzi ezen 
igen terhes feladatot : mert a kiadások már meg 
levén szavazva, azokat figyelembe kell venni, és 
azok változhatatlan számát; de midőn arról van 

szó, hogy a képviselőház szavazzon meg egy ki
adást, épen akkor szükségesnek tartóm azt, hogy 
mindenekelőtt ismerje az államnak bevételeit, ne
hogy több kiadást szavazzon meg, mint a mennyit 
az ország teljesíteni képes. 

Azt mondja továbbá a képviselő ur, hogy a 
legszebb politikai alkotmány sem elegendő az or
szág jóllétének emelésére. Az én nézetem szerint a 
t. képviselő urnák ezen állítása vallás- és közokta
tási miniszter urnák szép nyilatkozatával egészen 
ellentétben áll, mert a t. miniszter ur azt monda, 
hogy a szabadság egyedül elegendő arra, hogy 
az ország anyagi téren is felvirágozzék. És én tö
kéletesen hiszek a t . miniszter ur szavainak, és azt 
mondom, hogy az ő nézete e tekintetben a helyes. 

Továbbá azt mondja t. képviselő ur, hogy 
ha mindig önálló lett volna Magyarország, akkor 
is volnának adósságai. Megengedem; hanem en
gedje meg viszont ő is, hogy ha Magyarország, az 
önálló Magyarország államadósságokat csinál, 
akkor mindenesetre az azokból nyert pénzösszeget 
czélszerübben saját hasznára fordította volna, nem 
pazarolta volna azt el könnyelműen szerencsétlen 
experimentumokra. Nem fizette volna meg ezzel 
sokszor a haza ellenségeit is. S mivel a t. kép
viselő ur az államgazdaságban szakértő, meg va
gyok győződve, hogy tudja azt is, miszerint axióma 
az, hogy még soha senki sem jutott attól tönkre, 
hogy sokat adott ki, hanem hogy kevesebbet vett 
be ; s miután Magyarország azon államadósságai 
után oly nagy jövedelemnek örvendett volna, hogy 
ez által a magára vállalt terheket s az illető ka
matokat könnyen kifizethette volna : meg fogja 
engedni, hogy ez esetben az önálló Magyarország 
még nagy államadósságaival is kedvezőbb hely
zetben lett volna, mint mi jelenleg. 

Végre a t. képviselő ur a magyar nemzet lo
vagiasságára utal ; s miután e térre lép, én is kö
vetem s e szempontból akarok a tárgyhoz szólani. 
A lovagiasságnak első feltétele az, hogy az illető 
adott szavát szentül megtartsa ; s épen azért óhaj
tom, hogy tudjuk meg az állam jövedelmét, hogy 
azon időben tett igéretünket beválthassuk: mert 
szükséges az állam jövedelmeinek ismerete, hogy 
annak idejében, midőn tett ajánlatunkat bevál
tanunk kell, többet ne Ígérjünk, mert ezt beváltani 
az adózok tulterheltetése nélkül, mit egyikünk sem 
akarhat , képesek nem leszünk, se kevesebbet, 
mert akkor ismét nem teljesítjük az 186l-ki felira
tokban és az 1867. 12. t. czikkben tett nyilatko
zatainkat, mert ez esetben kevesebbet adunk, mint 
Ígértünk. 

Ezek voltak azon észrevételek, melyeketa tör
vényjavaslat pártolói irányában kiemelni akartam. 

Gömöri Szontagh Pál képviselőtársam Ham
letféle töprenkedéseit megzavarni nem akarván, 
egyszerűen csak azon meggyőződésemet jelentem 



CLXXXV1. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 11. 1867.) 31 

ki, hogy ezen törvényjavaslatot a részletes vita . 
alá bocsáthatónak nem tartom: és pedig azért nem, 
mert Tisza Kálmán t. barátom indítványát hiszem 
elfogadhatónak, és pedig azért, mert ezen indít
vány azt óhajtja, hogy mindenekelőtt tudjuk meg 
az államjövedelmet, ezen összegből vonassék le a 
közös ügyre s a beligazgatásra tartozó kiadás, s ezek 
után a fenmaradt többletet rendelkezés alá bocsát
juk. Én ezen többletet utolsó fillérig az évi járu
lékok kielégítésére felajánlom. S azt hiszem, ha 
ezt teszszük, nem vádolhat bennünket senki fukar
sággal vagy önzéssel vagy szükkeblüséggel: s azért 
Tisza Kálmán indítványát pártolom. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Trefort Á g o s t o n : T . ház! Nem szeretem 
az ismétléseket, főleg egy hoszszu átalános vita 
negyedik napján; de hogy szempontomat a napi
renden levő tárgy iránt kijelöljem, nem kerülhetem 
ki annak ismétléset, a mit e tárgyról írásban s élő 
szóval gyakran állítottam, s mit szerencsém volt 
e teremben is állítani: hogy az ausztriai állama
dósság reánk nézve oly kényszerítő, elutasithatlan 
tény, a melylyel nekünk meg kell küzdenünk, 
mint az élet sok más gyarlóságaival s szerencsétlen
ségeivel, s a melylyel mostanig is küzdöttünk. En
nélfogva azok, kik az államadósságot perhor-
rescalják, s a dolgot ugy tüntetik fel, mintha va
lami uj teher elvállalásáról volna szó reánk nézve, 
hasonló benyomást tesznek, mint a kik a minden
napi életben kiadásaik egy részét tagadják, kik 
mindent olcsóbban vesznek, mint más emberek, s 
kikről mondani szokták, hogy saját erszényök ro
vására az igazat eltagadják. Nem forog most kér
désben uj teher elvállalása, mert mi az osztrák ál
lamadósság terhében most részt veszünk, 18 év 
óta folytonosan részt vettünk, sőt bizonyos mérté
kig még 1848 előtt is járultunk azon terhekhez. A. 
kik efölött kételkednek, méltóztassanak megol
vasni az országgyűlési, megyei, hírlapi vitákat e 
tárgyról. 

Elismertük mi e tényt, midőn a közösügyi 
törvényt elfog adtuk, és elvállaltuk a kötelezettsé
get, nem jogi szempontból, de méltányosságból, te
hetségünk szerint, s főleg politikai és közgazdasági 
tekinteteknél fogva, e teherben részt venni. 

Most tehát vita tárgya nem lehet más, mint azon 
mérték meghatározása, melyben ezentúl törvény 
szerint e teherben részt fogunk venni; s miután a 
törvényjavaslatban azon mérték méltányosan ha-
tároztatik meg s e törvényjavaslat egyéb kellékek
nek is megfelel: én ezen törvényjavaslatot elfoga
dom, a két kormány közt megkötött egyezmény 
értelmében és a központi bizottság szerkezetében. 
Teszem ezt pedig teljes öntudattal, nem könnyelmű
séggel, a képviselő felelősségének súlya alatt, nem 
mint a gyermek, ki éles késsel vagy fegyverrel 
játszik, nem is gyanítva a veszélyt. Ismerem én a 

teher nagyságát is, mert nem könnyű feladat ne
künk mintegy 30 millió forintot államadóssági 
kamat fejében fizetni, s én is nagyon kívánnám, 
hogy ha fizetés helyett a földadót lehetne leszál-
litni, s az indirect adók több nemét megszüntetni 
vagy pedig azon összeget saját productiv czéljaink-
ra fel lehetne használni. De a kik ezt lehetséges
nek tartják, azok gyermekded kedélyét, gazdag 
phantasiáját igen. de politikai képességűket nem 
tudom bámulni. Azoknak pedig, kik a helyzetet is
merve, a népet öntudattal az államadósságokkal 
ellenünk izgatják, azokat határozottan el kell kár
hoztatnom : (Elénk helyeslés a középen) az politikai 
erkölcstelenség s azon politikai depravatio, melylyel 
pártunkat pamphletjeikben vádolni merészelnek. 

Az államadósság terhe oly természetű, hogy 
attól semmi körülményben sem szabadulhatunk. 
Feltéve a legtulzóbb esetet — a mit nem tartok va
lószínűnek, de kívánatosnak sem, mert Magyaror
szágnak javára nem vállik, azt t. i. hogy az ausztriai 
birodalom azon országai, melyek azelőtt a német 
szövetséghez tartoztak, ismét vissza esnének Né
metországhoz — miután, a mint már többször volt 
mondva, az államadósságok két harmada, mintegy 
két milliárd azon országokban van elhelyezve, és 
pedig nem gazdag bankárok kezében, a harmadik 
millárdnak egy része pedig Németországban: kép
zelhető-e, hogy a német egységes állam fejedelme, 
legyen az bár német császár, porosz király, vagy 
a német köztársaság elnöke, csupán rokonszenvből 
bennünket azon terhektől meg fogna kimélni ? 

Nagyon banális érv az is, hogy fizesse az 
ausztriai államadósságot s annak kamatját az, a ki 
csinálta : mert hiszen az ausztriai népek sem csi
nálták az adósságot, mások csinálták azt. Tagad-
hatlan, hogy ha 1861-ben tisztába hoztuk volna 
az államadósság kérdését, kevesebbet fizettünk 
volna, mint most; ha az 1848-ban sikerült volna, a 
teher még sokkal kisebb lett volna, mint 186 l-ben ; 
ha pedig most sem fogunk kiegyezkedni, e teher 
még sokkal nagyobb lesz. Ez azon tekintet, melyet 
a tisztelt háznak különös figyelmébe ajánlok. (He
lyeslés.) 

Ezeknél fogva én a két kormány közt létre 
jött egyezményt az államadósságokat illetőleg az 
adott körülmények közt Magyarországra nézve 
kedvezőnek tartom s ezen egyezmény létre jöttét 
a t. pénzügyminiszter úr speciális érdemének te
kintem. 

Ezen egyezménynek elfogadását ajánlják azon 
eszmék, melyek azon keresztül szövődnek, ugy 
mint a deficit megszüntetésnek szüksége, a solida-
ritas elmellőzése s az államadósság unificatiojának 
eszméje. Én különös súlyt fektetek az unificatiora, 
s nagyon helyeslem, hogy, habár ő felsége többi 
országainak kormánya és törvényhozása ezt ke
resztül fogja vinni, a magyar kormány ezen ügyek-
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re mégis bizonyos morális befolyást reservál ma
gának. Magyarország érdekében fekszik az állam
adósság unificatiojának keresztül vitele, mert azon 
viszonyosságnál fogva is, melyben az európai or
szágok pénzviszonyai egymás iránt állanak— any-
nyira, hogy az angol, sőt az amerikai pénzkrizise-
ket is érezzük —nem közönyös reánk nézve, hogy 
a lajtántuli tartományoknak finanezialis viszonyai 
rendbe jöjjenek; de abban én nemlátom a solidari-
tás árnyékát sem, csak azon óvatosságot, a melylyel 
ezen ügyet tractálni kell. S érdekünkben fekszik 
az unificatio keresztül vitele azért is, mert én ma
gam is elismerem, hogy az államadósság kérdése 
csak akkor lesz végképen eldöntve, ha a tőke maga 
föl fog osztatni; de a tőkét nem lehetfölosztani ad
dig, inig az unificatio nem lesz keresztül vive. 

De az unificatio és a kamatreductio közt nagy 
a különbség. Az unificatio önkéntes pénzügyi 
operatio; a kamatreductio pedig nem más, mint ál
lamcsíny a financiában, oly erőszakos rendszabály, 
melylyel én, főkép a jelen viszonyok között, meg
barátkozni nem tudnék. De miután épen ezen ház
ban a kamatreductio sok pártolóra talált, engedje 
meg a t. ház, hogy ez alkalommal röviden előad
hassam okaimat, mért vagyok én a kamatreductio 
ellen. {Halljuk!) 

Először: ha mi a kamatokat redukáljuk, a 
magyar államnak nem volna hitele, és lehetetlenek 
volnának azon vállalatok, melyek csak kamatbiz-
tositás mellett jöhetnek létre: mert oly államban, a 
hol épen a kamatreductio történt, senkinek sem lesz 
kedve külföldről tökéket behozni s azokat itt in-
vestiálni. 

Másodszor: az igazságtalanságban is tudni kell 
bizonyos mértéket tartani. Tehát ha az állam hite
lezői jövedelmeik egy részétől megfosztatnak, a 
dolog természete szerint biztositani kell őket jöve
delmeiknek meghagyott részére nézve. 

Harmadszor: a kamatreductio erkölcsi hite
lünket is tönkretette volna: mert mily szinben ál
lottunk volna a világ előtt, ha mi az első alkalom
mal, midőn a pénzügyre befolyást gyakoroltunk, 
azt a kamatreductio által érvényesítettük volna? 

Negyedszer: nagy illusio azt hinni, hogy a 
kamatreductioból tetemes haszon háramlott volna 
Magyarországra. Hiszen egy tollvonással nem 
lehet az államadósságot megszüntetni; legjobb 
esetben tehát a kamatszükségletet 100 millióra 
lehetett volna reducálni, melyből Magyarországra 
legalább 25 millió esett volna, mely összeg ezüst
ben levén fizetendő, a megtakarítás csekélysége 
nem pótolta volna közgazdasági s erkölcsi vesz
teségünket. 

Az eldöntő tekintet az államadósság kérdé
sénél az: elbirjuk-e azon terhet, melyet most tör
vény által magunkra vállalunk? Az összes auszt
riai adósság 3000 milliót tevén, a kamatfizetésre 

; 145 millió szükségeltetik. Miután mi kamatok fe-
| jében csak 29,105,000, vagy e számot rectifikálva 
j 29,189.000 ftot.törlesztésekre pedig csak 1,150.000 

frtot fogunk fizetni: nem mondhatjuk, hogy az évi 
járadékunk az összes teher nagyságához képest 
szerfelett terhes. Közösügyi quotánk e járadékkal 
együtt évenkint mintegy 56 milliót tevén — mi
után az eddigi adatok szerint évi bevételünk 80 
millióra felmegy — mi e terhet elfogjuk birni, főleg, 
ha financzügyünket rendezzük s nem fogunk rend
szeresen törekedni, mint némely megyékben törté-
nik,hogy az indirect adók minél kevesebbet jövedel
mezzenek. De midőn mi az államadósság terhét 
törvény által magunkra vállaljuk, szolgáljon ez 
nekünk ösztönül mindnyájunknak, valamit a kor
mánynak, ugy a törvényhozásnak, és pedig pártkü-
lönbség*nélkül, hogy tegyük meg mielőbb, idővesz
teség nélkül — mert az idővel is kell takarékosan 
bánni — mind azon intézkedéseket, melyektől 
közgazdasági állapotaink felvirágozása feltéte
lezve van. 

Igeu helyesen mondotta múltkor t. barátom 
Tisza Kálmán képviselő úr, hogy ezen intézke
dések sikere a béke fentartásától van feltételezve. 
Meg vagyok győződve, hogy a bécsi kormány és 
a magyar kormány semmit sem fognak tenni a 
béke veszélyeztetésére; de Napóleon és az orosz 
czár politikájáért felelősségére nem fogjuk őket 
vonhatni. Meg fognak mindenesetre ha zudt oltatni 
azon insinuatiok vagy inkább gyanúsítások és rá
galmak, hogy mi a közösügyek rendezése által a 
bécsi kormányt felbátorítjuk, hogyNémetországban 
elvesztett állását fegyveres erővei visszanyerje s 
a keleten adnectáljon. De nekünk nem csak kül-
békére,de belbékére is szükségünk van, ha akarjuk,. 
hogy az ország felvirágozzék. A folytonos agita-
tiok közt nem fejlődhetik az ország: azok vezetnek 
anyagi és szellemi szegénységhez; de soha mű
veltséghez és virágzáshoz. 

Ezek után ismétlem, hogy a napirenden levő 
törvényjavaslatot a részletes vita alapjául elfoga
dom. {Éljenzés jobb felöl) 

Ráday Lász ló gr.: T. ház! A tárgyalás ily 
előrehaladott szakában nem kívánok a tárgy ér
demére nézve többet szólni. Igen kevés lesz mon
dani valóm, és elégnek tartom egyszerűen, még 
pedig a nélkül, hogy akár a választóimtól nyert 
áldásra, akár a száz ördöggel is szembeszállni kész 
bátorságra, akár végre ezen és a más világnak 
itélő széke előtt a felelősségnek kész elvállalására 
hivatkozzam, csak azt nyilvánítani, hogy Tisza 
Kálmán barátom indítványát a kérdéses ügyre 
nézve egész terjedelmében elfogadom : elfogadom 
pedig jelesen azért, mert azt az 1867. 12. t. ez. ér
telmének teljesen megfelelőnek, saját hazánk java 
és jövendője iránti kötelességszerű gondoskodás, 
egyszersmind az örökös tartományok iránti mél-
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tányosság érzetéből kifejlő igényeknek megfele
lőnek tekintem. 

Ha mi, t. képviselők, nézetem szerint jelenleg, 
midőn még se a közös kiadásokból reánk há-
romló összeget, se pedig saját szükségleteinknek 
összegét nem ismerve, oly roppant terhet vállal
nánk magunkra, mint a minő az elénk terjesz
tett törvényjavaslatban ajánltatik, fölfogásom sze
rint ezen eljárásunk hasonlítana azon vasúti alvál
lalkozó eljárásához, a ki midőn a hétvégén a fővál
lalkozótól a készített földmunkákért járó összeget 
átvette, mielőtt a munkásoknak kifizetését meg
kezdte volna, két,-háromszáz forintot előbb kivet
te és azt ezen szavakkal dugta zsebre: „Ennek 
kell az én nyereményemnek lenni," s azután az 
egyes napszámosoknak bérét annyira nyirbálta 
és kevesbítette, a míg az ezen összegből a 2—-300 
frt. levonása után ki nem telt. Én ezen eljárást 
követni egyátalában nem akarom, s meg vagyok 
győződve, hogy a dolgok jelen állásában az oszt
rák államadósságok terheinek könnyebbitésére 
bizonyos évenkinti összeggel nekünk is járul
nunk kell. 

Kész is vagyok ez áldozat meghozatalára ; 
azonban midőn ezen méltányossági érzetből 
folyó áldozatra késznek nyilatkozom, mestersége
sen, csaknem mondhatni, kiszámítás utján tönkre 
tett, koldusbotra juttatott hazánk égető szükség
leteiről megfeledkezni nem tudok, és bevallom, 
hogy én ily áldozatot nagyszerűnek, különösen 
anyagi tárgyakban magasztosnak egyedül akkor 
tarthatok, és csak akkor vagyok kész megtenni, 
ha az áldozat olyan, mely valóban segit i s ; és oly 
áldozatot hozni, mely a nélkül, hogy a segedelmet 
biztosítaná, saját jövendőnket koczkáztatja, külö
nösen ily esetben, midőn nem csak egyéniségünk 
áldozatkészségéről, hanem egyszersmind hazánk
nak, polgártársainknak, küldőinknek áldozatáról 
van szó, magamra vállalni a felelősséget egyáta
lában nem akarom. 

Tisza Kálmán t. barátom indítványa ellené
ben Kautz Gyula képviselő úr tegnapi beszédé
ben azon kérdést hozta fel: hátha bevételeinkből, 
leszámítva a közösügyi és saját kiadásaink össze
gét, az államadósság után fizetendő évi járadé
kokra semmi sem marad ? E tekintetben megnyug
tathatta volna a képviselő urat a pénzügyminisz
ter ur által adott fél világosi tás. De ha a képviselő 
ur egyátalában nem akar hitelt adni azon felvilá
gosításnak, melyet a pénzügyminiszter adott, en
gedje meg, hogy megfordítsam a kérdést, és azt 
mondjam: hátha a közös ügyekre fizetendő összeg 
és az államadósságok terheinek könnyítésére je
lenleg elfogadandó 30, vagyis 29 millió évi jára
dék lehúzása után saját magunk szükségleteire 

KÉPV. B. HAPLÓ 1865/7. vi. 

nem marad semmi: kérdem, quid tunc? mit csi
nálunk majd akkor? (Helyeslés balfelöl.) 

Valamint a közösügyi törvényjavaslat elfoga
dásakor, ugy egyátalában a hányad megállapítása
kor is mindig felhozatott azon érv, és különösen 
legközelebb az általam is mélyen tisztelt cultus-
minisíter ur remek beszédében felhozta azon ér
vet, hogy a kiegyezkedési munkát be kell tetőz
nünk , mert hazánknak jelenlegi valóban szomorú 
helyzetünkben . szövetségesre van szüksége , és 
ily szövetségesnek, ily biztos és bennünket a vész
től megmentő, nekünk erőt kölcsönző szövetsé
gesnek az osztrák örökös tartományok népei for
rón és melegen ajánltattak. Legyen szabad kérde
nem Kautz Gyula képviselő úrtól, hova feledke
zett ő meg azon érvekről, melyeket épen ő ezen, 
nekünk erőt és hatalmat kölcsönző szövetségest 
illetőleg oly szépen előadott, hova feledkezett 
ő meg erről tegnap, midőn ugyanazon szövetsé
gesről monda, hogy e szövetségest a vég elpusztu-

| lástól nekünk kell megmentenünk ? (Helyeslés bal
felöl.) 

A jobb oldal egyik vezérszónoka, Bánó Jó
zsef képviselő ur beszéde elején kérdéseket, 
igen fontos kérdéseket tett fel magának, és 
azon kérdésekre meg is felelt. Azonban a beszéde 
elején felhozott másik kérdésre, vajon Magyar
ország fizethet-e ily bajos körülmények között ily 
nagy sommát, egész naivsággal nemmel felelt. 
Beszéde többi részében pedig mellőzni méltózta
tott ezen kérdésnek tovább fűzését: mert én, mi
dőn később említést méltóztatott tenni oly kincs
ről, melyet eléggé megfizetni nem lehetett, ezt fe
leletnek egyátalában nem fogadhatom el : mert 
valamely tárgyra nézve elmondhatjuk azt, hogy 
olcsó, elmondhatjuk azt, hogy megéri, a mit tő
lünk követelnek; de mivel a szükség és lehetőség 
törvénye parancsol: ha még oly olcsó is a 
tárgy, de nincs meg az érte adni való, bizony, ké
rem, nem vehetjük mi azt meg. (Derültség a bal 
oldalon.) Sokat mondott még a t. képviselő ur, a 
mit előttem szóló elvbarátaim, véleményem szerint, 
nagy részben megczáfoltak ; azonban bocsásson 
meg, ha csodálkozásomat kifejezni nem mulaszt
hatom el a fölött, hogy t. képviselő ur Angliának 
jelenlegi boldog állapotát az I. Károly, II . Károly 
és II. Jakab királyok idejebeh államadósságok föl
halmozásából következteti. Én nem kívánom e 
kérdést jelenleg taglalni; azonban csodálkozom, 
ismerve képviselő ur higgadt politikai gondolko-
zási módját, hogy e példára hivatkozott: mert 
méltóztassék meggondolni, hogy ama jelzett kor
szak és Anglia fölvirágzása között oly események 
történtek, melyeknek minálunk bekövetkezését 
valamint én, ugy, meg vagyok győződve, a kép
viselő úr sem óhajtja. (Helyeslés a bal oldalon.) 

5 
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Mielőtt beszédemet befejezném, még a kie-
gyezkedésre nézve, a mit a jobb oldal annyiszor 
és oly erősen méltóztatott ellenünk hangsúlyozni, 
kénytelen vagyok néhány észrevételt tenni. 

A dolgok jelenlegi helyzetében azt, hogy az 
osztrák örökös tartományok népével kiegyezked
nünk kell, tagadni nem lehet. Azonban egyezked
jünk ki velők ugy, mint szabad nemzet szabad 
nemzette], állami önállóságunk, tetterőnk és képes
ségünk teljes épségben tartása mellett : mert vala
mint meg vagyok győződve, hogy ha az önállóság 
fentartásával — habár meggyengülve, de önereje 
teljes érzetében — két egyén egymással szövet
kezik, s megtartva szabad mozgásukat, válvet-
ve együtt és egy ezél felé törnek, az ily szövetség 
erőt kölcsönöz és biztosítja a jövőt; azonban ha 
két egyén, föladva önállóságát, föladva szabad mű
ködését, összenő, az ily egyesülés szerintem nem 
ad erőt, hanem az összenőttek ketten fognak képezni, 
mint a koldus botjával, egy kinos testületet, mely
ben az egyik bukása a másik bukását is maga 
után vonja. (Helyeslés a bal oldalon.) Azilykiegyez-
kedést, t. képviselők, én nem akarom. 

Befejezném beszédemet, ha t. Trefort képvi
selő úr oly dolgot nem emiitett volna itt fel, melyre 
felelni kénytelen vagyok. Emiitette ugyanis, hogy 
ha elfogadtuk volna 1848-ban az államadósságok 
összegét, jelenleg azok kisebbek volnának, és ha 
el nem fogadjuk ma, megint nőni fognak, és a te
her annál nagyobb lesz később. Szabad legyen 
ezen, az első hallásra valóban megdöbbentő argu
mentumra egy hasonlatot mondanom. Az osztrák 
örökös tartományok reichsrathjának, hajói emlék
szem , 1863-ki ülés-szakában, midőn nem az 
ülésben ug}^an, hanem a küldöttség körében, mely 
küldöttség a következő évi budgetnek megbirálásá-
ra volt kiküld ve, s a mikor, mondhatnám, azon, a con-
stitutio történetében páratlan komikus jelenet állott 
elő, hogy a küldöttség többsége a budget-et nem 
akarta elfogadni: eléjök állott Plener akkori bol-
dogemlékezetü pénzügyminiszter, és hivatkozva a 
februári alkotmány 13. §-ára, azt mondotta a kül
döttséghez: „Fogadjátok el ezen budgetet, jiert ha 
el nem fogadjátok, a 13. §. értelmében octroyálni 
fogjuk és a jövő évit majd meg sem mutatjuk; l í mire 
aztán a német jogtudorok összenéztek és azt mond
ták: „Um das Prinzip zu retten, fogadjuk el.* 

Nem akarom tovább fűzni gondolataimat; ha
nem egyszerűen nyilvánítom, hogy a jelen tör
vényjavaslatot olyannak tartom, melyet el nem 
fogadhatok a részletes tárgyalás alapjául. Pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. (Helyeslés a bal olda
lon.) 

E l n ö k ; Bánó József képviselő úr személyes 
kérdésben kivan szólani. 

B á ü ó József : T . képviselőház! Nem a köz

vetlen előttem, hanem még az előtt szólott képvise
lőtársam Simonyi Lajos b. szavaira vonatkozólag 
van szerencsém egy pár szót szólani. Akkor nem 
értettem egészen jól a tisztelt képviselő úr szavait ; 
a gyorsíróhoz folyamodtam tehát, és a gyorirónál 
azt találtam, hogy t. képviselő úr ezeket monda 
az én személyemre vonatkozólag: „Az igen t. kép
viselő úr elbeszélte nékünk, hogy a választás al
kalmával, melyen, mint tudjuk, a mi nézetünktől 
nem eltérő nyilatkozatot tőn," stb. Erre kénytelen 
vagyok, t. képviselőház, azt mondani, hogy a 
mennyiben akkor a fő elvekben valamennyi képvi
selő nyilatkozata majdnem egy volt, annyiban meg
lehet, hogy a t. képviselő úr s a t. bal oldal mos
tan vallott elveitől az enyéim sem voltak eltérők; 
hanem, ha azon mostani elveket gondolta a t. kép
viselő rír, akkor kénytelen vagyok nyíltan kimon
dani, hogy tudósítását nem hiteles forrásokból me
rítette, mert én ilyesmiről nem is nyilatkoztam vá
lasztóim előtt. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : T. képviselőház ! Nem éltem vissza a 
ház szabályai által a minisztereknek adott azon 
kiváltsággal, (Halljuk! HMjuk!) hogy a vitatko
zásokban többször emelhetnek szót; és épen azért 
elnézést várok a t. háztól, ha szokásomtól ma el
térve, e tárgyban még egyszer szólok. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Szolgáljon mentségemül a tárgynak fontos
sága: mert meggyőződésem szerint az előttünk 
fekvő kérdés azok közé tartozik, melyeket a ház-

I nak többsége eldönthet, de melyek megoldottak-
| nak csak akkor tekinthetők, ha az, a mit a ház 
! határoz, az ország által mint meggyőződés elfo-
: gadtatik. (Atalános élénk Helyeslés.) I ly esetben te

hát minden, mi a kérdés felderítéséhez vezethet, 
í minden, mi azt eszközölheti, hogy a discussio ki

merítőbb legyen, meggyőződésem szerint nem fö
lösleges. Mentségemül szolgálhat talán még az is, 
hogy képviselőtársaim közöl többen kegye
sek voltak szavaimra hivatkozni, és hogy ezen hi
vatkozásból azt tapasztaltam, hogy okaimat talán 
nem elég világosan fejtettem ki, legalább nem ugy, 
hogy azok meggyőzőleg hatottak volna. 

A kérdés, mely előttünk fekszik, nem jo
gi kérdés. Nem volt az előbb, mert hogy Magyar
ország oly terhekben való részvételre jogilag nem 
köteles, melyek minden befolyása nélkül költettek : 
az világos; de világos az is, mit Bónis Sámuel t. 
barátom tegnapelőtti ülésünkben mondott, hogy 
miután törvényben kimondottuk azt, hogy ezen 
terheknek egy részét magunkra akarjuk vállalni — 
habár csak méltányosságból is — az, a mi előbb 
méltányosság volt, most valóságos kötelességgé 
vált. (Elénk helyedés a közében.) 

. > A kérdés tehát nem jogi kérdés, nem sympa-
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thiák kérdése; de — engedjék még megjegyeznem 
— nem is egészen számok kérdése. E kérdés olyan, 
melynél biztosan az arithmetika utján nem ríatá-
rozhatunkegyrésztcsak azért, mert nem egészen oszt
hatom Bónis Sámuel t. barátom azon nézetét, hogy 
a számok kérlelhetlenek. A kik a politikával kissé 
foglalkoztak, azon meggyőződéshez jutottak, hogy 
napjainkban a számok igenis engedékenyek szok
tak lenni. (Tetszés a középen. Nyugtalanság a bal 
oldalon. Halljuk!) A számok, miután azok az utolsó 
25 év alatt a politikai számtan nevelésén keresz
tülmentek, sokkal engedékenyebbeké váltak, any-
nyira, hogy azokból most a legkülönbözőbb dol
gokat lehet kimagyarázni. (Derültség.) 

De azt azért sem tekinthetjük tisztán szám
tani kérdésnek, mert felfogásom szei'int az, a mi szá-
mitásunk alapját képezheti, t. i. az előbbeni. költ
ségvetések nem olyanok, hogy azokból bármit 
terjes biztossággal kiszámíthatnánk. Arra, hogy 
ezen számításokból biztos következtetéseket vonhas
sunk le arra, a mit épen tudnunk kell : az 
országnak adóképességére: arra szükséges lenne, 
hogy ezen számitások egy czélszerü és igazsá
gos adó-elosztás eredményeit mutassák fel; és ha az 
előbbi időkre visszagondolunk, ugy hiszem, min
denki elismerheti, hogy az akkori adóztatási rend
szer olyan, melyből se a lajtántuli részeknek, se 
Magyarországnak adóképességét biztossággal ki
számítani nem lehet. Ezenkívül, nézetem szerint, 
oly számitások, melyek tisztán a eentralisatio elvé
nek alapján, azaz mint egységes számadások ké
szíttettek, a birodalom dualisticus formája elren
dezésénél kulcsul nem is szolgálhatnak. És ezért 
én, mint mondám, ezen kérdést számtani kérdés
nek sem tekinthetem. 

En a kérdést, mely előttünk fekszik — ismét
lem, mit minap is mondottam — mindenek előtt 
kiválólag politikai kérdésnek tartom ; és ezen poli
tikai kérdés három más kérdést foglal magában. 

Az első az, fekszik-e érdekünkben, hogy a 
birodalom lajtántuli országait minden nagyobb 
pénzbeli zavartól és eonvulsiotól megőrizzük, ha
bár áldozatok árán is ? 

A második kérdés, vajon az áldozatok, me
lyek tőlünk inditványoztatnak, nem nagyobbak-e, 
mint ezen ezél elérésére szükséges ? 

A harmadik, vajon képesek vagyunk-e ezen 
áldozatok elviselésére? (Felkiáltás a bal oldalon: 
Ez a fő kérdést) 

A mi az első kérdést illeti, erre nézve, ugy hi
szem, véleménykülönbség közöttünk nem létezik. 
T. barátom Bónis Sámuel minap igen helye
sen és alaposan előadta azon okokat, melyek miatt 
alkotmányos országban az ellenzéknek létezése 
nem csak természetes, de szükséges is. Én egész 
kiterjedésében osztom nézetét. Fölfogásom szarint 

az alkotmányosságnak előnye épen abban fek szik, 
hogy uralma alatt minden kérdés nem egyolda-
lulag, hanem minden oldalról világosittassék fel; mi 
csak ott történik, hol különböző pártok léteznek. 

Én az ellenzéknek nem létét, alkotmányos 
szempontból, a lehető legnagyobb szerencsétlen
ségnektartanám; és azt hiszem, ha e háznak nem 
volna bal oldala, ennek körülbelül csak az lenne 
következése, mint ha valamely ember egyik kar
ját veszti el. Meglehet, ez által ereje csak egy kar
jában concentrálódván, ezen egy kar erősebb len
ne ; de hogy az egész test nem lenne erősebb, hogy 
az egész egyén nem lenne életre képesebb^ az nem 
szenved semmi kétséget, (lilénk tetszés) Én tehát 
tökéletesen egyetértek Bónis Sámuel tisztelt képvi
selőtársammal arra nézve, hogy az ellenzéknek 
létezését nem csak károsnak nem tartom, sőt szük
ségesnek találom. De, hogy az ellenzék feladatá
nak megfeleljen, szükséges, hogy valamint a vég 
czélokra nézve politikai ellenfeleivel egyetért, ugy 
egyetértsen bizonyos kiindulási pontokra nézve is, 
és legyenek bizonyos elvek, melyekre nézve párt
különbség nem létezik. És mivel én ellenzékün
ket ilyennek tekintem, és meg vagyok győződve, 
hogy valamint czéljainkra nézve egyetértünk, ugy 
egyetértünk egyik fő kiindulási pontunkra nézve 
is, mely a közöttünk s a birodalom lajtántuli orszá
gai között a pragmatica sanctio által megállapított 
viszony: ugy tartom, nincs senki feljogosítva arra, 
hogy az ellenzékről föltegye, hogy az nem épen 
ugy óhajtaná, mint mi, hogy a birodalomnak laj
tántuli országai mee'óvassanak minden olyan pénz
beli convulsioktól, melyek utoljára közvetve reánk 
is hatnának. A különbség köztünk nem is a vég 
czélban, hanem azon útban fekszik, melyen a 
czél felé törekszünk. T. barátom Debreczen városa 
képviselőjének inditványa szerint a czélszerüség 
azt kivarrja, hogy azon terhekre nézve, melyeket 
hazánk a birodalom lajtántuli országainak érde
kében magára vállalni kész, ne most nyilatkoz
zunk, hanem később, miután a budget a ház elé 
terjesztetvén, bővebb felvilágosítást nyerünk azon 
eszközök iránt, melyek által e teher elviselhetése 
lehetővé válik. 

Én részemről igen örvendek azon, hogy tisz
telt barátom, a pénzügyminiszter ?z ellenzéknél 
is a bizalom oly mértékével bir, hogy, mint Szon-
tagh Pál képviselőtársunk mondotta, nem szüksé
ges semmi, mint hogy azon adatokat terjeszsze elő, 
melyeket ő már úgyis tud, s akkor a kérdés igen 
könnyen elhatározható. 

Én azt hiszem, hogy t. képviselőtársaink a 
ház másik oldalán ezenkívül valószínűleg még va
lamivel többet is kívánnának; azt hiszem, ha ezen 
indítvány elfogadtatnék, valószínűleg azt méltóz
tatnának kívánni, hogy az egész kérdésben ne 

5 * 
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most határozzunk, hanem később, a mikor majd 
egész helyzetünkről kelló'leg felvilágosítva leszünk. 
Én legalább az indítványnak csak ezen lehető kö
vetkezését látom, és épen ezért nem fogadhatom el 
azt, merte kérdés elhatározásának elhalasztása nem 
fekszik érdekünkben. Olyannak tartom a jelen 
pillanatot, melyben, hogy helyesen járjunk el, nem 
elég, hogy határozásainknak csak közvetlen kö
vetkezéseit tekintsük ; szükséges, hogy tágabb kört 
fogjunk körül és kissé tekintsünk körül a világban. 

Tagadhatlan, t, ház! hogy Európa jelen pil
lanatban nagy átalakuláson megy keresztül. A 
régi szerződések, a melyekre minden állam- s nem
zetközi viszonyok alapítva voltak, nagyrészt szét
tépettek. Hetek alatt uj nagy államokat láttunk 
alakulni. És ha azon fluctuatiokat, azon ingadozá
sokat tekintjük, a melyek az utolsó nagy esemé
nyek után még- visszamaradtak, alig kecsegtethet
jük magunkat annak reményével, hogy egy uj bé
ke stádiumába léptünk, olyanba, amilyenben egész 
Európa az első császárság ellen folytatott nagy 
harczok után 40 évig megpihent. En nem épen 
oly feketének látom a dolgokat, nem oly fenye
getőknek tartom a fellegeket, mint t, barátom 
Ivánka Imre; de hogy egünk nem egészen derült. 
azt tartom, senki nem fogja tagadni. A lehetősé
gek közé tartozik, hogy uj küzdelmeknek megyünk 
elébe, tán éjszaki határainkon, valószinüebben a 
kelet felé, de küzdelmeknek, amelyeknél a biroda
lom mindenesetre érintetlenül nem maradhat, s a 
melyeknél lehetséges, hogy hazánk csatatérré vál-
hatik. 

I v á n k a Imre :É-n is azt mondom. {Halljak!) 
Eötvös József b. vallási s közoktatási 

m i n i s z t e r : És épen ezért nem hiszem, hogy azon 
kérdés : vajon ily küzdelmek, ha valahogy bekövet
keznének, az osztrák birodalmat mily állapotban 
fogják találni, reánk nézve közönyös lenne: nem 
hiszem, hogy nem fekszik érdekünkben, hogy azon 
bizonytalan, azon fluctualó állapot, melyben a bi
rodalmat most látjuk, még tovább tartson, és hogy 
ez által az európai béke azon nagy garantiájától 
fosztassák meg, melyet az az osztrák birodalom 
hatalmában bír, és birni fog még inkább, ha maj
dan hazánk a birodalom ügyeinek vezetésére azon 
befolyást gyakorolja, mely azt az idei 12. t. ez. ér
telmében megilleti. 

Jól tudom. t. ház, hogy volt idő. midőn ily-
féle tekintetek a magyar törvényhozás határoza
taira igen csekély befolyással voltak, a külviszo-
nyokra nézve majdnem közönyösséggel viseltet
tünk . mert tudtuk, hogy valamint mi ezen viszo
nyokra befolyást nem gyakorolhatunk, ugy ez 
irányban nem vállalunk magunkra semmi felelős
séget. Akkor, t. ház, viszonyaink egyszerüebbek 
voltak, mint most. A birodalomnak hatalmi állása 

el volt ismerve az egész világ által s hazánkat 
nem fenyegette veszély, kivéve azon veszélyt, 
melyet akkor a birodalmi kormánynak a magyar 
alkotmány ellen irányzott törekvései idéztek elő. 
Azon időben a dolgok természete szerint egész 
politikánk ellenzéki volt. Akkor a haza fiságot más
kép, mint a birodalmi kormánynyal ellentétben, 
nem is képzelhettük volna. De, tisztelt ház, nem 
fogja senki tagadni, hogy ezen viszonyok gyöke
resen megváltoztak, {Ugy van!) Azon arányban, a 
melyben a birodalom egykor elfoglalt túlnyomó 
állásából egyes szerencsétlen események követ
keztében valamivel alább szállt, azon arányban, a 
melyben alkotmányunkat a birodalom részéről 
jelenleg veszély nem fenyegeti, e helyett uj, más 
veszélyek támadtak, oly veszélyek, melyek nem 

! kisebbek, olyanok, melyek kivétel nélkül a biro-
. dalomnak és Magyarországnak közös veszélyei. 
; {Ugy van! Igaz!) Mert, tisztelt ház, azon elméletek, 
! melyek szerint az államok természetes határai nem 

a történelem, de a philologia szerint határoztatnak 
: meg, azon elméletek, melyek a múltról egé

szen elvontan a jövőnek földabroszait készítik, 
nem csak az osztrák birodalmat fenyegetik, hanem 
fenyegetik épen ugy hazánkat is, {Igaz!) fenyegetik 
nem egy távol jövőben, hanem, mint Ivánka Imre 

I képviselő ur monda, fenyegetik talán a jelen pil
lanatban is. {Elínk helyeslés.) És ha valaki azt 
hiszi, hogy azon kérdéseknek megoldása, melyek 

\ köztünk és a birodalom lajtántuli tartományaiközt 
: azon kapcsok szilárdságát meggyengitik, melyeket 
! köztünk nem csak a fejedelemnek egysége képez, 

de érdekeinknek tökéletes közössége és közössége 
veszélyeinknek, a ki. mondom, azt hiszi, hogy 
nincs érdekünkben, hogy ezen bizonytalanság, 
mely a birodalmat hatalmának kifejtésében aka
dályozza, minél elébb szűnjék meg: az teljes meg
győződésem szerint csalódik. {Elénk helyeslés.) Es 
habár meg vagyok győződve, hogy a czélra néz
ve velem tökéletesen egyetért, csalódik az eszkö
zökre nézve : mert ekérdések elhatározásának elha
lasztása nem azon mód, mely által a kitűzött czél 
elérhető. (Ugy van! Igaz! a középen) 

Ennyit kellett mondanom az első kérdésre 
nézve. 

A második kérdésre nézve rövid lehetek. A kér
dés t. i. az, vajon az áldozat, mely a törvényjavaslat 
szerint ajánltatik, nem nagyobb-e a szükségnél ? 
Mondom, erre nézve rövid lehetek : mert hiszen va
lamint valamennyien érezzük, hogy a teher, mely
nek elvállalása tőlünk kívántatik, nehéz ránk 
nézve, ugy nincs senki, ki azt állitaná, hogy a te
her, mely a lajtántuli országokra nehezedik, köny-
nyen lészen elviselhető. Érezzük ezen teher súlyát 
valamennyien, és mennyire, az legvilágosab abból, 
hogy több szónok épen ezért emelte ki mint hibát, 
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hogy mielőtt az adósság terheinek elvállalása szóba 
jött, a reductio vagy más ehhez hasonló szabály 
nem inditványoztatott, mely által a teher köny-
nyittessék. 

Részemről csak egy kis észrevételt akarok 
tenni t. barátom Szontagh Pál állítására. (Halljuk!) 

Megengedem, hogy a nagy capitalis keve
sebbet dolgozik aránylag legalább fáradságának 
jutalmához; nem is hiszem, hogy a nagy capitalis 
fölötte költői és ábrándozó; de azt is hiszem, hogy 
ha mi nden törvényhozás a kamatreductiöhoz vagy 
más oly határozathoz, mely által a tőke veszé
lyeztetik és részben megsemmisül, csak a legna
gyobb óvatossággal, csak félve., nyúl , ennek oka 
nem a nagy tőke iránti sympathiában, hanem azon 
meggvőződésben kereshető , hogy a milliók , me
lyek az egyes nagy capitalisták kezében vannak, 
ugyanazon forintokból és fillérekből állanak, 
melyek a munkát termékenyítik, (Tetszés) és hogy 
a capitalist, bárki kezében legyen, megkevesbíteni 
nem lehet anélkül, hogy ez a nép minden rétegei
ben, a legalsóbbtól a legfelsőbbig, a legkárosabb kö
vetkezményeket ne idézné elő; (Helyeslés) sőthai ly-
féle pénzbeli crisiseknek és convulsioknak törté
netét tekintjük, azt fogjuk tapasztalni, hogy az ily 
•crisiseknek legnagyobb kára közönségesen nem 
a legnagyobb capitalist éri. A nagy capitalis. épen 
mert nem ábrándozó, fölhasználja sokszor még 
azon conjuncturákat is, hogy még nagyobb pénz
hatalomra emelkedjék: de a munkás, a ki nem oly 
nagy segédforrással rendelkezik, tönkre van téve: 
ós épen azért kötelessége is minden törvényhozás
nak a lehetőségig őrizkedni minden ilyféle con-
vulsioktól, melyek soha sem egyes osztályokat, 
hanem mindenkit terhelnek, és terhelnek oly 
aránvban. melyet előre kiszámítani nem lehet: 
mert mig az adó, legyen az bármily súlyos, ki
számítható; bizonyos, hogy azon következmények, 
melyek egy nagyobb pénzconvulsioból keletkez
hetnek, kiszámíthatatlanok, és mindig arányta
lanul nehezednek nem csak a nép egyes osztályaira, 
hanem a nép minden osztályaira s azok között 
minden egyes polgárra is. (Elénk tetszés a középen) 

Marad a harmadik kérdés, és tulajdonképen 
ezért szólaltam fel. (Halljuk!) 

Elismertem, midőn utolszor a t. házhoz szólni 
szerencsém volt, hogy a terhek, melyeket magunk
ra vállalunk, súlyosak. Kimondottam s kimondom 
most is, hogy ezen terheket elvállalva a nemzet 
nagy áldozatot hoz, oly áldozatot ugyan, melyre 
el volt készülve azon pillanatban, midőn 1861-ben 
először kimondá igéretét, hogy a terhekben részt 
venni kész, de, mely azért nem válik kisebbé. De 
kimondottam akkor azon meggyőződésemet is. 
hogy a nemzet e teher elviselésére képes, képes pe

dig főkép az alkotmányos szabadság által, me
lyet élvez és élvezni fog. 

T. barátom Bónis Sámuel elfogadja a majort; 
nem is vártam tőle mást. Azon elvnek szolgálatá
ban őszültünk meg együtt, a mely által meggyőző
désem szerint e terhek elviselése lehetségessé válik ; 
és azt hiszem, ha a mindenható még több évekig 
hagyja fenállani barátságunkat: azon idő nem fog 
eljőni soha, amelyben mi ketten bizalmunkat a sza
badság jótékony hatása iránt el fognók veszteni. 
(Tetszés,) Megengedte majoromat; de kételkedik a 
minoron, azaz azon, hogy szabadságot élvezünk : 
és azért kételkedik a consequentián is. 

Az egész kérdés sarkpontja itt fekszik. Meg
győződésem szerint valamint hazánkban. ugy 
a birodalom lajtántuli országaiban is, a financiális 
kérdés a szabadság kérdése. A terhek bárminő 
súlyosak legyenek, mel)7ek a birodalom lajtántuli 
országaira és hazánkra nehezednek, elviselhetek 
csak az alkotmányos szabadság biztosítása által 
lehetnek. 

H a a szabadság mint tiszta fogalom állíttatik 
fel, a tárgy olyan , melyről nehéz vitatkozni. 
Az egyik szabadságnak fogja nevezni azt, mit a má
sik szabadságnak élnem ismer. A szabadság, t. ház. 
azon dolgok közé tartozik, melyek, mint a szeren
cse, mint a műveltség, czélként állittattak fel az 
emberiségnek, hogy feléjök törekedve haladjon, 
emelkedjék, nemesbüljön. (Tetszés.) Magát a tökéle• 
tes szabadságot ép oly kevéssé fogják elérni, minta 
tökéletes szerencsét: (Nyugtalanság a szélső bal 
oldalon) és ha t. barátom észrevette, hogy az At-
lanticumon túl fekvő óriási birodalom, az amerikai 
köztársaság közt és köztünk nagy különbségek lé
teznek, ha még több figyelemmel áttekintett volna 
az Atlanticumon, a jelen pillanatban ott is talált 
volna kétségen kivüí és jelenleg épen sokakat, kik 
a szabadság fokával nem elégszenek meg és azt 
állitják, hogy ott jelenleg szabadság nincs. (Ugy 
van! jobbfelöl) Ebből csak azt következtetem, 
hogy a szabadság felett, mint átalános fogalom fe
lett vitatkozni kár. E vitatkozás soha eredmény
hez nem vezet. (Helyeslés a jobból dalon.) 

Mégis vannak bizonyos módok, melyekből a 
szabadságról Ítélhetünk. (JIa'/;«/c!)Ha tudni akarjuk, 
létezik-e valamely országban szabadság, létezik-e 
több vagy kevesebb, mint más országban, több 
vagy kevesebb, mint ugyanazon országban más 
időszakokban: nem szükséges más, mint, hogy a 
szabadságot azon három viszonyban vizsgáljuk, 
melyben nyilatkozik: először az egyéni szabadsá
got; másodszor a politikai szabadságot; harmad
szor, a mi már nem annyira tisztán a szabadság kö
réhez tartozik, hanem a szabadságnak garantiája : 
az állam függetlenségét. Ezen három állapot sze
rint ítélhetni meg a szabadságot. 
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A mi az egyéni szabadságot illeti, mely e ha
zában jelenleg létezik, talán t. barátom is meg fogja 
engedni, hogy ez ellen nem lehet panasz. {Elénk 
helyeslés a középen.) Mindenesetre ha e tekintetben 
hazánk jelen helyzetét összehasonlitjuk hazánk 
állapotjával 1848 előtt, nem lehet senki köztünk, 
kinek keble ne tágulna, ki szivét ne érezné dobogni 
Örömében: (Tetszés) szabadságok helyett szabadsá
got nyertünk, mely közös tulajdonunk, és e tekin
tetben a singuláris sokkal jobb a plurálisnál. {He
lyeslés, Utszés.) Az egyéni szabadságnak nem léte
zését tehát t. barátom bizonyosan nem fogja állí
tani. 

A másik a politikai szabadság, a mennyiben 
az az ország dolgait illeti. Erre nézve, t. ház, nem 
mondom, hogy ez épen a szabadságnak maximuma, 
mert a szabadság maximuma egyátalán véve el 
nem érhető; de azt merem állítani, és azt hiszem, 
hogy a bal oldal sem fogja tagadni, hogy ha 
politikai szabadságunkat, azaz azon befolyást, me
lyet a nemzet saját belügyeinek önkormányzásá
ra gyakorol, összehasonlitjuk azon politikai sza
badsággal, melyet a nemzet 48 előtt élvezett, vé
leményem szerint szintén haladtunk. (Közbeszólás a 
jobb oldalról: Igaz! Ugy van!) Én nem hiszem, 
hogy e t. háznak másik oldala ezt kétségbe von
ná. Valamint tehát az egyéni szabadságban, mely 
tulajdonkép csak most létezik — mert előbb pri
vilégiumaink voltak, nem szabadságunk — csak 
ugy haladtunk a politikai szabadságban is. (Elénk 
helyeslés a középen.) 

Marad a harmadik: az ország függetlensége. 
(Hulljuk!) Szükség, t. ház, hogy erre nézve is 
tisztába jó'jünk. Nem theoria kérdése ez nálunk: 
ez a mi valóságos praxisunk, {ügy van! a jobb ol
dalon.) 

A függetlenség olyan, t . ház, mint a szabad
ság : átalános függetlenség, a függetlenség ideálja 
nem létezik. Nincs nemzet olyan helyzetben, hogy 
absolute független volna, s minden pillanatban, 
tekintet nélkül másokra, azt tehetné, a mit akar. Itt 
is csak aránylagos függetlenségről van szó, és er
re nézve épen t. barátom Bónis ugy látszik véle
kedni, hogy függetlenségünkből vesztettünk. {Hall
juk !) A függetlenség nemzeteknél ugyanaz, a mi 
az egyénnél a szabadság; és valamint az egyén, 
mihelyt más egyénekkel társaságba lép, és vala
mely közös czélnak elérése végett vele egyesül, 
szabadságának egy részéről lemond : ugy kétség
kívül minden nemzet, mely más nemzetekkel ösz-
szeköttetésbe lép, főleg állandó összeköttetésbe, 
szintén veszt valamit absolut függetlenségéből. De 
vajon ki állíthatja, ki állította valaha, hogy az 
egyén, ha másokkal bizonyos czélok elérésére tár
saságba lép, ha bizonyos kötelezettségeket vállal 
magára ez által szabadságáról mondót le ?( Élénk 

tetszés a középen.) Hiszen ha ezt állítanék fel, nem 
az egyénnek szabadságátfogtuk volna biztosítani, 
hanem épen örökre való elnyomását. Mert az 
egyéni szabadságnak biztosítása csakis épen ab
ban áll, hogy más, vele hasonló állásban levő egyé
nekkel egyesül. És vajon, ha egy nemzet, meggyő
ződve arról, hogy függetlenségének és szabadsá
gának biztosítására saját ereje bizonyos conjunc-
turák közt nem elegendő, ha ezt belátva, más nem
zetekkel szövetségre, állandó szövetségre lép, ha 
ennek következtében valamint jogokat köt ki ma
gának, ugy bizonyos kötelességeket is vállal ma
gára : állithatjuk-e, hogy függetlenségéről mondott 
le ? Élénk tetszés a középen.) 

A függésnek mérlege nem az, hogy valamely 
nemzet bizonyos tárgyakra nézve maga nem ha-
ározhat, hanem az , vajon azon kérdések el
határozásában, melyek reá nézve fontosak, mily 
befolyással bí r? és ott, a hol közös ügyei el
határoztatnak, a másik fél, melylyel szövetség
re lépett, nem gyakorol-e több jogot mint ő ? 
Ha több jogot gyakorol, akkor azon arányban, 
melyben a másik fél jogköre tágabb, csakugyan 
függetlenségéről mondott le. Ha nem tágabb, akkor 
nem mondott le függetlenségéről, csakhogy jogai
nak független gyakorlatára nézve más módokat 
állított föl. Mert, ha ezt nem fogadnók el, akkor 
azt kellene állítanunk, hogy elődeink, a kik azon 
időszaktól, mikor a török veszély a hazát először 
fenyegetni kezdte, mindig arról gondoskodtak, 
hogy a trónra oly uralkodókat ültessenek, kik egy
szersmind más országok uralkodói valának, hogy 
biztos szövetséget biztosítsanak magoknak, ak
kor azt kellene állítanunk, hogy akkor, midőn e 
nemzet 1526-ban köztünk és a lajtántuli tartomá
nyok közt az állandó felbonthatlan szövetséget 
először megkötötte, hogy akkor, midőn a sanctio 
pragmaticát alkottuk: függetlenségünkről mondot
tak le. Valamint pedig ezt nem állítja senki, ugy 
abból, hogy e viszony ujabb törvényes rendelke
zéseink által egy bizonyos pontig szorosabbá lett, 
azt, hogy függetlenségünk csekélyebbé vált: követ
keztetnünk szintén nem lehet, hacsak azon állí
tást jogaink független gyakorlatának f tényleges 
csonkításával nem bizonyíthatjuk be. És itt ismét 
appellálok t. barátom Bónis Sámuelre. 

Többször hallottam itt többektől, hogy végre 
is hazánk ezentúl véréről és pénzéről nem rendel
kezhetik. {Felkiáltások a szélső bal oldalon : Igaz ! 
Ugy van! Elénk felkiáltások a középen : Halljuk, 
halljuk! Nyugtalanság.) 

T. képviselőház ! nem látom át, mire alapit
hatja valaki ezen állítást, holott kétségtelen, hogy 
egyes kérdésekben, mely kérdésekről eddig a ma
gyar törvényhozás kizárólag maga határozott, 
ezentúl együtt fog ugyan határozni a lajtántuli 
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tartományok delegatiojával; de kérdem, nem fog-e j 
határozni szintúgy, mint ők ? nem fog-e határozni j 
tökéletesen a paritás elveinek alapján ? tökéletesen 
egyenlő joggal? (Helyeslés a jobb oldalon.) És ha 
azon befolyásról szólunk, melyet a magyar tör
vényhozás kizárólag a magyar nemzet vérére és 
pénzére gyakorolt előbb és gyakorolni fog ezentúl: 
én azt hiszem, itt is könnyű lesz megmutatni a 
haladást, melyet e tekintetben tettünk. (Igaz! ügy 
van! a középen.) Igaz, hogy midőn előbbi időkben 
a 4 millió 600 néhány ezer forintnyi hadi adót 
megszavaztuk, azt nem a delegatioban, de a ma
gyar országgyűlésen tettük; de tagadom, hogy 
azon időben, midőn a külügyekre a magyar tör
vényhozásnak se direct, se indirect befolyása nem 
volt . . . . 

Madarász József : Most sincs! (Nyugta
lanság. Elénk feíkiálások: Halljuk ! Halljuk !) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : . . . midőn az összes kereskedelmi viszo
nyok elhatározására követelt jogunk csak abban 
állt, hogy országgyűlésről országgyűlésre sérel
meket halmoztunk fel, (Elénk helyeslés a jobb ol
dalon) hogy akkor a magyar törvényhozás a pénz
ről és vérről inkább rendelkezett, mint most. 

Mert, t. képviselőház, az ujonczok megaján
lásának joga ugy is kizárólag saját törvényhozá
sunk joga marad; ha pedig a dolgot practice vesz-
szük: a nemzetek véréről és pénzéről az rendelke
zik, ki a külviszonyokat intézi és az országnak 
minden nemzetgazdasági viszonyait meghatározza. 
Már pedig én tagadom, hogy erre nézve a magyar 
törvényhozás, legalább három száz év óta, annyi 
befolyást gyakorolt volna, mint jelenleg. (Elénk | 
helyeslés a középen) 

T. képviselőház ! (Halljuk !) Kérem, ne tekint
sék hiúságnak, hogy még egyszer fölszólaltam. 
(Halljuk!) Ha csak az forogna szóban, hogy előbbi 
beszédemben oly okokat hoztam fel, melyek a t. 
házat meg nem győzték vagy egyátalán hibásak: en
nek nem volna semmi fontossága; de, ha oly férfiak, 
kiket a haza tisztel, méltán tisztel, kik iránt pol-1 
gártársaik bizalommal viseltetnek, e ház körében j 
azt nyilvánítják, hogy a szabadság, melyben e! 
nemzet legfőbb kincsét látja, nem .létezik: ez fel
fogásúm szerint nagy fontosságú dolog. 

T. barátom Bónis Sámuel említette beszédé
ben a garantiák szükségét. Én, ki sok éven át poli
tikai tanulmányokkal foglalkoztam, és semmi kér
dést nem tanulmányoztam annyira, mint az alkot- I 
ruányos szabadság garantiáinak kérdését, végre j 
azon meggyőződéshez jutottam, hogy az alkotmá- . 
nyos szabadságnak csak egy valóságos garantiája [ 
van : a nemzet önmaga, (Ataláaos élénk helyeslés) •; 
azon bizalom, mely lyel a nemzet jogainak szentségé- ! 
hez ragaszkodik. (Élénk helyeslés) azon szívósság, j 

melylyel alkotmányát minden veszélyek ellen vé
deni kész. Midőn az utolsó évtizedek alatt hazánk 
helyzete a legszomorúbb volt, én nem kételkedtem 
egy napig : nem kételkedtem pedig azért, mert lát
tam a nemzetnek ragaszkodását alkotmányához; 
mert meg voltam győződve, hogy épen ez a ragasz • 
kodás, hogy épen ez a bizalom, melylyel a nemzet 
saját alkotmánya és annak jótékonysága iránt vi
seltetik, ki fogja vivni a győzedelmet. 

Ha a szabadságból nem maradna egyéb, 
mint egy szó, nem kell megingatni a bizalmat ezen 
szó iránt: mert e szó maga meg fogja teremteni a 
valóságot magát. (Elénk helyeslés a középen) 

Épen azért tartottam szükségesnek még egy 
szer fölszólalni, hogy ez által alkalmat adjak t. 
barátaimnak az ellenfélen arra, hogy állitásaikat 
módosítsák. 

Ha azon viszonyokat, melyek jelenleg létez
nek, kielégítőknek nem találják, abban talán he
lyesen ítélnek; ha azt találják, hogy a kormány 
kevesebbet tett, mint a mennyit tenni kellett volna, 
sőt lehetett volna, abban is helyesen ítélnek talán, 
(Halljuk!) minden esetre teljes joguuk van azt ál
lítani ; és ha azt állítják, sőt ha azt bebizonyítják 
is, abból sem következik veszély a hazára: mert 
nem az szükséges, hogy a nemzetnek egy bizonyos 
kormányhoz legyen bizalma, hanem hogy bizalma 
legyen azon alaphoz, melyen az a kormány áll. 
(Hosszas helyeslés a középen. Elénk mozgás a szélső 
bed oldalon.) Mert, ha ezen alap megingattatik, 
ha ez az alap olyannak tekintetik, melyet minden 
veszély és megtámadás ellen megvédeni nem köte
lességünk: akkor meg van ingatva egész jövőnk 
alapja is. (Helyeslés a középen, nyugtalanság a szélső 
bal oldalon. Halljuk! Halljuk!) 

Minapi alkalommal egyszer azt monda t. ba
rátom Perczel Mór, hogy mindazon szabadság, me
lyet élvezünk, egyátalában egész jelen helyzetünk, 
nem egyeseknek müve, hanem a nemzeté, hogy nem 
egyesek, hanem a nemzet, azon egész nemzedék, 
mely 1825 óta a közdolgokban részt vett, dolgozott 
e viszonyok megállapításán. Ez tökéletesen áll. A 
mit mi jelenleg élvezünk, és a mi, ha nem is telje
sen kielégítő, de meggyőződésem szerint sok: nem 
egyesek müve, nem egyes embereké, nem egyes 
párté: műve ez valamennyiünknek, müve minda
zoknak, kik 30 év óta fáradtak, dolgoztak, vérez
tek, áldoztak, hogy a nemzetnek ezen helyzetét 
kivívják. (Igaz! a középen.) 

Madarász József : Isten ments! (Élénk nyűg-' 
tálansíg. Halljuk! Halljuk!) 

Eötvös József vallási s közoktasási mi
niszter : És miután ezen állapot nem mint egyes 
párt működésének eredménye, hanem mint ered
ménye az egész nemzet törekvésének, (Igaz! a kö
zépen) mint eredménye egy egész nemzedék eré-
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nyeinek, mint eredménye számtalan áldozatoknak, 
létre jöt t : csakugyan nem fekszik a nemzet ér
dekében, hogy erről kévéseivé szóljunk. Térjenek 
el nézeteink mindenben, de ne azon alapra nézve, 
melynél mást jövőnknek nem találhatunk. Epit-
sünk reá, mindenik saját terve szerint, vitatkozzunk 
egyes kérdések felett; de az alapot meg ne ingas
suk. (Viharos éljenzés a középen.) Ez alap pedig 
meg van ingatva azon pillanatban, melyben a ma
gyar nemzet egyszer azon kezd kétkedni, hogy 
szabad, melyben csak lehetőnek gondolja, hogy 
valaha más lehetne mint szabad. (Szűnni nem akaró 
éljenzések, tapsok a középen.) 

Elnök: Bónis Sámuel képviselő urnák sze
mélyes kérdésben van megjegyzése. 

BÓnis S á m u e l : Ha a ház türelmével vissza 
nem élek, személyes kérdésben kérek kikallgaíta-
tást. (Halljuk!) Azt hiszem, személyes kérdés az, 
ha valaki szavai egész alapjokban félremagya-
ráztatnak e's a következtetés arra építtetik. Meg
tagadtam volna egész multamat, ha azt állítottam 
volna e házban, miszerint jelenleg e hazában sza
badság nem létezik. Nem tartom a honfi köteles
ségének, sőt bűnnek tartom, nemzetének bizalmát 
megingatni. (Atalános helyeslés.) Ezt soha sem álli-
tottam. Azt mondottam, hogy ha nagyobb terhe
ket vállalunk vállainkra, mint megbírunk: haj
nalában levő szabadságunkat megöljük. Ez, azt 
hiszem, nem azt teszi, hogy jelenleg- már szabad
ságunk ne volna. Azt mondottam, hogy ha n a 
gyobb terheket teszünk vállainkra, mint megbí
runk, megakadályozzuk a nemzet szabad mozgá
sát, a mi az eredmény i kivivására szükséges; de 
azt, hogy szabadság nncs, nem mondottam. Füg
getlenségünkről sem szólottam abban az értelem
ben : mert szólanom nekem, ki a törvényeket min
dig tiszteltem, abban az értelemben nem is szabad. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) Én a legközelebb hozott 
12. t. cz.-ket magamra nézve kötelezőnek isme
rem. (Helyeslés a jobb oldalon.) A mennyiben azon
ban a kivitel még a jövője, törvényhozói jogom
hoz tartozik hozzá szólani. Ez értelemben szólot
tam; s igen sajnálom, hogy a t. cultusminiszter ur 
félremagyarázta állításomat. Ezzel tartoztam ön
magamnak. Hiszem, hogy a t. ház megbocsát. 
(Atalános éljenzés. Zaj. Fölkiáltás)k: Szavazzunk!) 

Elnök {csenget); Méltóztassanak helyeiket 
elfoglalni, különben az ülést nem folytathatjuk. 

Halász Boldizsár; Oszl ássa el az elnök az 
ülést, ha nem lehet tanácskozni! (Elnök újra csen
get.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Zsarnay Imre! 
(Eláll! Eláll! Zaj. Halljuk!) 

Zsarnay I m r e : Tisztelt ház / Mindenekelőtt 
kénytelen vagyok megvallani, hogy ha Eötvös Jó
zsef b. cultusminiszter urnák tartott beszéde után, 

és az abban felhozott érvek által a maga előbbi 
véleményét senki sem fogja megváltoztatni, akkor 
nem én, vagy bárki e teremben, hanem ha Görög
országnak nem egy, de több Demosthenese, Rómá
nak nem egy, de több Cicerója kezdene is beszé
det tartani : (Zaj. Halljuk!) a már kimerült 
figyelmet éberségben tartani, bárkinek is előb
bi véleményét megváltoztatni nem fogja; mind
amellett, miután a szólás joga rajtam van, s kép
viselőtársaim, mint hallom, a szólástól elállani nem 
akarnak, élek e jogommal. (Helyeslés. Halljuk !) 

Tisztelt ház! már csak idó'kimélésből is nem 
akarok egyes nyilatkozatok czáfolgatásába bocsát
kozni, a mint énnálam eredetileg feltéve volt; ha
nem egyenesen a napirenden levő tárgyhoz, az 
előttünk fekvő törvényjavaslathoz és az ellenin-
ditványhoz szólok. Röviden az egyiket pártolom, 
a másikat el nem fogadhatom azért, mert én azel-
leninditvány által, habár nem örökre mellőzését 
vagy megsemmisitését, minden esetre rövid időig 
elhalasztását látom a törvényhozó testület által ki
tűzött azon czélnak, hogy köztünk és az örö kös 
tartományok közt az eddig bizonytalan és roppant 
károkat szülő kétséges viszonyok mielőbb tisztába 
hozassanak. A halasztást már csak azért sem 
pártolom, mert az engemet emlékeztet hazánk azon 
korszakára, a mikor a Metternich-kormány műkö
dése folytán mindig megtagadtatott bármely re
formkérdés az országgyűlésen, egyszerűen azon ok 
miatt, mert a kormány, a mint azt most a szélső 
baloldal teszi, a meddig csak ezt tehette, a kivánt 
reformnak szükségét nem látta, azt a hazára nézve 
károsnak tartotta, s mikor e térről leszoríttatott 
— épen ugy, mint most a tisztelt bal oldal teszi — 
annak, egy vagy más mellék oknál fogva, ha
lasztását kívánta. E történt a magyar nyelv, vallás, 
a nem nemes osztály birtok , hivatal-képessége, ro
bot, dézma megszüntetése feletti kérdésekkel. 

E halasztás mi kárára volt az országnak s a 
hon polgárainak, mutatták a közelebbi szomorú 
események , melyeket fájdalommal tapasztal
tunk. Azonban a halasztásnak helyét nem látom 
azért se, mert szerintem azon nagy különbség 
van egy magán embernek és egy nemzetnek köz
gazdálkodási rendszere közt: hogy egy magán 
gazda ha épitkezést vagy bármi javítást kíván 
tenni, előtte első és fő kérdés, van-e, szerezhet-e 
erre pénzt; ellenben midőn az országgyűlés egy 
vagy más nagyobbszerü tervet ki akar vinni, első 
kérdésnek azt tekinti, ha vajon czélszerü, szük
séges-e, hasznos-e a hazára nézve annak kivitele; 
ha látja hogy szükséges, akkor, számítva arra, 
hogy ennek hasznát a nemzet is át fogja látni, azt 
elhatározza; akkor a végrehajtó hatalom kénytelen 
arra a pénzt előteremteni, teljesíteni azt. 

Tisztelt ház! Midőn á bal oldal is a kibékü-
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lésnek s egyességnek fontosságát elismerte, s be
vallotta, hogy bármi viszonyok között is kötele
sek leszünk az államadósságok terhében osztozni: 
miért nem akarja kimondani, hogy az állam
adósságokat illetőleg a törvényjavaslatot elfo
gadja? 

Én a már többek által is elmondott okoknál 
fogva — hazánk jelenlegi viszonyait s jövőjét te
kintve — az államadósság egy részét, ugy a mint 
ez a törvényjavaslatban elő van terjesztve, kész 
vagyok elfogadni. 

Midőn e fontos ügyben szavazatomat kimon
dottam, engedje meg a t. ház, hogy e szavazatom
nak két okát előadjam. (Halljuk.1) 

Egyik okom az : mert én is ismerem hazánk 
mindenekben elmaradt állapotát iparában, keres
kedelmében, földmivelésében ; és hazám szomorú 
állapotát még szomorúbb alakban láttam akkor, 
mikor ezt egy képviselőtársam hazafiúi érzettel 
lerajzolván, azt monda, hogy e szegény szinte kol
dus; de én abból nem azt következtetem, hogy ha-
laszszuk el hazánk sorsának javitását, hanem hogy 
fogadjuk el azonnal az intézkedést, mely által köz
tünk és az örökös tartományok közt a kibékülés 
megtörténvén, több millió fő és kéz szabadittatik 
fel a bilincsek alól, melyek által eddig az <S rnűkö-
désökben lekötve tartattak ; e bilincseik alól felsza
badult fők és kezek működése fogja a hazának 
mostani szomorú alakját megváltoztatni, s e mellett 
előteremteni oly tökét, mely sokkal nagyobb lesz 
a most vita alatt levő öszszegnél. 

A mi a másik okomat illeti, t. ház : a mint azt 
t. képviselő barátom Perezel Mór —• sajnálom, 
hogy épen jelen nincs—kimondotta, hogy van neki 
egy eszméje, melyet lelkében érlel, én is kimon
dom, van nekem is egy eszmém, mely egész éle
temnek irányt adott, mely, ugy látszik, hogy ellen
tétes Perezel Mór eszméjével, de azért azzal ugyan
azonos, rokon, egyiknek létele a másiknak való-
sulását feltételezi. Ezen eszme, t. ház, a békének 
eszméje. A mint magamnak egész éltemben, ugy 
egy családnak más családdal, egy nemzetnek és 
egy országnak, más más nemzettel és országgal 
viszonyában egyetértést, békét, barátságot kívánok 
s óhajtok, hogy ugy az egyesek, mint a nemzetek 
a szabadság öntudatának érzetében, szellemi és 
anyagi erejöket kifejthessék, munkájuknak gyü
mölcseit élvezhessék : ez a béke eszméje, mely 
nem ábrándozás az örök békéről, mit a bárbár né
pek miatt valósitani soha sem lehet, de szerintem, 
t. ház, a had csak szükséges rósz az állam életé
ben ; a had az emberi műveltségnek legnagyobb 
ellensége: mert a had egy óra alatt megsemmisíti 
mindazt, mit az értelem és az emberek szorgalma 
egy század alatt teremthetett elő, s a mi legfőbb, az 
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embert életétől fosztja meg, s midőn testi erővel 
kénytelen küzdeni, emberi* méltóságából kivet
kezteti. 

A hadviselésnek azon módja, mint most van, 
az emberi értelem által legalább a műveltségre ju
tott népek irányában nem pártoltathatik. Még a 
pogány mythologia szerint is az egész emberiség 
egy közös törzsből származott, így mindnyájunk 
közt vérrokonság van. Jehova mondta a tiz paran
csolatban : ne ölj; ne lopj; a keresztyén vallásnak 
alapelve : szeressed felebarátodat s keresztyén 
hitem szerint nekem minden ember felebarátom. 

Az értelem kívánsága szerint az emberiség
nek oda kell törekedni, hogy egy nemzetnek vagy 
kormánynak más nemzettel s kormánynyal vi
szonya ne fegyveres erővel döntessék e l , a 
mint e régen a magán perekben is volt, midőn 
duellum által határoztatott meg, melyik léinek volt 
igaza, hanem kölcsönös egyesség által intéztes
senek el a népeknek egymás iránti ügyei. 

E szerint csak az önvédelemre kellene ha
dat folytatni; nem drága pénzen katonát, hanem 
honvédeket kellene az államoknak tartani, annál-
inkább, mert, a mint ezt b. Eötvös cultusminiszter 
ur most tartott remek beszédében mondotta, egy 
ország vagy egy nemzet szabadságának legna
gyobb biztositéka magában a nemzetben van. 

En szeretném, ha a magyar nemzet nem 
csak az örökös tartományok népeivel, hanem más 
népekkel is jöhetne ily barátságos s egymást köl
csönösen biztosító országokkal egyességre; de ha 
ez nem lehet, legalább a velünk már különben 
is századok óta viszonyban élt népekkel, s azok
nak kormányával kívánom, hogy az egyesség s az 
új frigy mielőbb köttessék meg. 

Deák Ferencz képviselőtársunk müvében, a 
67-es bízottság munkájában, ugy a tárgyalás alat
ti törvényjavaslatban, mely amannak kifolyása, a 
békének, lelkem kedves eszméjének valósulására 
látok egy haladást: azért a törvényjavaslatot belső 
meggyőződésem szerint pártolom, a halasztás elleni 
véleményt nem pártolhatom. (Helyeslés jobb felöl.) 

Faragó F e r e n c z : Tisztelt képviselőház! Én 
a törvényjavaslatot nem politikai oldaláról, hanem 
magából a hitelezés természetéből és az igazság 
szempontjából tekintem. Miután a közösügyi tör
vény alkotásánál elállottunk az adósság törlesz
tése legegyszerűbb módjától, t. i. az adósságnak 
tőkékben átvételétől, mely egyedüli mód arra, 
hogy az államadósságot a valódi hitelezésre vi
hettük volna vissza, és az államadósságok után az 
évenkinti kamatfizetést vállaltuk el : az előttünk 
fekvő törvényjavaslat több tekintetben ki nem 
elégit engemet : mert azon egy, a népet terhelő 
kötelezettségen kívül, hogy kamat fejében éven-
kint 29 millió ftot fizessünk, a többi pénzügyi 

6 



42 CLXXXVL ORSZÁGOS 

operatio, miképen unificáltassanak az államadós
ságok kamatai. Én nyíltan megvallom, hogy a 
pénzügyi operatiokban semmi bizodalmam nin
csen: mert a német pénzügyérek is az ilyen 
pénzügyi operatiokkal csinálták a 3 milliárd adós
ságot, s döntötték a birodalmat bukásba. Eb
ből merített tapasztalatnál fogva tartok tőle, hogy 
ezen törvényjavaslatban foglalt pénzügyi műtét 
más egyén kezében, mint mostani pénzügyminisz
terünké, hasonló eredményre vezetne. Továbbá 
csekély felfogásom szerint a kamatok nnificatioja 
maga után vonná a tőkék consolidálását is, a mit 
én Magyarországot illetőleg minden áron kikerülni 
akarnék, egy részről azért, mert ezen adósságok 
Magyarországot jogosan nem illetik, más részről 
azért, mert nem lehetne a tőkét az eredeti hi
telezésre visszavinni, más szóval devalválni. 

Akár mint tekintem is a viszonyokat és kö
rülményeket, ugy vagyok meggyőződve, hogy 
devalvatio nélkül alig fogunk boldogulni, mert az 
olyan rendszabályokkal, minő a törvényjavaslat
ban eló'adatik, csak kényszeritjük a népet, hogy 
keressen és űzessen a végtelenségig, mert a törvény
javaslat még kilátást sem nyújt neki arra, hogy 
az adósságtól menekülhetne. 

A közösügyi törvény nyel eleget tevén az örö
kös tartományok 'népeivel összeköttetésünk köte
lességeinek, az adósságok átvételénél és meghatáro
zásánál szükség nem csak a pénzügyi müveletekre, 
hanem a jog- és igazságra is tekintenünk, és ezt 
annyival inkább, mert adókivetés forogván kér
désben, igazságosoknak kell lenni a nép irányá
ban, melyet adófizetésre kötelezünk. Mindenikünk 
tudja, miképen eszközöltettek ezen hitelezések: a 
hitelezők 100 ft. helyett 65 — 75 ftot adtak az ál
lamnak, s nem is mindig készpénzben, hanem 
többnyire korábbi államkötvényekben: és most 
Magyarország népei kész érczpénzben fizessék 
vissza? Alázatos véleményem szerint a legigazság-
talanabb dolgot cselekednők, ha 65—70 ft helyett 
100 ft fizetésre köteleznők magunkat. A hitele
zésben nyertek már 190 ft után 30 ftot: a vissza
fizetésnél ismét 30 ft nyereséget adjunk? U g y vé
lem, nagy politikai hibát követnénk el, nem csak 
magunk, hanem azok irányában is, a kiket képvi
selünk. Vagy azt említsem fel, hogy miként 
bántak a néppel ezen hitelezéseknél ? Mindenikünk 
tudja, hogy az 1853-ik évi nemzeti kölcsön léte
sítésénél mindenik községre bizonyos összeget 
erőszakoltak, melyet a községek adózási tárgyak 
szerint kiosztván, executioval hajtották be a lako
soktól; mikor már 100ftból25—30 ftot lefizettek, 
reájok bocsátották a kereskedőket, kik azután 
25—30 ft veszteséggel ezen államkötvényeket tő-
lök megvásárolták, vagy ugy, a mint kialkudni 
tudták. Talán csak nem áll szándékunkban ezen 
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államkötvények megvásárlóit, mint kereskedőket, 
nyereségeik- vagy veszteségeikről biztosítani ? — 
Hát azon 11 millió ft. után is fizessük a kamato
kat, melyekkel a német pénzügyérek az 500 millió 
kölcsönt megszaporították, róíok államkötvénye
ket bocsátottak ki s mai napig sem tudni hová for
dították? 

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a nép ne 
köteleztessék oly tőke tttáni kamatfizetésre, me
lyért a hitelezők a tőkét nem egész értékben, ha
nem csak egy részében adták az állam rendelkezé
sére. Magyarország népeinek nem lehet pénzök 
a hitelezők nyerészkedésére, s nem lehet akarat-
jok dolgozni, sanyarogni és a kenyeret gyerme
keik szájából elvonni, csak hogy a hitelezőket gaz
dagítsák. 

A törvényjavaslat támogatására felhozott in
dokokra van még némi észrevételem, azonban 
csak átalánosságban. En nem hiszem, hogy a bi
rodalmi egység, hazánk önállósága, alkotmánya 
és szabadsága veszélyeztetve lenne azért, ha az 
államadósságból Magyarországra hajló rész leszál
lított tőkékben vétetnék által; a jövőt sem lá
tom oly fekete színezetűnek, minőnek festetik azért, 
ha az államadósságokból Magyarországra hajló 
rész a jog és igazság szerint határoztatik meg és 
vétetik által. Vagy azért hozatnak fel birodal
makat alkotó és romboló érvek, hogy tévedésbe 
ejtetvén, a hitelezők sérthetetlen személyéhez leol
dott sarukkal közelíthessünk ? és a trón és biroda
lom fentartóit az ő személyeikben és ne a trón és 
birodalom népeiben keressük? Soha országgyűlés 
az államhitelezők irányában nagyobb kímélettel 
nem járt el, mint Magyarország gyűlése. Mindenike 
az előttem szólóknak beösmeri, hogy az államadós
ságok Magyarországot jogosan nem illetik; min
denikünk tudja, hogy a nép fizetésre nem képes: 
azért a tisztelt képviselőháznak csak egy tagja is 
mondotta és nyilvánitotta-e, hogy nyúljunk az 
erőszakos rendszabályokhoz, melyeket a szükség 
parancsol, hogy a trónt és birodalmat fentarthas-
suk és a népek erőit és karjait a hitelezők végett 
meg ne bénítsuk ? Mondatott még, és erre súly fek
tetett, hogy ha ekképen ki nem békülhetünk, ismét 
az elmúlt provisoriumba visszaléphetnénk. A mint 
én ezt nem kívánhatom, maga a legfőbb hatalom
nak sincs érdeke ezt óhajtani: mert Magyarország 
elégedetlensége több ízben megrázkódtatta a trónt, 
a birodalmat, és a történelem tanúsága szerint a 
legfőbb hatalom Magyarországgal küzdött viszá
lyából mindig gyengébben került ki. 

Ilyetén felfogással lévén az államadósságok 
irányában, igen természetes, hogy nekem más vé
leményem nem lehet, mint: hogy Magyarország 
érdekének és az igazságnak is elég tétethessék, te
hát leszállított tőke, és nem kamatjáradék, hanem 
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tőkeátvétel alapján kisértsen meg a minisztérium 
ujabb egyezkedést. 

Lenne még más mondandóm is, mi ugyan 
nem áll szoros összefüggésben a törvényjavaslat
tal, hanem a múltban összeköttetésben áll az állam
kölcsön kezelésével. A törvényhozónak a jövőről 
is gondoskodni kell, s meggátolnia, hogy hason
ló adósságesinálások többé elő ne fordulja
nak. A fejedelmek és népek sorsa Isten kezében 
van ; meglehet, a jövő időkben egy gyenge vagy 
gyermek király szivét néhány kalandor magához 
édesgetvén, újra kezdené azon műtéteit, melyben a 
német államférfiak szegény hazánkat 18 éveken 
át részesítették, csak azért, mint a tapasztalat mu
tatta, hogy magokat felgazdagitsák. Ha egyes em
ber vétkes gondatlanságból költi is el más pénzét, 
a törvények szigorúan büntetik: mennyivel bűnö
sebbek azok, kik az állam vagyonát pazarolják el, 
és a népek elnyomásával magok felgazdagitására 
forditják ? A törvényhozó kötelessége a megtörtént 
eseményekben a bűnöst büntetni, hogy jövőre ily 
visszaéléseknek elejét vegye. 

Indítványom tehát az, hogy mindazon állam
férfiak és államhivatalnokok, kik a lefolyt 18 év 
alatt az állam vagyonát hűtlenül kezelték, elpazarol
ták, vagy eltulajdonították, vizsgálat alá vétesse
nek , és ha bűnösöknek találtatnának, megbüntesse
nek ; egyszersmind intézkedés tétessék az iránt is, 
hogy a nekik adott nyugdijak vagy egyéb java
dalmazások tőlök elvonassanak, mert az sérti 
a birodalmi népek nemzeti becsületét és erkölcsi 
érzelmét, hogy azok részére fizessenek adót, kik ke
serves keresményöket elpazarolták vagy eltulaj do-
nitották. 

B e t h l e n Farkas gr . : T. ház ! Kívántam 
volna némely előttem szóló t. képviselőtársam be
szédére felelni; de miután látom, hogy hoszabb 
időre terjedvén a tanácskozás, a t. háznak türelme 
már-már megszűnt, csakis a dologhoz kivánok 
szólani. {Halljuk!) 

A ház asztalára két inditvány tétetett: az 
egyik Madarász képviselő ur, a másik Tisza Kál
mán képviselő ur által. 

A mi Madarász József képviselő ur indítvá
nyát illeti: annak első részével mit kell tennünk, 
erről az 1867. 12. t. czikknek 53, 54, 55 §§. már 
rendelkeztek. De van az indítványnak egy része, 
melyre nézve szólni kivánok. A t. képviselő ur 
indítványában egy egészen uj alkotmányos elvet 
akar érvényre juttatni. A t. követ ur indítványá
val e képviselői gyűlést egy államtanácscsá akarja 
lesülyeszteni, és egy oly eszmét állit fel, a melyet 
bárhol keresek is alkotmányos országokban, sehol 
fel nem találok. A t. képviselő ur azt kívánja, 
hogy az országgyűlés legfölebb csak tanácskoz
zék, de tanácskozásának tárgya vitessék ki az 

országba, és népszavazattal döntessék el, hogytör-
vénynyá váljék-e, vagy ne. Ha ezt valamely tárgy
nál elkezdenők, a többiekben folytatnók: valóban 
nem tudom, hogy a képviselői tekintély hova 
fogna jutni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A miDebreczen város képviselője indítványát 
illeti; nem ugyan magában az indítványban, de 
az indítvány mellett tartott beszédében előhozta a 
t. képiselő ur a kamatreductiot. Maga a t. kép
viselő ur ezt csak mellékesen emiitette fel, de utána 
több képviselő ezen eszmét fölkarolva bővebben 
fejtette ki. Én azt hiszem, Magyarországra nézve 
ezen reductio már létesitve van : igenis létesítve 
van, miután a német-szláv tartományok elvállalták 
újonnan a törlesztés fizetését is; én legalább oly 
kamatreductiot nem képzelhetek, mely, hogy ha 
megtörténnék, mi kevesebbel részesülnénk, mint je
lenleg részesülni felhivatunk. Azt ugyanis, ha ka-
matreductio történnék, teljes lehetetlenség volna 
tőlök kívánni, hogy azon esetben a praecipuumban 
is nagy mérvben részesüljenek. Mert ó'k, a kik két 
milliárdnak kamataival fognának bizonyára vesz
teni, nem vállalnának többé — nem is vállalhatná
nak—akkora összeget a kamatreductio után,miután 
többé reményök nem lehetne ahhoz, hogy a ka
matszelvények adóját magasabbra téve, magokon 
újra segíthetnek, miután kétféle reductiot egyszerre 
egy ország nem tehet. De azt hiszem, magunknak 
sem lenne hasznunk a reductioból: mert a reduc
tiot örökké a hitelvesztés szokta követni. Hosszas 
idő kívántatik még arra, hogy Európa elismerje, 
hogy ámbár kapcsolt rész vagyunk az osztrák 
birodalomban, mégis mi önállók, függetlenek va
gyunk ; és igy azon hitelvesztés, melyben Ausztria 
vagy a német-szláv tartományok részesülnének, 
reánk is befolyással volna: mely körülmény ránk 
nézve, kiknek épen jelenleg hitelre van szüksé
günk, bizony igen súlyos csapás volna. De nem is 
képzelem, nem is értem, hogy ezen reductio hogy 
jött itt szőnyegre e házban. Mert azt hiszem, sőt 
meg vagyok győződve, hogy a t. követ ur nem 
kivánja, hogy a mi kormányunk elegyedjék a re-
ductioba, azt sem kivánja, hogy az országgyűlés 
hozzon oly határozatot, mely szerint e tör
vényjavaslatnak tárgyalása és az a feletti vitatko
zás addig elhalasztassék, inig a reductio meg nem 
történik: mert ha ezt tennők, akkor az államadós
ságot ránk nézve jogilag kötelezőnek ismernők 
el. De ha jogunk volna is a kamatreductiohoz, 
nem tehetnők ezt: mert, az én belátásom szerint, 
csakis oly reductio létesülhetne, mely midőn le
szállítja a kamatokat, egyszersmind azt is kijelenti, 
hogy a kinek nem tetszik a leszállított kamat, an
nak a tőkét fizetjük ki. Ez azonban az örökös 
tartományoknak se hatalmokban, se tehetsé
gükben nem áll. (Helyeslés a jobb oldalon.) É n 
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tehát valóban nem értem, hogy mi hasznunk lenne 
nekünk jelenleg a kamatreduetioból: mert ne té-
veszszük össze a reductiot a devalvatioval. Ha de-
valvatioról volna szó, akkor meglehetne, hogy 
idővel majd kevesebb tőkét kellene fizetnünk; de 
miután csak kamatleszállításról van szó, nekünk 
a tőkét egykor egészen ki kell fizetni s igy nem is 
volna semmi hasznunk az egészben; de nem is 
kívánhatjuk tőlök a reductiot, mert azon alap, me
lyen ezen reductio létrejött, t. i. a februári pátens
nek 16 §. megszűnt. Azután a kormánynak nincs 
joga ahhoz, hogy önmaga hozzon be reductiot, 
hanem a német-szláv tartományok reichsrathjának 
kellene a reductio kérdését eldönteni. S kérdem, 
mi haszna volna ebben Magyarországnak ? A tőke
birtokosok ugyanis tudván, hogy nálunk kamat-
reductio fog bejőni, capitalisaikat vagy állampa
pírjaikat épen Magyarországon kívánnák és igye
keznének bekebeleztetni. Ez pedig, ha meggondol
juk, Magyarországnak igen könnyen legnagyobb 
kárára lehetne. 

Áttérek most azon indítványra, melyben a t. 
követ ur azt kívánja, hogy előbb a budgetnek leg
alább kivonata terjesztessék a ház elé. Én azt 
hiszem, hogy a budgetet most kérni egy részről 
nem ezélirányos, de más részről szinte lehetetlen. 
Ez eljárás ezélszerüségéről nem akarok bővebben 
szólni; csak annyit legyen szabad megemlítenem, 
hogy ha a pénzügyminiszter a jövőre vonatkozó 
budgetet kéiryszerülne előterjeszteni, véleményem 
szerint a jövedelemre nézve önmagunk kárát fog
nék okozni. De ily budgetnek előterjesztése le
hetetlen is. Az indítvány ugyanis azt kívánja, hogy 
előre lássuk külügyi és saját állami kiadásainkat. 
Már kérem, nem tudom, hogy a külügyi kiadásokat 
miként lehet csak megközelítőleg is meghatározni, 
midőn azt sem tudjuk, hogy ezen kiadások meny
nyit fognak tenni, holott csakis ezen törvénynek 
elfogadása és szentesítése után fog kijönni az, hogy 
külügyi kiadásaink mennyire fognak rúgni. De a 
bevételeket sem lehet biztosan meghatározni, meri; 
a bevételek épen ezen törvénynél fogva változni 
fognak. Oly jövedelmi ágak fognak ugyanis létre 
jőni, melyek eddig központi bevételek voltak. 
Ilyenek a vasutak, ilyen az úrbéri papirosszel
vényeknek adója, ilyen több activ capitalisok-
nak bevétele, melyeknek összegét jelenleg még 
meghatározni nem lehet. Meg vagyok győződve, 
ha végig nézzük azon számításokat, melyeket a 
kormány elénk terjesztett; ha végig nézzük azon 
hat évi kimutatást: valóban nem hiszem, hogy de
ficitünk nagy lenne, mert ha a tényleges bevételek
hez hozzáadjuk a még remélt és várt bevételeket, 
levonván azokból a bel és központi kiadásokat, 
mindig marad annyi, mennyivel magunkra vállalt 
kötelezettségeinknek eleget tehetünk, és ki fogjuk 

mutathatni az évvégével, hogy kevesebbel tudunk 
kormányozni, mint kormányoztak előbbi minisz
tereink, s bizonyosak lehetünk, hogy deficitünk 
nem fog lenni, természetes, normális idők felvé
telével. 

Nem kívánok ezen tárgyról bővebben szó
lani ; csak arra kívánok még néhány megjegyzést 
tenni, hogy többek által azzal vádoltatunk, hogy mi 
az államadósságot csakis sympathiából, sentimen-
talismusból s még udvarlási hajlamból is vállal
tuk el. Erre leginkább s legtisztábban megfelelt 
épen Debreczen városának t. követe, ki általam 
már emiitett beszédében azt mondja: „Nemutasít
hatjuk vissza — t. i. az adósságokban való része
sülést — mert Európa többi államainak érdekei, 
ezen adósságokban fekvő vagyonuk folytán, azok 
sorsa által oly közelről érintetnek, hogy ha Ma
gyarország kész nem lenne megtenni azt, ami t 
azok érdekében megtehet, mindezen államokat 
ellenségünkké tenné." Ha ezen államokat ellensé
günkké tennők, természetesen még inkább ellen
ségeinkké tennők a német-szláv tartományokat; s 
kérdem, ily ellenségektől körülvéve, anyagi elő
menetelünket elő fognók-e segíteni"? nem fogna-e 
Magyarország anyagi előmenetelében hátrama
radni, s nemhogy gazdagodni, hanem évről évre 
szegényedni ? 

Csak azon egyre hívom fel a ház figyelmét, 
gondolják meg — miután épen a túlsó oldalon em
líttetett — elkövétkezhetik egy európai háború; és 
ha ezen időszak be fog következni, s ha az egyez
mény nem fog létesülhetni : minden bizonynyaí, 
vagy hihetőleg a monarchiának föíoszlása fog be
következni. S ha ezen, legalább az én meggyőző
désem szerint szerencsétlen időszak bekövetkeznék, 
majd akkor, hogy ha az államadósságokkal nem 
leszünk tisztában, s ha egy hatalmasabb fogja 
nekünk elrendelni és dictálni, mily adóssági ösz-
szeget vállaljunk magunkra: nem leszünk-e kény
telenek nagyobb összeget elvállalni, mint jelenben 
elvállalunk ? 

Mindezeknél fogva, miután az összeget mél
tányosnak tartom; miután meg vagyok győződve, 
hogy e törvényjavaslat uj terheket vagy épen de
ficitet nem fog hozni az országra: én a törvényja
vaslatot a részletes vita alapjául elfogadom. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

G h y c z y K á l m á n ; T. ház! Mindenekelőtt 
ki kell jelentenem, hogy Tisza Kálmán barátom
nak indítványát egész terjedelmében elfogadom. 
Részemről is azt tartom azon egyedül biztos útnak, 
a melyet a fenforgó kérdésre nézve, a tanácskozás 
jelen stádiumában követhetünk. 

T. barátom indítványát oly alaposan, oly ki-
meritőleg indokolta, és az ellene felhozottak több 
elvbarátom által oly részletesen czáfoltattak, misze-
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rint nem volt szándékom az átalános vitában, a vitá
nak ezen részében részt venni. Én a tárgynak egy 
másik oldalát óhajtanám megvilágítani, a melyet 
szintén figyelembe veendőnek tartok. Nem állha
tom mindazáltal meg, hogy azokra nézve, a miket 
az igen t. vallás-és közoktatási miniszter ur előter
jesztett, egy pár szóval megjegyzést ne tegyek. 

Helyesen jegyezte meg, hogy a szabadság és 
függetlenség relatív fogalom. Ily relatív fogalmak
nak borderejéröl azoknak, a kiknek ezen relatív 
fogalmaik különbözők, nehéz vitatkozni. 0 egyéb
iránt a mostani állapotokat összehasonlította a 48-
diki állapottal, s kérdést nem szenved, hogy e te
kintetben nagy előhaladásnak örvendünk. A kér
dés azonban, a dolog praktikus oldalát felvéve, a 
jelen esetben, melyben leginkább anyagi érdekek
ről van szó, nézetem szerint abban áll, hogy va
jon a dolgok uj fordulatában a kormánynak s az 
országgyűlésnek lesz-e annyi függetlensége, hogy 
anyagi állapotaink fejlesztését hazánk érdekében 
önállóla"-, kellően eszközölhesse. Nem merek, vak-
meró'ség is volna, a törvényhozási intézkedések
nek jövendő minden következményeiről ítélni; de 
részemről nem tagadhatom, hogy ha figyelembe 
veszem azokat, a mik a delegatiokra utasíttattak, 
és más részről különösen figyelembe veszem, hogy 
nemzetgazdasági factoraink iránti intézkedések
ben, a ház által nem sokára tárgyalandó kereske
delmi törvényjavaslat szerint intézkedéseink meny
nyire vannak mások hozzájárulásától függővé té
ve : megvallom, nem lehet legalább kétséget nem 
táplálnom az iránt, hogy a magyar kormány, és 
törvényhozás képesek legyenek anyagi érdekein
ket ugy fejleszteni, miként azt felvállalandó terhe-
ink nagysága kívánja. 

A t. cultusminiszter ur ismételve előhozta azt, 
mivel már több nap óta fény égettetünk, hogy t. i. 
ha ezen törvényjavaslatot, ugy a mint áll, el nem 
fogadjuk, meghiúsul a kiegyezés, és bekövetkezik 
a vizözön, mely mindent elsodor. T. ház! Elisme
rem, hogy a monarchia fenállása, szilárd fenállása 
Magyarországnak is érdekében van, de érdekében 
van 0 felsége többi országainak és a felséges dy-
nastiának is; e helyzet előnyeit nem szabad túlbe
csülnünk, de ignorálnunk sem szabad. A monar
chia lételét semmi sem veszélyezteti inkább, mint 
pénzügyeink sülyedése, és e pénzügyi sülyedésnek 
fő oka az, hogy a monarchia népeinek terhei túl
ságosan nyomasztók. Azon politika, mely nem ke
vesbíti a népek terheit, öregbiti a monarchia fen-
állásának veszélyeit, s a monarhia szilárd fenállá-
sának egyik titka abban áll, hogy a népek terhei 
elviselhetőkké tétessenek. Ezt azon részben, mely 
reánk tartozik, Magyarországra nézve eszközölni 
czélja azon indítványnak, melyet mi pártolunk, s 
ezen indítvány ugy felfogva, a mint azt felfogni 

kell, valósággal a monarchia fenálláaának biztosí
tására van irányozva {Helyeslés balról.) Mit fognak 
tenni Ő felsége többi országai, miképen fognak in
tézkedni, az nem tartozik r ánk ; de én azt hiszem, 
hogy érdekeik a mieinkkel egyenlők; azt hiszem, 
ők is el fogják találni az utat, mely a monarchia 
fönállásának biztosítására szükséges, teljesíteni 
fogják az államhitelezők irányában nem mindazt, 
mit az absolut hatalom alkotmányellenes intézke
dése illetéktelenül megígért, hanem mind azt, mit 
az igazság, méltányosság szorosan követel, s ez 
utón ők is eszközlendik, a mi a monarchia fentar-
tására szintén szükséges, hogy az ő országaik né
peinek terhei is elviselhetők legyenek. II3- kie-
gyezkedés létesitése csak az absolutismus marad
ványainak nincs érdekében, mert azoknak érde
kében van, hogy teljes mérvben fentartassék azon 
kötelezések érvénye, melyeket ők a népek terhére, 
közgazdaságilag okszerűtlenül, pénzügyileg hibá
san, és jogilag illetéktelenül felhalmoztak. (He
lyeslés) 

Áttérek most azokra, miket a t. ház engedel
mével, a tárgy érdemére nézve mondani akarok. 
Felszólalásra két ok indít. 

E g y részről ugyanis naponkint mindinkább 
élénkebben viszhangzik alajtántuli vidékekről azon 
alaptalan panasz, hogy azon pénzügyi kiegyezke-
dés, mely az előttünk fekvő törvényjavaslatban 
foglaltatik, Magyarországra nézve felette előnyös. 
ő felsége többi országaira nézve pedig igazságta
lanul káros és hátrányos: sőt már az is mondatott, 
hogy az államadósságoknak egy része Magyaror
szág érdekében vétetett fel. Én időszerűnek tartom 
ezen helytelen panasznak alaptalanságait lehetősé
gig kimutatni. 

Más részről egy igen tisztelt szónok a ház túlsó 
oldalán ezen tanácskozásnak megkezdésével meg
emlékezvén a Bécsben működött országos küldött
ség tanácskozásában részvételemről, többek közt 
— a miknek, mint a dolgok fejleményei által már 
meghaladottaknak, czáfolatába nem bocsátkozom 
— azon állításának támogatására, hogy az állam
adósságoknak zűrzavarában meg nem határozha
tó , hogy mi az, a mi Magyarországot azok
ból nem illeti, rám, mint arra hivatkozott, ki ha
sonlóképen nem tudtam positiv eredményre jutni 
arra nézve, hogy a létező államadósságokból eny-
nyi és ennyi milliók Magyarországot nem illetik. 
E nézet nem az, a melyet magaménak ismerek, 
ismertem mindig, s minden alkalommal nyilváni-
tottam. 

Igaz, hogy ily fontos kérdésnek eldöntésénél 
egyátalában semmi nyomatékkal sem birhat az, 
hogy én arra nézve miképen vélekedem; de hall
gatással el nem fogadhatom a t. ház színe előtt a 
felelősséget a nekem tulajdonított oly állításért, 
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mely nem az én véleményemet fejezi k i : köteles
ségemnek tartom azért a t. szónok által megemlí
tett kérdésre nézve nézeteimet előterjesztem. 

Ezen két okból szándékom — mellőzve áta-
lában mindazon közjogi érveket, melyeket az ál
lamadósságok kérdésére nézve érvényesithetünk 
— csekély tehetségem szerint kimutatni, hogy 
Magyarországot, még azon esetben is, ha minden 
tekintetben egy állam lenne ő felsége többi orszá
gaival, ha azokat az államadósságokat illetőleg in 
solidum lenne kötelezve, ezen államadósságból, 
csupán az átalános természeti igazságnál és 
méltányosságnál fogva, azon összegnél, mely a 
törvényjavaslatban elvállaltatik, jóval kevesebb 
illetné; és e közben, azok folytán, miket Vá-
rady és Detrich képviselő urak megemlítet
tek, igyekezni fogok tájékozást szerezni arra 
nézve i s , hogy nézetem szerint melyek azon ösz-
szegek, melyek a dolog természete szerint Magyar
országot az államadoságokból nem illetik, s hogy 
azok miképen és mely utón nyomozhatok és ha
tározhatók meg. Midőn ezt teszem, mindenekelőtt 
ki kell jelentenem, hogy azon esetre, ha a ház t 
barátom Tisza Kálmán indítványát elfogadná, és 
annak folytán az államadósságok után elvállalan
dó évi járulék összegét csak a nemzetnek anyagi 
tehetségéhez mérve határozná meg, részemről kész 
vagyok elállni azon követelésektől, melyek az ál
talam előadandók folytán ő felsége többi országai 
irányában formálhatók lennének, mert a megalko
tott törvényt őszintén akarom teljesíteni, s a mire 
nézve biztos megnyugvással mondhatom, hogy a 
nemzet, megromlása nélkül, elbírja, azon ezélra, a 
melyre törvény rendeli, teljes készséggel felaján-
landónak tartom. Azon esetre pedig, ha a tisztelt 
ház Tisza Kálmán indítványát el nem fogadná, és 
az államadósságok után elvállalandó évi járulék 
összegének meghatározásába mindemellett bocsát
kozni kívánna, az előadandók által arra kivánom 
figyelmeztetni, hogy ez esetben, az oly fontos 
tárgyban szükséges óvatosság ellen nem csak az 
által fog vétetni, hogy kellőleg nem vizsgálja meg 
a nemzet anyagi erejének mértékét, hanem az ál
tal is, hogy kellőleg nem vizsgálja meg a nemze
tet megillető igényeket. 

Azok előtt, a kik tagjai voltak az országos 
küldöttségnek, nen igen sok uj lesz abban, a mit 
mondani fogok, és ha ez alkalommal ismét számokra 
leszek kénytelen hivatkozni, és ismét azoknak 
visszatetszésével találkozom, a kik a pénzügyek
ben a számítást szükségesnek nem vélik: sajnálom, 
de nem tehetnek róla, hogy a pénzügykezelésben 
az eredmény számokból áll, és számokkal legegy
szerűbben és legbiztosabban kifejezhető. 

Azon állításomnak igazolására, hogy a ma
gyar korona országait, eltekintve a közjogi szem

pontból, csupán az átalános természetes igazság-
és méltányosságnál fogva is kevesebb illeti az ál
lamadósságokból annál, a mit az előttünk fekvő 
törvényjavaslat elfogad, azon kétségtelen elvre hi
vatkozom, hogy ugyanazon egy államban is az 
állampolgárok között a közterhek tehetségök és 
adóképességök mértéke szerint osztandók fel. 

Ez ellen fel nem hozható a paritás elve, mint 
e házban is már felemlitve volt, mert a paritás, 
melyet Magyarország részére követelünk, közjogi 
viszonyainkban, állami önállásunkon és független
ségünkön alapszik. Azon jog ez, mely az államban 
minden szabad embert, akár szegény, akár gazdag 
legyen, más szabad emberrel szemben megillet s 
az államok között egy önálló államot egy másik 
önálló állam irányában megillet; elidegenithetlen 
emberi és nemzeti jog ez, mely krajczárok és forin
tok szerint nem mérethetik, (Éljenzés és helyeslés a 
bal oldalon) mely a vagyonnak, az anyagi tehetség
nek fokozatai szerintnem mérlegeltethetik : mert 
akkor a világon nem léteznék jog, hanem csak a 
pénz és hatalom önkénye. 

Magyarország adóképességét ő felsége többi 
országai irányában a 3 0 % —70°/0 arányszám fe
jezi ki, a melye házban a közösügyi költségekará
nyára nézve tárgyalt törvényjavaslat által elfogad
tatott ; én ezt Magyarországra nézve súlyosnak tar
tom ; de hogy az Magyarország adóképessége mér
tékén alul nem áll, arra nézve minden kifogás fö
lött álló bizonyosságra hivatkozhatom: a birodalmi 
tanács küldöttségére, mely ezen arányt annak, mit 
Magyarország eddig teljesített, a létező tényállás
nak körülbelül megfelelőnek nyilvánította. 

Az adóképesség levén a közterhek felosztásá
nak kulcsa, az államadóssági terhek is a szerint 
osztandók, a hol a közjogi igények mást nem kö
vetelnek; s a megosztás némi módosítással, melyet 
mindjárt felvilágositandok, igy is történt: jelesül 
128 millióra volt számítva az évi kamat szükséglete, 
ebből 6 milló levonatott az államkötvények kama
taira eső jövedelemadó fejében, a megmaradt 122 
millió forintból 25 millió leszámittatott a birodalmi 
tanácsban képviselt országok előzetes terhéül, s a 
megmaradt 97 millió 3 0 : 70 arány szerint osztatott 
fel, és e számítás adja az összeget, mely e törvény
javaslatban foglaltatik. 

Kérdés tehát, hogy mi az az előzetes teher, 
mely a birodalmi tanácsban képviselt országok ré
széről vállaltatik ? 

Ezen előzetes teher alapját képezik, az igen 
t. pénzügyminiszter ur azon előterjesztése szerint, 
melyet az országos küldöttség előtt tett és mely 
az országos küldöttség irományai között olvasható, 
azon nevezetes adóssági tételek, melyek a birodal
mi tanácsban képviselt országok magán tartozá
sai és illetéktelenül vannak az államadósságok kö-
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zé sorozva; másodszor azon nevezetes beruházások, 
melyek a közös háztartás alatt az örökös tartomá
nyok részére tétettek, a nélkül, hogy Magyarorszá
gon hasonlók eszközöltettek volna. 

Huszonöt millió nevezetes összeg, és ha ez ké
pezné valóban az előzetes terhét a birodalmi tanács
ban képviselt országoknak, évi járulékunk nagysága 
ellen nem panaszkodhatnánk. De a dolog nem igy 
van ; ezen 25 millióban őfelsége többi tartományai
nak saját illetménye is benne van, mely a 25 mil
liót a 3 0 : 70 arány szerint felosztva 17,500,000 
forintot tesz, mely egyenesen ö* felsége többi or
szágainak saját illetménye; az előzetes teher tehát, 
mely 6' felsége többi országai által elvállaltatott, 
csak 7.500,000 ftot tesz; és ez sem értethetik név 
szerinti értékben: mert ugyanazon jelentésében az 
igen t. pénzügyminiszter urnák az is foglaltatik, 
hogy a minisztérium maga is a közösügyi arány 
számot Magyarországra nézve 28-ban óhajtotta 
volna megállapittatni, de kénytelen volt elfogadni 
a 30-as arányszámot azért, mert a birodalmi tanács
ban képviselt országok részéről ezen 7.500,000 
forint előzetes teher csak azon határozott feltétel 
alatt fogadtatott el, hogy a közösügyi költségeket 
illetőleg Magyarország arányszáma 30 legyen. 

Ezen előzetes teher miatt tehát e szerint éven-
kint 2 pcttel növekedett közösügyi járulékunk, és 
e 2 pct Trefort Ágoston barátunk minapi számítása 
szerint béke idején mintegy 1 millió 600,000 ftot 
tesz, háború idején sokkal többre fog menni; bé
kés és háborús éveket összevéve tehát, azt vélem, 
nem mondok sokat, ha állítom, hogy mintegy 2 
milliónyi összeg legalább az, a melylyel közösügyi 
illetményünk az előzetes teher miatt növekedett, s 
a mely e szerint levonandó azon 7,000,000 ft. ösz-
szegből, melyet a birodalmi tanácsban képviselt or
szágok előzetesen vállaltak, és igy talán csak 
5,5000,000 forint évi teher az, mi az örökös tar
tományok által valóságosan vállalt előzetes teher 
gyanánt tekintendő. De én ettől eltekintek, azon 
7 millió 500,000 ftot mint valóságos előzetes ter
het tekintem, mint oly évi terhet, mely 150 millió 
államadóssági tőkének megfelel; mind a mellett 
azt állítom, hogy a közjogi érvektől eltekintve, csu
pán az igazság és méltányosság alapján Magyar
ország jogosítva van a birodalmi tanácsban képvi
selt országoktól ennél nagyobb előzetes teher el
vállalását igényelni. 

Mielőtt ezt tüzetesebben fejtegetném, meg kell 
előzőleg jegyeznem, hogy a monarchiának már 
József császár trónra lépte idejében 283 millió ál
lamadóssága volt, és 1782-től fogva egész mosta
náig, az 1817-ki esztendőt esetleg kivéve, a monar
chia háztartása, fájdalom, mindig deficittel végző
dött, melynek fedezésére folyton folyvást uj és uj 
adósságok voltak felveendők. 

Meg kell tovább jegyeznem, hogy mindezen 
régi adósságok azokkal együtt, melyek a franczia 
háború alatt felhalmozódtak, a jelenlegi adósságok 
lajstromában, más nevek alatt és más czimek alatt 
ugyan, de léteznek, mert a régi kötvények vissza-
váltattak ugyan és megsemmisíttettek, de uj állam
kötvényekkel cseréltettek fel, s ez két módon tör-
téntj: egy részről az államkötvények nagy része 
bizonyos seriesekre osztatván fel, ezekből évenkint 
több series, melyek mindegyikében egy millió 
frtnyi tökeösszeg volt, sorshúzás utján kihúzatott, 
s az ekképen kihúzott seriesekben foglalt régi köt
vények uj, teljes értékű, conventionalis pénzben 
kamatozó államkötvényekkel cseréltettek fel; más 
részről számos évek lefolyása alatt bizonyos, kö
rülbelül 5 millió összeg forintnyi régi tőkeösszeg 
a börzén készpénzzel, de a folytonos deficites évek
ben mindig uj kölcsön utján előkerített készpénzzel 
megvétetett. 

Meg kell harmadszor még jegyeznem, hogy a 
birodalmi tanácsban képviselt országoknak ma
gán pénzügye régi időktől fogva folyton egye
sítve volt a monarchia összes pénzügyeivel, a 
monarchia központi pénztárából fedeztettek a bi
rodalmi tanácsban képviselt országoknak összes 
közigazgatási költségei, az állami igazságszolgál
tatás költsége, mindazon kiadások, melyek az örö
kös tartományokban a vallási, oktatási és jótékony 
intézetek szükségleteire ezen intézetek saját neve
zetes alapján felül tétettek s mindazon javítások 
és beruházások , melyek a birodalmi tanácsban 
képviselt országokban vaspályákban, utakban, víz-
szabályozásokban, középületekben és más effélék
ben tétettek ; a magyar korona országainak pénz
ügye ellenben a monarchia központi pénzügyeitől 
1850-ig annyiban el volt különítve, hogy a magyar 
korona országaira nézve a monarchia központi 
pénztárában csak az vétetett bevételül, mi azon 
országok részéről oda valósággal beszolgáltatott, s 
a magyar korona országaiban 1850-ig semmi, 
tudtomra legalább semmi beruhuzás nem tétetett. 

Ezeket előre bocsátván, a következőket bátor
kodom a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Először is azon tőkék, melyek mint az örö
kös tartomány ok tar tományi adósságai illetéktelenül 
kevertettck a monarchia államadóssági lajstromá
ba, mintegy 60 — 70 millióra terjednek. Állanak 
ezek a földtehermentesitési kötvényeinknek meg
felelő, úgynevezett laudemial, daz, és bizonyos 
fogyasztási járulékok beváltása fejében kiadott 
kötvényekből, az örökös tartományok rendéinek 
házi, kincstári adósságaiból, Bajorországnak bizo
nyos kerületek átengedéséért évenkint fizettetni 
szokott összegből, sőt még némely magánosok
nak és morális testületeknek évenkint tett fize
tésekből is. 
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Megengedem, hogy az általain emiitett ösz-
szegben foglaltatnak talán oly adósságok is, melyek 
kezdetben tartományi adósságok lévén, utóbb 
államadósságokká lehettek ; de az e rovatba tar
tozó adósságoknak egész összege az általam em
iitett sorshúzások és börzebeváltás utján évről 
évre részenkint beváltatott és uj államkötelezvé
nyekkel cseréltetett fel, ugy. hogy az ezen sorba 
tartozó államadósságok valóságos összege csak 
eredetüknek felderítésével határozható meg. 

Emiitettem, hogy József császár trónra lép
tekor már 283 millió államadósság volt; ezen ösz-
szeg egy része, mint nekem legalább látszik, visz-
szavezethető még azon időszakra, midőn az örökös 
tartományok több osztrák fejedelmek között fel 
voltak osztva; nagy része annak a pragmatica 
sanctio keletkeztet megelőzi; mindenesetre pedig 
ezen adósságoknak eredete azon időre esik vissza, 
midőn a római császárság még teljes fényében 
fenállott és hatalmát minden alatta álló tartomá
nyokra kiterjesztette, a magyar pénzügy pedig a 
monarhia központi pénzügyeivel azon összekötte
tésben sem állott, mely később keletkezett. 

Én azt hiszem, hogy midőn ezen adósságok 
köttettek, alig jutott valakinek eszébe, hogy még 
megtörténhetik, miszerint Magyarország ezekben 
még valaha részt is vehessen. Én megvallom, ré
szemről kétségesnek tartom, vajon ezen adósságok 
azok közé számithatók-e, melyekben a részvételt 
ő felsége többi országai Magyarországtól a mél
tányosság alapján követelhetik. 

Vasutakra, t. ház, az 1840-es évek óta a mo
narchiában 268 millió költetett, a mint ezt szám 
szerint ki lehet mutatni. Lehúzván ezen összegből 
a lombard-velenczei vasutakra eső 41 milliót és a 
pozsony-szegedi vasútra eső 36 milliót, mert ezek 
annyiba kerültek, 191 millió frt marad, mi a biro
dalmi tanácsban képviselt országok vasutaira for
díttatott. Ezen összegnek egy része, az igaz, vissza
került ismét az által, hogy az állam által épitett 
vagy megvett vasutak utóbb eladattak. De én 
részemről tudva azt, hogy mily nyomott áron 
történtek ezen eladások, azt hiszem, hogy legalább 
100 millióra tehető azon összeg, melylyel a biro
dalmi tanácsban képviselt országok vaspályáira 
több adatott k i , mint a magyar korona országai 
részére. Ezen ö:szeg — mint kölcsön vett pénzből 
került — a létező államadósságok lajstromában 
most is szerepel, és miután alpári kölcsön nem volt 
kapható, bizonyosan nagyobb összegben szerepel, 
mint a mennyi azon összegnek név szerinti érté
ke lesz. 

A birodalmi tanácsban képviselt országok, 
jelesül az osztrák örökös tartományok, tagjai vol
tak a német szövetségnek. Mint ilyenek, oda bi
zonyos fizetéseket tartoztak évenkint tenni. Ezen 

fizetések az 1860, 61 , 64. esztendők átlaga szerint 
évenkint mintegy 500 ezer ftot tettek, a sehleswig-
holsteini, húsz milliónál többe került expeditio 
költségeit nem emlitve: ezen 500 ezer frt évenkint 
számitva, addig mig a német szövetség fenállott, 
25 millió ftot tesz. 

Az állandó kataster, mely a földadó biztos 
felosztását tárgyazza, és ha jól eszközöltetik, nagy 
beruházás, az örökös tartományokban 1817-től 
fogva 1850-ig 20 millió forintnál többe került. 

Nagyban mozdította elő az örökös tartomá
nyoknak anyagi jóllétét közlekedési eszközeik töké
letes állapota. Ezekre évenkint és igen helyesen a 
biroaalmi tanácsban képviselt országokban nagy 
összegek költettek. Velenczét és Lombardiát nem 
számitva, de leszámítva azon összegeket, a melyek 
az uti és vizi vámokból évenkint nevezetesen be
vétettek, az 1845—46, 47, 48. esztendők átlaga 
szerint a központi pénztárból évenkint mintegy 
4,600,000 frt költetett, mi több évekkel sokszo
rozva szintén nevezetes összeget ad ki. Magyar
országban ezen idő alatt 1850-ig hasonló czélokra 
a monarchia központi pénztárából semmi sem for
díttatott, és Magyarország saját állami pénztárából 
is csak azon csekély összeg fordíttatott, mely a só 
felemelt árában mintegy 200,000 forintot tett tán 
évenkint. 

Hasonlókép igen nagy javításnak tekintem, s 
ugy nézem, mint a nemzetek szellemi élete fejlő
désének egyik fő eszközét, mely az országok anya
gi állapotának javulását is eredményezi, a val
lás- és közoktatás ügyét : erre, a vallási, közoktatási 
és jótékony intézetekre ő felsége többi országaiban 
azoknak nevezetes alapjain kivül évenkint, s igen 
helyesen, nagy kiadások tétettek. 

Tehát az általam már emiitett 1845 — 1848. 
években az emiitett alapok jövedelmén felül éven
kint a központi pénztárból 1.400,000 adatott ki, 
1850 óta pedig a mint az 1860 — 1865-ig készített 
és mindent, képviselő ur kezénél levő zár számlából 
kiszámítható, a birodalmi tanácsban képviselt orszá
gokban évenkint 4.029.000 ft költetett e czélra. 
1850 óta történtek e czélra kiadások Magyaror
szágban is, de az emiitett összeghez mérve pará
nyi mértékben. 

A közigazgatási költségek, a monarchiában 
régóta divatozó bureaukratikus rendszernek évről 
évre növekvő kiél égith étlen igényei szerint évenkint 
nagy sommákat nyeltek el, és valóban tanulságos 
tanulmányozni azt, hogy a monarchia polgári köz
igazgatásának költségei évről évre mily csodás 
mértékben növekedtek. Meg kell azonban itt je
gyeznem, hogy. félre ne értessem, hogy a polgári 
közigazgatási költségek alatt e helyen annak min
den ágait, az igazságszolgáltatás és pénzügyi keze
lés költségeit, valamint mindazon javítások és be-
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ruházások költségeit is értem, melyeket fülebb 
emiitettem. 

1751-ben 33 millió hadügyi kiadással szem
ben a polgári közigazgatásra 18 millió ft fordítta
tott. A mint József császár centralisla kísérle
teit megkezdette, a közigazgatási költség nyomban 
28 — 29 mihió ftra rúgott fel. 1790-ben megszűn
vén a centralista kisérjetek, ismét 23 millióra 
szállt vissza: événkint növekedvén azonban, 1816-
ban már 47 millión felül állt; a 30 as években 50 
milliót baladott meg; a 40-es években 00—70 
millión felül rúgott; 1847-ben 94 milliót tett. A 
hadügyi kiadásokat több években, 1837—1848-ig. 
rendesen több millióval felülmulta. 

1850 óta mi történt e tekintetben? Erre 
nézve csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy 
1852-től 1858-ig, tehát hét év alatt, a katonai 
kiadás, és akkor volt a krimi háború is. 991 
milliót tett; a polgári közigazgatás költsége ezer 
milliót meghaladott : événkint 142 milliónál töb
bet tett, és ez összegben még az adóbehajtásra 
fordított tetemes összegek, nettó budgetek lévén, 
azon időben nem voltak beszámítva. 

Ennélfogva, t. ház ! azt merem állítani, hogy 
a monarchiában megöröködött deficiteknek, és az 
ezek folytán folytonosan szükségelt uj állam
adósságoknak három fő forrása volt : az egyik 
a hadügy és hadviselés költsége, a másik az évről 
évre öregbülő államadóssági teher, a harmadik a 
polgári közigazgatásra tett felesleges nagy kiadás. 
És íia valamely év mintegy normálisnak vétetik fel, 
p. o. az 1815 esztendői, mely a franczia háború és 
az 1816. illetőleg 1818-ban behozott uj financiális 
rendszer között áll, és évről évre az emiitett három 
főkiadási ágra tett költség külön felszámittatik és 
összebasonlittatik a normálisnak felvett évben 
ugyanazon kiadási ágakra tett hasonló költsé
gekkel, azután az ekkép kitűnő kiadási többletekre 
az azon évi deficit aránylag felosztatik : ki fog jönni 
számtanilag csalhatatlanul, hogy igen nagy. sok 
milliókra menő öszszegaz, mely Ausztriában a defi
citekből, következőleg az államadósságokból a pol
gári közigazgatás felesleges kiadásaira esik. 

A polgári közigazgatás költségeinek ezen 
szaporodása 1848-ig egészben. 1850 dik esztendő
től fogva nagyobb részben a birodalmi tanácsban 
képviselt országoknak esik terhéül : mertLombard-
Velencze kiadásait a politikai közigazgatásra nézve 
bőven fedezte, s csak a katonai kiadások voltak 
ottan az államnak nagy terhére; Magyarország 
pedig közigazgatási költségeit legnagyobb részben 
a.törvény hatóságoknak saját házi pénztárából fe
dezte az állami pénztár készleteinek igénybe vétele 
nélkül, s a mennyiben ezen költségek az- állam 
pénztárából fedeztettek is, a camaralét kivévén, 
melyről tudomásom nincs, Magyarországban a po-
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litikai közigazgatásnak költsége Mária Terézia 
ideiétől fogva statiouarius volt, mert ha jól tudom, 
a megyék tisztviselőinek fizetésein kiv ül még a ki
rályi euria bíráinak és a helytartótanács tagjainak 
fizetései még 1848 körül is ugyanazok voltak, a 
melyek Mária Terézia idejében systematisáltattak. 
(Mozgás.) 

Ha már most öszszeszámitom mindazokat, a 
miket előadtam, és tekintem, hogy mindezen ki
adások folyvást deficites években történtek, történ
tek akkor, midőn mindig uj és uj kölcsönöket kel
lett felvenni, tehát egy részben legalább ezen adós
ságokból tétettek: azt hiszem, hogy a valóságnál 
nem mondok többet, hanem talán kevesebbet, ha 
azt mondom, hogy ezen összegek, melyeket a bi
rodalmi tanácsban képviselt országok részint ugy, 
mint Őket sajátul illető magán adósságaikat, részint 
ugy. mint részökre tett javításoknak és beruházá
soknak költségeit, előzetes teherül elvállalni tar
toznak, sokkal többre számithatók, mint azon 150 
millió tőkeösszeg, melyet elvállaltak. 

Tudom, hogy ezek ellenében az mondatkatik, 
hogy mindez nem bizonyos, pontosan meghatáro
zott összegeket tartalmaz, s mindezek csak bizony
talan statistikai adatok, melyekre országos hatá
rozatot alapitani nem lehet. Igaz, t. ház, magán 
ember hivatalos adatokkal nem szolgálhat; ugy 
hiszem t. barátom, ki reám hivatkozott, sem köve
telheti, hogy egyes ember ily hivatalos adatokat 
összeállithasson; nem követelheti, hogy egyes em
ber ilv összeget szám szerint constatálhassoii; és ha 
tán az e munkát nem röstelné, ha ennek megfe
lelni képes volna is, még sem követelhetné, hogy 
a felelősséget is magára vállalja a kormány he
lyett , a mely ily nagy munkával együtt jár. 
Azonban az adatok, melyekre hivatkozom, nem 
hitelesség nélküliek: a cs.k. közp. statistikai bizott
ságnak közléseiből meritvék, melyeket az a vele 
rendesen közlött hivatalos adatok szerint évről évre 
közzétett. Ezen adatoknak eredetijei megvannak 
a maga helyén. Számos évek óta kétségtelenül lé
teznek az állam bevételei és kiadásai felől szám
adások : azok megtekinthetők, azokból kinyomoz
ható a létező államadósságok külön czimeiknek 
eredeti összege, azokból kiszámíthatók azon ösz-
szegek, melyek egy részről a birodalmi tanácsban 
képviselt országoknak, más részről, ha netalán el
vétve megtörtént volna, a magyar korona orszá
gainak javára, czéljaira. beruházásaira, az állam
adósságokból fordíttattak: de ezen számítást csak 
az annyi hivatalos erővel rendelkezhető kormány 
teheti. 

Elismerem, t .ház! hogy az adatoknak, melye
ket emiitettem, nincs annyi érvényök, hogy arra or
szágos határozat alapittassék ; de tekintve eredetű
ket és a szóban forgó összegeknek nagyságát, 
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annyi érvényök lehet, hogy a t. ház azon esetre, 
ha Tisza Kálmán indítványát elfogadhatónak nem 
véli, mielőtt az államadósságok után járó évi járu
lék összegének meghatározásába bocsátkoznék, hi
teles adatokból kellőkép nyomoztassa azon sokszor 
emiitett előzetes tehernek alapjait, hogy e szerint 
meggyőződést meríthessen arról, vajon e tekintet
ben megtörtént-e mind az, minek Magyarország ér
dekében az igazság és méltányosság alapján naeg 
kellett történni; hogy e szerint ezután az állama
dósság után elvállalandó évi járulék összegéről is 
nagyobb megnyugvással határozhasson. 

Bocsánatot kérek, ha untatom a t. házat; még 
néhány szóm van. (Halljuk!) 

Mondathatik ezek ellen, miket felhoztam, és 
sokszor mondatott is, hogy a birodalmi tanácsban 
képviselt országok mindezen kiadásokat nem csak 
okszerűen és helyesen, hanem jogosan is tették, és 
tehették saját adóikból, mert mind a mellett a mo
narchia központi szükségleteihez évenkint na
gyobb öszegekkel járultak, a magyar korona orszá
gainál ; és mondatott nem egyszer, hogy a monar
chia háztartásában támadt deficitnek fő forrása 
épen az, hogy a magyar korona országai részéről 
a központi szügségletekre kelleténél kevesebb szol
gáltatott be. 

Énnekem nincsenek az iránt adataim, hogy 
régi, hajdani években egy részről a magyar korona 
országai, más részről őfelsége többi országai részé
ről a központi államszükségleteknek fedezésére 
évenkint mi szolgáliatott be. 1845-ben azonban, 
midőn az örökös tartományok részéről 65 millió 
szállíttatott be, a magyar korona országai részéről, 
hozzá adván a katonai deperditák által leszolgált 
1 millió forintot, 19 millió fizettetett. 1846-ban az 
az örökös tartományok beszolgáltatása 63 milliót, 
a magyar korona országaié, a katonai deperditák 
terhének hozzá számításával, 21 milliót tett. 1848-
ban az örökös tartományok 64 milliót, a magyar 
korona országai, hozzászámítván a deperditák ál
tal fizetett 1 milliót, 20 milliót adtak. 

Feltűnő, hogy ezen években 5s a magyar koro
na országai körülbelül ugyanazon arányban járul
tak a központi szükségletek fedezéséhez, mint ké
sőbb azon hat évben, melyekre nézve a zárszá
madások kezeinkben vannak, az akkor létezett 
egységes kormányzat által adóképességeiknek ki
merítéséig járulni kényszerittettek; de a dolog igen 
természetes : mert habár a magyar korona országa
ínak állami bevétele készpénzben kevesebb volt, 
mint ő felsége többi országainak hasonló bevétele, 
de a saját számokra levont kiadásaik is sokkal ki
sebbek voltak, mint ő fjlsége többi országaínak 
hasonló kiadásai. 

Nem fogadhatom el azért kétségtelen tény 
gyanánt azt, hogy a magyar korona országai haj-
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dan aránylag kevesebbet szolgáltattak volna a mo
narchia központi szügségleteinek fedezésére, mint 
ő felsége többi országai. De ha megengedem is, 
hogy készpénzben, közvetlenül, aránylag a magyar 
korona országai kevesebbel járultak a monarchia 
központi szükségleteinek fedezéséhez, mint ő felsé-

| ge többi országai, közvetve mégis azokhoz nagyobb 
j mérvben járultak, mint megillette őket, azon vám-
, rendszer következtében, mely a monarchiában di-
I vatozott. (H'lyedís a bal oldalon.) 

Tudjuk, hogy a magyar korona országai ő 
! felsége többi országaival egy közös vámvonalban 
| voltak és vannak egybefoglalva; ezen vámrendszer 

által ugy, mint az hajdan kezeltetett, a magyar 
korona országai hermetice el voltak zárva a kül
föld gyártmányaitól. Ennek folytán a birodalmi 
tanácsban képviselt osszágok történeti okokból 
előbbre haladt iparüzleteik számára a magyar ko
rona országaiban kizárólagosan élvezett piaczczal, 
következőleg egyedárui előnyökkel bírtak. 

A külgyártmányoknak a magyar korona or
szágaiból kizárása, s a jelenkor fejlettebb közleke
dési eszközeinek nem léte miatt viszont a magyar 
nyers termények is ki voltak zárva a külföldi pi-
aczokról, ezeknek is egyedüli piaeza szintén az 
örökös tartományok voltak, s így ezen országoknak 
lakosai nyers terményeink megvételében is egyed
árui árakat szabtak. 

Ezen vámrendszer akasztotta meg fejlődésében 
a magyar korona országaiban a földmivelést, s 
tette a fejlettebb ipar egyedáruilag ápolt concurren-
tiájának természetes előnyei s a közbenső vámvo
nalnak e czélra irányzott részrehajló kezelése mel
lett lehetlenné a magyar iparnak felvirágzását. 
Ezen vámrendszer szegényitette ela magyar korona 
országait, csökkentette adóképességöket, míg el
lenben növelte a birodalmi tanácsban képviselt or
szágok iparát, következőleg földmivelésök felvi
rágzását, öregbítette adóképességöket, s lehetővé 
tette, hogy nagyobb készpénzbeli adózásaik mel
lett saját javukra nevezetes javításokat és beruhá
zásokat is tehessenek; s ha ők ezen javításokat 
nem a központi pénztár készletéből s a folytonosan 
deficites években néma felvett államkölcsönökből, 
hanem saját adójokbóí tették, tették az emiitett 
vámrendszer közvetítése mellett a magyar korona 
országai anyagi erejének saját adóképességöknek 
öregbítésére lett felemésztésével. (Felkiáltások : 
Igaz!) 

Hogy ez így történt, hogy a közös háztartás 
a birodalmi tanácsban képviselt országokra nézve 
hasznos, nem hátrányos, azt eléggé mutatja az 
eredmény, mely abból áll, hogy a közös háztar
tás ideje alatt, a birodalmi tanácsban képviselt 
országok anyagi erejökben folytonosan növeked-
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tek, míg a magyar korona országai mindinkább 
elszegényedtek. 

Tudom, hogy vannak más okok is, melyek, s 
nagy mértékben, akadályozák Magyarország anya
gi erejének fejlődését; ismerem fontosságukat, s 
nem becsülöm kevésre; de azon okok egyik leg-
főbbike mégis azon vámrendszer volt, mely amint 
nem egyszer nyíltan és hivatalosan kimondatott, 
egyenesen a birodalmi tanácsban képviselt orszá
gok előnyére hozatott be ; {Helyeslés) s ha megen
gedném is, a mit nem teszek, hogy a közös feje
delmet ezen vámrendszer behozatalára azon körül
mény kényszeritette, hogy a magyar korona or
szágainak részéről a monarchia központi pénztá
rába kevesebb készpénz szállíttatott, be, mint a 
mi váratott : azon kárt, melyet ezen kisebb mérvű 
fizetések a birodalmi tanácsban képviselt országok
nak netalán okoztak, bőven pótolták azon előnyök, 
melyek reájok az említett várnrenszerből háram 
lottak. 

Kétségtelen tény levén e szerint az,hogy 
a birodaln i tanácsban képviselt országokban a 
közös háztartás ideje alatt, melynek költségé
ben a magyar korona országai is, habár talán 
közvetve, de arány lag részt vettek, nevezetes 
beruházások és javítások történtek : igazságos, 
hogy most, midőn ezen közös háztartás meg
szűnik, midőn a közös háztartás tartama alatt 
óriásilag fölnevekedett adósságok terhének mél
tányos megosztásáról van szó, ezen adósságok
ból, a birodalmi tanácsban képviselt országok ja
vára tett javítások és beruházások költségei, azok
nak terhéül számitlassanak, kik azoknak birtoka 
ban maradnak ; mert különben az történnék, hogy 
midőn Magyarország a birodalmi tanácsban kép
viselt országok részére tett ezen javításokat és be
ruházásokat az e czélra fordított államadósságok ter-
hében való részvéttel előállítani maga is segítette: 
ugyanezen javításokat és beruházásokat, melyekre 
neki is szintén okvetlenül szüksége lesz, Magyar
ország jövőben saját költségén egyedül maga lesz 
kénytelen megtenni. 

Végre még csak egyet akarok említeni. Ha, j 

a mint már nem e helyen, hanem egy más tör
vényhozó testületben megtörtént, az 1848—49-iki 
egy éves hadjárat költségeire történnék hivatko
zás, erre én nem azon kérdéssel válaszolnék, hogy 
ki az oka e hadjáratnak; nem azt felelném, hogy 
az azon években történt adósságszaporodás nagy 
részben AZ olasz hadjáratnak terhére esik, s hogy, 
a mint köztudomású dolog, a magyar hadjárat 
költségei nagy részben a magyar államjövedel
mekre előre kiadott utalványokkal fedeztettek. Én 
e kérdésre azon másik kérdéssel válaszolok : hát 
azon 16 éves hadjárat költségeinek megfizetése 
kit illet, melyet a bécsi kormány, a jogvesztés el
méletét elfogadó birodalmi tanács utólagos jóvá
hagyása mellett, Magyarországnak nem csak al
kotmánya, hanem létele ellen, a magyar névnek 
és nemzetnek a föld színéről kiirtása végett, hadse
regének roppant száma emelése mellett, idegen 
hivatalnokok és szolgák légióinak, s az önkény 
minden eszközeinek igénybe vételével folytatott? 
(Éljenzé.-; a bal oldalon.) Ki fogja megtéríteni Ma
gyarországnak azon 18 esztendőt, mely államéle-
tébó'l kiszakittatott, és kiszakittatott akkor, midőn 
politikai és társadalmi átalakulása kezdetén a leg
élénkebb felvirágzásnak nézett elé ? ki és mi fogja 
pótolni a kárt, mely Magyarországnak anyagi és 
szellemi fejlődésének ezen erőszakos megakasztása 
által okoztatott? Azon 100 és 100 milliókra me
nő összegek pedig, melyekbe e törekvések kerül
tek, az államadóságok lajstromában mind benne 
vannak, és azok terkeíben Magyarország is részt 
vesz. Ha, t. ház, szükség lenne valaha arra, hogy 
computus tétessék Magyarország és ő felsége töb
bi országai között, én e computustól nem félnék : 
az Magyarországnak nem lenne kárára. 

Egyébiránt alázatos észrevételemet a t. ház 
becses figyelmébe ajánlván, kijelentem, hogy tisz
telt Tisza Kálmán barátom indítványát pártolom. 
{H sszasan tartó élénk éljenzés és taps a bal oldalon.) 

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

Az ülés végződik d. u. 2 '/4 órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatnak : Eperjes város kérvényei a kir. tábla fölosztása s a városok törvénykezési s rendészeti költsé
geinek megtérítése iránt; Dezső Ádámé a papi-tizedi veszteség kárpótlása iránt; Kása Sándor panasza Béldi György és Ferencz 
grófok ellen ; Altmarsn Farkas kérvénye a tokaji sörház bérbeadása iránt. Az államadóssági törvény átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért; később Andrdssy Gyula gr., 
Miké Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos^fogja vezetni; a szólani 
kívánók neveit Radies Ákos és Csengery Imre 
jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a decz li

kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Eperjes sz. királyi városa közönsé

ge a királyi táblának kerületenkinti fölosztását 
pártoló Pozsony városa kérését magáévá tévén, 
figyelembe vétetni kéri. 

Ugyancsak Eperjes sz. k. város közönsége 
a városok által viselt igazságszolgáltatási s köz
rendtartási költségeket az országos pénztárból meg
téríttetni kéri. 

Dezső Ádám földbirtokos Silingyán Aradme
gyében a papi tizedi veszteségének a földteher-
mentesitési alap igazgatósága helytelen s törvény
ellenes határozata folytán az 1848. XIII . t. ez. 
értelmében leendő kármentesítését kéri. 

Kosa Sándor felsőfehérmegyei bodolányi la
kos Béldi György és Ferencz grófok által okozott 
károsítását kárpótoltaim és sérelmeit orvosoltatni 
kéri. 

Altman Farkas, tokaji lakos, a tokaji uradal
mi sörház kéz alatti bérbeadását megszüntetni és 
azt nyilvános árverés utján újból kiadatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasitandók. 

Átmegyünk az államadóssági törvényjavaslat 
átalános tárgyalására. 

Percze l B é l a : Tisztelt ház! Azt hiszem, 
senki sincs eházban, ki Madarázz képviselő ur fi

gyelmeztetése nélkül is áthatva ne volna, vagy 
pedig szabadulni kívánna azon felelősségtől, me
lyet magára vállalt, midőn ezen törvényhozó tes
tület tagjává lett, s melyet bizonynyal a jelen pil
lanatban is egész teljességében érez, midőn egy 
ily életbevágó kérdés eldöntéséhez szavazatával 
j á ru l ; azonban midőn a tisztelt képviselő ur azt 
mondja, hogy hazafiúi kötelességének tartja indít
ványában ilyen, formájára nézve szerintem szokat 
lan figyelmeztetéssel előállani: meg lesz, remélem, 
nekem is engedve, hogy én meg felemlítsem azt, mi
szerint a hazafiúi kötetességek közé tartozik az is , 
hogy nem szabad a hazát és ennek jövőjét kocz-
ká- a kitenni; és hogy a kérdés ilykép : akarunk-e 
az államadósságokból elvállalni vagy sem ? hely
zetünk hu és lelkiismeretes feltüntetése mellett 
föl nem állitható. De fel nem állitható e kérdés 
ilykép még nem csak a magyar országgyűlésnek 
több ízben az államadósságra nézve tett nyilat
kozatánál fogva, de szentesitett törvényénél fogva 
sem. 

Az előttem szólottak közül többen aggodalom
mal mutattak az elvállalandó terhek súlyos nagy
ságára ; míg Debreczen városa egyik nagy érde
mű képviselője, mielőtt az államadósságból elfoga
dandó öszletre nézve nyilatkoznék, a költségvetést 
kívánja magának előterjesztetni, hogy ebből az 
iránt meríthessen meggyőződést, mely öszveg az, 
melyet hazánk elviselni képes lenne? 

Igaz, tisztelt ház! hogy súlyosak lennének az 
elvállalandó terhek; és igaz, hogy időre, valamint 
nem csekély erőfeszítésre lenne szükségünk, hogy 
azon terheket könnyen elviselhetőkké tegyük: s 
ezen okoknál fogva távol van tőlem, hogy az e 
részben nyilvánult aggodalmakat félreismerjem; 
de kérdem, vajon nem lennének-e még súlyosab
bak és így még nagyobb aggodalmat gerjesztők a 
kiegyezkedés meghiúsulásának következményei? 
Nem fosztatnánk-e ez által meg annak lehetőségé-
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tői is, hogy terheinken idővel s ön erőnkből köny-
nyitsünk? Már pedig én azon meggyőződésben 
vagyok, hogy az esetben, h előttünk fekvő tör
vényjavaslat lényegében el nem fogadtatnék, ha
zánk helyrehozhatlan kárára magát a kiegyenlí
tést lehetetlenitenők. 

Midőn e nagyfontosságú tárgy fölött határoz 
a t. ház, véleményem szerint nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy egy s azon néppel kell e kér
dést megoldani, mely népnek szövetségérelételünk 
fentartása czéljából is szükségünk van: a mint ezt 
igen tisztelt vallási és közoktatási miniszter ur is 
néhány nap előtt e házban tartott fényes szónok
latával megczáfolhatlan érvekkel bebizonyitá ; de 
ha már e népnek szövetsége nekünk szükséges, 
vajon helyesen cselekednénk-e, ha Debreczen vá
ros érdemes képviselője indítványa szerint járnánk 
el e tárgyban? Alig hiszem, hogy ez általeló'segi-
tenők azon szövetség létrejöttét; és ha létre jönne 
is, megszilárdulni nem fogna soha. 

De, tisztelt ház, az indítványozott eljárás által 
nem csak ujabb indokot szolgáltatnánk a Lajtán 
tul azoknak kezébe, kik a statusadósság kérdését 
a képviselő úréval hasonló szempontból fogják fel, 
a mi ismét a kiegyezést hiúsítaná meg-, a centralis
ták nem kis örömére , a mi pedig, tudom, a t. 
képviselő ur hiten ti óján kivül áll; de a kiegyez-
kedés is azon természetes jellegétől fosztatnék meg, 
a m i nélkül az tartósságot nem biztosit: tudniillik 
megszűnnék compromissum lenni. 

Azt monda még a t. képviselő ur, hogy a 
szőnyegen levő törvényjavaslat nem felel meg 
czéljának. En az ellenkezőt hiszem, miután meg 
vagyok győződve, hogy az gyökeresen meg fogja 
old ani azon kérdést, a mely minden eddig elviselt 
bajaink kútforrása volt, s ennélfogva teljesen 
megfelel czéljának. Mig ellenben kénytelen vagyok 
azon nézetemet előadni, mely szerint azt hiszem, 
hogy a t. képviselő ur indítványa nem fog meg
felelni czéljainak : mert se terheinken nem fog 
könnyíteni, se pedig az államadósság kérdését 
nem fogja megoldani; pedig hogy ezt megoldani 
kell, még világosabban fog előttünk állani, ha meg
gondoljuk, hogy e kérdésben nem csak Ausztriá
val, hanem a világ legnagyobb hatalmával, a pénz
világgal állunk szem közt. 

Minthogy azt, a mi e házban mondatott, a házon 
kivül is hallják, és kell is hogy hallják, helyén lá
tom még azon tévfogalmat érinteni, mintha a jelen 
törvényjavaslat elfogadása által eddig nem viselt 
terhek részesévé tétetnénk ; pedig tudjuk, uraim! 
nagyon is jól tudjuk, hogy eddig is járultunk a 
statusadósságokhoz, s így uj terhek behozataláról 
nincs szó. 

Ha pedig a mellőzhetlen tények kérlelhetlen 
hatalmánál fog-va azokat jövőre is viselni kényte-

lenittetünk, merítsünk belőle legalább annyi hasz
not, hogy azon öntudatra ébreszszen, melynél fog
va tőlünk és ezentúl egyedül tőlünk fog függni 
bajainkon segíteni: bizom Istenemben, hogy erőnk
nek, időnknek és az ő egyéb adományainak eszé-
lyes hasznunkra fordítása által még virágozóvá is 
tehetjük e hont; s mig a jelen törvényjavaslatban 
felvett számok nem egy-két évig, hanem állandón 
megmaradnak, addig életrevalóságunktól fog függ
ni, adózási képességünket kétszeresiteni. 

Ha meggondoljuk, hogy azon rövid idő alatt 
is, hogy újból alkotmányos életet élünk, mily len
dületet vett hazánkban a kereskedés és ipar, 
hány uj vállalat keletkezett, és régi terjeszkedett, 
szemünk láttára mennyire emelkedik hazánk 
fővárosa, mily szabadságnak örvend a szólás 
és a sajtó, mily sok tért nyert az egyesülési 
jog, s hogy nincs kérdés, mely határozó befolyá
sunk nélkül döntetnék el : ha mindezt fontolóra 
veszszük, lehetetlen, a szembeötlő igazság megta
gadása nélkül, nem csak hazánk sorsának lényeges 
jobbra fordultát nem jelezni, hanem lehetetlen an
nak felismerésére is nem jutni, hogy állapotaink 
tovább fejlesztése kezeink közé van letéve. 

És itt nem hallgathatom el Ivánka barátom
nak tegnap tett azon megjegyzését, hogy ezen 
örvendetes emelkedés az idei rendkívüli termés
nek tulajdonitható. Nem. vonom kétségbe, hogy 
ezen jó termés nagy részben járult mindazokhoz; 
azonban hogy még más valaminek is kellett mind
ezekre közreműködni, ennek bebizonyítására csak 
azt kívánom felemlíteni, hogy az absolut kormány 
idejében is értünk nem egy rendkívüli jó évet, de 
ily eredményeknek örvendeni nem voltunk sze
rencsések. 

Várady barátom sajnálkozását fejezte ki a 
felett, hogy mily sok közérdeket vagyunk kény
telenek ezen elvállalandó teher miatt háttérbe szo
rítani s azok létrehozását elnapolni. Teljes mér
tékben osztom sajnálkozását, és megengedem, ha 
nem volnánk kénytelenek statusadósságot elvállal
ni, szép egy pár millióval többet fordíthatnánk 
hazai czélokra; azonban nem hallgathatom el, 
hogy különben igen érdekes előadása által nem 
helyezett bennünket oly praktikus eszköz birtoká
ba, melv azon sulvos kényszerűségből kiemelhetne. 
Felhozá még szegényes állapotunkat, s egész 
mélységükben mutatta fel a haza sebeit. Habár 
tudom, hogy sem ő, sem pártja nem tart exclusiv 
jogot e sebekhez, melyek közös mindnyájunkéi, 
lehetetlen mégis meg nem jegyeznem, hogy sebe
ket az soha se gyógyított még, ki azokat mindun
talan felszaggatja. 

Komárom város általam is igen tisztelt kép
viselője tegnap tartott felette tanulságos beszédéből 
csak megerősítését merítettem abbeli, eddig is táp-
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Iáit meggyőződésemnek, hogy a jelen kérdésnek 
politikai oldala annak legfontosabb része. 

Az igen tisztelt képviselő ur ugyanis többek 
közt azt monda, hogy ha ki lesz mutatva azon ősz-
let, melyet elbírunk, kész ezt a statusadósságok fe
dezésére fordítani, és eláll az országnak egyéb 
jcgos követeléseitől. A tisztelt képviselő ur oly éles 
számitási tételekkel állította fel beszédében azon 
követeléseket, miszerint nem is lehet máskép, mint 
hogy őt is azon követelésektől elállásra csak poli
tikai indokok vezérelhették. 

Oda foglalom öszsze a mondottakat, hogy én 
az előttünk fekvő törvényjavaslatot átalánosságban 
pártolom. (Helyeslés jobb felöl.} 

S a l a m o n LajoS : T. ház ! A szőnyegen forgó 
tárgyra nézve nem annyira lényegileg külön
bözik a két párt egymástól, mint hogy azon kiin
dulási pontból indul ki az egyik, hogy mielőtt 
ilyen súlyos terhet vállalnánk el, mely budgetünk-
nek tudva levő számai szerint jövedelmeinknek egy 
harmad részénél többet eluyel,tudni kivánnók, minő 
tételekből áll, és mennyi az az összeg, h o g y a k k é p 
aztán ajánlatainkat mi is hozzáadhassuk. Én azt 
hiszem, ez az eset páratlan a parlamentek történe
tében, hogy t. i. midőn annak kitételéről van a szó, 
mit fizessünk, mit ajánljunk fel bizonyos czélokraV 
megtagadtatik tőlünk annak pontos kimutatása, 
hogy tudjuk, mit fizessünk és miből fizessünk. 
Senki közöttünk kétségbe nem vonta, hogy az 
1867-ki 12. t. ez. értelme szerint kötelezettséget 
vállaltunk ; de azt hiszem, rósz néven senki tőlünk 
nem veheti, ha azt kérjük, hogy mutassák ki ne
künk azt egy parlament történetében, hogy ilyen 
kívánat valaha akármely párttól is megtagadtatott. 
Hivatkozom a lajtántuli tartományok és ország
gyűlés példájára, a hol is épen akkor, mikor a 
budget kérdéséről levén szó, a pénzügyminiszter 
fel volt szólítva, hogy adjon felvilágosítást a jövő 
évi bevételekről és kiadásokról, annak szóbeli elő
terjesztésével nem elégedvén meg, exposét köve
teltek, a melyben tételről tételre a kiadások és be
vételek ki legyenek téve. Azt nem foghatják önök 
ránk, uraim, hogy mi az államadósságok elválla
lásában nem akarnánk részt venni. Mi ezt soha sem 
mondtuk; hanem igenis követeltük azt, hogy mu
tattassák ki előbb nekünk, mennyit bir meg az 
ország, akkor majd méltányosság alapján, a meny
nyit megbírunk, annyit igenis fogunk fizetni. Ez 
nem is pártkérdés közöttünk : mert mi azt nem 
nézzük, minő alapon van a tervezet kiállítva ezen 
kérdésekre nézve; csak azt mondjuk, adassék elő 
nekünk ezen számadás, aztán majd tudni fogjuk, 
hogy mit ajánljuk. 

Sékat lehetne még itt ellenokul felhozni; ha
nem mivel látom, hogy a ház padjai ugy sincse
nek képviselőkkel telve, j,nem akarom a t. ház tü-
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relmét ellenokok felhozásával fárasztani, hanem 
csak egyszerűen kijelentem, hogy Tisza Kálmán 
indítványát egész kiterjedésében pártolom. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

PulSZky FerenCZ: T. ház! Az előttünk fekvő 
kérdés, a mint azt már az előttem szólott szónokok 
kifejtették, nem jogi kérdés : mert mind a mellett, 
hogy Komárom városa igen érdemes követe szépen 
kifejtette, hogy az államadóssághoz indirect utón 
még 1848 előtt is mindig hozzáj'árultunk az által, 
hogy a közbeeső vámvonal egyenesen a mi ká
runkra s az örökös tartományok érdekében volt 
felállítva, mind a mellett még a lajtántuli részen 
sem találkozott senki, ki ebből valaha azt követ
keztette volna hogy az államadósság terhe a mi 
jogi kötelezettségünk. E tekintetben nagyon vilá
gos az 1867-iki Xll-ik t. ez., mely világosan fen-
tartja Magyarország régi jogát, hogy t. i. az nem 
köteles jogi tekintetben az államadósság bár minő 
részét elvállalni, melyben azonban készeknek nyi
latkozunk egy részt méltányosságból elvállalni. 
Ugyan ezt fejtegette előttem szólott, általam igen 
tisztelt Ghyczy képviselőtársunk, a ki tanulságosan 
kimutatta, honnét eredtek az államadósság egyes 
tételei. En azonban azt hiszem, hogy midőn az ár 
növekedik s szomszédunk földjét mármár elbon
tással fenyegeti, hogy azután a mi birtokunkat is 
elborítsa, ha mi akkor sietve árkot vonunk, me
lyen a viz lefolyhasson, 'nem igen szoktunk kér
dezősködni , nena igen szoktuk kutatni , vajon 
a forrás, melyből az ár kibugyog, a mi földünk
ből vagy- a szomszéd birtokából vagy épen egy 
harmadik területből fakad-e. Az előttünk fekvő 
kérdés tehát, a mint mondám, nem jogi, sőt me
rem mondani, nem is financiális, de tökéletesen po
litikai színezetű. Én e kérdést mint ilyet kivánom is 
fejtegetni. (Haltjuk .') 

Midőn az 1848-diki forradalom kiütött, az 
1848 diki törvényhozás, sőt mondjuk ki világosan, 
annak vezére, igen merészen, igen ügyesen fel
használta az alkalmat, és az országnak minden ki-
vánalmát, melyek 300 év óta kifejlettek, sjogosan 
fejlettek ki, öszpontositván, azokat törvényes utón 
és törvényes alakban terjesztette fel a felség elé, s a 
felség szintén törvényes utón és törvényes alakban 
elfogadta ezen törvényt; mi pedig mindnyájan 
azt gondoltuk, hogy egy szebb, jobb jövőnek me
gyünk elébe. Igaz is, hogy akkor tökéletesen kie
gyezkedtünk fejedelmünkkel; hanem épen ott rej
lett az 1848-diki időszaknak hiánya, hogy míg 
Magyarországnak fejedelméhez való viszonyát tö
kéletesen tisztába hozta, és azt respectáltatta, és 
újra megerősítette, kevesebb tekintetet fordított 
ama kapcsokra, melyek nem a jogból, hanem a 
tények erejéből fejlettek: azon kapcsokra, melyek 
összefűznek a lajtántuli népekkel, azon kötelékekre, 
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melyeket 300 esztendei együttlét szőtt. Kiegyez
kedtünk a felséggel, de ki nem egyezkedtünk ak
kor a többi tartományokkal, s ez volt a hiba, mely 
később magát megboszulta. 

így sok kérdés maradt, mely nem volt meg
oldva, melynek megoldása azonban szükséges 
volt. Az akkori kormány — bizonyságot tehetek 
arról, hiszen némi részben magam is részt vettem 
benne, s Bécsben reám volt bízva ezen igen ne
héz kérdések iránti alkudozás — az akkori magyar 
kormány egész őszinteséggel akarta, kívánta ezen 
kérdéseket a jogosság alapján megoldani; de azok
nak megoldására szükséges lett volna a jóakarat fe
lülről, szükséges lett volna a bizodalom alulról, szük
séges lett volna mindkét félről oly higgadtság, mely 
az akkori időkben csakugyan nem létezett, de nem 
is létezhetett. 

A mellőzött kérdések az átalakulás utáni első 
napokban mindjárt felmerültek. Felmerült különö
sen az államadósságok kérdése, felmerült ez oly 
alakban, a melyben elfogadható nem volt. 

Egy autográf levél Íratott ugyanis a nádor
hoz, melyben fontosságra, tekintetre sem méltatva 
Magyarországnak jogait, ignorálva az országgyű
lést, egyszerűen és szárazan az kérdeztetett: akarja-e 
Magyarország az államadósságoknak egy negyedét 
elfogadni vagy nem V Előre látható volt, hogy 
eme száraz és kiméletelen levél, mely mielőtt 
az országgyűléssel vagy csak annak vezérfiaival 
közöltetett volna, már a bécsi hivatalos újságban 
megjelent, előre látható volt, hogy ezen levél czél-
ja nem a kiegyezés, hanem az volt, hogy visszau-
tasittassék; az volt, hogy a többi tartományok érde
keiket e visszautasítás által sértve lássák; az volt, 
hogy a tőzsde ellenünk feljajduljon és az absolu-
tismussal szövetkezzék: és igy történt, hogy midőn 
az absolutismus nálunk fellépett, nem csupán a ka-
marillával volt harczunk — mert az ellen megáll
hatott volna oly nemzet, minő a magyar, — hanem 
küzdenünk kellett azon sympathiák ellen is, melyek 
az absolutismust túlnan nem támogatták. Hiszen 
még sokan vannak meg közöttünk azon időkből, 
kik 1848. septemberben Bécsbe fölmentek : emlékez
zenek ezek csak vissza, mily hideg fogadtatásra talál
tunk azon pillanatban, midőn mi, mint szabad nép, 
szabad nép elé léptünk; s midőn országgyűlésünk 
egy bizottsága oda ment és felkérte a német ország
gyűlést, hogy küldjön ki őis bizottságot, melylyel 
a fenforgó kérdések megoldathatnának, elutasittat-
tunk általa, elutasittattunk nem az absolut kor
mány, hanem az ottani tartományok képviselői 
által. Voltak azon időben férfiak, s magam is közé
jük tartoztam, kik azt vélték, hogy a szabadság 
ingyen soha semmi népnek nem jutott osztályré
szül, hogy azt meg kell vásárolni, meg kell vásá
rolni vérrel, meg kell vásárolni pénzen, sokszor pe

dig mind a kettővel. Az első fö^zólitásra azonban 
mi a szabadságot pénzen megvásárolni nem akar
tuk. A vér jutott nekünk osztályrészül. Folyt is 
patakokban, s pedig a legnemesebb vér; a vérből di
csőség fejlett ugyan ki, de szabadság nem. Hallga
tok az akkor bekövetkezett időkről, hallgatok 
gyásznapjainkról. 

Nekem akkor a számkivetés jutott osztály-
ré^emüL De abban sem feledkeztem meg soha 
arról, hogy magyar vagyok, s nem feledkeztem 
meg kötelességemről,, hogy a magyarnak, ki ak
kor a külföldön még kevésbbé volt ismert, 
annyi barátot szerezzek, a mennyit birok. Ezen 
barátok közt alig volt nemesebb lelkű, alig 
volt egy i s , a ki mélyebben felfogta volna ha
zánk ügyét, mint Cobden Richárd, a nagy köz
gazda s Angliának halhatatlan parlamenti tagja. 
Nem egyszer beszélgettünk mi kedélyesen Magyar
ország s az ausztriai birodalom jövőjéről. (Halljuk!) 
Gyakran panaszkodtam neki, hogy ezen kormány 
épen a maga és a népek érdekei ellen, kiket a gond
viselés kezére bizott, megrontja még a jövőt is, s 
hogy azért, hogy szeszélyeit egyik napról a másikra 
kielégíthesse, a fát levágja, csupán hogy gyümöl
csét élvezhesse, leszedése kis fáradságának meaki-
mélésére. Sokszor panaszkodtam, hogy a tőzsdék 
mind a mellett Ausztriát és az absolutismust támo
gatják, nem pedig a szabadságot; sokszor panasz
kodtam, hogy igy előre discontirozzák a jövőt és 
hazánkra s az egész birodalomra a legnagyobb bajt 
idézik. Ilyenkor pedig Cobden angol modorában, 
midőn én fölmelegedtem, mindinkább növekvő hi-
degvérüséggel mosolyogva annyit mondott: „Az 
úr nem érti, hogy Ausztria épen ezen pazarlása és 
könnyelműsége által egyengeti az utat, a melyen 
ön vissza fog kerülni Magyarországba; az úr nem 
érti, bogy az absolutismus pazarlása épen a sza
badság magvát hinti el. Hiszen az absolutismus-
nak épen az az átka, hogy nincs ellenőrködése, 
hogy épen azért szeszélyeinek senki ellen nem áll, 
hogy épen azért a pazarlás útjára tereltetik. (Tet
szés a k'ózípen.} Jaj volna a nemzeteknek, az elnyo
mott nemzetek szabadságának, ha az absolutismus 
jól tudna gazdálkodni. (Tetszés a középen.) Az ab
solutismus soha sem gazdálkodik jól, megrontja 
hitelét, mig végre oda jut, hogy össze kell hivnia -i 
nemzeteket és azt mondania nekik: „Építsetek, mi
után én annyit rontottam!" (Élénk helyeslés a középen) 

Angliában lévén, az ottani viszonyok között 
átláttam nem sokára, hogy nem volt igazságom, 
még akkor sem, midőn a tőzsáreket, a kapitálist 
oly szent indignatioval, mint akár Szontagh, akár 
Török Sándor barátom, megtámadtam azért, hogy 
az absolutismust támogatják. Átláttam nem sokára, 
hogy a pénz, a nagy tőke nem gondol se az ab-
solutismussal. se a szabadsággal, de gondol a biz-
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tossággal. Mindaddig, mig az absolutismusban a 
rendet látja képviselve, mindaddig mig a szabad
ságban az anarchiától fél, mindaddig, az absolutis-
must fogja támogatni, a szabadság ellen fog töreked
ni ; (Élénk helyeslés a középen) de a mint átlátja az 
ellenkezőt, mindjárt megfordítja szerepét. (Tetszés 
a középen. Madarász József/tjét csóválja.) T . bará
tom, a ki fejét csóválja, igen könnyen fogja átlátni 
azt, a mit épen mondottam: a tapasztalásból. Ke
vés esztendeje múlt, és láthatta, hogy a pénzvilág
ban egyszerre nagy mozgás uralkodott; hogy egy
szerre azon osztrák állampapírok, melyek oly 
kényelmesen ott hevertek esztendőkig az amster
dami, augsburgi, frankfurti és baseli bankárok 
bibliothékáiban, bekötözve, kötet kötet mellett, csu
pa metalliques, mind ezen állampapírok, melyek ott 
oly kényelmesen voltak elhelyezve, egyszerre hon
vágyat kaptak, (Derültség) mind vissza kezdettek 
mászni Bécs felé, honnan kikerültek ; és azon pénz, 
mely ez által felszabadult, hová ment? Amerika pa-
pirjait kezdették vevegetni, azon Amerikáét, mely
ben akkor belháború dühöngött: mert a tőzsde, a 
tó'zsérek átlátták, hogy az amerikai belháboruban 
is már a í-end csirája van lerakva; mig ellenben 
az osztrák absolutismus már előjele az anarchiának, 
melynek múlhatatlanul be kell következnie. Ez pe
dig történt Iiichmond és Szadova előtt. 

Midőn visszakerültem Magyarországba, azt 
találtam, hogy a kiegyezkedés munkája már folya
matban van. Örömmel láttam, hogy a múlt tapasz
talatain okultunk. Láttam, hogy meg nem elég
szünk azzal, hogy fejedelmünkkelkiegyezzünk, ha
nem ki akarunk egyezkedni azon tartományokkal 
is, melyekkel 300 esztendőn át, sem az ő, sem a mi 
akaratunk szerint, de mégis együtt voltunk, együtt 
éltük állami életünket, melyből épen azért sok oly 
kötelék származott, mely nem a jogból, hanem az 
életből nőtte ki magát. 

Elhatároztuk, hogy azon tartományokkal, mint 
szabad nemzet szabad nemzettel, a paritás alapján és 
csak ugy, ha ők ugyanazon szabadsággal, ugyan 
azon constitutionalismussal és parlamentalismussal 
birnak mint mi, ki akarunk egyezkedni. Ugyanazért 
ezen javaslatot, mely most előttünk fekszik, nem 
tekinthetjük ugy mint törvényt: ez egyezmény. Ha 
pusztS, törvény volna, meglehet, én is azt monda
nám, hogy biz az terhes, és jobb szerettem volna, 
ha alakja más. De ez egyezmény : ezt nem egy 
rész csinálta, hanem mind a két rész; és azért na
gyon valószínű, hogy mind két rész terhesnek véli. 
Ez az egyezmény alapja, ez az egyezmény termé
szete. S csakugyan látom, hogy ezen egyezmény 
ellen sokan, kiknek véralkata kissé gyorsabb, pa
naszkodnak; látom, hogy ugyanaz történik a túlsó 
oldalon is : s ha a két országgyűlésben mondott 
beszédeket halljuk, azt sem tudjuk, innen hangzik-e 

hozzánk a panasz, vagy pedig onnan; még pedig 
olyanok részéről jön e panasz, kik különben nem 
épen egy párthoz tartoznának. Én azt tartom, hogy 
ezen egyezményigazságoskriteriumaépen abban áll, 
hogy azzal sokan ugy ezen, mint a másik oldalon 
nincsenek megelégedve. Ha pedig nem akarunk 
egyezkedni, ha mi ezen egyezményt elvetjük, akkor 
világosan elvetettük az alapot is, a melyre szabadsá
gunkat felépíthetjük. Ez a fő nézet, mely engem ezen 
törvény elfogadásánál vezet. 

Én nem csodálkozom azon, hogy azok. kik a 
közösügyi törvényt rosznak tartják, kik azt hiszik, 
hogy az jogfeladás, annak következése ellen ter
mészetesen szintén protestálnak; nem csodálkozom 
azon, hogy azok, kik nincsenek még egészen tisz
tában magokkal, vajon ezen egyezmény rosz-e 
vagy jó, kik annak jóvoltában kétkednek, hogy 
ezek bizony nem szeretnek kifolyásához hozzá já
rulni, hogy halasztani akarják, továbbra húzni, és 
több felvilágosítást kérnek ezen ügyben, mindamel
lett, hogy ez által azon kényelmetlen helyzetbe jön
nek, mely épen reájok nem illik, hogy t. i. sokan azt 
találják, hogy ők a halasztó pártot képezik, bár meg 
vagyok győződve, hogy Ők a haladok táborához tar
toznak. Mivel azonban nincsenek tökéletesen meg
győződve a közösügyi törvény helyességéről, termé
szetesen csak nagyon kétkedve és nehezen tudnak 
vagy épen nem akarnak hozzá járulni annak követ
kezéseihez : a miből az foly, hogy ők cireamvallá-
1 óknak, conservativoknak tekintetnek, holott ők iga
zi valódi liberálisok, és a haladást kívánják ép ugy, 
mint bárki közülünk. Jól értem én ez állást, a mint 
jól értem a mienket is, kik egyszerűen azt mondjuk, 
hogy mi elfogadjuk e terhet, mert ez szabadságunk 
ára. Ugy' nézzük mi azt, mint árát azon szabadság
nak, melymek elébe tekintünk; ugy nézzük azt, 
mint előkészítését azon alapnak, melyben talán szá
zadokra kiható kifejlődésünk gyökerezik. 

Jól tudom, hogy midőn a cultusminiszter itt 
legelőször emiitette a szabadság nevét, volt né
hány hang, mely azt kérdé: hol van hát e sza
badság ? Igen csodálkozom, hogy itten, e terem
ben még azt kérdheti valaki, hol van a szabadság ? 

Ott van az abban, hogy a nép szabadon 
választja képviselőit; ott van abban, hogy a nép 
szabadon választott képviselői e teremben a tör
vények felett discutiálnak ; ott van a szabadság, 
hogy- ezen nép képviselőinek többségét repraesen-
tálja a felelős minisztérium ; ott van a szabadság, 
hogy ezen minisztériumon kivül senki egyéb nem 
kormányoz Magyarországon. (Elénk heljeslés a 
középen, nyugtalanság a balon, zaj. Halljuk, hall
juk !) Ott van a szabadság, hogy ezen országgyű
lésen kivül nincs senki, ki törvényt hozhasson 
Magyarországnak; (Tetszés a középen) ott van a 
szabadság, hogy mindenki szabadon mondhatja 
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ki véleményét; ott van a szabadság, hogy min
denki egyesülhet és az egyesülési jog nincs korlá
tolva ; ott van a szabadság, hogy municipális 
jogunk annyira fon van tartva, mint sehol más he
lyütt Európáiban; (EUenwoáás a szélső bálon) ott 
van a szabadság, hogy senki törvényes birájától 
el nem vonathatik. (Csiky: Kivivé Kos.uth Lajost! 
Élénk felkiáltások a középen: Halljuk! hall Juli!) 

Ha ebben sincs szabadság, akkor csakugyan 
nem tudom, hol van a szabadság! (Helyeslés a Kö
zépen. Mozgás a balon.) 

Hanem erre nekem azt mondják: ezen sza
badságnak nincs biztositéka addig, mig nekünk 
nincs magyar seregünk , tulajdon seregünk. (Bal
ról: Igaz! U y van!) 

Meg kell vallanom, én szintén azok közé 
tartozom, kik kívánják, meg pedig a dynastia 
érdekében kívánják, hogy legyen magyar sere
günk; hanem midőn ezt kívánom, tökéletesen el
nézek szabadságunk biztosítékától : mert minden 
tekintette], és minden elismerés mellett, melylyela 
nemzeti seregek hazafisáu-a és szabadság-szeretete 
iránt viseltetem, mégis tudom azt, hogy nincs 
olyan sereg, mely szervezeténél fogva a nemzet 
szabadságának biztosítéka lehetne. Más orszá
gokban azt találjuk, hogy bárminő a sereg, mi
helyt állandó sereg, mindig a fohatalomnak bizto
sitéka, nem pedig a nemzeté. (Elénk helyeslés a kö
zép,n.) Az angolok nem abban látják biztosítéku
kat, hogy seregök nemzeti, hanem abban, hogy az 
kicsiny. (Helyeslés a közé1 en.) 

En másban látom a nemzet szabadságának 
biztositékát. En a. nemzet szabadságának biztosité
kát a nemzet jellemében látom, ugy a mint azt 
előttem szólott t. képviselő t. Eónis Sámuel igen 
szépen kií'ejtette; látom azt a nemzet jellemében, 
a nemzet szívósságában, a nemzet szabadságsze
retetében, és nem másutt; de találom ezenkívül 
még a fejedelem jóakaratában, melyet ő esküjével 
lepecsételt; találom továbbá a nemzet anyagi jól
létében. 

Hanem miden az anyagi jóllétről szólunk, 
sokan vannak, kik azt fogják mondani, só't mon
dották is itten : „Igen, de hisz épen most oly roppant 
terhet vállalunk magunkra, mely a nemzet anyagi 
jóllétét sújtja; más eljárást kellett volna követni, 
azon eljárást, hogy mikor a deputatio felment 
Bécsbe, akkor előre sürgette volna : deval valjuk 
e nagy államadósságot, reducaljuk — mint né
melyek mondják — a kamatot, —mint mások — 
a tőkét. 

Hallottam itt egy általam igen t. szónoktól 
azt, hogy a másik oldalon is, a Lajtán tűk van 
egy igen tekintélyes párt, mely szintén ki vámja a 
reductiót, a devalvátiót, vagy őszintén kimondva, 
a banquerottot. Hallottam, van egy igen tiszte-
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letreméltó férfin, ki egy párt élén áll, s ki tán 
előbb-utóbb a minisztériumba is be fog jutni, s ez 
a nagyon tisztelt férfiú, ily nézetektől nem ide
genkedik ; hanem másrészt azt is hallottam, hogy 
mind a mellett, hogy a czélt sokan kívánják, és 
mindenki irtózik eszközétől; hogy ott mindenki 
kivarrja, miszerint a devalvatio megtörténjék, do 
senki sem. hogy a neve ahhoz legyen kötve; 
kívánják, hogy a gesztenyét más vegye ki a 
parázsból. E pedig bennem azon eszmét kelti fel, 
hogy ily műtétei talán még sem oly tiszta, és hogy 
azzal kezünket bizony-bizony egy kissé bekormoz-
nók. Igen jól átlátom tehát, hogy ha arra bírhat
ták volna Lajtán tul a magvai- küldöttséget, bog)' 
az az egyezmény feltételéül az államadósságok meg-
nem fizetését, a banquerottot kikösse, találkoztak 
volna ott sokan, kik kezöket ugyan dörzsölték 
volna, és megörültek volna azon, hogy Magyar
ország kényszeríti őket a hitszegésre, annyiban, 
hogy szavukat meg ne tartsák; és majd azt mond
ják vala az egész világnak : „Mi ártatlanok va
gyunk, mi semmiképen nem akarjuk hitelezőinket 
megcsalni ; hanem ezen átkozott magyarok ránk 
rontottak, és azt kívánták feltételül, hogy mi 
elébb csaljuk meg hitelezőinket." Azt, meg kell 
vallanom, hogy egyénileg legalább köszönetet sza
vazok az országos deputationak, hogy ezen kelep-
czébe be nem ment, hogy a solidaritás "elvét maga -
tói elutasítván, egyenesen kimondotta: „Ennyivei 
járulunk az államadósságok kamatainak évenkiníi 
fizetéséhez, hanem az államadósságok kezeléséba 
bele nem avatkozunk, nem avatkozunk atiunifica-
tiotokba. reductiotokba. Ha ebből lesz nyereség-, 
ám legyen a tiétek, vegyétek a nyereséget, mindaz; 
zal. ami vele össze van kötve." Ugy tudom, hog-v a 
nyereség ritkán egészen tiszta, ugy tudom, hogy 
ha aranyat keresünk, azt előbb ki kell az aknából 
hoznunk, mely bizony sáros és piszkos. Ha nyer
nek hadd nyerjenek, én njem irigylem tőlük; de én 
fen akarom tartani Magyarország hitelét szeplőtle-
nül. Fiatal nemzet vagyunk : vajon szép lett vol
na-e, ha azzal kopogtatunk be az európai con-
eertbe, hogy szomszédainkat arrakényszeritettük 
volna, hogy szavokat meg ne tartsák? (Elértk 
helyeslés a. középen.) 

En szeplőtelenül akarom fentaríani Magyar-
; orszáxg hitelét; sokszor lesz ezen hitelre még szük
ségünk, E pillanatban is ott állunk a pénzvásá
ron. Azt tudom, hogy sok alkalom lesz még, midőn 
hasonló szereppel fogunk előállani, és kívánom, 
hogy tudja mindenki, hogy a magyar megtartja 
szavát, és reductiókról nem áilmodozik. Mert ha a 
múltra nézve reducalunk, nagyon közel fekvő a 
gondolat, hogy majd a jövőben sem tartózkodunk 
a reductiótól. Azt, kívánom, tudja a világ, hogy, ha 
vitéz volt a magyar azon időben, mikor a vitéz. 
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ségen fordult meg a nemzetek sorsa, most, â  de-
mokratia korszakában munkás is tud lenni. [Elénk 
helyeslés.) Kívánom, hogy az egész világ tudja, hogy 
valamint egykor kétségbe vonhatlan volt lova
giasságunk, ugy most szent elő'ttünk a becsület, 
melylyel az adott szót sértetlenül megtartjuk. 
{Élénk helyeslés.) 

Ezeknél fogva az előttünk fekvő' törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Élénk éljenzés és taps a középen.) 

P a p Mór: T. képviselőház ! A tanácskozás 
jelen előhaladt stádiumában olyanformán érzem 
magamat, mint szüret utánaböngész. Azonban mi
vel a még található savanyu bogyók nem engem 
illetnek, hozzá fogok a hálátlan munkához. 

A nagy és boldog emlékű Széchenyi István 
Magyarország állását Ausztriához mindig a házas
sági viszonyhoz hasonlitotta. Sokan hitték e ma
gán véleményt, de az ország többsége e hasonlí
tást az ország függetlenségének eszméjével össze-
férhetó'nek nem találván, elutasította. De íme 
ma minden kétely el van oszlatva, miután az elle
nünk s rovásunkra hűtlenül elkövetett államcsí
nyek és kalandos háborúk számlája egyszersmind 
hozzánk is beterjesztetik. 

Jól tudom, t. ház, hogy a világ minden pénz
ügyére a pénzkérdésben a nemzet iránt egy val
lást követ, legyen az keresztyén vagy pogány, 
melynek tizparancsolatja e nyolez betűből á l l : 
Adj pénzt. Nem is ütközöm meg azon. hanem azt 
viszont természetesnek találom, ha a nemzeti köz
vélemény echoja ezt viszhangoztatja: De csak ugy, 
ha lehet, s annyit, a mennyit lehet. 

A mi engem illet, én 1861-ki felirataink 
alkalmával már számot vetettem magammal 
az iránt, hogy a statusadósságokban részesülés 
oly szükséges rósz, melyet elkerülni nem lehet. S 
a tanácskozás és törvényhozás e jelen stádiumában 
nem is lep meg engem egyéb, mint az, először: 
hogy ha valaki a statusadósság jótékonyságát a 
financiális tudományok elvont elveivel akarja 
igazolni; 2-or az lep meg, ha valaki azt mondja, 
hogy a dolgok egymásutánjának bölcs berende
zése az, hogy előbb fogjunk a kiadásokhoz, mint 
bevételeinket ismernó'k; 3-szor az lep meg, ha 
valaki az eszélyesség s politika követelményé
nek tulajdonítja azt, hogy az erkölcsileg elvállalt, 
de meg nem határozott sommának összege iránt 
közönyösek legyünk. Leginkább e három tétel
ben foglalhatom össze azon okokat, melyek 
Tisza Kálmán képviselőtársam indítványa ellen 
felhozattak. Bátor leszek röviden eszméimet e ke
retben körvonalozni. 

A status terheinek s a nép megadóztatásá
nak van egy hasonlat utján a nagy természettől 

kölcsönözött elmélete, a mely az , hogy a nép 
megadóztatásának olyannak kell lenni, mint a har
mat, mint az eső, mint a hó, melyet a nap a föld 
kipárolgásával felszív, hogy azt áldásosán, termé
kenyítőleg ismét aláhullassa. A t. pénzügyér előtt 
ez elmélet nem ismeretlen, mert midőn a vasutak, 
csatornák építésére felveendő kölcsönről volt szó, 
azzal ajánlá a t. ház pártolásába : „Uraim, fogadják 
el, ez produktív beruházásokra fog fordíttatni," s a 
t. ház mint egy ember meghajlott s pártszinezet 
nélkül elfogadta. És itt, t. ház, midőn e kopár s 
terméketlen terhek elfogadását ajánlja a tisztelt 
háznak, ez nekem amaz argumentatioval szem
ben ugy letszik, mint mikor a római gladiátor 
saját fegyverébe bocsátkozott. 

Azon, ha jói emlékszem, Kautz Gyula kép
viselő ur által felállított elméletre, hogy az állam
adósságok jótékonyságot foglalnak magokban az 
államokra nézve, czáfolatom következő. 

1-ször. Ha ez jótékonyság volna, ugy egy 
nemzet boldog és gazdag azon arányban volna, 
a mint statusadősságai növekedtek és szaporod
tak ; és ez esetben a 300 éves tapasztalás azt bi
zonyítja, hogy minket ebben Ausztria nem ré
szesített volna. 

2-szor. Mert azon tőkék, melyek az állam
adósságokba fektetvék, az ipartól és köz forga
lomtól, a productiótól vonatnak el, s így nem 
jótékonyak, hanem károsak. 

3-szor. Károsak azért, mert azon értékek, 
melyeket cserében a felvett kölcsönökért ád az 
állam, örökre el vannak veszve, miután azok elfo-
gyasztattak s örökre eltűntek. 

Azonban, tisztelt ház, elismerem, hogy az 
államnak csupán productiv természetű kiadásai 
nem lehetnek, mert hiszen akkor in ultima 
analysi az államnak nem kiadásai, hanem csak 
bevételei lennének. Sőt tovább megyek igaz
ságos elismerésemben, s azt mondom, hogy Ma
gyarországnak az államadósságokban részesülése 
az 1861-ki feliratok nyomán erkölcsi, az 1867-
diki XII . törvényezikk alapján pedig immár tör
vényes kötelességévé vált. És mégis, hogy ezen 
elismerésem- és meggyőződésemmel szemben mégis 
e törvényjavaslat ellen szavazok, annak indoka a 
következő : mert míg nincs a ház asztalára téve 
a jövő évi költségvetés s a kiadásokat a jöve
delemmel össze nem hasonlíthatom, nem akarom 
az államháztartást épen azon hitel tekintetének 
szempontjából, melyet előttem szóló Pulszky Fe-
rencz képviselőtársam kiemelt, épen ezen hitel 
tekintetéből azok ismerése nélkül kiadással kez
deni a magyar állam háztartását, és nem akarom 
különösen azért, mivel 18 év alatt ugy is hozzá
járulásunk és beleegyezésünk nélkül kény telének 
lévén részesülni az államterhekben, helyt ne ad-
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jak azon hibás és visszás következtetésnek, hogy 
Magyarország fizetett, tehát van neki: mert épen 
ezen fizetés folytán egy másik tétel áll elő, az 
t. i., hogy miután Magyarország fizetett, és tette 
ezt maga megerőltetésével, most már nincs neki. 
Mert mellőzve ezt, uraim, és nem tartva szem előtt 
a bevételeket és kiadásokat, ez eljárás mellett 
nem sok kell hozzá, hogy magyar finanez-rend-
szerünk tökélesedése oda jusson, hol a legfensé-
gesebb kezdődik — a semmihez. Legalább együtt
es tárgyalása a budgetnek e törvényjavaslattal, 
ennek fanyar és kellemetlen! izét legalább rész
ben enyhítette volna, mig igy bekapatva a financz 
tortúrák azon neméhez tartozik, mely után nem 
tudjuk, lesz-e uj élet, lesz-e feltámadás. 

Van egy latin közmondás, mely igy hangzik: 
Boni pastorisesí tondere pecus, non deglubere. 
Angliában még arra is különös gondot fordítottak 
és különös fűszert találtak fel,hogy gyapját a juhok
nak minden fájdalom nélkül vegyék le. A törvény
javaslat nem tartozik e szerencsés találmányok 
közé; de fel lehetett volna egy kis meehanica 
utján azzal ruházni, ha az, a mi most elől adatik, 
hátul, a költségvetés pedig, ami most hátul hagya
tott, elől adatott volna. Pedig ez eljárás nem isme
retlen a pénzügyminiszter ur előtt, mert midőn a 
parlamentalis kormány kinevezte tése folytán ma
gát azon fényes tettel inaugurálta, hogy csaknem 
üres erszényből a gödöllői uradalmat a koronajó-
szagok számára megszerezte, e tette előtt mindenki 
kalapot emelt, mert a dolgok bölcs egymásután
ját oly ügyesen rendezve, oly finom érzéket és 
tapintatot tanúsított, a mely által a talán nem 
igen kedves magyar pénzügyér állását; tűrhetővé 
tette s jótékony hatását felfelé el nem téveszthette. 
De most, uraim, midőn e hatást lefelé, a nép irá
nyában kellene megkísérteni, nekem ugy tetszik, 
mintha a már megszavazott quota daczára is 
kiesett volna a tactusból. A bevételek előismerete 
nélkül e törvényjavaslat elfogadása nekem ugy 
tetszik, mintha valaki palotát építene, de kifeledi a 
tervből a szükséges lépcsőzetet. 

Azonban van a költségvetésnek még egy 
magasabb szempontja is : ebből ismeri meg a 
nemzet, vajon a kormány politikája a béke vagy 
háború felé hajlik-e, mily összegek állanak ren
delkezésére, a földmivelés, ipar emelése, a nép
nevelés előmozdítása, a bünfenyitő rendszer javí
tása, a közigazgatás és igazság kiszolgáltatás gyor
sítása tekintetéből; pedig azt mondja a franczia: 
a felebaráti szeretet magunkon kezdődik. 

Mindazon ellenvetések, melyek Tisza indítvá
nya ellen emeltettek, a vitatkozás vég stádiumá
ban, leginkább eszélyesség és magasabb politika 
körében keresnek menedéket és érveket. Lássuk i 
tehát az eszélyesség kérdését. Az eszélyesség első 

: és alapfeltétele az elővigyázat és körültekintés : 
megvan-e az, midőn szó sem tétetik a nemzeti bé
csi bankról, mely egyszersmind egyedüli jegybank 
a birodalomban, s a melynek államüzletté alaku
lása a birodalomban, s azonositása veres fonal
ként szövődik a statusadósság szomorú történeté
be és a mely egyik fő forrása jelen válságaink
nak ? Hol van contrapondiuma ez intézetnek e tör
vényjavaslatban ? hol van a paritás elvéből folyó 
előrelátó intézkedés? Az eszélyesség azt kívánja, 
hogy előbb tanuljunk meg úszni, mielőtt neki dűl
nénk az árnak, és a haláltól félelmünkben ne le
gyünk öngyilkosok. Különben is a bevételek és 
kiadások ismerete két eshetőséget állit elő; vagy 
fedezi a bevétel az elvállalandó összeget vagy nem. 
Ha nem fedezi, akkor haszontalan volna minden 
erőködés, jelenleg is már tulcsigázott adóink mel
lett, melyeket szaporítani nem lehet; ha pedig fe
dezi, s attól kell mégis félnünk, hogy annak foly
tán többet követelnek, ez által ismét e szerződés 
erkölcsi hitelét rontjuk meg, feltéve hogy az a má
sik léi kénye kedve szerint eshetik változás alá. 
A politika körvonalai még ruganyosabbak mint a 
számok, és fogalma épen oly relatív mint a szabad
ságé. A politika Ausztriában más fogalmat fejez 
ki, mást Magyarországban. Ausztriában jelenleg 
a politika fogalma az, hogy mindenekelőtt és 
minden áron paizst és pánczélt formáljanak az 
államadósságokból magoknak. Az én felfogásom 
szerint pedig a politika azt hozza magával szem
ben a külviszonyokkal, hogy Magyarországnak 
azon katonás szellemét, mely az idők viharai
ban soha sem csalt, katonai intézetek, Ludo-
viceum életbe léptetése által kiművelni és fo
kozni , s évenkinti gyakorlatok által meg kell 
edzeni, hogy szembe állhasson a birodalom min
den ellenséggel. Legmagasabb színvonala volna 
pedig a politikának az, mely ugy rendezi itthon 
az ügyeket, nehogy a tulterheltetés miatt, midőn 
ama fekete pontok közelebb vonulnak, bárkinek 
is oka legyen azt mondani: „Quid mihi refert, cli-
tellas dum portem meas?" 

Végre az időben keresett ellenérvre válaszo
lok magával az idővel, amely is ennyi : a közigaz
gatási év már vége felé j á r ; ha a budget a ház 
asztalára letéve és attól elfogadva nem lesz, mie
lőtt a jövő közigazgatási év bekövetkeznék, félek , 
hogy.t. pénzügyminiszter ur azon gondolatra jön, 
mint ama római proconsul Galliában, ki, hogy a 
költségeket szaporítsa és fentartsa, 14 hónapra ha 
tározta az esztendőt. 

Pártolom Tisza inditványát. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Kardos K á l m á n : T. ház! Nehéz ily nagy
fontosságú kérdéshez, minő jelenleg tárgyaltatik, 
ily sokoldalú megvitatás után szólani, nehéz, midőn 
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az szakavatottak által oly különböző alakban mu
tattatott be ; de a minő fontos e kérdés, oly szük
ségesnek tartom szavazatom indokolását: és ezért 
bátor vagyok a tisztelt képviselőház türelmét igény
be venni. (Halljuk).) 

T. ház! Figyelemmel kisérve a tárgyalás fo
lyamát, figyelemmel mindazokat, miket e házon 
kivül e tárgyról észlelhetünk, gyakran és minden
ütt kénytelen voltam tapasztalni, hogy az osztrák 
államadósságot mindenki kivétel nélkül soknak, 
terhesnek találja, és kénytelen annak találni; sok
nak és terhesnek azon részletet is, mely e törvény
javaslat elfogadása által reánk háramlott; de a né
zet-különbség mindnyájunk között csak abban 
rejlik, hogy egy rész e terhet túlságosnak és elvi
selhetetlennek, a másik arányban a reánk háram-
landő nyereményekkel, ha nem is könnyűnek és 
csekélynek, de elviselhetőnek tartja. Többen ennek 
kiderítésére visszamennek az államadósságok ezélja 
és eredetének fejtegetésébe; de ez gyakorlati hasz
not nem hozhatván, átmegyek magára a tárgyra. 

Tény, hogy az osztrák államadósságok jelen
leg 3046 millió forintot tesznek, nem számítva az 
úrbéri és lebegő adósságot; mely összeg hitelessé
gében kételkedni nem lehet, csak az lévén lehet
séges, hogy több adósság van, mi előnyünkre 
mitsem változtathat. Tény az i s , miszerint az 
ezen összegből reánk háramlandó összeg ka
matjait fizettük, fizetjük és hihetőleg fogjuk 
is fizetni; de kérdés, nem-e könyebben, mi
dőn határozott és szabályozott összegről van 
a szó ? kérdés, nem-e könnyebben, midőn kezünk
ben minden eszköz a szerzésre, minden eszköz, 
mely könnyitve a terhet, szaporítsa a jövedelmi 
módot ? 

Többen átmennek ez alkalommal a politikai 
helyzetre, a politikai nyereményekben keresve 
kárpótlást az elvállalandó terhekért. De, t. ház. ha 
nem is tekintünk a politikai nyereményekre és tisz
tán anyagilag nézzük e kérdést: én ép oly szüksé
gesnek tartom ez utón a megoldást, ez utón keresve 
hazánk állapotának jobbra fordulatát, ez utón, mely
től sokan annak ellenkezőjét várják. 

Ha veszszük a többi tartományok állását az ál
lamadósságokhoz, azoké sem különbözik sokban 
a miénktől. Ok sem folytak be az adósságok köté
sébe, ők sem üdvözölték örömmel azon félszeg 
rendszert, mely velünk együtt őket is terhelte, ők 
is szívesen menekülnének más módon, mint fizetés 
által. A különbség csak az, hogy a pazarlás, a fény 
korszakában több jóban, több beruházásban része
sültek, mint mi, kik e kormánynak nagyon mos
toha gyermekei valánk. 

Nem lehet csodálkozni másrészt, hogy e kérdés 
megvitatása különböző felfogásra, vitára és némi
leg súrlódásra is vezetett köztünk és a többi tarto

mányok között, így egymás között kölcsönösen ; 
hiáz a mindennapi életben is a legbensőbb barát
ság, legszentebb frigy rendesen csak addig szokott 
tartani, míg vagyoni áldozatok kényes kérdése nem 
forog szóban. Nálunk épen e kérdésnek kell a fri
gyet, az egyetértést megelőznie; épen oly áldoza
tokkal akarjuk azt megalapítani, melyek másutt 
fel szokták bontani. (Helyeslés) 

T. ház! mérlegeltük mindnyájan hazánk 
terhei nagyságát , mérlegeltük a reánk nehezü
lendő terhek súlyát, de összevetve azokat érdeke
inkkel, melyek azonosak az egész haza és annak 
minden egyes honpolgáraiéval, és ez érdekek alap
jául mindig a kiegyenlítést tekintve: kénytelen 
vagyok a báz asztalán fekvő törvényjavaslatot a 
legjobbnak tartani mindaddig, mig kivihetőbb, 
czélszerübb nem találtatik. 

Kevés országban van oly aránytalanság a 
termelésben és az érték variatiojában, a gazda
godás és elszegényedés hirtelen változásában, 
mint épen hazánkban; kevés mutatja fel egy 
szóval oly mértékét a végleteknek. De csalatkoz
nánk, ha mind ennek okait tisztán a politikai hely
zetben keresnénk. Egészséges belszervezetnek és 
mind azon tényezőknek hiánya, melyek a mai 
században minden müveit államban megvannak, 
és kell hogy meglegyenek, mondom, mind ezen 
tényezőknek hiánya okozzák ezen állapotot; és 
ha kereskedelmünk szabályozott és szabad, közle
kedési utaink gyorsak és számosak, vámrendsze
rünk czélszerü, hitelünk meg lesz állapítva : nem 
fog késni minálunk sem azon állapot, mely terhe
inket elviselhetővé téve, viszonyainkat gyökeresen 
átváltoztatja, szabályozza. 

T. ház, mióta szerencsés vagyok e háznak 
tagja lenni, sok politikai jóslatot hallottam már; 
de azok nem annyira jóslatok, mint inkább kife
jezései azon meggyőződésünknek, mely tettein
ket vezérli és szavainkat sugalja. Legyen szabad 
nekem is ez értelemben végeznem szavaimat, és kife
jeznem azon biztos reményt, hogy a ház asztalán 
fekvő törvényjavaslat nemzetünk javára lesz. 
(Helyeslés a -jobb oldalon) 

Jókai M ó r : T. ház! Se kedvet, se hivatást 
nem éreztem magamban az államadósságok tár
gyalásának nagy szakavatottságot igénylő elemzé
sébe bocsátkozni. Fináncz talentum nem vagyok; 
azonban nagyon tisztelt közoktatási miniszter ur
nák remek beszéde fölvilágosított a felől, hogy 
van e tárgynak egy magasabban járó stúdiuma 
a mathesisnél, és e szempont bátorított engem 
nézeteim előadására. 

Eötvös báró remek beszédében egyetlen egy 
szám sem fordult elő, pedig mintegy háromezer 
millió állt rendelkezésére ; csupán magasabb poli
tikai nézetek előadása volt beszéde, a mely néze-
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tek mindegyikét elfogadom. Tulajdonkéjíen ott 
kellene kezdenem beszédemet, a hol ő kezdte, ós 
mindazokat elmondanom, miket ő elmondott az 
ékesen szólásnak valódi convictiójával; de mivel 
azt oly szépen semmi esetre sem tudnám előadni 
s vele az ékesszólásban nem, s csak is a convic-
tioban osztozhatván, kimondom egy szóval, hogy 
nézeteit elfogadom, és kezdem ott, hol őelvégezte: 
ezen nézetek következményemé]. (Halljuk!) 

Hogy Magyarországnak saját érdekei taná
csolják, hogy Ausztria pénzügyeit rendbe szedni 
segítse, azt elismerem; hogy a pénzügyek rendbe
szedése tőlünk nagy áldozatokat, nagy erőfeszítést 
fog igényeleni, azt is jól tudom; hogy Magyaror
szágnak irtóznia kell ezen szótól : állambanque-
rout, azt egy titkos borzadály nekem is meg
súgja. Hogy egy európai katastrópha ránk szaka
dása Magyarországra nézve is végzetes lehetne ; 
azt is tudom, és rettegek tőle. Kézetem tehát az, 
hogy a mit czélul kitűztünk magunknak, az elérve, 
és a mitől rettegünk, az kikerülve legyen. 

Óhajtjuk, hogy Ausztria pénzügyei és azzal 
együtt Magyarországéi is rendeztessenek; és erre, 
megvallom, egyetlen egy útnál többet nem látok, 
s ez az, hogy Ausztria egy időre, hosszú időre 
lemondjon a nagy-uraskodásról, és viszatérjen 
saját hazába, saját belügyeinek rendezéséhez. Így 
tett egykor Poroszország is. Annak is volt egy 
ideje, midőn az európai szinpadon csaknem min
denét elvesztette. Mit tett akkor Poroszország? 
Lelépett a színpadról, bezárkózott saját gazdasá
gába, látott önereje kifejtéséhez, és addig ki sem 
lépett a kapuján, mig ismét azt nem mondhatta: 
Megint ur vagyok. 

Azt mondják, hogy Ausztriának ez lehetetlen, 
mert az európai viszonyok belekényszeritik a cse
lekvésbe. Ezen nézetet én — engedelmet kérek 
— nem osztom. Ausztria saját határai közt mindig 
maradhat semleges, ha őszintén közönyös akar 
maradni. Annyira még Ausztria Magyarországgal 
együtt nem jutott ereje vég fogyatkozására, hogy 
a midőn actioba lépni nem akar, bármely szom
szédja is oly botor legyen, hogy őt maga ellen 
kényszerítse az actioba. 

Ausztriának nincs többé a forradalommal, se 
a német kérdéssel, se az olasz kérdéssel semmi 
baja; még csak adósságai vannak hátra, melyeket 
valamennyi ellenségei közt legkevésbbé verhet 
agyon: ezekkel igazán ki kell békülnie. (Derültség.) 

. Mi azt óhajtjuk, hogy ezen financiális béke
kötés tartós és sikeres legyen. 

Többször megkísértetett ezen financiális béke
kötés az osztrák miniszter urak által; de azt vettük 
éJszre, hogy az mindig csak financiális fegyverszü
net volt. Ugy tettek, mint az ösztönszerű tékozló, a 

ki egész esztendőn át elhúzza cselédjétől a kenye 
ret, hogy a mit megtakarított, a farsangon egyszerre 
elverje. Két ízben állott Ausztria azon ponton, 
hogy financiái csaknem rendezve, a valuta csaknem 
helyreállítva volt, és mind a két esetet mire hasz
nálta fel az osztrák kormány? Tán arra, hogy 
saját országának belügyeit rendezze, hogy itt a 
jólétet helyreállítsa? Épen nem. Mindannyiszor 
ide bent gondjaitól szabadulva, azon volt. hogy 
Európával hagyományos osztrák praepotentiáját 
éreztesse. Az 1858-iki pénzügyi arrangement-t 
követte az 59-diki balvégzetes olasz hadjárat; és 
midőn másodszor is azon pontra jutott Ausztria, 
hogy a birodalmi tanács engedékenysége és az 
osztrák nemzeti bankkal kötött szerződés képesí
tette őt íinanciáinak rendezésére, akkor sem arra 
használta fel a kezébe adott eszközöket, hanem egy 
európai hatalmi tényre , az európai térkép meg
változtatására, mely kezdődött Danevirknél, végző
dött Sadovánál és új félmilliárd adósságot hozott 
Ausztria nyakára. 

Valahányszor Ausztria azt mondhatá : „Rangi-
rozva vagyok," ez mind egy ujabb ötszáz millió 
elverésével végződött. 

Nem hasonló calamitas előestéjén állunk-e 
most. midőn az egész világon mindenki fekete 
pontokról beszél, amelyek már többé nem is pon
tok, hanem fellegek, és Ausztria maga siet előre 
magának keresni egy kis veszedelmet? Nagy vesze
delmet. (Felkiál'áso:;: Hol?) 

Mindenki tudja, Európa minden nagy hatal
ma tudja, hol van most az égető kérdések tűz
fészke s gyupontja. és őrizkedik oda menni; csupán 
Ausztria siet előre az égő parázsból kikaparni 
más számára a forró gesztenyét. (Zaj. Nem értjük! 
Ilolf) Európa minden állama, egyen kivül, mind 
óvakodik más államok belviszonyaiba bele avat
kozni; csak Ausztria az, mely a második akar lenni, 
és nem csak maga elfogadja az ily beavatkozást, 
hanem még másokat is buzdit rá. (Helyeslés a bal 
oldalon. .Többjeiül: De hol? Halljuk!) Alig van 
megterítve a politikai rouge et noir asztala, alig 
hangzik szét a „faites vos jeux messieures!" a 
többi meghívottak zsebbe dugják a kezöket, és 
őrizik kemény tallérjaikat; csupán csak az osztrák 
miniszternek fúrja a zsebét az a 40 millió Salinen-
schein, a melyet még el sem adott, és siet, hogy 
első lehessen az asztalnál, (Derültség) a melynél 
eddig ugyan még mindig vesztett, de a melynél 
játékosok logikája szerint, következteti, hogy mi
ntán mindig vesztett, ezután fog nyerni. (Helyeslés 
a bal oldalon. Derültség. Halljuk!) Fájdalom, hogy 
Ausztria külpolitikájához se itt Pesten, se oda 
fen Bécsben nincs a képviseletnek hozzá szólása, 
(Ellenmondás a jobb oldalon) hogy megmondhatná: 
„Hová akartok sietni, ti Európa beteg emberei? 
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Szövőszék, kalapács, eke mellett a ti helyetek, 
évtizedekig, hosszú ideig! Hagyjátok a legényke
dést annak, a kinek van koczkáztatni valója sok, 
vagy a kinek nincs koezkáztatni valója semmi; ti 
pedig őrizzétek azt a kevés valamit, a mit számo
tokra a gondviselés még meghagyott!" [Helyeslés 
a bal oldalon.) 

De ha a külügyekbe nem szólhatunk is bele 
ekkép, a pénzügyeknél mindezt igen sikeresen el
mondhatjuk : Ausztriának a pénzügye az, melynél 
fogva őt vissza lehet tartóztatni koczkáztató kül
ügyi politikától. Azért szükséges kimondani a ma
gyar országgyűlésen, hogy Magyarországnak és 
Ausztriának évtizedekig az iparosok, kereskedők, 
földmivesek és néptanítók országának kell lenni, 
és nem a katonák és hadvezérek országának. 

E g y szóval sem hozom én kétségbe, hogy 
miután Magyarország megigérte, de ha nem ígérte 
volna is meg, miután szükségét, politikai szüksé
gét látja annak, hogy Ausztria adósságaiból egy 
részt elvállaljunk, ez Ígéretet, e szükséget betölteni 
kötelességnek tartja; e fölött nincs többé igennel 
vagy nemmel szavazás; de annyit csak megkíván
hat a magyar országgyűlés, hogy midőn ily nagy 
terheket vállal az országra, legalább e terhek ter
mészetével megismerkedjék, nehogy átalában so-
lidaritast vállalva Ausztria minden adósságaiért, 
uj alapot szolgáltassunk egy mindent koczkáztató 
ausztriai külügyi politikának. Tudom én nagyon 
jól, hogy ebből nem fog következni Ausztriának 
felbomlása: mert hiszen, ha egyszer benne va
gyunk, akkor aztán csak meg fogjuk védeni saját 
magunkat; aztán meg Európa sem engedi, hogy 
megegyenek bennünket; de következni fog ujabb 
500 millió adósság ránk rovása. 

Ha őszintén és komolyan arra szólittatunk fel, 
hogy Ausztria pénzviszonyait és ez által Magyar
országéit rendezni segítsünk: ennek elkerülhetet
len modalitása az adósságok osztályozása. 

A mit Magyarország fog magára vállalni ezen 
adósságokból tőkékben, azzal Magyarország soha 
sem fog állam-banqueroutot csinálni: mert Magyar
országnak szüksége van a hitelére, mig az auszt
riai fél már annyira elhasználta hitelét, hogy népei
nek azért kell imádkozniok, vajha ne kapnának már 
minisztereik több pénzt; a mit, ugy hiszem, minden 
sok imádkozás és búcsújárás nélkül is el fognak 
érni. (Derültség. Zaj) 

Hogy Magyarország nem fogadhatja el az 
ausztriai államadósságokat per Bausch und Bogén, 
erre nézve csupán egy esetet vagyok bátor felemlí
teni, és erre felhivom különösen t. pénzügyi minisz
ter urunk figyelmét. Másodszor is ismétlem, hogy én 
nem vagyok financier, {Jobb/elöl: Elhiszszük!) de 
ez az eset annyira abroszunkon fekszik, hogy ok
vetlen bele kell kanalaznom. Van Ausztriának egy 

bizonyos adóssága, a mely Magyarországra nézve 
elviselhetetlen. Ezen adósságtól nem fizettetik ka
mat , és mégis olyan drága, hogy elviselhetetlen. 
Ertem azt a bizonyos 80 millió kölcsönt, melyet az 
ausztriai állambank adott a kormánynak, midőn 
privilégiumát meghosszabbította. (Helyislés a hat 
oldalon.) Ezen privilégium öli meg Magyarország
nak kereskedelmét és iparát. Nagyon világos, mi
után a banknak saját kimutatásából egy évben 
százöt millió adatott kölcsön ipar- és kereskedelmi 
vállalatok elősegítésére, mely kölcsönből kapott 
Magyarország és a dualismus egész itteni területe 
öt milliót, száz milliót pedig a másik fele. Ezen 
privilégium lerontásával arra kell törekedni Ma-

! gyarországnak, hogy egy saját érdekeit is előmoz
dító nemzeti pénzügyintézetet nyerhessen. (Helyes
lés.) Mi fog akkor bekövetkezni, ha Magyarország 
területére nézve felfüggesztetik a bank-acta? Na
gyon természetes, hogy a bank, ha nem is a köl
csön befizetését, de legalább ezen kölcsönnek meg-

| felelő kamatfizetést fog követelni. Kik fizetik ak-
i kor ezen kamatokat ? Nagy kedélyesség volna azt 

kívánni az osztrák féltől, hogy 6 kezdjen egy ed
dig kamat nélküli kölcsöntől kamatot fizetni, 
csak azért, hogy mi kapjunk egy nemzeti bankot. 
Ez esetben azon alternatívában lesz Magyarország* 
hogy vagy nélkülöznie kell oly pénzintézetet, mely 

! saját kereskedelmét és iparát előmozdítja azon 
ideig, a mig ezen privilégium lejár, vagy pedig 
ha ezen privilégium Magyarországra felfüg
gesztetik, azon bizonyos adósságot ki kell emelni 
a többi adósságok közül, és akkor az osztrák ál
lamadósságok oszthatlanságának dogmája, mint 
minden dogma, a melyből egy tételt kiveszünk, 
mint minden kártyavár, melyből egy kártyát ki
húzunk, magától összeomlik. (Helyeslés a baloldalon.) 

Még egy másik terhes adóssága van Auszt
riának, mely Magyarországra nézve különösen 
terhelő, s attól sem fizettetik kamat: értem az oszt
rák állampénzjegyek adósságát, melyekből nem 
tudom, hogy hány százmillió van eddig nyomva; 
a bécsi pénzügy miniszter úr, ugy hiszem, hinni fog
ja, hogy tudja. (Derültség. Többen a jolb oldalon; Mi 
is tudjuk /) És Magyarország in infinitum kezességet 
vállaljon-e még az osztrák állampénzjegyek nyomá
sáért is ? Ha egy háború beüt, az osztrák pénzügy
miniszter ugy megúsztat bennünket a zöld ban
kók óceánjában, mint a hogy megúsztatták apáin
kat a fekete bankók tengerében. (Élénk derültség.) 

Harmadszor is kénytelen vagyok kimondani, 
hogy én financier nem vagyok; (Derültség) de 
minden ember kedélyének van egy bizonyos 
rétege, a hol a poesis ere megszűnik és kezdődik 
a kréta. Az megtörténhetik rajtam, hogy egy be
csületes ember, egy jó barátom, egy nagy birto
kos urnák kedveért megteszem azt, hogy egy vál-
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tóját hátiratozom akkora összegig, mely egész va
gyonomat föléri; de nincs azon jó barátom, nincs 
azon becsületes ember, nincs azon nagy birtokos 
úr, a kinek egy betöltetlen albáját aláirjam, a me
lyen az összeg kitéve nincsen. Ily betöltetlen aíbát 
látok magam előtt a miniszteri javaslatban. (Ellen
mondások a jobb oldalon.) S ezen szempontból igen 
jogosultnak tartom azon kívánságot, mely igen 
tisztelt barátom Tisza Kálmán indítványában té
tetett, igen jogosultnak tartom e kívánságot, hogy 
ha a más pénzügyeit rendezni akarjuk, ismerked
jünk meg először annak pénzviszonyaival, s má
sodszor ismerkedjünk meg a magunk pénzviszo
nyaival. Ennélfogva Tisza Kálmán indítványára 
szavazok, s elfogadom igen t. cultusminiszterünk-
nek azon tételét, mely szerint czélunk rendezni 
alaposan Ausztriának és saját magunk pénzügyeit, 
eszközünk erre a szabadság. De arra, hogy vala
mit rendezhessünk, s legelőször is meg kell ismer
kednünk azon terhekkel, melyeket rendezni aka
runk, és az erőknek képességével, melylyel azt ren
dezzük. Én e részben az erőfeszítés netovábbjáig is 
kész vagyok elmenni; hogy pedig szabadok le
gyünk, arra nézve szabadítsuk ki legelőbb is a 
saját kezünket. (Elénk helyeslés és taps a bal olda
lon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nincs szándékom jelenben a tárgyalás alatti tör
vényjavaslatról részletesen szólani és azokra néz
ve, (Halljuk! Halljuk!) a miket a kérdés átalános 
részére nézve hallottam most, nézetemet elmondani: 
íéntartom azt magamnak későbbi időre; azonban 
nem mulaszthatom el a tisztelt előttem szólót arra 
figyelmeztetni, hogy okoskodásainak egy része , 
különösen az, mely az állam jegy ékre vonatkozik, 
azt mutaja, hogy még figyelemmel sem olvasta 
végig t. képviselő úrazon egyezményt, illetőleg tör
vényjavaslatot, melyet a minisztérium a ház aszta
lára letett: mert ha azt végig méltóztatott volna ol
vasni, a 8-ik §-ban láthatta volna, hogy ott nyíltan 
és határozottan van az iránt gondoskodva, hogy 
jövőre az állampapirpénznek bármily szaporítása 
a magyar minisztérium beleegyezése és a magyar 
országgyűlés hozzájárulása nélkül ne történhessék. 
(Helyeslés.) Bátor leszek ennélfogva azt felolvasni; 
a 8-ik §. igy szól: „Az államjegyekből álló függő 
adósságra nézve mindkét fél közös jótállása fentar-
tartatik. Az ezen adósság szaporítására, valamint 
jövőben megállapitására szolgáló rendszabályok 
<;sak a két minisztérium kölcsönös beleegyezésével 
s a két törvényhozás jóváhagyása mellett jöhet
nek létre." Tehát az egyezmény,melyet a minisz
térium kötött, azon calamitásoknak és balkövet
keztetéseknek, melyeket t. képviselő úr az egyez
mény ellen kiemelni méltóztatott, végkép bezárta 
ajtaját. Ennélfogva, mivel a tisztelt képviselő úr 

az egyezményből olyat következtetett, minek épen 
az ellentéte van benne; és mivel az ily felszóla
lások és előadások nem a tárgyhoz vezetnek, ha
nem igenis egyenesen a tárgytól elvezetnek: az 
egyezmény ellen felhozott állítást mint alap nélkülit 
visszautasítom. (Elmk helyeslés a jobb oldalon.) 

Zmeskall Mór: Ghyczy Kálmán tisztelt 
képviselő úr éles eszével és roppant vas szor
galmával a tegnapi napon igen sokat számított; 
de nézetem szerint számitsunk mi itten bár meny
nyit is, itten számitásunk többé a megajánlandó 
összegre nézve alapul nem szolgálhat: itten többé 
más alap nem lehet, mint a már megtörtént reci-
procus alkudozások eredménye. 

A mi már magát a tárgyat illeti, nézetem sze
rint a solidáritas a redactióban sehol sincs kimondva. 
és igy, minekutána kimondva nincsen, én ezen esz
mét itt vitatni czélszerünek nem tartom. 

En abból a szempontból indulva, hogy Ma
gyarország valaha a bizonytalanság örvényéből ki
kibontakozzék és hogy saját háztartását megálla
píthassa, a törvényjavaslatot pártolom. 

Megtörténhetik, hogy későbben a másik fél uj 
és talán nagyobb követelésekkei lép elő. Meglehet, 
hogy magát a solidaritást is fogja követelni; de azt 
hiszem, hogy addig Magyaország mind szellemileg, 
mind pedig anyagilag emeltetvén, képes lesz annyi 
erőt kifejteni, hogy azt, a mi igazságos, illően 
megvédhesse. 

Hallottam előhozatni Ghczy Kálmán képviselő 
úr által, hogy afinancialís bukás mindig maga után 
vonja a politikai bukást is : ez tagadhatatlan tény; de 
azt hiszem, mind a kettő akkor következhetnék be, 
ha a kiegyenlités eszméje meghiúsulna: mert ak
kor a másik fél újonnan csinálhatna adósságokat, 
és azokból annyit róvhatna Magyarországra, a 
mennyi neki tetszenék. Hitem az, hogy a kiegyenli
tés eszméje leginkább fekszik Magyarország érde
kében. 

Én tehát a bizonytalan állapotot meg akarván 
szüntetni; de a mi legfőbb előttem, meggyőződésem 
az levén, hogy a kérdéses terhek elvállalását a pa
rancsoló politikai szükség követeli; valamint arról 
is meg lévén győződve, hogy a kérdéses terhek el
vállalásától, vagy élnem vállalásától függ Magyar
ország politikai léte vagy nem léte: én hazám po
litikai létét vakmerően koczkáztatni nem akarván, 
a törvényjavaslatot pártolom. 

Még egy pár szavam van a jegyző úrhoz. En 
még szombaton Írattam fel magamat; hétfőn jelent
keztem, a jegyző urnái, kérdezvén tőle, hányadik 
állok'a szólani akarók sorában ? s feleletül azt nyer
tem, hogy 12-ik vagyok. Azóta szólott 40 képvise
lő úr is, és rám csak most került a sor. (Derül'ség. 
Halljuk!) Kitetszik ebből világosan, hogy a jegy-
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ző úr e részben nem járt elcorrecte. Fogadja köszö
netemet a jegyző úr, hogy engem annyira háttérbe 
szorítani szíveskedett; de ünnepélyesenkijelentem, 
hogy a jegyző úr iránti bizodalmam e tekintetben 
nem csak csökkent, de végképen elenyészett. Arra 
a kérdésre, vajon híven járt-e el a jegyző úr vagy 
nem, feleljen Ő maga magának lelkiismeretében. 
(Derültség.) 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő : T. ház! Zmeskall 
Mór képviselőtársunk megnyugtatására kénytelen 
vagyok kinyilatkoztatni, hogy én őt tökéletesen 
az itt feljegyzett névsor szerint szólítottam fel; és 
igy meg nem foghatom, hogy engem mi alapon 
vádolhatott. 

Zmeska l l MÓr: Ha az érdemes jegyző úr 
kívánja tudni az alapot, én megmondom. Én hét
főn fordultam a jegyző úrhoz, és kérdeztem : hogy 
hányadik vagyok a feljegyzettek sorában? és akkor 
érdemes jegyző úr azt monda, hogy a 12-ik va
gyok. Most hivatkozom az egész publicumra: ho
gyan lehetséges az, hogy midőn a 12 ik vagyok, 
mégis csak most hívott fel? (Derültség. Közbeszólás: 
Hiszen a másik cldalról is 12 van fölírva és közbe 
a miniszterek is szólottak!) 

Elnök: Jegyző úr a bővebb fel világosítást 
meg fogja adni, s akkor, ugy hiszem, hogy ezen 
köabe jött eset végleg be lesz fejezve. [Halljuk!) 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő : Kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy Zmeskall képviselő úr a vita má
sodik napján a törvényjavaslat' melletti szólók kö
zött a 12-ik helyet foglalta el; de ha az összes szó
lókat számba veszi, akkor természetesen 24 jön ki. 
(Helyeslés.) 

Zmeskal l Mór: Meg vagyok nyugtatva. 
(Derültség.) 

P a t a y I s t v á l l : T. ház ! Engem ugyan nem 
igen bánt a szólás viszketege; de, uraim, mégis van
nak tárgyak, melyek felől egy hazafi sóhaj felleb-
benése nem elég ; vannak oly tárgyak, melyek fe
lett én részemről mint képviselő nyilatkozni köte
lességemnek tartom. (Halljuk, halljuk!) 

Uraim, ezen országgyűlés, mint mindnyájan 
tudjuk, még az akkor meg sem koronázott fejede
delem részéről, a 48-iki törvények értelmében ren
deltetett el. Ugyanazon 48-ki törvény alapján vá
lasztattunk meg mindnyájan. Néhány kivételével 
ünnepélyesen meg is ígértük küldőinknek, hogy 
megtartjuk azokat. Hogy mennyit prédáltunk mái
éi belől ok, az most nem idetartozik; azt sem tudom, 
hogy az országgyűlés végeztével Bánó József col-
legámnak az általa emiitett s általam is tisztelt 
Ősz férfiú miként fogja koponyáját munkás te
nyerével érinteni; (Élénk derültség) hanem egyet 
igenis tudok : hogy a különben általam mélyen 
tisztelt cultuszminister úr, bármi fennen lobogtassa 

is az általa nagyon szép költöiséggel, de csak elvi
leg felmutatott szabadság zászlóját, engem ugyan 
soha sem fog ő az ő független, de garantia nélküli 
léghajóján a politika azon magaslatára felvinni, 
hogy az itt proponált államadósságból nagy részt 
elvállaljak, azon államadósságból, melynek legna
gyobb része -a 48-iki törvényeknek lerombolására 
és imádott hazám és nemzetem letiprására fordítta
tott. (Elénk tetszés a szélső balon) 

Nem vagyok annyira jó osztrák polgár gondol
kozású, hogy fejemet Kautz Gyula úr modorában 
azon törjem, mit fognak majd csinálni az osztrák 
tartományok, mit fognak csinálni a hitelezők; az 
nem az én dolgom, az az ó' dolguk. (Zajosderültség; 
a szélső bal oldalon élénk tetszés.} Én részemről felál
lítandó önálló magyar hadsereg nélkül ez árva ha
sára semmiféle terhet soha el nem fogadok. 

Előttem mindig a nép érdeke a legszentebb : 
azért önkeblem s küldőim megnyugtatására, és. 
azon elvnél fogva, hogy semmit rólunk nélkülünk : 
én Madarász indítványát pártolom. (Helyeslés a szél
ső balon. Zaj.) 

Besze JállOS: T. ház ! A mióta őseink Puszta
szeren alkotmányunknak (Derültség) alapját lete-
vék, megfontolásra méltóbb tárgyról az országgyű
lés még nem tanácskozott. Akkor egy közös áldozó 
serlegbe verőket ontották, s most vagyonosodá-
sunknak s tehetségünknek minden véres veríté
kével szerzett utolsó cseppjeit kívánják, nem egy 
közös kasszába, a melynek jótékonyságát mi is 
éreznők, hanem egy oly telhetetlen gyomorba, 
melynek utolsó égésfájdalmait enyhíteni kíván
ják vele : azon gyomorba, mely , miután ben
nünket el nem nyelhetett ; de még is annyira 
kiszivattyúzott, hogy a virágzó városok telkei, 
pusztái, birtokai eladattak, az adósságokat nem 
ismerő vállaik az adósságok alatt roskadoznak. A 
birtokosok kezéből az ez ideig enyhülést szolgáltató 
urberi kárpótlási papirosok mind a külföldre ván
doroltak, a pénz kevés értéke és szűke miatt, a. 
birtokok a második licitatión potom áron idegen ke
zekbe jutottak. Szóval miután tökéletesen elszegé
nyítettek bennünket, most kívántatik azon nagy 
áldozat tőlünk, a kiket minden módon mestersége
sen koldusbotra segátettek, s most a koldust szó
lítják fel, hogy segítsen rajtok. (Derültség. Zaj. 
Helyeslés.) 

Midőn, uraim, a helyzet ilyen, és a helyzetet 
érzem én is, lehetetlen, hogy ne adjam elő azon 
okokat, azon meggyőző adatokat s minden ténye
ket, melyek lelkiismeretemet arra érlelek, hogy 
kötelességemmé tévé mégis mind azok tudtával a 
minisztérium által elénk terjesztett törvényjavas
latot elfogadnom. (Halljak!) 

Azért méltóztassanak megengedni, ha a tárgy 
fontosságánál fogva és az adatok özönében a logi-
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kai előadás fonalát megszakitnám, mert ezen köte
lességem teljesítésében most — tudván, hogy a 
házon kivül is figyelemmel kisérik az itt mondot
takat — ha csak egy-két embert sikerül is meg
nyugtatnom arról, hogy máskép nem cselekedhe
tünk, kötelességemnek megfeleltem. 

Midőn hazánk bölcse az országszerte ismert 
húsvéti czikkét megirta, abban különösen kiemel
te mindenekelőtt Ausztria nagyhatalmi állásának 
biztosítását; ezt megemlítvén a szép jövendőre 
mutatott az alkotmányosság terén, melyet ismét 
elérünk, s ezzel letette a közösügyi törvény 
alapját, oly módon, hogy Ausztria nagyhatalmi 
állásának mindenekelőtt való biztosítása s e fel
tétel miképen való megoldása a teendőnk. Uj 
élet lendült Magyarországon, a hírlapírók írtak 
mellette és ellene, és a képviselőválasztáskor mái-
annyira megérett a közvélemény Magyarorszá
gon azon tekintetben, hogy Ausztriának nagyha
talmi állása mindenek felett való, hogy az itt ülő 
képviselőtársaim közül sokan vannak, kik Deák 
Ferencz zászlóját lobogtatva, s előre Deák Ferencz 
elveinek támogatását ígérve, a nép által csak így 
karoltattak fel s küldettek ide. Az tény tehát, 
uraim, hogy Ausztria nagyhatalmi állásának biz
tosítása a közös ügyek tárgyában már megválasz
tásunk előtt országszerte oly korszerű volt, hogy 
csak ama nagy név zászlója lobogtatásának kö
szönheti több képviselőtái'sunk, hogy itt van. És 
igy alakult meg a többség e házban, mely azon 
elveket osztja. De miért történt, mi volt oka an
nak, hogy a közvélemény igy megszilárdult ? Az, 
uraim, mert kiábrándult a nép, a külföld csalóka 
biztató reményeire semmit sem hajtva többé, 
miután látta, hogy Európa politikája s annak 
játéka ugy kevertetik, hogy azon népek, me
lyek szabadságért harczoltak , abban mind csa
lódtak s elvesztek, ha csak a külföldben bíztak 
miután tapasztalta, hogy a lengyel nemzet, mely 
iránt átalános rokonszenv vala, s az egész euró
pai diplomatia mellette egyik nótát a másik után 
küldé, ultimátumok váltattak s mégis Bergek és 
Muraviefíck támadtak, és Európa rokonszenve, s 
minden kormány morális támogatása mellett is a 
szegény lengyel nemzet elveszett. Látván azt, hogy 
a külföldben sem bizhatik, míg ide haza a nyomor 
napról napra érezhetőbbé válik: megérett benne 
azon meggyőződós, hogy egyedül ilyen módon 
létesítendő kibékülésben lelheti meg jövőjét. Mert 
érezte azt a nemzet, a mit Grhyczy Kálmán kép
viselő ur mondott, előadván a hat utóbbi évről, 
hogy 13 millióról 26-ra növekedett fokonkint az 
adó egy neme, mert érezte, hogy ha továbá is 
nélkülünk rendelkeznek felettünk, a nemzetnek 
jövőben okvetetlen r el kell vesznie, mert már ugy 
is sirja szélén áll. És azért hajlandó volt a képvi-
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selők többsége a nemzeti akaratot kinyilatkoztató 
ezen egyességre, ezen frigyre nézve megalakulni, 
és az osztrák hatalom Európaszerte nagyhatalmi 
állása biztosítása mellett pactumra lépett. Ez tehát 
a közös ügy; ha tehát akartuk aczólt, kell a módot 
is akarnunk, mely által ehhez hozzá jutunk. Ha 
valaki azt kérdezné tőlem: megbirja-e a nemzet a 
30 milliót? azt felelném, uraim, hogy jelenben 
meg nem birja; de ha azt kérdezik tőlem, meg
birja-e majd? megmondom az okokat ós módo
kat , melyeket teljesíteni a törvényhozó testüle
teknek, minisztereknek, törvényhatóságoknak és 
egyeseknek kell, és ha ezt teljesitik, valójában 
meg fogja birni hazánk e roppant terheket. Jelen
leg se Ausztria, se Magyarország meg nem bírja, 
és hasztalan biztatjuk vele magunkat s másokat, 
ha csak mind azt el nem fogadjuk a mit jónak és 
tanácsosnak látunk; és ehhez tanácsommal járulni, 
íme teszek is, nekem is kötelességem. 

Megemlitem azon alapot , melyre építet
tek. Hogy a behajtott adókra épitve vállaljuk el e 
terhet, önmagában még nem áll, mert nem az adót 
hajtották be, melyet a jövedelem megbírt, hanem 
a tőkét támadták meg. Hol van Magyarországban 
egyes emberkevés kivétellel, kinek privát adóssága 
nem volna ? Nagyon ritka. Eladósitottuk vagyona-
inkat; és telkeinket, csakhogy az exequáló kato
náktól megmenekedjünk, megterheltük. Két esz
tendő előtt maga Plener a reichsrathban kijelentette, 
hogy legszigorúbb katonai behajtással sem képes 
Magyarországon 30 °/0 -ét a kivetett adónak behaj
tani. Az adó behajtási módja sokhelyütt rablással 
járt. Ez tehát alapul nem szolgálhat, mert napról 
napra szaporodott az adót nem fizetők száma. 
Hogy pedig a behajtások minők voltak, azt tudjuk, 
uraim. Lehetetlen mégis meg nem említenem, 
hogy azért nem interpelláltam a miniszter urat 
egy tárgyban, mert nem kívántam fárasztani, 
tudván, hogy ugy is előtte van az alapos pa
nasz , melynek orvoslását bevárom; de , hogy 
képzelete legyen a háznak, hogy minők voltak a be
hajtások, elmondok egy esetet. (Halljuk!) Esztergom 
városa 3600 frt. adóval tartozott; volt 60,000 frt-
nyi statuspapirja ládájában, a melyet kénysze
ríttetett megszerezni az úgynevezett önkéntes 
köícsönbül, mit csak uj adósságot téve tehetett. 
Igenis, önkéntes kölcsönnek nevezik. Hogy ezt 
megtehesse, mindenütt felszedett pénzeket, melyek
kel még most is adós. 3600 frtot ki nem fizet
hetvén , egyszer egy bataillon katona érkezett 
Esztergomba; a polgármestert felszólította egy 
financz adószedő, hogy adná ki a 60.000 frtnyi 
kötvényt; de ezt nem tette, s egy szakasz katona a 
város házába ment, vele financztisztek s egy katona 
lakatossal erőhatalommal felbontatták a szekrényt, 
a 60,000 frtnyi statuspapirokat kivették és még 
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mai napig is kezükben vannak, se vissza nem ad
ták, se nem számoltak. 

Az interpellátiot azért halasztottam, mert nem 
akartam ezzel a minisztériumot fárasztani: most 
csak azért hozom elő, hogy a behajtott adókat 
alapul felvenni nem lehet, s azért a terheket meg
bírni most képesek nem vagyunk. 

Belátásom szerint először tagadhatlan, hogy 
ha az évenkinti budget Ausztriában ugy, a mint 
most van, megmarad, azt megbírni képesek nem 
-vagyunk. Szükséges azért mindenek előtt a nem
zeti honvédelem felállítása és a rendes katonaság
nak béke idejében rögtön leszállítása. Igen nagy 
akadályok forognak fen a magyar hadsereg felál
lítása ellen a legfelsőbb körökben, és ez aggály 
leginkább a bizalom hiányából ered. Kötelessé
günk tehát a bizalmatlanság útjairól e köveket 
elhárítani, melyek azt gátolják; megismertetni a 
főbb körökkel, hogy valójában e nép nem forra
dalmi ; s hogy e követ elmozdítani segítsen az 
útból, kötelességemnek tartom a felsőbb körökben 
jó hatás gyakorlása végett, hogy egy történetet 
elmondjak, hadd tudják meg, hogy milyen a ma
gyar. (Halljuk!) 1849-ben, midőn Szemere akkori 
miniszterelnök Debreczenben kimondotta, hogy a 
kormánynak czélja clemocratiai, köztársasági: ezt 
létesitendő, bennünket úgynevezett népembereket. 
kiket a nép szivesebben szokott hallgatni, r szét
küldött, hogy ezen eszméket terjeszszük. Én is 
elmentem a nép közé és magam körül összesereg
lett közel százezer ember egy nagy térségen ösz-
szejött, (Derültség) és én gyöngéden, ügyességgel s 
mindig elevenebben igyekeztem megértetni a nép
pel, minő boldogság fogja elárasztani a ha
zát, ha majd egyszer a köztársaság diadalmát 
ünnepli meg. Midőn azt hittem, hogy már 
a nép bizalmát, kedélyét, hitét megnyertem : elő
áll egy Pató István nevű — soha sem felejtem el 
— muzslai születésű öreg ember. . . (Zajos atalá-
nos derültség.) Uraim! ez nem tréfa, ez nem nevet
ség : mert belőlem azon buzgalom szól, hogy a 
bizalmatlanságot oda fen a nép, a magyar jellem 
irányában lecsillapítsam : mert ha meg nem győz
zük az uralkodót és a felsőbb köröket arról, minő 
hű, kitartó, buzgó, dynastikus érzelmű a nép, 
hasztalan fogjuk mi .a nemzeti hadsereg létesíté
sét dictiokkal sürgetni. Azért, mondom, ez nem 
nevetség tárgya, uraim, hanem komoly figyel
met érdemel. (Halljuk, halljuk!) Előáll tehát az 
egész vidék által tisztelt aggastyán és mondja: 
„Uram, követ uram ! örül lelkünk, hogy ezen üd
vösség azzal a köztársasággal közelget; Isten hoz
za mentül hamarébb azt a napot, a melyen azt 
el fogjuk érni; csak egyről nyugtasson meg ben
nünket: hogy ha már a köztársaság ünnepét meg-

j üljük, jó királyunk Budán íng-e, mindig lakni ?ft 

' (Elénk tetszés a középen.) És Pató István a re-
! publicanismusból ezen órában engem egész éltemre 
| kigyógyított (Derültség.) Mert a népnek kegyelet

teljes tiszta lelkében van felépítve a t rón; és ha 
megadják azt, a mit meg kell adni, és kívánatos, 
biztosabban áll, mint bár hol, Magyarországban 
uralkodónk és háza trónja. És ha ugy lennének 
erről meggyőződve oda fent, mint én, nem csak 
hogy nem aggódnának és félnének, de Ausztria e 
perczben egész armádiáját belénk olvasztaná. 
(Éljenzés.) 

Természetesen akadnak ellenségeink, és mi
dőn egész szabad alkotmányos jogával élve, 
oly ember, ki nemzetőrséget, honvédsereget akar, 
a közös ügyek, quota tárgyában ellene voksol 
a kívánt összegnek, azt mondják: „Hogy adhatjuk 
ennek kezébe a fegyvert, ki akkor érzi kiváló-
lag jól magát, az esik könnyebben lelkének, ha 
egy pár milliót megtagadhat csak azért, hogy 
semmivé tegye a kiegyezkedést ?* Pedig míg a ma
gyar hadsereg felállítva nem lesz, tessék meg-
binni, hogy Európaszerte a „halbrechts" „halb-
links" vezényszó mellett, a bármily dicső fekete 
sárga zászló alatt harczoló seregekben oly diadalt 
nem vívhatnak ki soha, mintha a nemzeti zászló 
ott lobogna, mert a magyar ember nemzeti dicső
ségét annyira becsüli, hogy érte élni halni kész. 

Első feladata tehát a törvényhozó testület
nek az, hogy a hadsereg rendeztessék, s ez 
által a rendes katonatartási roppant teher enyhi-
tessék : és kevesesb pénz fog kelleni. Pénz. pénz ! 

E tárgyban is méltóztassanak meghallgatni, 
! hogy gondolkozik ilyen nem szakértő, de magam 

fajta ember és a nép ; én, ki köztük forgok és hal
lom mint szoktak okoskodni, szólhatok e tárgyban. 
A mely testben a vér nem mindenütt lüktet egyen
lőn, de egy helyre concentrálódik, ott paroxismus 
áll be ; (Derültség) ilyen paroxismus van az or
szágban és az egész birodalomban, ily beteg egész 
Magyarország és egész Ausztria. Ezt itthon is 
látjuk a pénz dolgában. Lássuk kézzelfoghatókig a 
dolgot. Én vettem egy budai takarékpénztári ac-
tiát, összesen 75 frtot fizettem be. (Zajos derült
ség.) Négy esztendő múlva a tőkét is a 75 írttal 
visszafizették és a múlt esztendőben eladtam 415 
írtért a „semmit." (Zajos derültség). A semmit — 
mondom — mert a tőkét 3 — 4-szer kamatjával 
már előbb visszakaptam. (Derültség.) Ha a taka
rékpénztárak annyira vihetik a tiszta nyereményt 
e nagy hatalomszó által: „hitel ;K ha a takarék
pénztárak, melyek a bevett pénzek után kama
tot fizetnek és csak kamatra adják, mégis oly 
nyereséget mutatnak, hogy minden takarékpénztár 
a részvényesnek ily aranytojást tojó tyúkjává válik: 
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tekintsük csak meg azt a hatalmas kotlót, kit cs. 
kir. privilegiált ausztriai „nationalbank"-nak ne
veznek: ez azon kotló, a mely a hitel tojásaiból 
évek folyama alatt egymás után kotlasztja ki a 
millionaireket, (Derül'ség) s ezek szaporodása 
faragja a népek kezébe a koldusbotot. (Hd>jed:s.) 

Es miért van ez, uraim? Mert Metterniehtől 
kezdve az utolsó időkig azon privilegiált osztr. na-
tionalbank minden bukott kormánynak kedves 
elkényeztetett gyermeke volt, kik azért minden 
áldozatot tevének, hogy olykor-olykor, ha meg
szorulnak, nagy %-re kaphassanak tőle papiros-
pénzt, a mit most is magok csinálnak. (Der'últság.) 

Uraim! a „priv. Nationalbank" privilégiu
mainak meghosszabbítása azon rettenetes teher, 
melytől annak idejében törvényes módon a mi
nisztériumnak menekülni feladata : mert miért ne 
élvezzék a nemzetek azon roppant hasznokat, me
lyek által e bank dúsgazdaggá válik ? Ezt pedig 
másként tenni csakugyan nem képes, ha az ország
gyűlés elő nem készíti számára az utat : mert ez az 
az intézet, uraim, mely 150 millió aranyat és ezüstöt, 
mint a czethal Jónást, elnyelt, és ezért^banknótát 
lehel ki érte. (Helyertés a jobb oldalról. Átalános de
rültség.) Könnyű neki boldogulni, mert ő, mint a 
takarékpénztárak, a banknótáért nem fizet kama
tot, hanem kiadja statuspapirjait és bankactiáit, és 
azokat megveszik tőle 100 forintért, melyeket ő 
aztán a börze utján ismét visszavásárol 60—65 
írtért, és ez okozza az átalános elszegényedést; és 
erre nézve, uraim, intézkedni kell, hogy a népek a 
terheket megbírhassák; és ez a törvényhozás teen
dője, mit megtéve az adand reánk most még ki-
számithatatlan jó eredményt. Ha egy §-át a privi
légiumnak megszegni kénytelen, de képes volt 
most az osztrák kormány, midőn a statusjegyeket 
kibocsátotta a salus publica tekintetéből : bizony 
okosan egy becsületes contractussal liquidáljon azon 
,,Nationalbank"-kal, mert míg ez meg nem történik, 
én pénzügyeink javulását nem látom lehetségesnek. 
Ha a hitel ennyi malasztot oszt a takarékpénztá
rakra, ha a Nationalbank így gazdagodik : miért 
nem kezeli a status, miért nem maga a kormány 
a bankot? 

Azt mondják, hogy a kormány kezelése alatt 
nem jövedelmezne az oly jól, hogy ahhoz alap, 
érczalap szükséges. Lenne alap, uraim, kezelnék 
csak a bányákat ugy , mint Miksa és Rudolf idejé
ben és nem ugy, mint most: mert most a banknó
tát is sajnálják az arany megszerzésére fordítani, 
meg a windschachti bányákban most is azon régi 
vizmasinákat használják, melyeket Leopold idejé
ben használtak. Én a bányáknál az ujabb tudo
mányok semmi nyomát sem látom. 

Békét az országnak, uraim, és minden lehet, 
Isten kegyelméből fog is lenni. Ha a bányászatra 

fordítjuk erőnket, érczalapot is fogunk kapni : és ez 
esetben nem fog történni az, hogy a börze egy 
kis rósz politikus hirre azoniial paniqueba esik és 
nem tud mit csinálni, remeg félelmében, hogy pa-
pirvára légbe fuvatik; a minisztérium pedig meg
teheti, hogy a nép a könnyűvé teendő terhet elvi
selhesse. Különösen pedig, uraim, a pénzügymi
niszter úrhoz azon kérésem van, hogy mind azon 
kedvezményeket megtegye és megtétesse, a melyek 
a jövedelem summáját nem kisebbítve, a kezelés
kárai és vexái által a népet tökéletesen elkesere
désre ne juttassa. Engedje meg, hogy jó kedv jöj
jön a nép kebelébe : az accisokat és az úgyneve
zett pinczékben levő borokat hagyja mentesen a 
háborgatásoktól; a mennyire szükséges, a kocs
mákban kimérés alatt levő bort rója meg. Enged
jen kis adagokban, kis parczellákban dohányt ter
meszteni, hogy a maga dohányát szíva, vigan 
munkálódjék a nép : mert csak a vig munkás em
berben a kapa és kasza vig pengésében van meg 
azon zsolozsma! hang, mely leimádkozza reánk az 
áldást. Tegye meg a minisztérium mind azt a mit 
az államjövedelemnek kisebbítése nélkül a nép 
könnyebbségére megtehet. Az igazságügyminisz
ter gondoskodjék olcsó és gyors igazságszolgálta
tásról, a mely nem ellenkezik a magyar jellemmel; 
a magyar jellemet annyira megegyező békebiró-
ságokat állítsa fel, az angol modorban. A patriar
chális szokásokkal bíró népben ezen intézmény 
könnyen honos lesz: vannak régi szeretett tábla-
birái minden vidéknek, kik köz megelégedéssel mű
ködhetnek e minémüségben : igy fog gyors és olcsó 
igazság kiszolgáltatni. Akkor aztán a vasutak 
és csatornák építése által jó kedvvel megindul a 
szorgalom és a buzgalom. A nép jó kedvvel hozzá 
fog a munkához, és az ily munka meg fogja teremni 
az előbb elősorolt nagyobb dolgok létesítése után 
azon tehetséget, hogy a magyar nemzet a most 
elvállalt adósságok évenkinti fizetésére képes is 
lesz. 

De hogy Európában mindenünnen fenyegető' 
veszélyek előtt biztosítva legyünk, alkalom nyí
lik az országgyűlésnek a delegatioba oly tagokat 
választani, a kik ismervén a világ állását, őrködni 
fognak a felett, hogy a magyar vér se a franczia 
politika fekete pontjait lemosni ne segítsen, se pe
dig a muszka terjeszkedni vágyó planumait kivin
ni, most kedvezőnek tartván a körülményeket, előtte 
gyaloguttörő ne legyen. Es ha ezt mind megte-
endik a delegatio tagjai, élvezendjük a roppant 
nyereséget, hogy Magyarországnak az uj viszo
nyokban, az európai dolgokban, a világbéke és 
harcz fentartásában mi magyarok tettleg részt ve
szünk küldötteink által. Ez azon vívmány, a mely 
részesít bennünket alkotmányos utón az európaii 
család működésében; ezen működés bevonja Ma~ 

9* 
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gyarországot, bevon bennünket az európai czivi-
lizált népek koszorújába. 

Hogy mind ezt elérhessük, adjon az Isten mun
kájukban erős és tartós jó egészséget minisztereink
nek- (Éljenzés, derültség.) 

Csengery Imre jegyző: NyáryPál! (Föl-
kiáltások: Beteg!) Csauády Sándor! 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Ha a 
nemzet alkotmányos jogait, önállását, függetlensé
gét biztosító 1848-iki törvények a magok eredeti 
valóságukban léptettettek volna életbe; ha Magyar
országnak az örökös osztrák tartományokkal per-
sonalis uniója nem alakíttatott volna által reáluni
óvá : hajlandó lettem volna én is, nem jogi kötele
zettségből, hanem az osztrák örökös tartományok 
népei iránti rokonszenvből, az absolut hatalom ál
tal törvénytelenül felvett kölesönök fedezéséhez bi
zonyos összeg megajánlásával járulni, azon remény
ben, hogy az önálló független Magyarország, az 
állandó hadsereg létszámának nagy mérvben le
szállítása által meggazdálkodott összegből, továbbá 
a nemzet szabad rendelkezése alatt álló államjöve
delmi forrásokból, képesítve leend az elvállalt ösz-
szeg kamatainak fizetésére, sőt a tőkék törlesztésére 
is anélkül, hogy a nemzetnek a jelenlegi adó alatt 
már is roskadozó vállaira ujabb terhek rovassanak. 
Miután azonban a közösügyi törvények e nemzetet 
még a saját vére és vagyona fölötti rendelkezheté-
si jogától is megfosztották; miután a közösügyi 
törvények az eddig önálló független Magyarorszá
got gyarmati állásra sülyesztették; miután a 18 
évi önkényuralom a különféle nemű súlyos adók 
behajtása által a hazát a végelszegényesedés, vég
pusztulás szélére jut tat ta: az önfentartási köteles
ség gátol az osztrák államadósságokban nagyobb 
mérvű részvételben, mint azon összegek elfogadása 
által, melyekről bebizonyítható, hogy azok Ma
gyarország javára fektettettek be, megtörténvén 
mindenekelőtt Magyarországnak 18 49-ik évtől való 
jövedelmeinek, kiadásainak összeszámítása, s a jö
vedék, i maradvány fordíttatván mindenek előtt az 
elvállalandó összegek törlesztésére. Én csak is 
ily mérvben vagyok hajlandó járulni az államadós
ságok elfogadásához. Ennek oka a fentemiitetteken 
kívül az is, mert meg vagyok győződve, hogy a je
lenlegi súlyos adók elviselésére is képtelen nemzetet 
egy ujabbnak, nagyobbnak elvállalása az anya
gi megsemmisülés örvényébe merítené okvetetlenül. 

Ha emlékezetem nem csal, Török Sándor kép
viselőtársam körvonalozta a nemzet óhajait, kívá
nalmait, legyen szabad nekem is elmondanom; 
nézetem szerint mit vár tőlünk a nemzet. 

T. képviselőház, erős hitemen alapuló meg
győződésem, miszerint minket képviselőket, kik 
képviselői elválasztatásunk alkalmával nagyobb 
részben, mondhatnám majdnem mindnyájan az 

1861-ik évi országgyűlés második feliratában le
fektetett elveknek ígértünk életet szerezni, bennün
ket, mondom, nem azért küldöttek a jelen ország
gyűlésre választóink, hogy küldetésünk idejének, 
a 3 év lefolyása után ezredéves alkotmányunk 
foszlányaival számoljunk a nemzetnek: (Heljeslés 
a szélső bal oldalon) nem azért küldöttek, hogy a 
már eddig is elviselhetlenekké vált súlyos adó
kat ujabbak elfogadásával szaporítsuk; hanem igen 
is küldöttek azért, hogy az absolut hatalom által 
tőlünk jogtalanul elrabolt 1848-diki alkotmányt 
visszaköveteljük; (Felkiáltások a szélső balol lalon: 
Igaz! ügy van!) küldöttek azért, hogy a nép ter
hein könnyitsünk, nehogy összeroskadjon annak 
súlya alatt; küldöttek azért, hogy vagyonosodá-
sának ujabb forrásokat nyissunk, nehogy tönkre 
menjen az ország; küldöttek azért, hogy az egyed
áruságok és miuden, a nemzet jellemével összefér-
hetlen közvetett adónemek megszüntetését eszközöl
jük ; küldöttek azért, hogy az évenkinti katona-
ujonezozás által türhetlenné vált véradóján köny-
nyitsünk; küldöttek szóval azért, hogy a nemzet 
mind szellemi, mind anyagi jóllétét előmozdító 
törvényeket alkossunk. 

Kérdem, t. képviselőház, eddigi működésünk 
eredménye megfelelt-e az 1861. évi országgyű
lés második feliratában lefektetett elveknek ? kér
dem, kielégitette-e eddigi működésünk eredménye 
a nemzet jogos követelését'? kérdem, a tárgyalás 
alatti miniszteri törvényjavaslat elfogadása által 
lesz-e könnyítve a nép terhein ? Azt mondom, nem. 
Sőt ennek elfogadása ólom súlyként fog nehezülni 
a nemzet vállaira. Igen is, t. képviselőház, mert a 
tárgyalás alatti miniszteri javaslat, daczára annak, 
hogy a jelen országgyűléstől több száz millió ál
lamadósság elvállalását kivánja, még több millióra 
menő deficitről is tesz említést; sőt a javaslat öt, 
hat, hetedik §§-iban, egy ujabb államkölcsön fel
vételének szükségességét helyezi kilátásba, mely 
deficitek és kölcsönök terhe alatt okvetlenül össze
roskad a nemzet, tönkre jut a haza. 

Én tehát, miután a miniszteri törvényjavaslat 
a nemzet vállaira az eddiginél nagyobb terhet ki
van róni, a nemzet pedig a jelenlegieknek elvise
lésére is képtelen: a törvényjavaslat elfogadása 
ellen nyilatkozom, mert nem akarom koldusbotra 
juttatni nemzetemet. (Helyeslés a szélső bal oldalon) 

F e s t I m r e : T. képviselőház! Két viszontag
ságos évtized után a magyar nemzet újra szemközt 
áll az államadósságok kérdésével, e kényes és 
komor kérdéssel, melytől az 1848-ik év örömza
jában visszariadt, de a mely azóta háromszoros 
súlyra nőtt, és most, hivatkozva a nemzet törvény 
szentesitette Ígéreteire, sürgősen követeli a vég 
megoldást. 
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A két minisztérium, ismerve a terhernek sú
lyát és az erőnek mértékét, a gyakorlati kivihető-
ség és méltányosság' alapján egyezkedett, s előttünk 
fekszik az egyezkedés erdeménye. 

Jól ismerjük mi, kik az adott súlyos viszo
nyok közt kedvezőbb eredményt elérhetőnek nem 
tartunk, s azt elfogadni készek vagyunk, jól is
merjük — mondom — állásunk nehézségeit. A na
pirenden levő vitában könnyebb a támadás, ha ál
dozatról van szó, kivált ha ugy állíttatik a kérdés, 
mintha áldozni vagy nem áldozni csak saját sza
bad akaratunktól függne; ellenben kényes a véde
lem, ha legdöntőbb érveinek egy részét a parla
menti ildomosságnak kénytelen feláldozni, és nagy 
óvatosságot igényel, midőn az, a mi itt nyugtat 
és csillapít, ott a Lajtán tul bánthat és keseríthet. 

Mindazonáltal örömest tűrjük e nehézségeket 
is, mert a nagy egészre, a kiegyezés vég eredmé
nyére tekintünk, s ez hazánknak alkotmányos in-
columitása és saját önálló háztartása által gyor
san kifejtendő jólléte. 

Vannak, kik többet vártak és követeltek a 
kiegyezkedéstől, kik már nem emlékezvén vissza 
azon nagy sötétségre, melyben reménységünk első 
mécsét gyújtottuk meg, keveslik a mostani nap
fényt, mivel az ama 18 évi sürü köd minden fosz
lányait egyszerre el nem oszlatta; de mi, kik szá
mot vetve a helyzettel s a nemzet jövőjével, azon 
tiszta és becsületes meggyőződésből, hogy a haza 
java ugy kívánja, a kiegyezési alapokat őszintén 
elfogadtuk, férfiúi és képviselői kötelességünknek 
tartjuk következetesen fejezni be azt, a mitlelkiisme-
retesen megkezdettünk. {Elénk helyeslés a jobb ol
dalon) 

Már pedig az államadóssági kérdés végleges 
megoldása, az adott ígéretnek becsületes beváltása, 
az igért segítségnek sikeres kiszolgáltatása azon 
fő tényezők egyike, mely a mű szerencsés befeje
zéséhez tartozik. 

S épen e kérdésben még azon tisztelt tagtár
saink közül is, kik a kiegyezés egyéb részéhez nem 
járultak, egy akarattal csatlakoztak hozzánk, mi
dőn a nemzet nevében azt fogadtuk, miszerint az 
ország a törvény szabta kötelesség mértékén tul, a 
méltányosság alapján politikai okokból kész az ál
lamadósságok terhének egy részét elvállalni. 

Minő legyen ezen rész, mik a felajánlás felté
telei ? ez most a napi kérdés, s e kérdést oldja 
meg azon törvényjavaslat s illetőleg miniszteri 
egyezményt, mely a ház asztalán fekszik. 

Ez egyezmény szerint Magyarország nem vál
lal az államadósságból aránylagos hányadot, nem 
vállal semminemű solidaritást. hanem vállal válto
zatlan aversionalis évi átalányt, mely az egész te
hernek egy ötödét, tőkére reducálva a kérdést, 
3000 millió tőkéből 600 milliót teszen. 

Ki merné tagadni, t. képviselőház, hogy ez 
hatalmas és ijesztő összeg, hogy ez oly liberum 
oblatum, minő törvénykönyvünkben elő" nem for
dul ? De lehet-e jelentéktelen a részteher, ha az ösz-
teher oly óriási, s ha az adománynak czélja segí
teni azon testvérnépeken, melyek védelmi szövet
ségeseink s dus termelésünk mindig biztos és kész 
vevői, s melyekre a teher négy ötöd része há
ramlik ? 

Vannak, a kik azt állítják, gyökeresebb or
voslás, czélszerübb eljárás lett volna, előbb az össz-
terhet leszállítani kamatreductió utján, mivel igy 
kisebb áldozattal lehetett volna a bajon segíteni. 
(Halljuk! Halljuk!) 

De nem is tekintve e drasticus szer politikai, 
erkölcsi és anyagi hátrányait, melyek bizonyosan 
a hitelt igénylő ifjú magyar államra is károsan ha
tottak volna ki, azt kérdem én : minket illethet-e a 
reductió kezdeményezése és ódiuma, kiket ez ál
lamadósságok jogilag nem terhelnek, midőn ma
gok a kötelezettek a reductiót ellenzik? Avatkoz-
hatuuk-e be az adós és hitelező közti viszonyba, 
mely nem a mi viszonyunk, a nélkül, hogy azon 
solidaritást vállalnók, melynek bakóiból maga a 
törvény kiszabadított ? 

A kormánynak tehát az összes le nem szállí
tott adósságtömeghez kellett mérni Magyarország 
ajánlatát; s a képviselőház feladata a felett ítélni: 
vajon képes-e az ország e 30 milliónyi járulékot 
fizetni, a nélkül, hogy egyéb elutasithatlan ren
des szükségeinek fedezésére tehetienné válnék? 

Azon felvilágosítások és adatok, melyeket pénz
ügyminiszter ur e ház tagjaival közölt, megnyug
tatók, mert arra mutatnak, hogy az ország je
len jövedelme elegendő arra, hogy ugy ezen évi já
rulék, mint a közös védelmi hányad és egy tisztes
séges beligazgatás r e n d e s költsége fedeztessék. 

De a tisztelt bal oldalt e felvilágosítások ki 
nem elégítik, s némelyek uj, szabatosabb előirány
zatot követelnek, némelyek pedig előbb a budgetet 
akarják megállapítani, s csak a fenmaradó fölös
leget az államadósságra felajánlani. De, tisztelt 
képviselőház, ne ismerjük félre a helyzetet. Itt nem 
egyoldalú adományról, nem Jókai Mór képviselő
társunk által emiitett albáról, vagyis ismeretlen, s 
ha az elvet hiven akarjuk alkalmazni, évenkint 
változó, önkényünktől függő fölöslég megajánlá
sáról, hanem kétoldalú, határozott változatlan ösz-
szegre alapított a l k u r ó l van szó. 

Midőn F két minisztérium ez alkut megkötöt
te, első szempontul kellett előtte állani a gyakor
lati kivihetőségnek; s e kivihetőséget be is bizonyí
totta a magyar pénzügyminiszter az osztályok 
előtt; s ha uj előirányzatot kellene adnia, annak 
eredménye, miután ugyanazon adatokra volna fek
tetve, lényeges különbséget nem mutatna fel. 
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De kérdem, határoz-e oly döntőleg az 1868. 
előirányzat oly teherre nézve, mely nem 1868-ra, 
hanem állandóan ajánltatik? Hiszen ily mara
dandó tehernél a jövőt kell leginkább tekintetbe 
venni. 

Nem szeretem a vérmes reményeket, de sze
met nem hunyhatok az előtt, mi e hazában törté
nik. Mindenütt ifjú élet érverése, a társulási szel
lem működése, erős lendület, eleven vállalkozás, 
állhatatos törekvés a jobbra. Alkotmányunk helyre
állítása mint tavasz lehellete hatott a közgazdaság 
mezejére, s az azelőtt oly kopár tért számos 
erőteljes vállalat viránya ékesíti. 

Rövid nyolcz hónap alatt több vállalat kelet
kezett, több közhasznú egylet alakult, mint a pro-
visorium egész idejében. Azon dus természeti ala
pon, a melyet az isteni gondviselésnek köszö
nünk, csodás eredményeket fog kifejteni a hon
polgárok szorgalma, ha polgári szabadság és a 
nemzeti kormány ápoló gondja honol ott, hol eze
lőtt elnyomási vágy és ellenséges indulat gyako
rolta áldástalan hatalmát. (Elénk helyeslés a, jobb 
oldalon.) 

De azt haliám a hányad megvitatása alkalmá
val Böszörményi László képviselőtársunk részé
ről említeni : ezen utalások a jövő gyarapodásra 
csak üres phrasisok, e reménységeket eddig senki 
kellőleg nem indokolta; hogyan lehessen nekünk 
gyarapodnunk, ha az elvállalt terhek miatt nem 
bírunk hasznos beruházásokat tenni, sőt a közös
ügyi törvények miatt önállóan nem is rendelkez
hetünk állami háztartásunkban? Legyen szabad 
ezen kifogásokra rövideden válaszolnom. Felette 
sajnálom én is, hogy az államadóssági járulék 30 
millióját nem lehet e szegény haza szükséges be
ruházásaira fordítani; de ha a sors ugy akarta, 
hogy a magyar nemzet csak ily teherrel veheti 
vissza ősi jogát, saját állami háztartását, inkább 
így vegye által az örökséget, mintsem hogy azt 
továbbra is az eddigi gondnokok kezelésére bízza. 
De azért koránsem kénytelen keleti tétlenségben 
vesztegelni, midőn Európa népei oly nagyszerű 
versenyt fejtenek ki az anyagi érdekek terén, ha
nem ki kell teremtenie a szükséges beruházásokat 
rendkívüli eszközökkel, ha a rendes jövedelemből 
nem fedezhetők. Ezen utón boldogult más nem
zet, sőt iparkodó egyes ember is, s ezen út
ra már tettleg is tért a t. képviselőház, midőn a 
vasúti kölcsönt megszavazta, s hogy ez utón biz
tos a, sikej-, mutatja a Bánó József barátom által 
felhozott Belgium példája. 

E kis ország, midőn 1830-ban Németalföldtől 
elszakadt, igen középszerű vagyonossággal birt, 
és üres kézzel maradt, investitio nélkül, mint mi, 
a mellett pedig kénytelen volt a londoni conferen-

tia parancsára 237 millió franknyi államadóssá
got vállalni. 1845-ben, tehát 15 évvel későbben, 
már 626 millió franknyi államadóssága volt, te-

! hát majdnem 400 millió franknyi adósságot csinált 
! hasznos beruházásokra, melyek közt első helyen 

állanak a ritka erélylyel létesített vasutak és csa
tornák. (Élénk, tartós helyeslés a jobb oldalon.) És 
mind a mellett e kis ország, nem nagyobb, mint 
harmadfél Biharmegye, akkor már 112 millió 
franknyi államszükségletet hiány nélkül birt fe
dezni. Hogy pedig Belgium most a leggazdagabb 
államok egyike, azt az egész világ tudja. De a 
belga nép nem maradt ám tétlenül ezen idő alatt, 
hanem dolgozott észszel és kitartással, hatott, al
kotott és gyarapított, s hazája fényre derült. 

Számunkra is kész az ut, mely ily czélra ve
zet, s nincs a közjogi kiegyezésnek oly határozmá-
írya, mely önrendelkezési jogunknak e téren gátat 
vetne. Kölcsönt köthetünk, vasutakat és csatorná-

i kat építhetünk , szakoktatást. mintamühelyeket, 
kiállításokat létesíthetünk, Schultze-Delitsch ál
dott önsegélyző társulatait alkothatjuk,hitelintézete
het engedélyezhetünk, hiteltörvényeket hozhatunk, 
egv szóval teljes szabadsággal mozoghatunk a ha
za anyagi érdekeinek állami előmozdításában. A 
többi nem az állam, hanem a nemzet dolga. És 
ha az állami ápolásnak meg fog felelni a honpol
gárok szorgalma, ha a magyar nemzet is oly prak
tikus irányt választ, mint Európa nyugati népei; 
ha serényen tanul és dolgozik, s társadalmi éle
tében is érvényt szerez azon nagy elvnek, misze
rint a munka épen ugy nemesít, mint a harczi ba
bér: akkor nem kétlem, néhány évtized múlva 
a magyar nemzet is helyt foglaland Európa va
gyonos népei sorában. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ily jövő mellett — pedig ha az Isten nagy 
szerencsétlenségektől megóv, e jövő egészen a 
nemzet kezeibe van letéve, — ily jövő mellett vala
mint nem aggaszt a felvállalt teher, ugy, bár fáj
lalom, de nem sokallom az árt, mely számunkra 
e jövőnek kapuját megnyitotta. 

De azt kérdik némelyek: nemde kötelessé
günk az adózó népen könnyíteni, s nem foszt-e 
meg épen ezen alku a könnyítés lehetőségétől ? Igen
is, tisztelt ház, szent kötelességünknek vallom 
segiteni a nép millióin, kik az állam terheit vise
lik. De e segítségnek is két módja van: az egyik 
azon egyszerű műtét, midőn az adót leszállítjuk, 
tehát a gyenge vállairól leveszszük a tehernek egy 
részét a nélkül, hogy erejét növelnők; a másik 
azon eljárás, midőn nem a terhetapasztjuk, hanem 
az erőt növeljük, kereset nyújtása által. Én, t. ház, 
határozottan az utóbbi rendszer mellett nyilatko
zom : mert a gyenge akkor is fog sóhajtani a súly 
alatt, ha azt kevesbítjük, s ez által az államot is 
gyengitjük; mig az erős az egész terhet játszva vi-
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seli, és az állam erejét is fentartja. Nyissuk meg a 
nép elölt a gyarapodhatás csatornáit, de tanítsuk 
meg a n a is, hogy saját maga erejét, — melynek fel 
nem használása a legóriásabb pazarlás — a fog-
lalkodások különfélesége által kellőleg érté
kesítse : s az ismeretben és vagyonban gyarapodó 
nép könnyen ós örömmel fogja leróvni az állam 
iránti kötelességeit. 

Mindezek után nem marad egyéb hátra, 
mint kijelentenem, hogy én, tekintve a nemzet ün
nepélyes igéretét, a kiegyezési mű befejezésé
nek elkerülhetlen szükségét az összviszonyok 
kényszerítő hatalmát, összérdekeink parancsoló 
intését, a magyar nemzet ifjú erejét és kecsegtető 
jövőjét, a frigyesült testvérnépek iránti méltányos
ságot : szavazatommal a miniszteri törvény átalá-
nos elfogadásához járulok. (Hosszas helyeslés és él
jenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Gajzágó Salamon alelnök urat fel
kérem az elnöki szék elfoglalására. (Gajzágó Sala
mon elfoglalja az elnöki széket.) 

Csiky S á n d o r : T. ház! Engem saját meg
győződésem, a mint mondom, személyes meggyő
ződésem az úgynevezett szélső bal oldali elvek ba
rátai sorába állit. Mikor ezt kijelentem a t. ház 
előtt, elvbarátaim gondolkozási modorát a magamé
val azonosnak ismerve, kötelességemnek ismerem 
visszautasítani azon vádat, melyet egy-két izben 
már ezen ház képviselő tagjai által is kimondatni 
értettem itt, de különben a lapok utján is hirdetni 
némelyek jónak látják, jelesen hogy mi az osztrák 
dynastiával történendő kiegyezkedésnek nem 
vagyunk barátai, annak egyenesen ellenére mun
kálkodunk. Á minden áron kiegyezkedést igen 
is nem akarjuk: miért ? Azért, mert ez a nemzet
nek elsülyedésével, nemzetünk önállása és függet
lensége romba döntésével s az ezzel egy utón járó 
nyomornak előidézésével van kapcsolatban. Az 
olyan kiegyezkedésbetehát, amely ily eredményt 
von maga után, se én, se elvbarátaim beleegyezni 
hajlandók nem vagyunk; de az oly kiegyezésnek, 
a minő az 1861 és 1865-iki első és második felira
tainkban letett s az 1848-ki törvények elveire 
építtetik, és a mely feliratoknak szerzője épen 
azon képviselőtársunk volt, a kiről egyik szónok 
előttem — Besze János képviselőtársam — azt 
mondotta, miként az úgynevezett húsvéti czikk, 
mely a „Debatte"-ban jelent meg, s a mely húsvéti 
czlkkben Magyarország elé az öszbirodalom 
nagyhatalmi állása kivitele tűzetik ki főczélul, 
ezen alapra mondotta tehát ő azt, hogy erre fek
tették a választók a választások alkalmával azon 
bizodalmat, a melynél fogva azokat, a kik ezen 
ezikk írójával egy értelemben voltak, megválasz
tották. 

Én nem így tudom. Én ugy tudom, hogy 
azon zászló az 1848-iki törvények helyreállítása 
volt, melyre a választások előtt hivatkoztak azok, 
kik a nép bizalmát és hajlamát megnyerni akar
ták ; és nem azt mondták, hogy Ausztria nagyha
talmi állásának minden áron való létrehozásáért 
fognak itt küzdeni; hanem azt mondák, hogy az 
1861-iki feliratokban kimondott elvek alapján az 
1848-ki törvények helyreállítására és ezek által a 
nemzetre háramló boldogság és szabadság vissza
állítására és előidézésére fordítják gondjokat. Ez 
az, a mit mondtak a népnek, s a minek alapján 
adta bizalmát aziránt, kit képviselőjévé választani 
kiváut. És ezzel homlokegyenest ellentétben áll 
azon másik eszme, a melyet képviselőtársam emii
tett, hogy tudniillik a népnek csak az öszbirodalom 
nagyhatalmi állásának helyreállítása volt volna 
czélja. 

Bocsánatot kérek, tisztelt ház, hogy e térre 
kiterjeszkedni voltam kénytelen, minekelőtte szo
rosan a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat irá
nyában arra vonatkozó észrevételeimet elmonda
nám, mire nézve ezeket kívánom előterjeszteni. 

Azon kérdés merül itten fel, vajon helyreál
líttatott-e tehát már alkotmányunk, és az ezt kör-
vonalozó 1848-ki törvényeink egész terjedelmek
ben vagy nem? Ezen kérdésre, azt hiszem, min
denki tagadólag felel e házban; de havalaki igen
nel felelne, azt lehetne tőle kérdeni, hogy melyik 
alkotmányos törvénye tehát az hazánknak, a me
lyik a finanezok. stemplik, százalékok, dohány
egyedáruság, fogyasztási adó fenállását, melyet az 
absolut idegen kormány tolt reánk, megengedi ? 
hol van azon nemzeti magyar hadsereg, a melyik 
felett hadügyérünk saját nemzeti érdekünk szerint 
szabadon rendelkezik? hát azon alkotmányos tör
vény melyik lapjáról olvasható törvénykönyvünk
nek, a melyik azt engedné, hogy arany- s ezüst 
bányáink értékes érczei a bécsi s londoni bankok
ba szivárogtassanak, országunkban pedig arany- és 
ezüstpénzek helyett úgyszólván semmi biztosítéki 
alappal nem bíró rongyokból gyúrt papírok állják 
belértéket bíró érezpénzeknek helyét, olyan papí
rok, melyek egyik vagy másik európai nagyhata
lom komoly pillantására egyszerre elvesztik min
den értéköket ? és mivel hazánkban egyéb pénznem 
forgandóságban nincs, ennélfogva ennek bekövet
kezésével egyszerre teljesen pénzetlenekké vál
hassunk, mi, a kik 1848 előtt Összes állami szüksé
geink fedezésére csupán 4 millió 395 ezer forint 
adót fizettünk, ma pedig csupán a közös költségek 
pótlékára is közel 30 millió frtot vagyunk fizetni 
kényszeritettek, most pedig az idegen kormány 
által a mi romlásunkra felkölcsönzött államköltsé-
gek nevezete alatt, a másik 30 millió óvenkinti 
terhek viselésére erőszakoltatunk. Az ilyen alkot-
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mány visszaállítása emlegetésére valójában nem 
tudom, keserűen nevetni, avagy fogat csikorgatva 
válaszolni lenne-e czélszerübb, a niidön a valóság 
csak az, hogy a valódi alkotmányos önkormány
zat élvezetének üres bizonyitgatását ugyan napon
kint, de valóságát egy perczig se élvezhetjük. E 
szerint tehát azon feltétel, melynek lelkiismeretes 
teljesítéséhez köttetett az államadósság egy részé
nek általunk történendő elvállalása, teljesítve ma 
sincs ; és mivel nincs, ami feltételes igéretünk sike-
resitése se kivántathatik tőlünk. 

De azt is mondják erre az államadósság el
vállalásának pártolói, hogy politikai tekinteteknél 
fogva nem lehet ezen teher viselésétől már most 
se szabadkoznunk azért, mivel különben a kiegye
zésből semmi se lenne ; de kérdés, melyik tehát 
azon megállható politikai tekintet, a melyik tőlünk 
kiegyezkedés fejében ezen iszonyú áldozat megho
zatalát követelné? Ezen kérdés megoldására az 
adatott az ellenvéleményüek részéről feleletül, 
hog-y különben nem csak az osztrák örökös tarto
mányok népeit, de mivel Európa különféle nem
zeteihez tartozó pénztőzsérek sem juthatnának az 
osztrákkormánynakkölcsönzöttpénzeikvisszanyer-
hetétéhez, e miatt s ez által mind az angolokat, mind 
a francziákat, németeket, belgákat s ki tudná még 
miféle más nemzeteket is ellenségeinkké tennénk, 
kik innen eredt neheztelésök |,iniatt mind ellenünk 
zúdulnának és bennünket egyszerre fel is emész
tenének ; azért tehát, hogy magunkat valamennyi
nek barátaivá tehessük, és ha az idegen hatalmas
ságok által még ez esetben is megtámadtatnánk, 
az osztrákok védelmére számolhassunk, vállaljuk 
el azon államadósságnak nevezett iszonyatos ter
het, melyet még az ellenvéleményü szónokok kö
réből is többen anyagi erőnket meghaladónak 
ismertek. 

De megengedjenek nekem ezen indokkal élő 
képviselőtársaim, hogy velők egy véleményben e 
téren se lehetek; nem pedig azért, mivel az én po
litikai hitem szerint se az nem valószinü, hog}' a 
már emiitett egynehány belga, franczia, angol stb. 
pénztőzsérek magyar hazánk ellen lobbannának 
liaragos indulatra azért, hogy mi nekik azon drá
ga tőkéket és kamataikat, melyeket ők a mi elnyo
másunkra beleegyezésünk nélkül az osztrák idegen 
kormánynak kölcsönöztek, visszafizetni nem akar
juk ; se azt nem hiszem, hogy a hatalmas angol, 
franczia, német, belga stb. európai nemzetek csak 
azért támadnának ellenséges indulattal ellenünk 
fel, mivel mi azon köztök lakó és végeredményé
ben az ő jól felfogott érdekeikre nézve is károsan 
működő egynehány pénzkereskedők követeléseit, 
melyeket ők joggal s igazsággal összehangzólag irá
nyunkba nem is intézhetnek, saját erszényünkből 
az idegen osztrák kormány helyett kifizetni vona

kodunk ; se végre arról nem győzettem még eddig 
senki által okadatolva meg, hogy az örökös oszt
rák tartományok népei azon esetben, ha mi az 6' 
kormányuk által, többnyire az ő megkérdeztetésök 
nélkül is tett adósságokat elfogjuk vállalni, e miatt és 
ez által oly rokonindulatra fognak azonnal irántunk 
lobbanni, miszerint a mi védelmünkre idegen rueg-
támadtatásunk esetében verőket és penzöket felál
dozni készek lennének, ellenkező esetben pedig ők is 
ellenségeinkké alakulnának ; nem győzettem pedig 
meg azért, mivel az én felfogásom szerint az oszt
rák örökös tartományok népeinek rokonérzelmét 
egészen más magasabb állami sympathiák gerjesz
tésével lehet és kell is megszerezni, nem pedig az 
által, mit a kérdéses államadósságoknak elvál
lalása gerjesztene bennök, mert ez is ultima ana-
lysi csak azt eredményezné, mit ők is jól tudnak: 
jelesen, hogy egy pár év lefolyása alatt mindők, 
mind mi fizetésképtelenekké lennénk, és igy se raj
tunk, se rajtok segítve semmi se lévén, az államban-
querottot mindketten, még a tartós béke esetében 
is kimondani kénytelenittetnénk. Hiszen négy 
ezer millió forint adósságnak és járulékainak név 
szerinti értékben kifizetése, hetyzetünkben, csak 
az ábrándok országába tartozhatik ; és mivel helyze
tünket ily kritikus állapotra juttatta a felettünk 18 
nehéz évig önkénykedett idegen kormány: elis
merem, hogy súlyos bajunkon meddő okoskodá
sokkal, s egymás czáfolására kigondolt élczekkel 
segíteni nem lehet; tehát tennünk kell gyorsan, 
méltányosan és erélyesen. 

De hát mit tegyünk? Tegyük azt, kötelez
zük kormányunkat arra, mutassa ki előttünk, hite
les adatokkal támogatva, országunk rendes évi 
jövedelmét és kiadásait; ebből egyszerre tisztába 
jövendünk arra nézve, hogy saját országos szük
ségünk levonása után, mi marad feleslegünk; ehhez 
méretten, egyszer mindenkorra, a mit már meg
ígértünk a méltányosság alapján, ajánljunk fel a 
szó alatti államadósságok törlesztésére annyit, a 
mennyit elgyengiíett anyagi erőnk megbir ; kezel
tessük ezen törlesztési alaptőkét törvényhozásunk 
előtti felelősség terhe alatt, minden idegen be
avatkozás nélkül saját nemzeti kormányunkkal, 
oly módon, hogy ezen megajánlott összeg erejéig, 
az osztrák állam idegen hitelezőivel mind a tőke, 
mind a kamat törlesztésére, tekintve lejebb szál
lítására nézve alkudozásra léphessen, és ennek 
eredményéről foganatosítása előtt el vagy nem 
fogadás végett a törvényhozási esetről esetre tudó
sítsa ; és a mit ekként a törvényhozás megala-
pitand, eltekintve attól, mit tesznek az osztrák 
örökös tartományok saját hitelezőikkel, mi becsü
letesen és hiven teljesítjük, ha ekként járunk el, 
bizonyosak és biztosak lehetünk abban, miként 
Madarász képviselőtársunk indítványa elfogadá-
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sától sincs okunk visszariadni, mert ebbeli hatá
rozatunkat hazánk józan, becsületes és egészséges 
gondolkodású népe is sajátjáva teendi. 

Hogy pedig erre hajlandóvá s elégedetté 
tétessék, kövessünk az idegenektől hozzánk szivár
gott politika helyett saját nemzeti politikát, le
g y ü n k a lehetőségig takarékosak kiadásainkban, 
szállítsuk le nemzeti hadseregünk számát, állít
suk fel, bel- és külbátorságunk biztosítására, az 
1848-iki törvényekalapján jól rendezendő nemzet
őrségünket, gondoskodjunk a nép neveléséről s is
kolák felállításáról haladéktalanul kielégitőleg, tár
gyaljuk a zsidók felszabaditási ügyét, rendezzük 
szabadelvű alapon a megyék, városok és községek 
ügyét, töröljük el a hűbéri viszonyok maradvá
ny ait, szüntessük meg a hazánk minden osztály
beli lakossága előtt annyira gyűlöletes dohány-
egy edáruságot, financzokat, a bélyeg-, fogyasztási 
adót és százalékokat, mint az absolut rendszernek 

mindannyi utólagos maradványát, és ha kell, az 
ezekből eredő hiányt pótoljuk a közvetlen adók 
alapjának nevelésével, hozzuk létre az igazság 
szolgáltatásának gyors és megkönnyitett rend
szerét, stb. 

Ezek létrehozatalával a nép megnyugtatása, 
a valódi alkotmány, szabadság táplálékot, bel- és 
külbátorságunk pedig biztosítást nyerend : én tehát 
a szőnyegen lévő javaslatot részletes tárgyalás 
alapjául el nem fogadhatván, arra szavazok, hogy 
ezen tárgybeli határozat a kormánytól nyerendő 
s országunk jövedelmeit és kiadásait hitelesen 
kimutató felvilágosítás előterjesztése idejéig elha-
lasztassék. 

Én ugy tudom, tisztelt ház, hogy az álta
lam említet 1861-iki és 1865-ki feliratainkban az 
van kimondva, hogy azon óriási államadósságok 
egy részének elvállalására hajlandó lesz a ház oly 
feltétel alatt, hogy ha előbb az 1848-iki törvé
nyekben letett alkólmán3'unk egész teljében helyre 
fog állíttatni. Elfogadja pedig nem kötelességből, 
hanem politikai tekintetből s a méltányosság alap
ján azért, hogy azon súlyos terhek alatt, melyeket 
az osztrák birodalom népei el nem bírnak, ők ösz-
sze ne roskadjanak, s így rajtok felebaráti szeretet 
szempontjából is a nemzet által segítve lesz. Tisz
telt ház, mikor ezt a ház a fejedelemhez intézett 
irataiban kimondotta, akkor oly kötelességet vál
lalt magára, mely kötelességnek betöltése mind a 
nemzet becsületével, mind igazságszeretetével ösz-
hangzásban áll azon esetben, ha az alkotmányos 
nemzeti törvényeknek egész terjedelműkben teljes 
helyreállítása ezen vállalkozást már megelőzte, és 
ez okból csak az kívántatik, hogy a törvényhozás 
által az államadósság egy részének elvállalása 
ígéretéhez kötött feltétel lelkiismeretesen előbb 
teljesíttessék ; ha tehát ez megtörténik, akkor lehet. 

KÉPV. H. HAPLÓ. 186%. vi. 

Hiszem és meg is vagyok győződve, ha a t. ház e 
tekintetben Madarász képviselőtársunk inditvá-
nyát elfogadni méltóztatnék is, és így a kérdéses 
államadósság el vagy nem vállalása iránt az egész
séges ép eszű és becsületes nép átalános szavazatát 
kérné és kívánná is alkalmazásba venni az iránt, 
hogy miután a képviselőház ily kötelezettségeket 
vállal immár az országra, s ezen vállalkozással 
mint már adott szóval többé játszani nem lehet s 
ezt többé magáról le nem is rázhatja, a megsza-
vaztatandó nép is azt mondaná, ha már képviselő
ink azt elvállalták, miután oly föltételekhez kötöt
ték, melyek lelkiismeretes teljesittetésök esetében 
bennünket is ki fognának elégíteni, bizonyára haj
landók lennének az államadósságok egy részének 
elvállalására szavazni. En legalább igy vagyok 
meggyőződve. De az a kérdés most már, t. ház: 
vajon teljesitve vannak-e már azon feltételek, 
mely feltételekhez az államadósságok elvállalása 
a már említett feliratainkban kíköttetett ? helyre 
van-e Magyarország alkotmánya akként állitva, 
miként az követelve volt 61-iki feliratainkban is, 
melyeket épen Deák Ferencz képviselőtársunk 
tollából kifolyottaknak mindnyájunk ismerünk? 
Az 1866-iki két első feliratainkban is az oly fel
tételként volt kikötve, melynek nem teljesitése 
esetében ami kötelességünk teljesitése is megszű
nik : mert ugyanis ugy tudom, hogy e hazának oly 
törvénye még nincs, de soha nem is volt, mely 
törvényből valaki kiolvasni képes lehetne azt, 
hogy itt a nemzet által annyira gyűlölt és reá oly 
irtóztató terhet árasztó, ehhez képest pedig méltán 
utált, idegen, absolut hatalom által nyakunkra 
hozott bélyeg, fináncz. százalék, dohányegyed
áruság, s a többi ehhez hasonló adósságok kiol
vashatók lennének , ehhez képest Magyarország 
törvényei értelmében fenmaradásuk összeegyez
tethető lenne, de a melyek mindamellett és 
törvény ellenére ma is fenállanak, és a melyek 
nem a nemzet egyetértésével és hozzájárultával, 
hanem nyílt ellenszenvével állapíttattak meg. De 
tovább megyek. Hogy e napig az alkotmány hely-
reállitva nincs, világos : mert ugyanis van-e már 
nemzeti hadseregünk? Hazánknak melyik törvénye 
mutatja ki, t. ház, hogy van-e oly törvénye ha
zánknak, mely Magyarországnak külön hadserege 
felett való jogát másnak adná, és a mely nem 
mondaná azt, miként Magyarország saját hadse
reggel bír, a hazának saját ezredei vannak, a ma
gyar nemzeti hadsereg ? És egy törvény sincs, 
mely más hatalom rendelkezése alá tartozónak 
állítaná vagy megengedné. Föl van-e állitva, létre
hozva nemzeti hadseregünk, pénzügyünk, ara
nyunk, ezüstünk ? Körmöcz, Selmecz s többi arany 
s ezüst bányáinkról a magyar nemzeti kormány^ 
pénzügyminiszterünk rendelkezik-e ? (Felkiáltások 

10 



74 CLXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deoz. 12. 18C7. 

Ö / j Ő ? Vajon mit látunk, attól az időtől fogva 
mit termesztettek, mit állítottak elő azokból a 
bányákból ? hol yan egy magyar felirattal ellátott 
krajczárunkis? Érczünket. aranyunkat, ezüstünket 
Bécs, mondhatom, a külföld emészti fel; de van 
pénz helyett rongyból készitett értéktelen papír, 
melynek épen semmi biztosított alapja nincs. Es 
akkor/mikor éhuyomorban vagyunk és saját pén
zünk fölött nem rendelkezhetünk, akkor mondják 
nekünk azt , hogy az alkotmány helyre van állít
va ? akkor, mikor pénzünk, vérünk, vagyonunk, 
létünk fölött idegen hatalom rendelkezhetik ? Ilyen
kor az alkotmány helyreállítva nincs; és az alkot
mány helyre nem állításával a mi kötelezettségünk 
is semmis. Azon véleményben vagyok, hogy mig 
a másik részről ezen feltétel teljesítve n incs— mi
hez az államadósságokban való részvét van kötve 
— addig tőlünk e kötelezettséget se jogosan, se 
méltányosan semmi hatalom nem követelheti. És 
ez alapra fektetve a részvétet, kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy ebbe nem egyezek, belé nem 
ereszkedem. 

De tovább megyek, t. ház. Azt mondják, 
hogy nem is ok, nem is szoros igazság követeli 
azt tőlünk, hogy ezen adósságok elvállalásában 
részt vegyünk, hanem kívánják politikai okok és 
méltányosság. És melyek azon politikai okok? 
Hallottam ugy némileg, nem kimeritőleg, csak 
ugy megpendítve, említtetni : fő politikai ok az, 
hogy az adósságbeli pénz idegen pénztözsérek által 
adatván, ha mi a visszafizetésre segédkezet nem 
nyújtunk a kormánynak, ebben az esetben a pénz
hatalmakat fognók magunk ellen zúditni. 

Én ezt, t. ház, nem képzelhetem, és nem értem, 
hogy mért vegyünk részt. Hogy a kül pénzha
talmak ellenünk haragra fognak lobbanni; ha 
mi elvállalni nem fogjuk azon pénzeket és fizetni 
nem akarjuk, az nem lehet; nem is követelhetik, de 
nem is várták, hogy valaha mi legyünk kötelesek 
a visszafizetésre. Ha ezért neheztelnének meg re
ánk, akkor nem tudom, hogy miért neheztelnek, j 
Mert alapos okuk nincs arra. 

De, t.ház, tegyük föl tehát, azok akülpénzha-
talmak megneheztelnek reánk, ha mi nem fizetjük 
azt, mivel nem tartozunk : azt hiszem e neheztelésök 
nem igen sújthatja alkotmányunkat: mert ha azon 
pénztözsérek örökké is megharagusznak reánk, bi I 
zony azért hazánkra semmi jelentékeny kár hára- | 
moíni nem fog. 

Hol vau tehetségük és hatalmok, melynél fog
va minket megreszkettessenek haragos pillantásaik 
által? (Kacza/j.) Talán azt hiszik, azt beszélik, hogy 
nem azon pénzemberektől, azon néhány száz em
bertől, kik a kölcsönöket az ausztriai birodalom ré
szére adták, hanem azon külföldi hatalmasságok

nak boszujától és fegyverétől kell a nemzetnek tar
tania, jelesen mivel többnyire franeziák, belgák, 
angolok, németek azon bankárok, kiknek pénzeik 
Ausztriának kölcsön adva állanak? attól, hogy 
ezekért a franezia nemzet, vagy az angol, vagy a 
német ellenünk hadat üzenne, mikor az uzsorásko-
dás nekik is annyira terhökre van, és annyira nem 
kegyelik és nem pártolják őket, bűnrészeseikké 
váljanak? Attól bizony legkevésbbé sem lehet tarta
ni, hogy a pénzemberek érdekében ily igaztalan 
haragúk miatt bennünket valaha megtámadni akár 
melyik hatalom hajlandó volna. Én tehát ezen po
litikai okot nem tartom elegendőnek arra. hogy az 
ausztriai adósság elvállalására bírjon. 

De tovább megyek. Azt mondják, hogy az 
osztrák birodalom népeivel illik nekünk egyességbe 
jönnünk, és azok javáért méltányosság szempontjá
ból meg kell hoznunk ezen áldozatott. Én, t. ház, 
ebben sem nyughatom meg. Mert ha ugy állanánk, 
hogy azon birodalom népeinek terhei oly kicsiny
ségek lennének, vagy nagyok lennének is , oly 
természetűek, melyeknek elenyésztetésére, meg
szüntetésére segédkezünk hozzájárulása teljesen 
elegendő : azt mondanám, itt méltányosság szem
pontjából csakugyan segitnünk kell. De én ugy 
tudom, ugy vagyok meggyőződve, hogy őket nem 
menthetjük meg, mert most is már 3000 néhány 
száz millióról van szó. De csak az, mi eddig ki 
van mutatva. Hát azok a rejtélyes financz ope-
ratiók! 

A nemzeti politika azt követeli, hogy a ma
gunk bajain, melyeket itt égetőknek fölmerülni 
kénytelenittettünk tapasztalni, segítsünk. Itt van a 
hűbéri viszonyoknak eltörléséről vagy megváltá
sáról szóló törvényjavaslat, ilyen a nemzetiségi kér
désnek érdekünkben s a köznyugalom kivánata 
szerinti megoldása. Üdvözlöm a kormány által a 
ház asztalára letett, az izraeliták'emancipatíóját tár-
gyazó törvényjavaslatot. 

Madarász József: A polgári házasságot. 
Csiky Sándor: Hi szén ahhoz majd akkor 

szólunk, ha előterjesztik. 
És igy, mondom. t. ház, az igazságszolgálta

tás terén el van készítve az igazságügyminiszter 
által a törvényjavaslat. Egy szóval azonkívül ezek
nek a szörnyen sújtó és az elégedetlenséget átalá-
ban a nemzet minden rétegében terjesztő közve
tett adók megszüntetése iránti intézkedés a budget 
tárgyalása alkalmával létrehozható. Ha, t. ház, ilye
neket, a fináncz, dohány egyedáruság, százalék, me
lyek a magyar nép természetével és vérével soha, 
de soha össze nem olvadhatnak és melyek iránt örök
kön örökké gyűlölettel fog viseltetni, ha ezeket le-
veszszük a nép vállairól: ez által bizalmát és von
zalmát megnyerjük és elégedettségét idézzük elő 
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A mint ez megvan — ismételve mondom — hogy j 
ily törvények létrehozatala után Madarász képvi- ! 
selő társunk indítványa szerint én nem félnék azt j 
a néppel megszavaztatni, ha kell. Es ehhez képest I 
nem akarom a t. ház figyelmét tovább igénybe 
venni. (Halljuk!) Ezek voltak, t. ház, amiket átalá-
nos véleményem szerint óhajtottani a t. ház előtt 
föltárni. Kijelentem, hogy én az esetben, ha Ma- j 
darász képviselőtársam indítványát a többség nem i 
fogadná el, mint az én nézetemmel teljesen össze- j 
hangzót, Tisza Kálmán indítványát pártolom. 

Mert a mi kötelességünk világos adatokban 
kimutatva .látnunk az összeget, és félek, uraim, I 
hogy ha ez valóban ki lesz mutatva, talán 4 vagy j 
talán 6 milliárdra is megy, és ez összeget a legmeg- j 
feszitettebb erővel sem leszünk képesek kifizetni, és j 
ha mégis segitni akarunk a lajtántuliakon, ugy já- I 
runk mint a mosuszszaí, mely a halálos beteget egy i 
pár napra ugyan megtartja az életnek, de megmente- • 
ni nem képes, s előbb-utóbb beáll az elkerül hetién ál-
lambanqueroute, melyet mára történetben a tények 
logikája megállapított. Ne ámítsuk tehát magunkat, 
h o g y megfeszített erővel megmenthetjük a lajtántu-
liakat, mert rajtok segíteni képesek nem vagyunk, s 
az ő bukásuk a mi bukásunkat is maga után vonja. 
Tehát, magoknak az osztrák birodalom népei
nek jóvolta tekintetéből, és velők való békés ki
egyezés szempontjából sem tehetjük azt, hogy az 
államadósságnak, különösen ily módon történő el
vállalásába beleegyezzünk. 

De, t. ház, a körülmények végre is elodázhat-
lan kötelességünkké tették azt, hogy tegyünk va
lamit, ha még a nagyobb roszat, melynek bekövet- i 
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kezese valószínű, ki akarjuk kerülni. Az én alá
zatos véleményem szerint a teendőnk az, szólítsuk 
fel a kormányt az iránt, a mit Tisza Kálmán kép
viselőtársam indítványa tartalmaz, t. i. mutassa 
ki Magyarország összes jövedelmét, mutassa ki ter
heinek összegét, s ezek összevetése után vállaljunk 
el annyit, a mennyit Önromlásunk nélkül elvállal
hatunk, a mit már 61 és 66-ban is megajánlottunk, 
hogy annyit teszünk, a mennyit tehetünk. Ha 
mindezek ki lesznek mutatva, minden idegen be
avatkozás nélkül az elvállalt összeget fordítsa a 
kormány azon szabad nemzet terheinek könnyítésé
re, melynek javára mi minden tőlünk telhetőt tenni 
hajlandók vagyunk ; és ha még a fizetéseken felül 
maradna valami, az a mi és ne az idegen osztrák 
népek javára fordíttassák : mert azt a solidaritást 
semmi esetre el nem fogadhatom, hogy a mi pén
zünk aző zsebükbe szivárogjon. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k : T. képviselőház! Ismerem ugyan 
azon kötelességet, melylyel a t. képviselőház teg
nap, mint zárt tanácskozmány. az elnökséget meg-
bizta ; mindazonáltal, miután, mint tudva van a t. 
képviselőház előtt, városunkban jelenleg a protes
táns hitfelekezetek részéről átalános nagygyűlés 
tartatik, több képviselőnek azon kérését van sze
rencsém a t. ház elé terjeszteni, miszerint mára 
nézve méltóztassék a t. ház ülését most befejezni; 
és ha ezen kérésemet a t. ház teljesítené, (Helyes
lés) akkor a mai ülést ezennel befejezettnek nyil-
vánitom. Holnap 10 órakor folytatjuk a tanácsko
zást. 

Az ülés végződik d. u. 1 ]/2 órakor. 
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CLXXXYIII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deczember 13-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r ó l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Abaujinegye kérvénye a telekkönyvek átidomítása iránt; Nagy Jánosé, hogy Ilyefalva 1848 
előtti állapotába helyeztessék vissza ; gömörniegyei vasterinelöké s városoké vasúti ügyben ; Zohoj községé hadi károk megtérítése 
iránt 5 Rozsványi Lajosé kárpótlásért. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólam kívánók neveit Radics Ákos és Csengery 
Imre jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök; Abaujmegye közönsége a telek
könyveknek a tagositási állapot szerint átidomi-
tását, egységes eljárás megállapításával, törvény-
hozásilag eszközöltetni kéri. 

Háromszéken Ilyefalván lakó birtokos Nagy 
János az Ilyefalvára nézve közelebbről véghez 
vitt polgári átalakítás megsemmisítésével, Ilyefal-
vát az 1848-dik év előtti törvényes állásába visz-
szatétetni kéri. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Draskóczy Gyula képviselő úr kérvényt ki
van átnyújtani. 

Draskóczy G y u l a : Mélyen tisztelt képvise
lőház ! A magyar közmunka- és közlekedésügyi 
minisztérium Magyarország vasúthálózatát terve
ző előadásában a gömöri vasról ezen szavakkal 
tesz említést: „a gömöri vas első sorban á l l ; " tehát 
elkerülhetetlen, hogy a kormány a gömöri vaster
melésre és iparra gondot ne fordítson. E tekintet
ben, minthogy a vasipar a vasutak kiépítésének 
legbiztosabb tényezője, és az olcsó vas az, mely 
a vasutak kiépítési költségének negyed s gyakran 
harmad részét teszi: van szerencsém a gömöri 
vasiparosoknak, úgy szintén Jolsva, Rőcze, Ratkó, 
Rima-Szombat városoknak egy kérvényét, illető
leg emlékiratát azon tiszteletteljes kéréssel a t. 

háznak átnyújtani, kegyeskedjék azt pártolásába 
fogadni és a gömöri. Rima-Szombattól Murányig 
terjedő vasútvonal építésére az állam gondoskodá
sát kiterjeszteni. 

E l n ö k : Luksics Bódog képviselő úr szintén 
kérvényt fog átnyújtani. 

LuksiCS BÓdOg: Tisztelt képviselőház! Po
zsonyinegyébe kebelezett Zohoj község részéről 
van szerencsém egy kérvényt átnyújtani a tisztelt-
képviselőháznak oly alázatos kéréssel, hogy azt a 
kérvényi bizottságnak soron kívüli elintézés végett 
átadni méltóztassék. Soron kívüli elintézést bátor
kodom kérni azért, mert a poroszok által okozott 
károk megtérítésére vonatkozik; miután pedig a 
múlt évi ez iránti küldöttség meggyőződött arról, 
hogy a porosz kormány részéről is e károk meg
térítésére nevezetes összeg hagyatott hátra, a had
kár megtérítése annál sürgetősebb, minthogy az 
ottani népek nyomora teljes mértékben igényli azt. 
Tehát ezen kérvényt soron kivüli elintézés végett 
a t. ház figyelmébe ajánlom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Csiky Sándor képviselő úr szintén 
kérvényt fog átnyújtani. 

Csiky Sándor: Tisztelt képviselőház! Van 
szerencsém 1848. év előtt volt cs. kir. főhadnagy, 
a forradalom bevégeztével volt honvédőrnagy 
Rozsványi Lajosnak a t. házhoz intézett alázatos 
kérését előterjeszteni. Tőle összes vagyona a fegy
verek letétele után, 50 ezer pft. magyar bank
jegyekbőlálló összeg érték, 10 ezer pft., mely egy 
és két ftosokból állott, olyan, melynek biztosítá
sául, köztudomás szerint, a nemzeti magyar pesti 
bankban 50 millió ft. volt letéve, ez összeg, ugy 
mint a többi 40 ezer ft., tőle elvétetvén, arról biz
tosíttatott , hogy kárpótlására számot tarthat. 
Azonban ez időtől fogva mindeddig semmi kárpót
lást nem nyer t ; a nyomorral, ínséggel küzködni 
és életét könyöradományokból tengetni volt kény
telen. Alázatosan esedezik most a t. házhoz az iránt, 
miszerint azon 10 ezer ftra nézve, melynek alapja 
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a pesti nemzeti bankban volt letéve, kárpótoltassék, 
vagy ha ez a fenforgó akadályok miatt lehetsé
ges nem volna, a fönálló honvédalapból olyan já
rulék biztosíttassák számára, melyből ő, a 65 éves 
agg, napi szükségeit fedezhesse. Bátorkodom azért 
azon kérésemet intézni a t. házhoz, hogy ezen kér
vényt, nehogy a kérvényi bizottságnál elintézése 
még továbbra is halasztassék, ne oda, hanem egye
nesen pénzügyminiszter urnák oly meghagyással 
kiadni méltóztassék, miszerint alkalmilag, ha va
lami akadály fordulna elő, azt a t. ház elé terjeszsze, 
ha pedig nem merülne föl akadály, akkor az alá
zatos kérésnek foganatosítását eszközölje. (Felki
áltások : A kérvényi bizottsághoz !) 

E l n ö k : Valamennyi beadott kérvény a kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Folytatjuk az államadóssági törvényjavaslat 
tárgyalását. 

Ónossy M á t y á s : T. képviselőház! Ha jó 
és rósz között szabad a választás: ki nem állana 
akkor az elsőhöz ? Ellenbea a rósz és legroszabb 
közül szándékosan ugyan ki venné emezt ? 

Sorsunk nem engedi, hogy államéletünkben 
most az elsőt választásunk tárgyává tehessük, a 
mihez egveló're kilátásunk van: az egy terhes lét, 
és esetleg a nemlét! E kettő körül forog a sza
vazás ! 

És ha a létnek árát : az előttünk fekvő tör
vényjavaslatban ajánlott egyességet valaki drágá
nak tekinti, ugy én bizonyára olcsónak és köny-
nven elvállalhatónak azt nem fogom nevezni; de 
a kinek kedve telik abban, hogy megnyert vagy 
elveszett összegek felett töprenkedjék akkor, mi
dőn élete felett hull el a koczka, az ne feledje, 
hogy kölönbség van azon egyéni szabadság kö
zött, melylyel közvetlenül saját énünk felett sze
mélyesen rendelkezünk, és azon kötelesség között, 
melynek folytán, mint képviselők, egy egész or
szág népességének jövője s e népesség által lakott 
államnak létele felett intézkedni tartozunk. 

Én — részemről — a képzelet határait ha
ladó áldozatok árán sem engedném magamat visz-
szatartóztatni azon törekvéstől, hogy hazánknak 
alkotmányos önbelkormányzatotbiztositsunk. erő
sen meg lévén győződve azon tagadhatatlan igaz
ságról, hogy a világon minden csak a fejlődés 
utján áll elő; igy az államok és nemzetek hatalma 
és nagysága a bűvészet varázs alkotásain szintén 
kivül esnek, s eló'haladásuknak feltételét a folytono
san fejlődő és növekvő erő képezi; arról pedig, 
hogy ezen erőt a hazai alkotmányos önbelkor-
mányzatnak hiánya mennyire kész és képes sülyesz-
teni — régibb adatok mellőzésével — legutóbbi 
multunknak tapasztalatai elegendő meggyőződést 
szolgáltathattak mindenikünknek. 

Az erőnek azon neme, melyet a számtan ki 
vonási műtétének vizirányos vonalával jelzünk, s 
a mely a gyémántnál annak törhetetlen szilárdsá
gában nyilatkozik, a tétlenségnek ereje, szeren
csénkre nagy mértékben megvolt bennünk eddig 
is, az erőnek e fajtája csak szenvedések elviselésére 
alkalmas; és kérdem én, mi okunk lehetne nekünk 
arra törekedni, hogy hazánknak története csak 
szenvedésekben legyen nagy és dicső'? 

Lehet, hogy ki e hazában idegen, vagy 
attól — évtizedek óta — távol élni kónytelenit-
tetvén, annak jelen viszonyaival ismeretlen, a ki 
nem látta naponkint azon sülyedést, mely anya
gilag és erkölcsileg lépésről lépésre fokozódva ra
gadta örvényébe e honnak lakóit, mondom, lehet, 
hogy az nem fogja oly sürgetőnek találni a ki
egyezés terjes befejezését, sőt talán az államadós
ságokban részvétünknek, jogi szempontból véd
hető, teljes megvonását is lehetőnek vélheti; de 
mi e részvét arányának bizonytalanná tételére 
czélzó ellenzéki indítvány mellett sem szólhatunk 
pártolólag, s daczára azon jó akaratnak, mely 
ezen indítvány indokaként feltüntettetik, elfoga
dásától tartózkodni vagyunk kénytelenek, mert a 
törvényhozó eljárásának helyességét nem az egy
oldalú jóakarat azon nyilvánításában, hanem a jó
akarat azon irányának követésében keressük, mely 
mindenre kiterjesztve figyelmét, lemondani is 
kész ott, hol érvényesülésének csekély aránya na
gyobb mérvű előny elérését koezkáztathatná. 

A kérdésre, hogy mi lehetne e nagyobb mér
vű előny ? a feleletet megtaláljuk, ha vissza
gondolunk a czélra, mely a jelen törvényhozást 
vezette akkor, midőn az 1861-ki felirat ígéretét 
beváltva, fátyolt vetett a történtekre. 

Ugy-e, e czél nem volt más, mint a kiegye
zés által visszaszerezni alkotmányos önbelkor-
mányzatunkat, és ez által határt vetni az önkény
uralomnak, és határt vetni a hanyatlásnak, melyen 
oly óriás léptekben vezettek bennünket azok, kik
nek irányunkban gyakorolt törvénytelen elnyo
mása az erőszaknak tényleges hatalmán alapult? 

Nem szándékom a tények jogosultságát vi
tatni ; annyit azonban nem hagyhatok megjegyzés 
nélkül, hogy a megbukott nemzeteknek mindig 
ugyanaz lesz sorsuk, akár szerencsétlenség, akár 
gyávaság volt a bukás oka: és e sors a tényleges 
elnyomatás! 

Az elnyomatástól meneküléshez kettő vezet: 
a halál és a felszabadulás. Az elsőről nincs- mit 
szólani. Az utóbbinak — nem tekintve a világrésze
ket felforgató katastrophákat — három útja lehet: 
t. i. más államoknak beavatkozása és ez utón gya
korolt bíráskodása, vagy az elnyomott nemzet ál
tal megkisérlett szabadságháboru, vagy békés ki-
egyezkedés külbeavatkozás nélkül. Hogy az első-
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tői mi várható V— saját tapasztalásunkon kivül — 
intő például láthatjuk elnyomott szomszédoknak 
majd egy század óta hijába hulló könyeit. A má
sodik utat nem dicsőség, de kedvező gyakorlati 
eredmény nélkíü, 1849-ben megkísérté nemze
tünk. Nem veheti tehát rósz néven senki, ha az 
ország érdekében ma a hazai törvényhozás a har
madik utat választja. 

Midőn a veszély elmúlt, az ember könnyen 
feledi annak benyomásait és igen hamar kész át
adni magát a reménynek s csalódásnak; a ki 
tegnap még kétségbe esett, holnap kész elbiza
kodni : igy van ez államéletünkben is. Sokan kö
zülünk Magyarországot ma már egy kis első ran
gú hatalomnak álmodják, s azoknak, kiknek ön
kénye ellen csak az imént panaszkodtak, ma már 
feltételeket vélnek szabhatni; azonban, a kik az 
életet nem a képzelet csillogó káprázatánál, hanem 
a komoly valónak rideg világításánál szemlélik, 
azok a mi mostani tényleges körülményeinket nem 
hagyhatják figyelem nélkül, s eljárásukban nem 
választhatják kiindulási pontul az alkotmányos 
joggyakorlatnak abstract theoriáját, sem irány-
adókul kizárólag csupán saját érdekeinket és sa
ját akaratunkat, sem követendő ut gyanánt az 
egyoldalú igazságot és az egyoldalú méltányos
ságot. 

És ez szolgáltatja kulcsát a mi eljárásunk 
megérthetésének. 

A mint fentebb emlitém, törvényhozásunk az 
egyezkedésnek útját választá: ennélfogva most itt 
egyezkedésről lévén szó — nézetünk szerint — 
nem lehet csupán arról kérdés, hogy mi igazsá
gos ellenünkben*? mi méltányos i rányunkban? mi 
kivánatos a mi érdekünkben ? és mit követel a mi 
akaratunk ? — sőt az ily egyoldalú igazságos
ság és méltányosság az igazságnak méltányos
ságnak valódi fogalmával össze sem egyeztet
hető ; a kölcsönös fogalom pedig nem csupán 
a mi számunkra, hanem azok részére is szol
gáltat előnyöket, a kikkel egyezkedni óhajtunk, 
midőn a mi érdekeinkkel az ő érdekeiket, a mi 
akaratunkkal az ő akaratukat állítja szemközt. 

Mindezek kellő figyelembe vétele mellett tehát 
fő tekintetűnek kell lenni előttünk leginkább azon 
kérdésntk, hogy tulajdonkép az általunk czélba 
vett egyesség mily áron leszen elérhető? 

A szőnyegen forgó törvényjavaslat nem a 
lajtán-tuli követelést, hanem a mi kormány fér-
fiaink közbejöttével folytatott hosszas alkuk vég
eredményét foglalja magában, és igy azt — mint 
mindkét rész között kölcsönös engedések után lét
rejött megállapodást — ugy szólván egyedül elér
hető eredménynek majdnem egész valószínűség
gel állithatjuk. 

Érezzük mi a nyomást, melyet e megállapo
dás elfogadásánál bizonyára mindegyikünk lelkére 
egyaránt gyakorol azon öntudat, hogy ily nagy 
évi járulékok fizetése által súlyosan maradunk to
vábbra is megterhelve; de ha vau mód e nyomasztó 
helyzettől menekülni, ugy bizonyára csak azon 
utón képzelhető, ha a legnagyobb áldozat árán 
bár, de sikerülni fog saját ügyeink vezetését állan
dóan kezünkre keríteni : és e szempontból én 
ez áldozatot saját hazánk érdekében hozott áldo
zatnak tekintem; s midőn hallom — szegénysé
günket elbeszélve — a panasznak szivmetsző hang
ja i t , midőn hallom ezzel szemközt a hivatkozást 
azok jóllétére, kikkel a meglevő terhek viselése 
iránt egyezkedni szándékunk, akkor a bennem 
ébredő fájdalom és irigység érzetét annak meg
gondolásával küzdöm le, hogy mig az önkényura 
lomtól elrablott jogokért a lajtántuliak a kincs 
szeretettel a jóllétet kárpótlásul nyerek, addig m 
szegénységünk mellett megvédtük lelkünknek ere
jét, s ezzel keblünkben a hazaszeretet, a mig a jól
lét — mint minden anyagi előny — a szerencsé
től függ és könnyen változik, addig a lélekerő, 
melyet szenvedések szültek és edzettek, megbe-
csülhetlen értékű tulajdona egy nemzetnek, s a 
mig a jóllét óletkényelmet igen, de lélekerőt nem 
teremt, addig a lélekerő jóllétet s ezzel életké
nyelmet is szerezhet. 

És ily felfogással, t. ház, én az ajánlott teher
nek elvállalásában a kiegyezés befejezését, ezzel 
pedig egy jobb jövendőnek legalább lehetőségét 
látom feltételezve; mig az ellenkező indítvány el
fogadása által az elvállalandó összeg bizonytalan
ná tétetvén, legkevesebb kétségünk sem lehet az 
iránt, hogy a lajtántuliak abban semmi gyakor
lati értéket sem találva, a bizonytalan alku meg
kötésétől visszavonulnának, és igy ezen indítvány 
elfogadásának eredménye legalább is a békés 
egyezkedés megszakítása lenne. 

Ezen eredménynek következései sokfélék le
hetnek ; és ki állhat jót arról, hogy lesz-e még-
elegendő idő, avagy lesz-e akarat ujabb alkudo
zások megkezdésére és folytatására? ki állhat 
jót érte, hogy ezen ujabb alkuk az egyezkedés 
kedvező megkötéséhez avagy annak meghiúsulá
sához fognak-e vezetni? 

Azonban a következtetéseket a végletekig ki
vonni nincs okom : eleven emlékezetünkben él leg
ifjabb multunk, melynek bizonyára feltámadási 
ünnepévé válnék a békés kiegj'ezés meghiúsulása. 
S ez esetben ismét nincs okom rá mutatni azon 
vég erőlködésekre, melyekre a felbomlásnak induló 
iatalmat elhagyatottságában a kényszerűség és a 
kétségbeesés vezetnék : nem szűk láthatáru kör
ben, egy ország törvényhozói között szólottam, s 
e ház tagjainak éleslátása, figyelmeztetésem nél-
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kül is, bizonyára felismeri a kétségbeesés vég ha
táránál minden oldalra egyiránt leskó'dó' rémet •— 
az enyészetet! 

A tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot, az 
osztályokból alakult központi bizottság ajánlata 
értelmében, a részletes vita alapjául elfogadom. 
(Helyeslés jobbfelöl.) 

Dobrzanszky Adol f : Tisztelt ház ! Megval- , 
lom bűnömet, melyet, tekintettel multamra, el sem S 
tagadhatnék, s mely abban áll. hogy soha a duális- ! 
mus eszméjének nem hódoltam. 

Minthogy azonban a dualismus ma egy ö 
felsége által szentesitett törvény által már tényleg i 
életbe van léptetve ; az e részbeli törvény pedig 
addig, mig fönáll, mindnyájunkat egyaránt köte
lez : igen természetes, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslat megítélésénél is csak ezen tör
vényből lehet kiindulnom. 

E törvény pedig igen világos, s alig enged 
meg az államadóssági ügyben más megnyugtató 
gyakorlati alkalmazást, mint azt, melyet Tisza 
Kálmán képviselőtársunk jeles beszédében kifej
te t t : miért is nevezett képviselőtársunknak egy
részt egyenesen az érintett törvényből, másrészt 
pedig képviselői kötelességéből folyó indítványát 
egészben elfogadom. 

Ennélfogva további beszédemnek tulaj don
képen tárgya sem lenne, ha nem kellene consta-
tálnom azon tényt, miszerint az ezen indítvány el
len szóló képviselő urak többnyire oly érvekkel 
éltek, melyek igénytelen nézetem szerint inkább 
helyökön voltak s részben föl is hozattak a közös
ügyi törvény megvitatásakor, mint most, midőn 
már csak annak alkalmazásáról, vagyis egyedül 
arról van szó, hogy a teher szám szerinti megálla
pításához, tehát a törvény ezélszerü alkalmazásá
hoz biztosabb alap nyújtassák, az amúgy is napi
rendre kitűzendő évi költség előirányzat megvi
tatása által, mi legfölebb egy pár heti halasztást 
föltételez. 

I ly csekély halasztás pedig a szóban forgó 
nagy n}romatéku ügyben tekintetet sem érdemel, 
ha az által elérethetik a közmegnyugvás, vagy leg
alább az országban elterjedt nyugtalanság- némi 
lecsillapítása• : mely szerintem el nem érhető Ang
lia és a többi külföld példájára való hivatkozással, 
minthogy a nép között azon természetszerű fölfogás 
uralkodik, hogy ezen államok gyarapodtak, nem 
azért, mivel, hanem daczára annak, hogy adóssá
gokkal voltak terhelve; s még kevésbbé elérhető 
egyszerű hivatkozással arra. hogy megbírjuk a 
terhet, mert előre látható gyarapodásunk folytán 
többet fizethetünk. 

Megnyugtatásra tehát kivált azon irányban, 
hogy az országgyűlés el nem hamarkodott semmit, 
elkerülhetlenül szükség van, és pedig annál is in

kább, minthogy az aggályok fokoztattak a jelen 
vitatkozás alkalmával az által, hogy minden oldal
ról elismertetett, hogy a szükséges investitiokat 
nem fogjuk megtehetni, ezek nélkül pedig a nép jó
zan fölfogása szerint anyagi gyarapodásra okszerű
en számítani alig lehet; hogy továbbá némely szó
nokok az államadósságot, mások az adók föleme
lését kívánatos valódi nyereményként tüntették 
föl; egyik igen jeles szónok pedig egyrészt kicsiny-
letté eddig viselt terheinknek szerinte csak 3 4 
millió forinttal leendő évi szaporodását, másrészt 
pedig mégis az által kívánta megingatni Tisza Kál
mán képviselő úr indítványát, hogy valószínűsé
gét vagy legalább lehetőségét vitatta annak, mi
szerint saját szükséges költségeink fedezése után 
nem igen marad fölösleg, melyet a lajtántuli or
szágok fölsegélésére fölajánlhatnánk. 

Tehát valóban ugy áll-e ezen ü g y , hogy az ab
ba kellőleg beavatott Kautz Gyula képviselő ur
nák attól kell tartania, hogy a t. ház többsége, 
mely a költség-előirányzat megvitatása előtt haj
landónak látszik a kérdéses törvényjavaslatot el
fogadni, nyerendő kellő tájékozás után csakugyan 
teljesen megvonhatna szomszédjától minden se
gélyt, mit fönálló e részbeli törvényünk ellenére 
alig kíván valaki, ugy lévén meggyőződve Tisza 
Kálmán képviselő úr is, hogy igenis kell áldoza
tot, igen nagy áldozatot hoznunk, hogy a lajtán
tuli országokon segitsünk, de tájékoznunk kell 
magunkat, hogy az alatt, mig mást segítünk, a 
netán túlságosan vállalt segélyezési összeg terhe 
alatt magunk össze ne roskadjunk. 

És kérdem, fekszik-e ezen kötelességszerű ki-
vánalombanméltatlanság, vagy teljesítési lehetetlen
ség, vagy csak tekintetet érdemlő halasztás föltéte
le is? vagyalapos-e Kautz Gyula képviselőtársunk 
azon ellenvetése, miszerint az előttünk fekvő tör-
vényjavaslat elfogadásáig nem is lehetne más, mint 

; ideális évi költség-előirányzatot a ház elé terjesz-
i teni ? Épen nem, s ez utóbbi tekintetben bátor vagyok 
! a tiszteit ház figyelmét oda irányozni, hogy nem-
| csak az államadóssági járulék, hanem a költség-
! előirányzat minden más tételei is a törvényhozás 
j által megváltoztathatók, hogy tehát a költség

előirányzat ily tervezetének előterjesztése jogosan 
kivántathatik a kormánytól, a megállapítás majd 
a törvényhozást illetvén minden egyes , s így 
az államadóssági tételre nézve Is. 

T. ház ! Hazánk, mint törvényeink értelmében 
nem adós, tehát fizetésre nem kötelezett fél, szom
szédját, mint egyedüli adós felet, méltányossági s 
politikai tekintetekből kívánja segíteni, hogy a ne
talán meg nem bírható nagy teher alatt össze 
ne roskadjon; s ha ennek ellenében Kautz Gyula 
képviselő úr azt állítja, miszerint a megszavazandó 
segélyezési összeg nem könyöradomány, hanem ille-
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tékesen rovatik reánk, a mennyiben az államadós
sági összeg területünk épségének fentartására is 
fordíttatott, adósság nélkül pedig nem lettünk vol
na teljes függetlenségünk megóvása mellett sem. 
Ennek ellenében csak azt mondhatom, hogy ez 
volt saját meggyőződésem is a közösügyi törvény 
szentesítése előtt; e törvényünk azonban azt tar
talmazza, hogy nem vagyunk kötelesek fizetni. 

Ha e törvényhez ragaszkodunk, s ennek az 
államadósságra vonatkozó alkalmazását kivánjuk 
számokban is meghatározni: akkor, t. ház! alapo
san tudnunk kell 1-ször, mire van szüksége annak, 
kit segiteni kívánunk ? s 2-szor, mennyivel járulha
tunk azon szükséglethez a nélkül, hogy magun
kat megrontsuk? 

Pedig a tisztelt házban alig fogja valaki ál
lithatni, hogy mi egyik vagy másik irányban bí
runk ily adatokkal: mert ha arról akarnánk meg
győződést szerezni, mire van tulajdonképen szük
sége az általunk segélyezendő szomszédnak: meg 
kellene vizsgálni mindenek előtt annak évi költ
ségelőirányzatát, s abban jelesül azt, vajon nem 
fordulnak-e oly kiadások elő, melyeket mellőzni, 
vagy másnemű illetékességükhöz lehet utasítani? 
s kellőleg értékesittettek-e a lehető bevételi forrá
sok, s jelesül föl nem emelhető-e az adó egyik 
vagy másik neme a nélkül, hogy az adózási ké
pesség vagyis a tőke megtámadtatnék ? Ha pedig 
meg akarunk győződni arról, vajon ezen szükség
letből mennyit vállalhatunk el magunk megron
tása nélkül: akkor csakugyan .komolyan számot 
kell vetnünk önmagunkkal; s erre, nem mint azt 
két képviselőtársunk alteruativaként fölhozta, év
ről évre, hanem egyszer mindenkorra leendő meg
állapodásunk végett elkerülhetlenül szükséges 
betekinteni első évi költségelőirányzatunkba, mely-
lyel eddigelé bővebben megismerkedni alkalmunk 
nem volt. 

Nekem ugyan volt alkalmam tanulmányozni 
az összes birodalom költségelőirányzatait, s épen 
azért állithatom, hogy sok történt hazánk anya
gi emelésére, kivált 1853-tól 1860-ig, de kevés, 
ugy szólván semmisem történt 1861 óta: miért is 
az azóta előirányzott összegek jövőre megtartása 
mellett, mint ezt Várady Gábor képviselő úr is 
kiemelte, alig lehetne valamit investialni, a kiadá
sokat tehát emelni fog kelleni, mig a bevételek 
nem emelése, hanem tekintettel az adónak jelen
legi megbirhatlanságára, inkább leszállítása szük
séges. 

De állithatom másrészt azt is, hogy a biro
dalom másik felét, s az öszbirodalmat, tehát a 
közös költségeket érdeklő költségelőirányzat 1861 
óta is, a birodalmi tanácsnak minden megkisérlett j 
megszorításai daczára, tartalmaz mellőzhető és nem [ 
oda tartozó, hanem csak egyes országokat, vagy i 

I morális személyeket érdeklő kiadásokat, s hogy 
másrészt a bevételi források sincsenek még kellő
leg értékesítve e mai napig, mint ezt Becke pénz
ügyi miniszter úr legújabban elismerte, ebből 
merítvén reményét, miszerint rendbe hozható a 
lajtántuli országok pénzügye. 

Elég lesz itt példaként felhozni, hogy nem is 
tekintve a bizonyos városok, jelesül Bécs és Tri-
est emelésére, teszem azt a Lloydra kiadatni szo
kott évi pár millió forintnyi összeget, csak vallási 
és közoktatási czélokra is fordittatik évenkint egy 
4—5 millió forintnyi összeg, melynek pedig ter
mészetszerűleg az egyes országok terhére kellene 
esni, s nálunk sem fedeztetik az ország bevételei
ből, hanem az illető vallásfelekezetek magánva-
gyonából. illetőleg a vallási, egyetemi és iskolai 
közalapokból. 

Megemlítendő itt továbbá, hogy az államki
adások közé, s 1861. év óta, miután t. i. a dualis-
mus életbe léptetése valószinüvé lett, jelesül az ál
lamadóssági rovatba fölvétettek az egyes országo
kat érintő laudemialis és daz-megváltásokra, a 
fölhagyott fogyasztási harmad és úrbéri adók meg-
megváltására, szóval különféle kárpótlási járadé
kokra szánt összegek; s hogy nem is tekintve 
ezeket, magával az államadóssági összeggel, s az 
ez után járó évi kamatokkal sem vagyunk tisztá
ban, mint ezt Grhyczy Kálmán képviselő úr meg-
czáfolhatlanul bebizonyította. 

Ezeket azonban csak azért hoztam fel mellé
kesen, hogy méltóztassanak meggyőződni, hogy 
igen is méltányos Tisza Kálmán képviselőtársunk 
indítványa, mely legalább arra nézve, vajon mit 
birunk meg, kivan az előterjesztendő költségelő
irányzat alapján biztos tájékozást nyerni , holott 
más tekintetben, t. i. még arra nézve sem vagyunk 
tisztában, vajon mennyire rug azon összeg, mely 
szomszédaink segélyzésére okvetlenül megkíván
tatik azon esetben, ha kerülvén minden felesleges 
kiadást, lakosságát megadóztatja legalább ugy, 
mint az megadóztatva van nálunk, ha jelesül élet
be lépteti a nálunk már régen divatozó személyes 
kereseti adót, s ha a jövedelmi adót, kivált annak 
könnyen ellenőrizhető nemeit kellő arányba hoz
za a többi adókkal, s jelesül a föld- és házbér
adóval. 

Ezen utóbbi tekintetben, mint fenébb érin
tem, már nyilatkozott a bécsi pénzügyminiszter, 
s az előttünk fekvő törvényjavaslat 4-dik §-a is 
nyilván mutatja, hogy a jövedelmi adó egy né
niének jelentékeny felemelése czéloztatik, ha nem 
is mindjárt most, de bizonyosan a velünk köten
dő alku után nem sokára életbe léptetni s ezen, 
a másnemű adókkal túlterhelt lakosság irányában 
méltányos, ^őt igazságos szándék létesítése feles
legessé fogja tenni azon kamatreductiot, vagy 
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banquerottot, melyet e t. házban többször emle
getni hallék, s melyről az eszmék tisztázása végett 
magam is kívánok egy pár szót szólani. 

Tudom, hogy vannak, kik banquerottnak 
tartják az állampapírok utáni jövedelem vagyis a 
kamatszelvények és a sorsok nyereményeinek 
megadóztatását, vagy legalább az azok utáni adó
nak felemelését; de én ezt nem egészen helyes fel
fogásnak, sőt az eszmék összezavarásának tartom 
már azért is, mert különben meg kellene enged
nünk, hugy az osztrák birodalom már régen ban-
querottban szenved, melytől tehát tartani már nem 
kell, nem lehet. 

Köztudomásra van ugyanis, hogy az állam
papírok utáni jövedelem eddigelé sem volt ki
zárva a megadóztatástól, s hogy jelesül a szelvé
nyek adója, mely eredetileg a szokásos jövedelmi 
bevallások alapján, később közvetlenül a beváltás
nál 5 % -ben szedetett, már pár év előtt alkotmányos 
utón 7 % -re emeltetett, hogy továbbá ezen adó
nak ujabb felemeltetése már az 1865. évi biro
dalmi tanácsban inditványoztatott a nélkül, hogy 
e tények az állambanquerottal kapcsolatba hozattak 
vagy hozathattak volna. 

És ez igen természetes: mert komolyan ban-
querottal vádolni csakugyan nem lehet államot, 
mely megadóztatván minden egyebet a meg nem 
birhatásig, illetékes megadóztatás jogával él azok 
irányában is, kik nem csak a földmivelőtől, ha
nem az iparostól és kereskedőtől is elvonják, s ez 
által drágítják a szükséges befektetési tőkét, s 
rendszerint leginkább élvezik a rendezett állam 
minden jótékonyságait, de vajmi kevéssel járulnak 
aránylag, legalább eddigelé, ennek szükségletei 
fedezéséhez. 

Meggyőződésem szerint minden állam jogo
sítva nem csak, de kötelezve is van kellő arányba 
hozni a papírok jövedelme utáni adót más köny-
riyen ellenőrizhető adónemekkel, s jelesül a föld
es házbér-adóval; ha tehát nálunk a földmivelők 
s nagyobb városok polgárai azon kívül, hogy a 
katonaságot élelmezéssel s szállással ellátni, elő
fogatokat kiállítani, a közmunkát végezni vagy 
megváltani, sőt ha nem róm. katholikusok, még 
egyházukat s iskolájokat is fentartani kötelesek, 
mégis a földeik, illetőleg házaik után remélhető 
jövedelem 30—40%-kát fizetik adó spótlékok fe
jében : akkor, uraim! méltán fel kell az állampa
pírok utáni jövedelem adóját legalább 50%-ra 
emelni. 

S ez, uraim ! megfelelne az e papírokba fekte
tett tőkének is, ha tekintetbe vétetik, hogy e pa
pírok tulajdonosai évek óta veszik a 105 frtnyi 
névértékű államkötvényeket az úgynevezett me-
talliquesokat 50, 52, 54 írton, tehát épen fele 
árán, s így az 50%-nyi megadóztatás mellett is 
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azon 5 7,-nyi kamatban részesülnének, mely a 
lajtántuli országokban a legközelebbi időkig egye
dül törvényes, vagyis telekkönyvileg biztositható 
volt, holott a föld-vagy háztulajdonos rendszerint 
megelégszik befektetett tőkéjének 3 —4%-nyi jö
vedelmével, mind a mellett, hogy fekvőségeinek 
még bérbeadása esetére is, sokat kell bajlódnia a 
felügyelettel, mig a szelvényeket nyíró egész ide
jét bármely üzletnek szabadon szentelheti. 

Igen jól tudják az ügy ezen állását nem csak 
a pénzvilág emberei, kik épen azért nem is hite
leznek ujabb időben az államnak, ha csak előre ki 
nem kötik kötvényeik adómentességét, hanem a 
birodalmi tanácsban is, hol már megfordult, mint 
említem, több ízben ez ügy : fel kell tehát tennem 
az említett törvényhozó testület méltányosságától 
s igazságs2eretetétó'l, hogy az ottani pénzügyi 
miniszter urnák, a szóban forgó törvényjavaslat4. 
§-ban is kifejezést nyert szándékához képest, a 
szelvények utáni adót legalább 50%-ra emelendi; 
s itt t. ház ! egy concret eset előtt állunk, melynek 
valószínűségét vagy legalább lehetőségét tagadni 
nem fogja senki. 

Hogy fognának ily concret esetben állani 
hazánk, mint nem adós félnek pénzügyi viszonyai, 
összehasonlítva a birodalom másik felének, mint 
törvényünk értelmében egyedüli adós félnek pénz
ügyi viszonyaival, ha az előttünk fekvő törvény
javaslat hamarjában, mint az kivántatik, elfogadtat
nék s törvény erejére emeltetnék? arra igen köny-
nyü felelni; s e felelet nem is csalhat, mivel nagy
részt számok kifolyása. 

A lajtántuli országok évi bevétele ez által nőne, 
ha áll a 145 milliónyi szükséglet, kerek számban 
62 millió forinttal; s igy nem csak a 40 milliónyi de
ficit lenne fedezve, hanem megmaradja még évi 22 
milliónyi felesleg, mely részint a személyes kere
seti adó, esetleg a vagyonadó életbe léptetése által 
könnyen 40 millióra fokozható; s ez eredményez
né azután az állampapírok tőzsdei értékének, nem 
mint Kautz Gyula képviselő társunk állítja, csök
kenését, hanem, mint teljes biztossággal állithatom, 
emelkedését, s következőleg magok a papírtulaj
donosok jelenlegi tőkéjének nem apasztását, hanem 
szaporítását : mert e tekintetben tapasztalás sze
rint nem annyira az évi jövedelem, minta bizalom 
határoz, ez pedig meglenne nagyban oly ál
lam irányában, mely örökre véget vetve deficitjé
nek, nagy feleslegekkel rendelkezhetnék, sez által 
kevés idő múlva adóssági terhétől menekülhetne, 
egyszersmind a terhes adóknak, s ezek között a 
papírok jövedelme utáni adóknak is jelentékeny 
leszállítását közel jövőben kilátásba helyezhetné. 

Ez, megvallom, igen kívánatos, mert akkor 
hatalmas barátra számithatnánk szomszédunkban, 
kivált, ha ez szakítva a legújabb időben követett 
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ferde politikájával, kiengesztelhetné a cseh és többi 
szláv nemzeteket, s meg tudná tartani a birodalom
nak a különben gr. Goluchovszki kormányának 
•eljárása miatt aligha veszendőbe nem menőGáes-
és Lodomérországokat; de ez kívánatos, uraim! 
•csak ugy, hogy e mellett mi se sülyedjünk, mert 
ha elsülyedtünk , aligha fog segíthetni szomszé
dunk , még ha politikáját meg is változtatná, 
ugy. mint mi készek vagyunk őt segíteni most. 

Pedig felfogásom szerint a magyar korona 
országainak, s köztök az itt nem is képviselt Hor-
vát-Tótországoknak sülyedni kellene, mivel ők fi
zetnék az örökös 31 milliónyi évi tributumot, 
még a lajtántuli országok adósságaínak teljes meg
szűnte után is, s fizetnék ezt folytonos, évről évre 
szaporodó defieitek mellett, minthogy az elő nem 
teremthető iuvestitionális tőkék hiányában anyagi
lag nem is fejlődhetnének; s az ily nemű állapotok 
előidézése iránti felelősséget magamra venni nem 
kívánom. 

Hátra van még, hogy azokhoz fordulva, kik 
a nagy teher elvállalását, a nélkül, hogy annak 
megbirhatása iránt meggyőződést szerezni kíván
nának, politikai tekintetekből pártolják, s ezen el
járásukat jelesül a visszanyert szabadság külön
ben valószínű veszélyeztetésével indokolják, ismé
teljem, mit nem rég volt alkalmam nyilvánítani e 
t. házban : hogy t. i. a lehető Iegroszabb politiká
nak tartom hazánk túlterhelését, kivált jelen con-
solidálatlan állapotunkban : hogy továbbá nem te
kintve azt, van-e vagy csak lesz szabadságunk? 
mi egyéni felfogás'ól függ, a szabadság akár kivi
vására, akár fentartására nem találom ugyan alkal
masnak a nagy hadseregeket, melyeket legjobb 
esetben is kétélű fegyvernek tartok, de még ke-
vésbbé találom alkalmasnak a pénzáldozatot. 

Nekünk mindenek felett egymás iránti szere
tetre, bizalomra, tehát a nemzetiségi és emaneipa-
tionalis kérdések méltányos megoldására, s ez 
által megszerzendő morális erőre van szükségünk, 
mely mellett egyedül lehetséges a szabadságot el
nyerni, meg is tartani; s minthogy ez meggyő
ződésem, s minthogy a fen érintett concret eset 
előálltával a törvényhozás minden egyes tagjára 
háramlandó felelősséget magamra venni nem kí
vánom : Tisza Kálmán képviselőtársam indítvá
nyát pártolom. {Helye, lés a bal oldalon?) 

Tanárky Gedeon: Az előttem szólott t. 
képviselő ur egész őszinteséggel azon vallomást 
bocsátotta előre, hogy a dualismusnak nem ba
rátja. Kénytelen vagyok megjegyezni, hogy mi
vel viszonyaink közt, egyedül ezen formában 
lehetséges itt ezen úgynevezett birodalomban az 
alkotmányosság, ezen őszinte vallomásból ast is 
lehetne következtetni, hogy ha a dualismusnak nem 
barátja, az alkotmányosságnak sem barátja, (Ki

kiáltások a szélső bal oldalon : Ohó ! A jobb oldalon : 
Ugy van !) és így talán az absolutismusnak barátja. 
Ez lehet, uraim, a legbensőbb meggyőződés, ez 
lehet izlés dolga. (Tetszés a jobb oldalon.) Bocsás
son meg nekünk, ha a mi meggyőződésünk és 
Ízlésünk más, és ha mi a dualismust azért, mert 
föltételének ismerjük a lehető alkotmányosságnak 
elfogadjuk, sőt védeni kivánjuk. (Helyeslés a jobb 
oldalm.) 

Ezt csak előre bocsátottam. 
Sajnálom, hogy t. barátom, Jókai Mór nincs 

jelen. (Közbeszólás a bal oldalról. Halljuk!) Élőadá
sára van némi megjegyzésem. Azt, hogy minő 
lesz Ausztria külügyi politikája, és mi annak min
dig és minden viszonyok közt alázatos szolgálója, 
financz politikája, olyan-e, a mint ő jósolta, azt 
nem tudom; vajon azon bizonyos eligérkezés, a 
mit t. barátom megemlített, melyre Ausztriát mos
tanában azon még be sem váltott 40 millió Sali-
nenschein ingerelte volna, békére vagy háborúra 
fog-e vezetni, ismét nem tudom; de én ugy hi-
szom, békére ép ugy foghat, sőt talán több a kilá
tás ezen eligérkezés folytán a békére, mint a hábo
rúra. (Helye: lés a jobb oldalon.) Azt mondotta t. 
Jókai Mór, hogy azon hatalom szavára ígérkezett 
el Ausztria, mely egyetlen még ma, mely más 
államok ügyébe avatkozni óhajt. En ezt, bocsás
son meg, egy kissé nagyon is kellemes felfogás
nak tartom. (Derültség a jobb oldalon.) Én azt hi
szem, t. ház, hogy ha széttekintünk, találhatnánk 
még mi más hatalmat is, melynek étvágya van 
más államok ügyeibe avatkozni, mely hatalom, ha 
nem is tekint nyugat'-a, annál feszültebb figye
lemmel néz keletre; (Ugy van!) és megtörténhetik, 
hogy az éjszaki fény által okozott optikai csaló
dásnál fogva kelet határát egy kissé messze ter
jeszti. 

Azt óhajtom, t. ház, hogy t. Jókai Mór, ki 
klassikus költő, és kinek müveit szívesen olvasom, 
hogy ő ne legyen a régiek értelmében klassikus 
költő, mert a régi időben a költőket vateseknek, 
jósoknak is tekintek: óhajtom tehát, hogy e tekin
tetben ne legyen klassikus. (Tetszés a középen.) 

Azt mondtam, t. ház, hogy milyen lesz Auszt
ria külpolitikája és ezzel mulhatlan kapcsolatban 
járó financzpolitikája, azt nem tudóm; de hogy 
milyen volt a múltban, azt igyekeztem tanulmá
nyozni, s ugy hiszem, némileg ismeretére is ju
tottam : és épen azért, mert múltját ismerem, hogy 
lehetőséget szerezzek arra nézve, hogy az a jövő
ben olyan ne legyen, mint a múltban volt, egyes cse
kély szavazatommal én is ezen javaslathoz járulok. 

Ha ezen kérdés, t. ház, mely előttünk áll, 
uj kérdés volna, valóban szerencsétlennek tart
hatnék magunkat , hogy ily roppant kérdés
sel, milliárdnyi adósságban részesülés kérdésével, 
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kell szembe néznünk, és nem csak szembe néz
nünk, sőt kisebb-nagyobb mértékbem elhatároz
nunk magunkat arra, hogy abban mi is, az elszegé
nyedett nemzet, részesüljünk. 

Ezen kérdés nem uj, ezen kérdéssel, ezen 
óriással, t. i. az osztrák financia hatályával és 
ennek eltávolítása vagy legalább megzsibbasztása 
kérdésével őseink folyton foglalkoztak azon pilla
nattól kezdve, melyben ezen államszövetkezésbe 
léptek. Igaz, hogy megóvták, beesületökre le
gyen mondva őseinknek, megóvták a nominális 
jogot, de lényegben azon hatály alól soha semmi 
viszonyok közt nem voltak képesek menekülni. 

Milyen volt ezen financzpolitika, milyen en
nek a múltja ? Némelyek jellemezni szokták a 
történetben az egyes intézményeket, egyes traditio-
kat. így még a financiát illetőleg is pl. előhozta 
itt már egyik t. barátom, hogy második Fridrik 
azt szokta mondani: hogy azért vertem meg Auszt
riát , mert pénztáramban két tallérral mindig 
több volt, mint Ausztriáéban; és valóban a porosz 
traditio ezen indul el és ugy látszik sikerrel. Auszt
ria egészen rendkívüli és a történelemben nem 
ismert alapokon fejlődött, tartotta fen magát és 
tartja fen magát mint hatalom mind mai napig; 
és nem mondom, hogy egészen találó, de mégis 
nem tartóztathatom magamat, hogy el ne mond
jak a t. ház előtt egy adomát, de a mely mégis 
történeti adoma. Midőn habsburgi Rudolf 1275-
ben ama következményeiben végzetteljes hadjá
ratra akart indulni, melynek folytán aztán őseink 
segítségével Ottokárt legyőzte és lehetővé tette, 
hogy egy évezredre vagy legalább több szá
zadra bizonyos geográfiai határok és fogalmak 
alakuljanak Közép-Európában, előbb egykorúira 
indult Németországban. A Rajna mellett utazván 
egyik vazalja, Klinken ura azt kérdezte tőle: 
„Uram király, te nagy hadjáratra indulván, kit 
viszesz magaddal, kit nevezesz ki kincstárnokul?" 
Habsburg Rudolf azt feleié: „Kincseim nincsenek, 
sőt pénzem sincs több ezen öt rósz sillingnél, mely 
a zsebemben van ; és így kincstárnokra nincs 
szükségem." „Tehát miből fogod katonáidat, zsoldo
saidat fizetni ?" „Arról nem gondoskodom, arról 
gondoskodik az Isten." (Mozgás a bal oldalon.) 
És, uraim, nem mondom, hogy ez volt szelleme 
az osztrák financiának igy századokon keresztül, 
de legalább hasonlitott ehhez. Folytonos küzdés 
a financiával és mégis legtöbb esetben folytonos 
siker. Miért ? Mert a körülmények és a követelmé
nyek kényszerűsége egy helyzetet fölállítani, egy 
helyzetet megalapítani kényszeritett itt Közép-
Európában, mely daczára azon folytonos finan-
ciai zavaroknak is, a hol az volt a jelszó: Majd 
gondoskodik az Isten! fentartotta magát. 

I ly financiális viszonyok közé jutottunk mi 

mindjárt állami összekötetésünk kezdetén. Magyar
ország azt vélte, hogy a törvény betűje által meg
óvja jogait, mind azon hatály alól menekülhet, 
vagy legalább ha nem menekülhet is, el nem is
mervén annak jogosságot, fentartja alkotmányát és 
e tekintetben is önállóságát. Es I. Ferdinánd nem 
is igyekezett e tekintetben szembe menni a nem
zettel, hanem mindjárt 1528-ban Esztergomban 
január 8-án kiadott rendeletéb?n. mely nagyon 
nevezetes okmány, rendezte a magyar kamarát, 
annak utasítást adott, és elmondá, miként szedje 
be mindazon jövedelmeket, melyeket Magyaror
szágban be lehet szedni, s egyszersmind azt rendelte, 
hogy ezen kamara minden telesleget, vagy is in
kább szabatosabban szólva, az összes bevételt már 
akkor a bécsi hofkammerbe szolgáltassa át. 

Ugyanazon évben, 1528-ban országgyűlés is 
volt. és ezen nagy horderejű intézkedés az ország
gyűlésnek még csak be sem jelentetett, legalább 
semmi diplomatiai nyom arról nincs. Észrevették 
ezt őseink, hogy tuiajdonkéjaen ilyen módon az ő 
pénzökről, a nemzeti vagyonról, nem alkotmányos 
utón történik rendelkezés, és már 1569-ben — mat
ekkor Miksa uralkodott — kérték a fejedelmet, 
hogy a magyar dolgokat magyar tanácsosokkal in
tézze. Ez Miksa alatt történt, és Miksa, mint talán 
egy sem az osztrák házbeli uralkodók közül II. Jósef 
előtt, már azon időben nagy centralista volt, és azt 
monda a rendek kérésére, mi a törvénybe is felvéte
tett, mi felette nevezetes : „Quae justitiam jura et 
1 ibertates regni adtinent in Hungarico, quae Camera-
iia in Camerali, quae ad bellica negotia pertinent in 
bellieo tractabuntur consilio, sicut hucusque solitum 
est ;" hanem megengedi, hogy „bini interpretes" — 
nem is tudom jól magyarul kifejezni, két tolmács a 
ki hofkammertó'l vette a fizetést — rendeltessék oda, 
kik a magyar dolgokban képviseljék Magyaror
szágot. Később, midőn a Mátyás és Rudolf közti 
viszály keletkezőben volt, a magyar rendek már azt 
mondották, és törvényben is kifejezték, hogy a 
magyar kamara szabadittassék fel az osztrák kama
rának hatalma alól; és ezt ismételve kifejezték, kife
jezték még 1791-ben is. De ez a kifejezés mindig-
csak irott malaszt maradt, és soha praktikus ered
ményre nem vezetett, annyira nem vezetett, uraim, 
hogy az osztrák financia hatálya még a későbbi 
államadósságok felvétele egész korszakában a nem
zetre nehezült. 

Az osztrák államadósságok keletkezésének 
aeráját három részre, három epochára lehet osz
tani. Az első időszakban a fejedelem nevére vétet
tek fel az adósságok, de mindig és mindig foly
tonosan vétettek föl; és azokról kiadattak olyan 
magán adóslevelek, mint a minőket kiadunk mi, 
ha pénzre van szükségünk; és ezen adóslevelek 

. mindig valamely hypothekára fektettettek, és a 
11* 
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mi bányáink, a mi sóaknáink, a mi jövedelmeink 
számtalanszor, sőt folytonosan használtattak magán 
királyi hitelezések alapjául, ezen kötelezvények 
biztosításául. A második korszakban későbben a hi
telezők nem találták elegendőnek ezt, és követel
ték, hogy az egyes államok rendéi kezeskedjenek 
a fejedelem által a központi pénztár, a bécsi hof-
kammer számára felvett államadósságokért. Ezen 
rendszer alatt is, noha már kevesebb mértékben, 
mégis sikerült Ausztriának, nem a törvény szerint, 
de nem is mondhatnám, hogy egészen a törvény -
nyel szembe szállva, depraeter legem, Magyaror
szágot is bele vonni a birodalmi financia keretébe, 
így bizonyosan tisztelt barátom&hyczy Kálmán 
sokkal jobban tudja, mint én, hogy 1760-ban, midőn 
már a porosz háborúk alatt Ausztriának nagyobb 
öszvegekre volt szüksége Mária Terézia alatt, 
a magyar camaralis birtokokra 3 millió forint 
vétetett fel, Grassalkovich, akkori kamaraelnök 
bízatván meg, a felvett adósságnak a magyar 
kamarajavakra leendő biztosításával; 1762-ben 
pedig Batthyány Lajos az akkori nádor bízatott 
meg, hogy Magyarország hitelére 10 millió forin
tot vegyen föl. Á negotiatióval Eszterházy Ferenez 
bízatott meg. Ez évben országgyűlés nem volt, ezt 
tehát természetesen az országgyűlésnek be sem je
lenthették; s noha a nádor avatkozott ezen kérdésbe, 
mégis alkotmányellenesnek kell tartanunk ezen 
eljárást, bárha bevitték ezen kérdést a megyék ter
meibe, s igen érdekes adatokat lehet még most is 
feltalálni, mit szólottak egyes megyék ezen kér
déshez. Ezen adósságok, mint Ghyczy Kálmán tiszt, 
képviselő úr előadta, beolvadtak a nagy összes ál
lamadósságba. 1818-ban ezek is a többi adósságok 
sorozatába Boroztattak, s a mint én értesülve vagyok, 
1828-ban ezek közül végkép kisorsoltattak, és így 
az utolsó kötvény is kisorsoltatván, ezen adósságok 
ily módon névleg megszűntek; de nem szűntek 
meg valóban, csak annyiban, a mennyiben más 
ezüstre szóló kötvényekkel cseréltettek ki, a tőke 
pedig fen maradt mind ez ideig. í g y küzdött a 
nemzet folytonosan ezen financiális politika hatálya 
ellen ; küzdött, de soha teljes sikert nem aratott, 
í gy p. o. kénytelen volt eltűrni 1763-ban, midőn 
Mária Terézia először behozta a bankót. Nem is em
lítve — miért is említeném ? hiszen ez mindnyájunk 
köztudomására van — küzdött 1811-ben az állam
csődidejében, a febr. 20-án kiadott pátens ellen, mely 
mégis daczára minden küzdelmünknek 1812-ben 
szeptemberben erőszakkal is érvényesíttetett. Köve
telte pedig ezen nagy financzialis eró'megfeszitést 
Ausztriának külügyi politikája. Azt nem lehet ta
gadni, hogy Ausztria geographiai helyzeténél fogva 
kitéve a keleti, kitéve a nyugati behatásoknak, már 
helyzeténél fogva inkább ki van téve minden kül-
benyomásoknak innen és amonnan, mint más sze

rencsésebb fekvésű államok; de nagy részében vagy 
legalább egy részében ezen külügyi politikát bi
zonyára részint az uralkodóház traditionalis vágyai, 
részint a semmi ellenőrzés által nem korlátolt ab-
solutismus hozta létre. 

Az tehát véleményem szerint most a feladat, 
megtudni és határozottan constatálni, lehet-e ezen 
eddig folytatott külügyi politikának és az ezzel 
folyvást karöltve járó financiális politikának némi
leg gátat vetni, vagy azt alkotmányossá és olyan
ná tenni, mely a mi érdekeinknek megfelel ? Azt 
hiszem, t. ház , hogy ezen feladat szükségéről 
mindnyájan megvagyunk győződve, legalább kö
zülünk még nem hallottam senkit, a ki azt tagadta 
volna, sőt hallottam, hogy ennek szükségét töb
ben hangsúlyozták. Az a kérdés már most, hogy 
midőn először van alkalmunk egyenesen ezen kér
dés szemébe nézni, helyesen van-e az idő választ
va, melyben annak szemébe nézünk? és másodszor, 
mi módon oldjuk meg ezen kérdést? 

Én azt hiszem, ez az első és eddig egyetlen al
kalmas időpont, melyben ezen kérdésnek szemébe 
lehet nézni. Eddig, bár küzdött is ellene a nemzet 
folytonosan, nem juthatott eredményre, mert az 
alsolutismussal egyezményre nem léphetett, a népek
kel pedig az egyezményt megkísérteni sem lehetett, 
mert ezen népek nem rendelkezhettek saját ügyeik
ről. E tekintetben most megváltozott a helyzet: most 
többé nem a hatalommal állunk szemben, hanem ál
lunk mint nemzet, nemzet irányában. De azt sem 
lehet ignorálnunk t. ház, hogy nagyon ritkán voltak 
momentumok, történelmünkben, midőn a legitim 
hatalomnak, nem mondom kedvező, de igazságos 
hajlama is felénk vonatkozott volna. Én ugy hi
szem — legalább azzal kecsegtetem magamat — 
hogy most ezen pillanat is elérkezett: elérkezett a 
kényszerűség követelménye gyanánt ; de bizo
nyára a jövendő történész nem fogja kifeledni 
ezen kényszerűség mellett azoknak érdemeit, kik e 
lehetőséget elősegítették, nem különösen annak 
érdemeit, ki bár magas helyzetben ragyog, de 
mégis tekintve a mű nagyszerűségét, ahhoz mérve 
csak gyönge eszköznek tekinthető; és a történelem 
igazságos és méltányos fog lenni azon magasan 
ülő nő irányában, ki ezen átalakulásra kedvező 
alkalmat nyújtott. {Helyeslés, a jobb oldalon.) 

Ezen tekintetbői is kedvező a pillanat a meg
oldásra : mert habár nem oly nagy nyomatékú is 
egy embernek, sőt magának a hatalomnak irán
tunk igazságos volta; de véghetetlen nagy fon
tosságú annak ellenkezője, és ha mi ezen alkal
mat elszalasztanók, bizonyára azok, kik csak erre 
várnak, fel tudnák azt használni \óbban, mint mi 
felhasználni hajlandók vagyunk. 

Ha tehát elismerjük a kiegyezés szükségét 
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és annak idejét, még pedig alkalmas idejét látjuk: 
mik légyenek a kiegyezés módozatai ? 

Egy részről előterjesztetett az, hogy hívjuk 
fel a népet, csináljunk plebiscitumot, szavazzon a 
nemzet. Én azt hiszem, hogy azon t. képviselő 
ur, ki ezt mondotta, a legjobb szándékból bár, de 
talán nem fontolta meg, vagy nincs készen a má
sodik lépésre is. Nemzetek ellen nemzeteket hivni 
fel a szavazásra, az kedvezőtlen eredmény esetében 
nem maradhat magánál a szavazásnál. Azt mon
dom én Madarász József képviselő urnák és azok
nak, kik az ő véleményét pártolják•': ha a nem
zetnek az 6' tanácsukat követvén, a szavazás 
következményét bekellene váltania, mondaná kép
viselő urnák és társainak, mint a római consul-
nak mondottak : „Varé redde legiones nostras \a 

mit felelnének ezen kérdésre a nemzetnek? — 
Legfeljebb azt felelhetnék az ifjú költővel: „Vilá
gos a neved, sötét az emléked!" Honnan állítaná 
elő a nemzet légióit, melyekre pedig szükség 
lenne ? 

Én azt hiszem — s ezt önöknek mondom, 
t. barátim ott a sz,élső bal oldalon — hogy csak az 
a politika érthető, mely lehetséges; azon politika, 
mely nem lehetséges, nem is érthető. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) Azon politika, mely Világostól a 
paritásig, azunbedingteUnterwerfungtól az egyez
kedésig vezetett bennünket, lehetséges volt, és igy 
érthető is. 

A bal oldal másik része nem mondja, és hiszem, 
nem is akarja azt mondani, hogy az egyezményben 
részt venni nem akar ; sőt azt sem mondja, hogy 
az egyezményt gátolja, hanem a kérdést a számok 
terére állítja, és azt mondja : „Fizetünk a lehető
ségig, vagy legalább a körülményekhez képest 
keveset!" De azon mód, melyen Tisza Kálmán 
képviselő ur ezen kérdést előtérbe hozta, vélemé
nyem szerint, nem vezet azon czélhoz, nem vezet 
pedig azért, mert a ki arról van meggyőződve, hogy 
ezen kiegyezés szükséges, és arról is meg van győ
ződve, hogy ezen kiegyezés csak azon módon lehet
séges, a mely mód proponálva van, az az indítványo
zott esetben, t. i. a budget tárgyalása alkalmával is 
ily módon érvényesítené szavazatát; és akkor csak 
idővesztés után, a posteriori jutnánk azon ered
ményre, melyre igy a priori ju thatunk: mert azon 
esetben minden egyes tételt, mely a mi budgetünket 
emelné, ostromolni kellene azoknak, kik az egyez
mény szükségét vitatják, hogy azon eredményre 
jussanak, mely által mégis kikerüljön azon összeg, 
mely a törvényjavaslatban is ajánltatik; igy véle
ményem szerint, hosszabb úton is , csakugyan 
azon eredményre jutnánk, melyre a rövidebben jut
hatunk. 

E g y másik módja indít ványoztat ott itt, és 
pedig számtanilag nagyon helyesen, ezen elválla

landó adósság terhének kevesbítene czéljából Grhy-
czy Kálmán képviselő ur által. O előszámlálta és 
valóban hiteles adatokkal mutogatta, hogy hacom-
putust volna lehetséges végrehajtani, ezen com-
putus eredménye lenne, hogy azon előzetes összeg, 
melyet a túlsó félen levő országnak elfogad ni 
kellene, sokkal nagyobb lenne, mint az, melyet 
valósággal elfogadtak, vagy elfogadni feltételez -
tétnek. De bátor vagyok megjegyezni, hogy a 
computus már természeténél fogva kölcsönös jogos 
igényeket feltételez, és a computus az egyezkedés 
eredménytelensége esetében bírót feltételez : ki 
lenne itt a biró? Ilyen computus megkísértése 
nemzet és nemzet között valóban nehéz doloar. 

t o 

En nem akarok egyátalában az ausztriai tar
tományok részére bárminő érveket felhozni, annak 
bizonyításául, hogy ők keveset vállaltak el mint 
praecipuumot; de mégis bátor vagyok megjegyezni, 
hogy ott is, azon tartományok közt is véghetetlen 
különbözők a jogok, véghetlen különbözők a kö
telezettségek, különböző a kötelezettség idejének 
kelte: például Gralicziában, Bukovinában, Tirolban 
és Istriában, mely tartományok később vonattak 
be, legalább egy részben ezen monarchia keretébe: 
ezek is épen azon mértékben fognának-e azon 
computus által terheltetni, mint a régi tartomá
nyok ? És azon régi tartományok is előállhatnának 
a história nyomán érveikkel, és megmutathatnák, 
hogy azon adósságokat is, melyeket ők mint pro
vinciát elvállaltak, leginkább azért vállalták el, 
mert kényszerítve voltak arra a hatalom által. 
És igy azt tartom, t. képviselőház, hogy mi com-
putusra fel nem hivatjuk a népeket; itt csak egyez
kedésről lehet szó, oly egyezkedésről, melynek 
alapja a méltányosság. 

Az mondatott, és méltán mondatott, hogy ily 
módon magunk irányában nem leszünk méltányo
sak. Én, t. ház, valóban nem vagyok ugy elragad
tatva, mint sokan elvtársaim közül, a jövő rózsás re
ménye által; sőt ugy vagyok meggyőződve, hogy 
továbbra is nehéz küzdelmeknek nézünk elébe. De 
hiszen ha azon egyetlen lehetőséget, ha azon egyet
len czélt elérjük, hogy Ausztria alkotmányos lesz, 
alkotmányos az ország, alkotmányos maga a hata
lom is, és ha ez által azon czélt is elérjük, hogy 
Ausztria külpolitikája más lesz, mint volt eddig : ez 
esetben legalább előál 1 a lehetőség, mely szerint 
reánk nézve is tűrhetővé, vagy legalább elviselhe
tővé fog válni e teher. (Helyeslés a középen.) Soktól 
feltételeztetik ez, t. ház! De minden esetre — mint 
előre bocsátám — első feltétel, hogy az alkotmá
nyosság itt és ott, s ez által a jövő külpolitikának 
helyes irányzata lehetővé váljék. 

De tőlünk is. mint már itt többek által elmon
datott, sokban függ az eredmény , vajon elvisel
hető-e e teher vagy nem. Ha béke lesz köztünk, 
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mint előttem szólott képviselő úr mondta, ha béke 
lesz ktilröl, ha béke lesz köztünk, ugy a nemzeti
ségek, mint felekezetek és országos pártok közt, és 
folytonosan oly kormánynyal áld meg bennünket 
az Isten, megáld oly kormánynyal, mely eszélyes, 
de nem félénk, bátor, de nem merész; ha minden 
ember megteszi kötelességét a hazában: az esetben 
lehet reményünk, hogy mint nemzet consolidáljuk 
magunkat még ezen terhek aulya alatt is. (Tetszés 
a középen.) 

Es valóban, mindazon beszédek közül, melyek 
a bal oldalról mondattak, reám nézve egyik sem 
tett oly hatást , mint t. képviselőtársam Bónis 
Sámuelé. (Mozgás.) Nem a dolog lényegére nézve, 
hanem azon tekintetben, hogy nagy kérdésekben 
és oly kérdésekben, melyek valóban lét és nem lét 
fölött fognak dönteni, ha különbözők is vélemé
nyeink, ne bántsuk a személyt, és személyileg ne 
sértsünk meg senkit! Bár követnék azt nem csak 
azok, a kik beszélnek, hanem azok is. a k i k i r n a k ! 
(Helyeslés a középen.) 

Mindezek után, t. ház — miként előre bocsá
tani — azon reményben, hogy Ausztria külpoliti
kájára nézve más irányadás lesz lehetséges az ál
tal, ha az alkotmányosság itt és túlról is, a hata
lomnál is, megszilárdul, ezen reményben a létező — 
mert ki kell fejeznem — roszak közül, a kevésbbé 
roszat, t. i. a terhes egyezményt, ugy mint az a 
törvényjavaslatban előttünk áll, a részletes vita tár
gyául elfogadom. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Csengery I m r e : Pap Pá l ! (Nincs jelen.) 
Wlád Alajos! 

W l á d AlajOS T. ház! A szőnyegen forgó 
tárgy érdemére s az osztrák birodalom rákfenéjé
n e k ^ permanens pénzügyi krisisnek,fájdalom, egye
dül gyökeres gyógymódját illetőleg véleményem 
majdnem ugyanaz, melyet igen t. képviselőtársam 
Ivánka Imre egy szakférfiú ügyességével, vilá
gosan, határozottan s terjedelmesen fejtegetett teg
napelőtt. Magam is azt tartom, miszerint az egye
düli gyökeres orvoslás Ausztria pénzügyének ren
dezésére a reductió. Annyiban tér el azonban né
zetem az övétől, hogy én a reductiót nem a kamat
ra, hanem a tőkére nézve kívánom szorítani: (Zaj 
Halljuk!) mert sokkal igazságosabbnak tartom, hogy 
ha a tőke redukáltatik azon értékre, amelyet valóban 
képvisel, s a melyet az állampapírok tulajdonosai 
csakugyan kifizettek, mint ha a kamat redukálta
tik, a melyet az állam a tőke után biztositott. 

Figyelemmel kisértem s hallgattam a jobb ol
dali szónokokat, s különösen a szakférfiakat, hogy 
meggyőződjem arról, vajon helyes-e nézetem e te
kintetben vagy nem? el lévén határozva, hogy ha 
oly érveket hallok, a melyek a mértéket tökélete-
tesen megütik, ebbeli nézetemet feladandó leszek. 
Azonban — megvallom — t .ház. hogy seKautz Gyu

la, különben tudós, átgondolt és szép beszéde, se a 
cultusminiszternek, se Pulszky Ferencz képvi
selő urnák, se Fest Ferencz kéviseíötársamnak 
előadásai, a melyeket figyelemmel kisértem, külö
nösen a reduetiókatfilletőleg, nekem nem adtak oly 
támpontokat, miszerint véleményemet megváltoz
tassam. 

Különösen Kautz Gyula képviselőtársam azon 
aggódik, hogy a reductió folytán megszűnnék hi
telünk, illetőleg az ausztriai birodalom hitele, A 
hitel, tisztelt képviselők, relatív dolog. Hitel az, ha 
egy államnak, midőn szükségben van, a tőzsérek 
készségesen felajánlják pénzeiket. Ez valódi, ez 
reális hitel. Hitel természetesen az is, ha a tőkéket 
a tőzsérek az állam rendelkezésére adják, hanem 
azért jelzálogot kivannak. De ez a hitel szerintem 
csak olyan, mintha valaki órájára vagy lánczára 
pénzt kap. Ámde én egy állam hitelét nem ilyké-
pen mérem, mert egyesnek is nem hitel az, ha 
kézi zálogra kap pénzt. Már most vegyük csak a 
közel multat: vajon kapott-e Ausztria, midőn 
szükségben volt a porosz háború alatt, azon tőzsér 
uraktól pénzt egyszerűen azért, mert ez konsolidált 
állam, a mely kötelességét teljesíteni igére s telje-
sítendi is ? Kapott, de igen nyomasztó feltételek 
mellett : ha a vielicskai sóbányákat lezálogolja. 
Kapott a közel múltban is azon feltétel alatt, ha 
az államjavak lezálogoítatnak, mi később Ma
gyarország államjavaira is a világos törvények 
ellenére kiterjesztetett. Én tehát nagyon fényesnek 
nem tartom azon hitelt, a melyet Ausztria, legalább 
az utolsó években élvezett. Továbbá azon aggódik 
Kautz t. képviselőtársam, hogy nem fog találkozni 
a birodalom túlsó felében oly miniszter, a ki a reduc
tió keresztülvitelére vállalkoznék. Én, t. képvise
lőház, azt tartom, hogy nagyon megjárná tisztelt 
képviselőtársam, ha azon reményben, hogy nem 
találkozik oly egyén, ki a reductiót keresztülvi
szi, az osztrák állampapírokat, melyeknek netalán 
birtokában van, megtartaná, s nem adna túl raj
tok, mert ha találkozott minálunk is oly férfiú, 
még pedig szakértő férfiú, (Lónyay pénzügyminisz
terre mutat) kinek képességét a pénzügy körében 
senki kétségbe nem vonhatja, ha találkozott oly 
férfiú, ki a birodalom másik fele pénzügyérének, 
deputatiójának ajánlá a reductiót — a mit, hiszem, 
hogy sem könnyelműen, sem gúnyból nem mon
dott: könnyelműen nem, mert sokkal komolyabb, 
mintsem ugy mondotta volna; gúnyból sem mon
dotta, mert sokkal becsületesebb, mintsem valaki
nek zavarából és nyomorából gúnyt űzött volna 
— ha tehát nálunk akadt ily férfin: azt hiszem, 
hogy találkozandik a birodalom másik felében is 
oly elhatározott férfiú, ki ha belátja, hogy más ut 
nem lehet a kimenekülésre, azon végzetes, de 
radicalis gyógyszerhez folyamodni kész lesz. 
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Egyébiránt nem is azt akarom, hogy ezen ország
gyűlés mondja ki, mert ez nem tartozik köréhez: 
(Helyes!) ezen pénzügyi miveletnek kimondása a 
közösügyi törvény értelmében a delegatiók dolga, 
ezen testület levén erre hivatva, mely a birodalom 
mindkét fele törvényhozó testületei delegátusaiból 
álland, és én majdnem azt hiszem; hogy a delega
tiók a reductiót decretálni fogják. Egyébiránt ez 
csak az én nézetem, s lehet, hogy csalódni fogok. 

A tisztelt cultus-miniszter ur a reductió elle
nében különösen ótalmába vette a kisebb tőkepén
zeseket, kikről azt monda, hogy az állampapirok 
legnagyobb birtokában vannak. Ha ezen nézetét 
hivatalos adatokból merité, akkor kétségkivül 
semmit sem mondhatok r á ; de ha egyes egyének 
informatiója következtében monda ki, akkor nem 
követek el szentségtörést, ha ellenében azt mon
dom, hogy az állampapirok legnagyobb része nem 
a kis tőkepénzesek, hanem a nagy tőzsérek birto
kában van. Egyébiránt, ha az állampapirok leg
nagyobb része a kis tőzsérek birtokában volna, 
őszintén megvallom, hogy a reductió keresztül
vitelét sokkal könnyebbnek tartanám, mintha a 
nagy tőzsérek kezében volna. Mert a kis tőke
pénzesek szivét nem borítja oly vastag jégréteg, s 
elméjöket nem homályosítja el annyira az önzés 
érzete, mint a nagy tőzsérekét, s mert a közérde
kek iránt inkább érdeklődnek, a kis tőkepénzese
ket fel lehet világositni arról, hogy nem vesztené
nek semmit a reductió által, mivel tőkéjök. mely
nek név szerinti értéke színleg kevesbednék, jövő
ben azon értéket képviselné, s azért annyit kap
nának, mennyit érte valósággal fizettek, s az e 
szerint reducálandó összegtől az állam által bizto
sított kamatösszeget az állam pontosan kifízetendi. 

Azt monda Pulszky Ferencz, hogy egy ily 
reductió eompromittálná az ország becsületét a 
külföld előtt is. Én azt hiszem, hogy ezen véle
mény igen exagerált. Ha Magyarország gyű
lése oly adósságot akarna reducálni, melyet maga 
tett, akkor mindenesetre compromittálni fogná 
magát. De miután Magyarország törvényhozása, 
mely ezen államadósságokat soha nem tette, mely 
az adósságok tétele ellen mindenkor óvását nyi
latkoztatta ki, késznek nyilatkozik a beleegyezése 
nélkül s érdekei ellenére tett államadósságok ter-
heiben, tulterheltetése nélkül részesülni ; s kész 
egyrészt belőlök elvállalni, de csak előleges liqui-
dálás után: ezen esetben, véleményem szerint, sen
ki a világon részrehajlás vádja nélkül a becsület 
szabványainak megsértésével nem vádolhatja. 

Ezek folytán, t. képviselőtársaim! én részem
ről szintén Tisza Kálmán indítványát pár tolom: 
és pedig azért, mert általa nem látom a miniszteri 
törvényjavaslatot legkevesbbé is veszélyeztetve, s 
mert azon súlyos felelősség érzeténél fogva, mely-

lyel mint országos képviselő küldőim s az ország 
irányában viseltetni tartozom, szükségesnek 
tartom, mielőtt valami részt elfogadnék az állam
adósságokból, megtudni, hogy képesek leendünk e 
azt elviselni túlterheltetésünk nélkül. Én nem 
mondom azt, hogy ne fogadjunk el semmit, mert 
a közösügyi törvény rendelete folytán kötelessé
günk elfogadni az államadósságok egy részét, 
azonban csak túlterheltetésünk nélkül. Arra nézve 
pedig, hogy azt megtudhassuk, mennyit birunk 
el tóiterhéltetésünk nélkül ? az egyedüli kisegítő a 
Tisza Kálmán által tett indítvány levéu : azon in
dítványt, különösen igen t. képviselőtársam Ghy-
czy Kálmán remek beszéde után, pártolom. {He
lyeslés balfelöl.) 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! A ház iránti tisz
teletlenségnek tartanám hosszasabban nyilatkozni. 
Csak röviden akarom indokolni, miért szavazok a 
miniszteri törvényjavaslatra és miért nem fogad
hatom el se az elhalasztási indítványt, se a népsza-
vaztatási tervezetet. 

Valamint egyéni, ugy az államháztartásban 
is azt hiszem, az csinál leghelyesebb költségvetést, 
ki első helyre sorozza a mellőzhetlen és csak az 
után a czélszerü és szükséges kiadásokat. Azért 
teljességgel nem helyeslem azon véleményt, mely az 
államadósságból elvállalandó teher iránt csak ak
kor kivan határozni, miután a minisztérium a jöve
delmekről szóló kimutatást és a belszükséglet költsé
geit á ház elé terjesztette, hogy megtessék, mi azon 
maradvány, mely az e részbeli segélyezést képez
hetné. Nem tekintve azt, t. ház, miként mái-
többek által is mondatott, hogy Magyarország 
idők hosszú folyama óta mindig oly mostohán ke
zeltetett és minden tekintetben olyannyira hátra
maradt, hogy a mint mondani szokták, még* Dá
rius kincse sem volna képes a múltnak mulasztá
sait helyrehozni: tüntetne fel bármily nagy bevé
teleket költségvetésében s redukálná bármily cse
kélyre belkormányzati szükségletét, mégis összes 
jövedelme a productiv teendők halmazában oly
annyira igénybe volna véve, hogy felül maradó 
összegről szó se lehetne; de már csak az általam, 
a kiadások helyes sorozatára nézve felemiitett 
elvnél fogva sem látom praktikus szükségét és he
lyességét annak, miért kelljen nekünk bevárni 
a minisztérium által előterjesztendő költségvetést, 
holott szerintem ezen költségvetésben ugy is az ál
lamadósságokból elvállalandó tehernek, mint mel
lőzhetlen, mindenek felett álló kiadásnak kell 
ugy is az első helyet elfoglalni, ha azt akarjuk, 
hogy a kiegyezkedés végérvényre jusson, ha 
azt akarjuk, hogy az őszinte és tartós legyen, ha 
azt akarjuk, hogy belkormányzati szükségleteinket 
ezután mi önállólag és nem, mint eddig, mások 

I szabják meg. Első helyen kell tehát állani azon 
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kiadásnak, mely a nemzetet az alkotmányosság 
tettleges élvezetébe vezette és azt számára bizto
sítja, é*s ez hitem szerint nem egyéb, mint az adott 
szó beváltása, a becsületes kiegyezkedés végrehaj
tása. Mi volt, t. ház, eddig is az absolut kormány
zatnak leghatalmasabb protektora, mint az illetők
re oly igen kedvező körülmény, hogy az állam 
folytonos pénzügyi zavarban lévén, azon nézet 
lépett előtérbe és folytonosan fentartotta magát, 
hogy a halomra növekedett terheket és kötelezett
ségeket alkotmányos kormányzattal nem, hanem 
csakis absolut utón, a hatalom parancsszavával 
lehet teljesíteni és felhajtani? S ha mosta quota és 
államadósságok helyes elintézésével ezen Eris al
mája kiesik a játékból, azt hiszem, a reactio meg 
fogja kapni az utolsó halálos döfést, mely után 
aligha lesz valaha feltámadás. 

Habár, t. ház, némely részről kárhoztatás jön 
is az országgyűlés többségére a közösügyi törvény 
létrehozása miatt, én részemről azon nyugodt 
meggyőződésben vagyok, hogy épen egyenesen 
ezen törvény hozta ki az országot a legnagyobb 
labyrinthusból, mely előbb-utóbb a nemzetet vég
veszélybe döntötte volna. Hol állnánk ma is e tör
vény nélkül ? A passivitás, a negatio terénaz abso
lut kormányzat tátongó mélysége előtt! Pedig, 
uraim, csakis a munkálkodás és actió hoz ered
ményt. A semmittevés eredménye is semmi; meg 
is vagyok teljesleg győződve, hogy az apathia és 
tétlenség soha se fogta volna a sült galambot 
szájunkba juttatni. 

De még kevésbbé osztozhatom, t. ház, a szélső 
bal oldal által előterjesztett népszavaztatási nézet
ben : mert az nem csak hogy nem helyes, de sőt 
még legsarkalatosabb törvényeinkbe is ütközik. 
Ugyanis az 1791 -ik évi XII-ik törvényczikk, mely
re épen ezen oldalnak férfiai igen sokszor nagy 
súlyt és nyomatékot helyeznek, határozottan azt 
rendeli, hogy Magyarországban a törvények ho
zása, magyarázata, eltörlése egyenesen csak a ko
ronázott fejedelemmel és az országgyűlésre össze
sereglett rendekkel, következőleg az országgyűlés
sel közös jog, s a törvény szavai szerint „azon
kívül nem is gyakorolható." Ezen nézet megsérti 
egyenesen az idézett törvényt, mert a törvényho
zás tettleges jog gyakorlatába bevezet egy oly 
íactort, mely, habár souverain, souverainitását 
átruházta az önnön szabadon választott képvi
selőire, és a törvényhozást ezek által gyakorolja. 
Megsértés és legvastagabb bizalmatlansági sza
vazat volna ezen országgyűlés összes képvise
letére, melyből bizonyosan az indítványozó úrra 
esnék az oroszlánrész. Mivel azonban én kül
dőim részéről mindeddig teljességgel semmi bizal- I 
matlanságnak jelét tapasztalni szerencsétlen nem 

voltam, se okom, se hajlamom a népszavaztatási 
tervezethez csatlakozni. 

Patay István: Elhiszem! 
S i m a y G e r g e l y : Ha párhuzamot vonunk a 

múlt és jelen között, a helyzet ebben központosul: 
régi terhek alkotmányos önkormányzattal, vagy 
régi, talán nagyobb terhek absolut kormányzat 
mellett. Ehhez, t. ház, nem kell commentár. 

Engedje meg a t. ház, hogy Ivánka Imre kép
viselőtársam egy tételére egy igénytelen megjegy
zést tegyek. Ha nem csalatkozom, azt mondta, 
hogy az államadósság egy utolsó kár tya a nemzet 
kezében, ne siessünk ezen utolsó kártyát kiadni. 
Én ellenkezőleg, t. ház, azt hiszem, hogy épen azért, 
mert e kártya utolsó és a nemzet kezében van, nem 
kell késnünk annnak kiadásával, hogy ezen veszé
lyes kártyajátéknak már valahára vége szakad
jon. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslatot a részletes vita alapjául 
elfogadom. {Helyeslés jobbfelöl.) 

Csengery I m r e : Olgyay Lajos\{Nincsjelen.) 
Manojlovics Emil! (Nincs jelen.) Luzsénszky Pál 
bá ró ! {Eláll!) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : El nem állok ! {Hall
juk !) T. képviselőház! Előre bocsátom, igen rövid 
leszek, mert én az előttünk fekvő törvényjavaslat 
bírálását csak törvényes szempontból veszem. 
Ezen tekintetből itt arról szó nem lehet, elvállal
juk-e az államadósságok egy részét vagy ne, 
mert ezt a törvény parancsolja; csak arról van szó, 
mennyit vállalunk el, és ezt is a törvény határozza 
meg, mert a törvény egyenesen kimondja: a mél
tányosság alapján, a mennyit elbírunk. Én semmi 
módját nem látom, mikép tudhassuk meg, meny
nyit bírunk elvállalni, ha nem követjük indítvá
nyát Tisza Kálmán tisztelt barátomnak: annál fog
va én egészen ahhoz csatlakozom, de csatlakozom 
ahhoz azért, mert szent előttem azon viszony, mely-
lyel küldőim irántam voltak. Nem vagyok felelős, 
azt igen jól tudom, azért azoktól, kik szintén oly 
jól tudják, hogy nem felelősek, mint én, igen jám
bor vállalkozásnak tartom, hogy a felelősséget ma
gokra vállalták ott, hol tudjuk, hogy nincs lény, 
nincs testület, mely őket felelősségre vonhatná; 
{Ellenmondás a jobb oldalon) hanem igen is tartozom 
elismeréssel azon bizalomért, melylyel választóim 
irántam viseltettek választásuknál, és ezen biza
lomnak meg nem felelnék ép akkor, ha elvállal
nék oly terhet, melynek minőségét nem tudom, el
vállalnám addig, niig nem tudom a bevételt az or
szágban, mely fizetési képességünk mértéke. En
nélfogva én az előttünk fekvő törvényjavaslatot a 
részletes vita alapjául el nem fogadhatom. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

J a n k o v i c h A n t a l : T. ház ! Az előttünk fek
vő törvényjavaslat ellen Debreczen város érdemes 
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képviselője által beadott elleninditványban igen 
szép logikai rend van; de több oly állítás is fog
laltatik benne, melyeket én más oldalról tekintve 
más világításban látok. De különösen találkozom 
előadásában egy eszmével, mely által ő a statusadós
ságok nagy terheit az által véli legsikeresebben és 
legrövidebb utón elhárithatóknak, ha azok bármely 
módon reductio alá vétetnek. Ezen eszme any-
nyira elterjedt és oly átalános meggyőződéssé lett, 
hogy pénzügyminiszter úr is ezt bizonyosan ismer
te s bizonyosan ezen eszmét ki is vitte volna, hogy 
ha ezt vagy kivihetetlennek, vagy mellőzhetó'nek 
nem találta volna; s midőn valami politikai okok
nál fogva kivihetetlen, akkor bizonyára szerencsé
nek kell tartanunk, ha akármely más oknál fogva 
legalább mellőzhető. 

Távol legyen tőlem, hogy én az államadós
ságok kérdését a quota kérdésével bármiként is 
összezavarjam. El vannak azok különítve mind ter
mészetűknél fogva, mind törvényeink által. De 
mégis egy körülményt tekintetbe kell venni mind
kettő elvállalása alkalmával: ezen körülmény az 
országképessége és ereje. Ha azon mérlegelést te
kintem, mely a quota elvállalása alkalmával ha
zánk s ő felsége többi országainak képessége közt 
felállíttatott, akkor úgy találom, hogy az államadós
ságoknak kamatai s azoknak törlesztéséből mint
egy 43 vagy több millió esnék Magyarországra. 
Ha most ezen sommát a törvény czikkben előterjesz
tett 29—30 millióval összehasonlítom s tekintetbe 
veszem az* itt más oldalról felemiitett deficit som
máját, e tárgyban Magyarország részéről a leszál
lítást mellőzhetőnek találom, ő felsége többi or
szágairól csak annyiból szólalok fel, a mennyiben 
törvényeinkben azoknak fenállhatása, s össze nem 
roskadása czélul van kitűzve; de ezekről is meg 
vagyok győződve, hogy a részökről alkudozó 
miniszter és deputatio uj alkotmányos életökben 
jövőre annyi uj forrást és oly rendszabályok lehe
tőségét látta előre, hogy részükről is az előleges re
ductio mellőzhetővé vált. De valamint előttem töb
bek által az ily reductioknak politikai nehézségei 
már bőven előadattak : úgy hiszem, hogy még a 
méltányosság is azt hozza magával , hogy inkább 
ők magok saját parlamentjükben tanácskozzanak 
oly módok, felől, melyeket követni akarnak, mint, 
hogy mi azokat eléjök szabtuk volna. 

Figyelemmel kisértem Komárom város érde
mes képviselője előadásait, és ámbár én részemről 
is nagyon kivántam volna és igen szeretném, hogy 
ha az államadósságoknak hova lett fordítása előt
tünk ki volna mutatva; de minthogy ez mindeddig 
nem teljesíttetett, én annak ujabb teljesítése végett 
ezen sürgős tárgyat már továbbra halasztani nem 
kívánom : nem kívánom annál kevésbbé, mivel én 
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semmi előleges kötelezettséget sem érzek magam
ban Magyarországra nézve ezen államadósságok el
vállalására, s ezt nem az investitiók kedveért, hanem 
csak egyedül eddigi felirataink ésazl867.12.t.czben 
kifejezett okoknál fogva fogadom el ; és igy bár mire 
is fordíttattak azok, és bár mily jogtalanul terhelte
tünk azokkal, azt hiszem, ő felsége többi országai
nak annál nagyobb, ha nem mondom is háláját, de 
legalább elismerését vívjuk ki. E jeles előadás ben
nem továbbá mig egyrészt sajnálatot gerjesztett, 
más részben vigaszt idézett elő annyiban , hogy 
sajnálom, hogy azon jeles előadását, melyben kép
viselő ur kimutatta, miszerint ezen adósságnak 
egyik nagy része ő felsége többi országai javára 
fordittatott, egy másik nagy része pedig Magyaror
szág elnyomására költetett el, sajnálom, mondom, 
hogy a képviselő ur ezen részletezését nem hallot
ták és nem győzettek általa meg ő felsége többi 
országainak minden lakosai azon áldozatról, me
lyet mi politikai tekintetből a méltányosságnak 
hozunk. Vigasztalásul szolgál más részről azon 
előadás, mert abban 1845. évről már 21 milliót 
mutatott ki a t. képviselő ur mint azt, a mi a ma
gyar koronaországok részéről a közös terhekre 
fordittatott, mely tétel igen megközeliti azon meny-
nyiséget, a mely most részünkről a közös teherhez 
fog fizettetni, de még súlyosabbnak, s majdnem kiszá
míthatatlannak mutatta azon terhet, melyet a ha
zánk iránt ellenséges vámpolitika által Magyaror
szágra róttak, s ezekből azon vigasztaló kilátást 
meritem, hogy elvállalandó terheinket is — bár ne
hezen — de mégis elbirandjuk. 

Áttérek most hazánk azon szükségleteire, me
lyeket először is t. Várady Gábor képviselő ur em
lített. Én azon véleményét, hogy ezek iránt a bud-
getet előbb be kellene várni, azon oknál fogva 
nem pártolom, mert tudom, hogy a t. képviselő ur 
szintúgy meg van győződve mint én, hogy mind 
ezen szükségleteknek igen kívánatos fedezése még 
most egyelőre bizonyosan nem lesz hatalmunkban. 
De erre nézve vallás- és közoktatási miniszter ur 
igen bőven megfelelt, és én ahhoz csak azon egy 
kérdést vagyok bátor hozzátenni, hiszi-e képviselő 
ur, hogy mi, ha azon útra, melyen járunk, nem 
léptünk volna, akkor képesek lettünk volna-e mind 
azon czéloknak könnyebben és előbb megfelelni, 
a melyeket t. képviselő ur s mi mindnyájan elérni 
kívánunk ? 

Ennélfogva, nem akarván tovább fárasztani a 
t. ház türelmét, röviden kinyilatkoztatom, hogy én 
a törvényjavaslatot nem ugyan könnyelműen, ha
nem nagyon megfontolva s aggodalom-teljesen, de 
ugy, mint a beteg a keserű orvosságot, vagy az ér
vágáskor kiömlő vért tekinti, jobblétünk remé
nyében elfogadom. (Helyeslés jobb felöl.) 

12 
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Böszörményi László: *) 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház ! Megvallom, nem volt szándékom válaszolni 
azon érvekre, melyek azok részéről, kik a sző
nyegen lévő törvényjavaslatot ellenzik, felhozattak, 
hanem egyszerűen csak constatálni kívántam a 
viták jelen állapotában a pártok állását. (Bálijuk Vj 
Hogy ezen eljárás helyesebb, arról meggj^ó'zött az 
előttem szólott t. képviselő ur előadása, kinek, ha 
lehet magamat igy kifejeznem, mozaik logikáját 
követvén, nem lehetne kiszámítani azon időt, mi
dőn a vitatkozások végre be fognak fejeztetni. 
(Tetszés a középen.) Mindazonáltal mondott a t. 
képviselő ur olyat, a mi az én állításomat elfer
dítve, azon helyzetbe hoz, hogy azt némileg hely
reigazítani kénytelenittetem. (Halljuk !) 

Én azt mondottam, t. ház, a múltkori viták 
alkalmával, hogy van egy politikai irány, van 
egy politikai lap, mely abből él, miszerint azt 
hirdeti, hogy mi az ország sarkalatos jogait fel
adtuk volna. A t. képviselő ur azt monda, hogy én 
ez által anyagi élelmét értettem ezen lapnak. Ezt 
nem értettem igy, sőt ezt egyátalában igy értel
mezni nem is lehetett. 

Monda továbbá a t. képviselő ur, hogy én 
ez alatt a Magyar Újságot értettem. Igenis, azt 
értettem, s ezt elfogadom. 

Mondotta továbbá, hogy szegény emberek, 
bizonyos állásban, bizonyos dolgokból élnek. Ezt 
ismét elfogadom. Sőt tovább megyek : igy is értet
tem; de csak némileg, t. i. mivel én a Magyar 
Újságot, jogi alapját és érveit tekintve, erkölcsi
leg szegénynek tartom, (Élénk helyeslés a középen) 
azt mondottam, hogy oly vádakkal él, melyek 
alaptalanok. (Helyeslés a középen.) De ez egyátalá
ban nem aristokratikus mondás : ezt nem az ari-
stokrata mondta a szegény embernek; hanem 
mondta az, ki a szélső bal politikáját igen rosznak 
tartja, annak, ki ezen párt orgánumát szerkeszti. 
(Hosszas élénk helyeslés a középen.) 

Méltóztatott még egyet mondani, mit, habár 
nem óhajtottam volna egyes mondatokba tovább 
bocsátkozni, mégis megjegyzés nélkül nem hagy
hatok. (Halljuk, halljuk!) A t. képviselő ur t. i. 
camarillát és reactiot méltóztatott emliteni. Ha 
egyátalában módjában volna valakinek tudni, 
létezik-e most is eamarilla és reactio, oly értelem
ben, mint arra t. képviselő ur méltóztatott hi
vatkozni, talán én volnék abban a helyzetben; én 
pedig mondhatom, hogy az én tudtomra ily eama
rilla, ily reactio nem létezik. (Tetszés a középen.) 
De igenis, létezik reactio, csakhogy nem ott. A 
reactio most a szélsőségekben létezik. (Hosszasan 

*) Szónok a gyorsíróktól átnézés végett magához vett föl
jegyzéseket vissza nem adván, betzéde itt nem közölhető. 

tartó zajos helyeslés a középen) A reactio néha vö
rös tollat visel, (Igaz! ugy van! a középen) mert 
igen jól tudja, hogy az alkotmányos szabadságot, 
melyet a fejedelem is őszintén fogadott el, csak is 
egy mód van megbuktatni : és -ez a túlzás. (Fol-
kiáltások a középen : Nagyon igaz !) Nem vádolok 
én ezzel senkit; és mivel mindenkor igazságos 
akarok és szeretek lenni, a t. képviselő ur szemé
lyére vonatkozólag is azt mondom, hogy meg va
gyok győződve, miszerint az távol van a t. kép
viselő úrtól, hogy ő szélsőségekbe ezen czélból 
menne ; de igenis állítom azt, hogy ő, valószinü-
leg legjobb Íriszemben, felül azoknak — bo
csássa meg a t. képviselő ur ezen kitételt — a kik 
igenjói tudják, hogy a szabadság olyan vár, mint 
minden más, melyet legkönnyebb ugy bevenni, ha 
azt a zászlót lobogtatja az ember, a melyet a vé
dők használnak és a mely annak ormain van 
kitűzve. (Tetszés a középen.) I ly értelemben van 
reactio, ily értelemben van eamarilla, van veszé
lyes reactio; más értelemben nem ismerem. (Élénk 
tetszés a középen.) 

Áttérek most magára a kérdésre, és szeretném 
röviden a pártok állását tisztázni. Azt gondolom, 
legjobban tehetem ezt, ha magának a törvénynek 
szavait olvasom fel. Az 54-ik §. azt mondja: „Ma
gyarország kész azt, mit tennie szabad és a mit 
az ország önállása és alkotmányos jogainak sé
relme nélkül tehet, a törvény szabta kötelesség 
mértékén túl is méltányosság alapján politikai te
kintetekből megtenni, hogy azon súlyos terhek 
elhárittassanak" stb. Az 55-ik §. pedig azt 
mondja, hogy kell ennek megtörténni: „egyes-
ség utján, mint szabad nemzet, szabad nemzettel." 

Ebből következik, t. ház. hogy a minisztéri
um és a küldöttség előtt azon tekinteten kívül, 
hogy Magyarország erejét lehetőleg kímélje, még 
más tekintetek is lebegtek : ilyen a méltányosság, 
ilyen a politikai tekintet is ; de főleg azon meg
győződés, hogy szabad nemzet szabad nemzettel 
egyességet csak ugy köthet, ha nem csupán saját 
érdekeit tekinti, hanem a másik félnek is minden 
méltányos igényeit elfogadja és elismeri. 

E szempontból indult ki a minisztérium, és 
örömömre szolgál mondhatni, indult ki mind két 
rész. S ennek következménye az, hogy sikerült 
egy egyességet létrehozni, melyet elfogadott a két 
minisztérium, elfogadtatott a két küldöttség : az 
eredmény a ház asztalán fekszik. Ha elfogadtatik, 
a monarchiának mindkét része, kétségkívül nagy 
terheket fog viselni; de ugy hiszszük, e terhek alatt 
leroskadni egy sem fog. A minisztérium és a kül
döttség legjobb lelkiismerettel ajánlják ezen egyez
mény elfogadását a méltányosság és politikai te
kintet szempontjából, de főleg azért, mert alkalmok 
volt meggyőződni arról, hogy ennél kevesebb teher 



CLXXXVin. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 13. 1867.) 91 

mellett egyességet kötni nem lehet. (Fölkiáltások a ! 
középen: Igaz ! Ugy van !) Ez a minisztérium állása 
és ez a küldöttségé. Ennek ellenében a bal oldal, 
ha szabad itt collective neveznem, egy különös 
állást foglal el. Számokkal igyekszik kimutatni 
azt, hogy e terhek nagyok — ezt mi is tudjuk 
és elismerjük — és végre indítványában azt kö
veteli, hogy a ház ez egyezményt félretevén, a mi
nisztérium költségvetést terjeszszen a ház elé s a 
mi azután a szükséges költségeken felülmaradand, 
azt fogjuk a másik résznek megajánlani; de arról, 
hogy elfogadja-e a másik rész is ezen ajánlatot, és 
mi történik, ha el nem fogadja, egy szóval sem nyi
latkozik; pedig ez a fő dolog. Merthiszen egyességet ! 
kell kötnünk,Kés a jelen esetben nem áll az, a mi 
quóta-kérdésünkben, hogy t. i. ha a két rész meg
egyezni nem tud, ő felsége döntse el a kérdést. 
Szóval a bal oldal igen kényelmes állást foglalt e l : 
azt, a mit csak kölcsönös egyesség által lehet létre 
hozni, ugy állítja fel, mintha ahhoz senki másnak 
hozzá szólása nem volna; az, a mi kétoldalú al
ku, ugy állítja fel, mintha az alku, mintha az com-
promissum nem volna. 

Azonban én egyátalában nem állítom, hogy 
ez egyezményt olyannak kellene tekinteni, me
lyet absolute el kell fogadni, hogy a háznak, vagy 
ha ugy tetszik a bal oldalnak nem volna többé 
módjában ezen felette nagy terhektől az orszá
got megmenteni. Koránsem, tisztelt ház; módjában 
van. De mielőtt a ház ezen egyezményt, a 
mely mostani formájában két minisztérium és két 
küldöttség által el levén fogadva, bizonyos mér
tékben már a két részt is kötelezi, elvetné és más 
úthoz folyamodnék, jogunk van egy kérdést in
tézni azokhoz, kik a benyújtott elleninditvány 
által ezen egyezményt el akarják vetni. (Hnlljuk, 
halljuk /) Ezen kérdés az : adhatnának-e biztosité-
kot arról, hogy ha mi a kitűzött mód szerint le fog
juk szállítani az ajánlott összeget, hogy azt a má
sik rész is el fogja fogadni ? (Mozgás a bal oldalon.) 

Igaz, lehet mondani, hogy jótállni senki sem 
tartozik az eredményért, azt előre kiszámítani nem 
lehet; de erre én azt válaszolom, hogy igenis jo
gunk van jótállást, vagy ha ugy tetszik, biztusité-
kot követelni. Miért? Azért, mert a minisztérium 
jótáll magarészéről, hogy ezen törvényjavaslat, ha 
a mostani formában itt elfogadtatik, el fog fogad
tatni a másik részről is. Hiszen csak mert jót áll
hat erről, fogadta el a minisztérium az egyezményt; 
de épen azért, hogy jót állhasson, volt kénytelen 
elfogadni azon terheket, melyeket a bal oldal sú
lyosaknak mond. 

A minisztériumnak tehát és a küldöttségnek 
joga van követelni, hogy mielőtt egy kölcsönös 
egyezményen alapuló javaslat elvettetnék,biztosíté
kot bírjon az iránt, hogyha á javaslott mód szerint 

1 az ajánlat leszállittatik, azt a másik rész is el fogja fo
gadni. Hajlandó vagyok elállani ezen követeléstől, 
és csak arra szólítom fel a t. tagokat s azok között 
talán különösen Ghyczy Kálmán igen t. baráto
mat, ki leginkább ismeri az ottani alkudozások fo
nalát : nyilatkoztassa ki, vajon valószínűnek tart
ja-e azt, hogy ha a jelenlegi egyezmény vissza
vettetvén a kitűzött mód szerint az ajánlat a mi 
részünkről leszállittatik, azt a másik rész is elfogja 
fogadni ? Igen-e vagy nem ? Hogy ha t. képviselő 
úr ezért némi biztosítékot vállal vagy legalább 
ezt valószínűnek tartja, akkor én is magam 
részéről biztosithatom arról, hogy valószínű
leg unanimitással fog találkozni a ház e részéről; 
legalább én magam részéről biztosithatom szava
zatomról. (Helyeslés a középen.) Minden esetre biz
tosítom arról, hogy hozzá fogunk állni a keve
sebb teherhez azon egyszerű oknál fogva, mert 
kevesebbet fogunk fizetni. (Tetszés a középen.) 

De ha a tisztelt képviselő xír erről jót nem 
állhat, akkor azon kérdés jő előtérbe: vajon elvál
lalhatná-e akármely párt itt e házba11 a fele
lősséget, hogy ezen valószínű eredménynyel bíró 
egyezményt eldobjuk, a nélkül, hogy helyébe 
mást tudna tenni'? És ha ezt nem tudja, akkor né
zetem szerint mondhatja igen is azt, hogy súlyos 
a teher, mit magunk is elismerünk, de nem mond
hatja azt, hogy mi többet vállaltunk el, mint el
vállalnunk kellett volna; minden esetre pedig elis
merheti a bal oldal, hogy indítványát, melytől 
gyakorlati eredményt nem várhatunk, elfogadni 
képesek nem vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon. 
Halljuk !) 

Azonban, t. képviselőház, én ebből nem kö
vetkeztetem azt, hogy a mit a t. képviselő urak itt 
érvül felhoztak, az egyátalán semmit se bizonyí
tott. Igenis bizonyítja azt, hogy nem alaposak 
azon állitások, melyeket oly sok oldalról hallunk 
a Lajtántulról, miszerint Magyarország abban, mit 
elvállalt, méltányos ne lett volna. Ennyit bizonyí
tanak, de semmit többet. És ezért a bal oldalnak 

{ köszönettel tartozunk. 
A minisztérium és a küldöttség a legjobb lel-

: kiismerettel ajánlhatja a javaslatot, mert meg van 
I győződve, hogy egy fillérrel sem fogadott el többet, 
mint a mit elfogadnia kellett. (Tetszés a középen.) 

Hozattak még fel bizonyos állitások, melyek 
némileg egy utat mutatnak, hogyan lehetett volna 

: mind a két részre a terhet kisebbíteni; és ez, meg-
; vallom, az egyetlen gyakorlati erv. melyet én a 
discussió eddigi fonalán hallottam: t. i. a reductio. 

! Erre nézve, t. ház, nem akarom ismételni azokat, 
mik már elmondattak itt, t, i. hogy a leggazda
gabb országok épen azok, melyek a reductio kí
sérleteit mindig visszautasították magoktól, mig a 
legszegényebbek azok, melyek ezen kísérletet 

12* 
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legtöbbször elfogadták, mint Görögország, Spa
nyolország, stb. Nem ismétlem azt, hogy Belgium, 
elválása után, midőn még nem volt oly gazdag ál
lam mint most, roppant nagy adóssággal kezdte 
uj gazdálkodását, és most Európa leggazdagabb 
országai közé tartozik, hanem csak a legújabb 
példát akarom felhozni, a msly talán a legmeg
győzőbb is, t . i . Amerika példáját. (Halljuk!) Ame
rikának államadóssága alig érte fel a száz milliót, 
mielőtt a polgárharez megkezdődött, és annak 
végeztével 3000 millió dollárra szaporodott körül
belül. Ezen adósság nagy részét, vagy legalább 
tetemes részét Európában igen olcsón vásárolták 
meg, tekintve a pénz elhelyezésének bizonytalan
ságát, mert hitték, hogy háború után vagy el nem 
ismertetik, vagy legalább némi reductio alákerül. 
Mi történt? Az, hogy elismertetett az.Éjszaki álla
mok részéről. Már pedig ha valahol, ott lett volna 
az állam érdekében a reductio, vagy ha ugy tet
szik a banquerott: miért ? Azért, mert az államadós
ságnak elismerése által a legnagyobb nehézség 
merült fel, t. i. folytonosan kényszeríteni Ameri
kának déli részét, hogy azon költséget fizesse, 
mely költségen ő leigáztatott. Tehát ezen állam
adósságnak megszüntetése lett volna legbiztosabb 
mód egyszersmind a polgári háború maradvá
nyainak is megszüntetésére; és még sem történt. 
Miért nem történt ? Azért, mert igenis tudták Ame
rika szorgalmas polgárai, hogy ugyanazon befek
tetések, melyek oly óriás előmenetelt idéztek elő 
a világ azon részén, mind pedig Amerikának hitele, 
szenvedtek volna, ha ez történik. Meg vagyok győ
ződve, hogy elmondatott ott is azon hasonlatosság, 
melyet egy t. képviselő ur itt is elmondott, hogy 
t i. az, ki más érdekében tett költséget elvállal, 
oly helyzetbejön, mint az oly férj, ki otthon hagyva 
didergő gyermekeit, szomszédja neje lába elé 
rakja vagyonát. Megtapsoltatott ott is, nem kétlem, 
és ez által honorálva lett tejles értékében; meg
tapsoltatott itt, mert az ily mondatoknak meg van 
adva teljes értéke, ha megtapsoltattak; de logikája 
visszautasittatott józan számítás után, mint remény
lem, vissza fog utasíttatni itt is. 

Még egyre akarok válaszolni, mit egy t. 
képviselő ur tegnap mondott Ausztria jelenlegi 
külpolitikájáról. (Halljuk!) Ha a t. képviselő ur 
mondása elszigetelten állana, tán felmentettem 
volna magamat attól, hogy arra válaszoljak, mi
vel a vád nem engem illet, és én nem tartoztam 
volna arra válaszolni; minthogy azonban ezen 
állítás nem elszigetelt, hanem lapokban és nyílt 
levelekben köröztetik, nem hagyhatom azt némi 
észrevétel nélkül. (Halljuk!) Azt állította ugyanis 
a t. képviselő ur, hogy az osztrák külügyi hivatal 
kihivó politikát űz Európában; szólott veszélyes kér
désekről, fekete pontokról, és azt állította, hogy 

Ausztria bizonyos államok belügyeibe fenyegető 
befolyást gyakorol. De nem nevezte meg, melyek 
azok, nem nevezte meg, melyek azon veszélyes 
kérdések, melyekben Ausztria hazárd politikát 
akar követni. 

Igen sajnálom, hogy nincs jelen a t. képvi
selő ur , mert óhajtottam volna felszólítani, 
mondja meg, melyik része a jelenlegi politikának 
az, melyet 8 kihívónak ta r t? hol van azon állam, 
melynek belügyeibe fenyegetőleg avatkozik az osz
trák monarchia ? és ha azt nem tudja megmondani, 
ha ennek bebizonyításául épen semmit sem tudna 
idézni: akkor ugy tekintem a dolgot, mint ha a t. 
képviselő ur, vagy azok, kik az ő nézetében osz
toznak, elismernék, hogy nem csak ezen állítás, 
hanem mind az, mi e tekintetben a legújabb 
időkben mondatott, tökéletesen alaptalan. 

É n , t. ház, a magam részéről nem félek 
meghazudtolástól, midőn kimondom azt, hogy a 
mostani osztrák monarchia nem akar egyebet, 
mint békét ben eskün. {Zajoshelyeslés) Területileg 
sokkal nagyobb , mintsem hogy terjeszkedésre 
volna utalva; sokkal több baja van, mintsem 
hogy ujakat akarna szerezni magának. (Zajos he
lyeslés) De ha volna oly érdek, mely Ausztria 
és illetőleg Magyarország belső kifejlődését akar
ná akadályozni, akkor én meg vagyok győződve, 
hogy nem sokára be fog bizonyulni, hogy ha azon 
Ausztria, mely egyik karját arra használta, hogy 
a másikra bilincset rakjon, erejét kifejteni nem 
tudta: ugy azon Ausztria, mely egyik kézzel 
a szabad Magyarországra támaszkodhatik, más 
kézzel oly népekre, melyek alkotmányos szabadság 
tekintetében semmi más népnek sorsát nem iri
gyelhetik, nem volna többé található a beteg em
berek sorában. [Zajos éljenzés a középen) 

G h y c z y K á l m á n : A ház szabályai szerint a 
dolog érdeméhez kétszer nem szólhatok; (Halljuk !) 
igen t. miniszterelnök ur azonban tüzetesen egy 
kérdést volt szives hozzám intézni, a melyre, hogy 
válaszolhassak, bátor vagyok reményleni, hogy a 
t. ház megengedi. (Halljuk!) 

A szabad egyezkedés alku, az alkunak kez
detén annak eredményét senki sem tudhatja, azért 
senki jót nem állhat. De minden alkudozó félnek 
joga és kötelessége előtérbe állitani azon érveket, 
azon nézpontokat, melyek által követeléseit érvé
nyesítheti. Az eredmény a kölcsönös capacitatiotól 
függ; de ha az alkunak kezdetén vagy folytán az 
egyik félre nézve már feltételül tűzetik ki, hogy 
csak oly követeléseket tegyen, melyeket a másik 
fél elfogad, (Helyeslés a baloldalon. Ügy van!) akkor 
az már nem szabad egyezkedés, (Helyeslés a bal 
oldalon) hanem az egyik félmeghódolása, (Ugy van! 
a bal oldalon) meghodolása lenne Magyarország-
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Bak, s ezt törvényünk nem rendeli. (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

Ha ezen törvényjavaslat nem fogadtatnék el 
ugy, a mint áll, ezen alapon a kiegyezés nem tör
ténnék meg; de azért az egyezkedés maga még 
meghiúsultnak nem volna tekinthető: mert mint a 
minap is szerencsém volt mondani, ez egyezkedés 
eredménye nem csak a mi érdekünkben, hanem ő 
felsége többi országainak és a legmagasabb dynas-
tiának is érdekében van, s a kölcsönös érdek meg 
fogja találni az illető utat és módot, mely ezen 
egyességet ezen utón kivül is létesíthesse. (Ugy 
van! Helyeslés a bal oldalon) Ezen mód lehet azon 
mód is, melynek gyakorlatiságát maga az igen t. 
miniszterelnök úr is elismerte, a melyen talán az 
•egyezkedés ugy megtörténhetik, hogy mindegyik 
fél igényei kielégíthetők, mindenik fél terhei el-
viselhetők legyenek. 

Egyébiránt, hogy tüzetesen válaszoljak azon 
kérdésre, mely hozzám intéztetett: arról, hogy az [ 
i ly újonnan kezdendő egyezkedésnek mi eredmé
nye, mi sikere lenne, természetes, hogy jót nem 
állhatok; de egyet mondok és vallok: (Halljuk) és 
ez az, hogy ha a bécsi küldöttség munkálkodásá
nak alkalmával azon ut követtetik, melyet én a 
dolog folyamával csekély felfogásom szerint leg
inkább megegyezőnek tartok, hogy t. i. a küldött
ségek előbb együtt, ugy a mint az utasítás, az 
országgyűlés utasítása is szól, értekezzenek előle
gesen az adóssági kérdés iránt egymással, tisztáz
zák szemben egymással e kérdést, s a miniszté
rium csak azután bocsátkozzék azon egyezkedésbe, 
melyet a törvény az ő kötelességévé tett, hitem 
szerint ezen egyesség lehet, s én ugy hiszem, le
hetett volna is, és lett volna is talán kedvezőbb 
annál, a mint lett most, midőn a minisztériumok 
•előre megegyeztek. Ennek folytán nem mondom, 
hogy valóban ugy volt, de még is lehető, {Nayy 
zaj) hogy ennek folytán a küldöttségeknek állása, 
tekintve az idő rövidségét is, a mely létezett, né
mileg már kényszeritettebbé vált, mint lett volna, 
ha szemben a másik küldöttséggel együtt előbb 
értekezhettek volna, mint a minisztériumok magok 
egyezkedtek. Én más választ részemről adni nem 
tudok; de azt őszintén bevallom, hogy ez teljes 
meggyőződésem. (Helyeslés. Éljenzés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház! A jelen alkalommal nem a tárgyról 
szólok ,• csupán azokra akarok némi megjegyzé
seket tenni, miket most Grhyczy Kálmán képvise
lőtársam mondott. 

Tisztelt barátom Ghyczy Kálmán azt állítja, 
hogy nem a minisztériumoknak, értem a két mi
nisztériumot, a magyart és a lajtántulit, lett volna 
feladata előkészíteni az egyességet, a mint azt 
•a törvény rendeli, hanem a két országos küldött-
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ségnek kellett volna a minisztériumok befolyása 
nélkül egyezkedni, és ha ez történik, jobb lett 
volna az eredmény. Helyesen fogtam-e fel ? A kép
viselő úr a kérdést igy állította fel. Én ezen állí
tásával szemben hivatkozom arra, mi a küldöttség 
minden tagja előtt tudva van, egyébiránt a 
jegyzőkönyv is tanusitja, hogy az összes küldött
ség közt épen a t. képviselő úr volt az, ki e másik 
féllel az államadósságok végetti egyezkedést visz-
szautasitá. (Elénk derültség a középen.) 

Hivatkozom arra, hogy a tisztelt képviselő 
úr ezen nézete támogatása végett hivatkozóit azon 
országos határozatra, mely mellett a küldöttség 
kiküldetett, és ezt képviselő úr igen helyesen tette. 

Hivatkozom arra, hogy épen t. képviselő úr 
volt az, ki azon tételt állitotta fel, hogy az orszá
gos határozat folytán a küldöttség nincs feljogo
sítva a másik küldöttséggel az államadósság iránt 
egyezkedni. (Tetszés a középen.) 

Hivatkozom arra, hogy épen a képviselő úr 
volt az, ki azt monda, hogy e tárgyban nem me
hetünk tovább, mig a két minisztérium indokolt 
véleményét és az adatokat elő nem terjesztette, s 
átalában az egyezményről még csak véleményt 
sem mondhat. 

Ez a dolog állása. 
Egyébiránt megvallom, s jó lélekkel mondom 

és reménylem, hogy ezen elégtételt megadja a t. 
képviselő úr is, hogy az egyesség előkészítésénél 
és tárgyalásánál a minisztérium mindig az ország 
érdekeinek szem előtt tartásával,becsületesen, őszin
tén, következetesen igyekezett megtenni mind azt, 
mi kötelessége volt. (Elénk helyeslés a középen.) 

Mindenkitévedhet, s meglehet, hogy ha azon 
utat követi, melyet t. képviselő úr javai, ha ezen 
fontos tárgyban az egyesség eszközlését a két kül
döttségre bizza, oly eredményeket ér el, mint a 
képviselő úr remélt. Azon kérdés csakugyan ugy 
áll, mint azt tisztelt barátom a miniszterelnök úr 
előadá. A törvény másként parancsolt; annak 
rendelete a minisztérium kötelességévé^ tette az 
egyezmény megkötését oly tárgyban, mely nagy 
felelősséggel jár, mely mind azon tárgyak közül, 
melyekre vállalkozott, a legnagyobb felelősséggel 
jár és bizonyosan legnehezebb. A minisztérium 
igyekezett a törvény azon rendeletének, mely sze
rint az államadósságokra nézve egyezményt kellett 
előkészítenie, helyesen megfelelni. 

Abban is tökéletesen igaza van t. barátom
nak, hogy ezen egyezményt, melyet a két küldött
ség is jóváhagyott, teljes jogában van mindkét 
törvényhozásnak elvetni, mely esetben uj egyez
mény kötésének szüksége áll elő; ha az általunk 
javasolt egyezményt a magyar törvényhozás veti 
el, természetes, hogy ezen ujabb egyezmény alkot
mányos szempontból nem áítalank történhetik; 
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annyival inkább nem kezdeményezhetjük ezen 
uj egyezményt, mert a mostan tárgyalás alatti 
egyezménynek ezen ház által történő elvetése után a 
mostani kormány megszűnt. Én tehát azt állítom — 
és azt hiszem, hogy t. képviselő úr is, ki az alkot
mányosságnak bajnoka s alkotmányos kormányt 
kívánt, szintén igy fogja fel a kérdést — ha a t. 
ház az ellenzék által tett inditványt elfogadja, mi, 
természetesen, lelépünk, mely esetben az ellenzék 
fog helyünkbe lépni, annak lesz tehát kötelessége 
az uj egyezményt megkötni. Kérdem, hiszi-e őszin
tén, hogy képes lesz jobb, az r országra nézve üd-
vösebb egyezményt kötni ? (Élénk helyeslés a közé
pen.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Ez 
a kérdés! 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: De 
ez esetben is nem a küldöttségek, de a törvény 
határozott rendelete szerint, az akkori kormány, 
a két minisztérium feladata, az egyezményt nem 
csak előkészíteni, de meg is kötni. 

Ennélfogva, ha az általunk ajánlott egyezmény 
kisebbségben marad, fogadja el annak felelősségét 
is a kisebbség, mely többséggé lesz, vállalja ma
gára a felelősség azon terhét, mely ezen egyez
mény el nem fogadásából ered. (Élénk helyeslés a 
középen.) 

G h y c z y K á l m á n : Hogy a mellesleg előke
rült kérdés befejeztessék, két rövid felvilágosítás
sal tartozom. 

Először: én egyatalában nem vettem, nem 
veszem kérdésbe, hogy a minisztérium, valamint 
mindig, ugy az államadóssági kérdésben folyta
tott értekezésekben, tanácskozásaiban, intézkedé
seiben a legtisztább szándékkal és akarattal járt 
el. Én eljárásának csupán egy hiányát fedeztem 
fel, mely az én felfogásom szerint létezik. 

Másodszor: magamra vonatkozólag meg kell 
jegyeznem, hogy ugy vélekedtem, a szerint nyi
latkoztam itt i s , a mint nyilatkoztam külön 
véleményeimben, a melyekre e helyen bát
ran merek hivatkozni: t. i. a küldöttségnek 
kötelességévé volt téve az országgyűlés által., 
hogy előlegesen értekezzék az adóssági kérdésben, 
és aztán következett a másik stádium, t. i. a mi
niszteri egyezmény; de nem volt kötelességévé 
téve a küldöttségnek, hogy egyezkedjék az adós
ságok iránt a másikkal, s én ily egyezkedés ellen 
szólaltam fel mindig, és maradtam annál, a mi az 
országgyűlési utasítás szerint a küldöttségnek kö
rébe tartozott, az előleges értekezésnél. 

Igy felvilágosítván nézetemet, azt hiszem, 
nem állanak egész kiterjedésökben azok, a miket 
a pénzügyminiszter úr mondott. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

E l n ö k {átadja helyét Gajzágó Salamonnak.) 
S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Azokat, kik két

kednek, hogy a tanácskozás tárgyát tevő törvény
javaslatban a birodalmi kapcsolat életkérdése és po
litikai létünk biztossága foglaltatik, ha az eddig
felhozott érvek meg nem győzték, én, egyszerű 
harczosa a kiegyenlítési politikának, sem meg
győzni, sem azok alapnézeteit czáfolgatni nem 
igyekszem. Szükségesség és czélszerüség szempont
jából számosan ajánlották már e törvényjavaslat el
fogadását : én azok közé kívánom magamat soroztat-
ni, kik magasabb politikai nézetektől ösztönöztetve, 
a törvényesség, de különösen a eszélyesség szem
pontjából ajánlják e törvényjavaslat elfogadását. 
Nem hiszem,hogy a k iké 18 évi szenvedések isko
láját gyakorlatilag is kitanulták, az idő jeleiből 
nem csak szótagolni, mint én, de olvasni is meg ne 
tanulhatták volna, hogy államokat ugy , mint 
egyeseket érdekek kötnek össze; és hogy a poli
tikai számtanban vannak bizonyos társadalmi és 
közjogi szabályok, melyek az ész és államtan 
elvére vannak fektetve, melyek szerint nem any-
nyira kell jól számolni, mint jól számítani tudnunk. 
Hogy a számolásból divergentiák jöttek ki, arról 
közelebbi napokban alkalmunk volt meggyőződni. 
Hogy a számitásjmit eredményez ? jelenben sokan 
közülünk csak annyit ismernek el, hogy erőnkön 
felüli terhet. Én azt állitom, hogy meg leszünk ál
tala erőtetve igen, de erőtlenitve nem. 

Ha megengedem is, t. ház! hogy szabadsá
gunk — mely szerintem is relatív fogalom — 
mindenben nem, de az alkotmány, mely iránt, 
jegyezzük meg, a jogtudósok véleménye is külön
bözik, közjogi fogalmam szerint vissza van állítva, 
mert annak minden attribútumait birjuk. Az alkot
mány pedig arany kerete a szabadság arczképé-
nek. Hogy hajdan az alkotmányos nemzet vér
áldozatával mily szolgálatokat tett az európai 
népeknek, azok a történelem lapjaira lőnek je
gyezve; hogy az önerejét visszanyert magyar biro
dalom az anyagi téren a jóllét mily fokára emelked-
hetik : csak ezután leendünk képesek igazolhatni \ 
de annyit merek állítani, hogy hazánk leendő ere
jében, nemzetünk műveltségi hajlamában, alkot
mányunk alapelveiben az előhaladás s a köz jól
lét csirája gyökeret vert, s felkiálthatunk mi is 
egyik koszorús költőnkkel: 

Imádom, oh féltett haza, felszentelt földedet: 
Dicső korok magvát hinté beléd a végezet. 

És mert mondottaim erős meggyőződésem 
kifolyásai, ezekből azt is merem következtetni, 
hogy csak a választott utón érhetjük el legbiz
tosabban ama jövőt, melyben missionkat teljesi-
tendjük. Avagy legyen szabad kérdenem, t. ház ! 
ok nélkül helyezte volna az isteni gondviselés 
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népünket e négy folyam árjával s az apák vérével 
áztatott szent földre ? 

Valamint hajdan a keresztyénség, utóbb a 
polgárosodás terjesztésében, ugy jövőben e világ
rész alkotmányos jóllétének központosításában va
gyunk mi hivatva teljesíteni missiónkat. És hogy 
rendeltetésünket betölthessük, saját érdekünket az 
európai nemzetek érdekeivel rokonitanunk kell. 
Érdeklődnünk kell hát mindenek eló'tt az osztrák 
birodalom jóllétének biztosítására nézve, mert je
gyezzük meg, némileg e részben szentesitett 
törvényeink által is köteleztük magunkat. 

Ma itt helyén találom azon nézetnek is kife
jezést adni, miszerint törvényesség szempontjából 
alig lehet kétségbe vonni a törvényjavaslat ala
posságát. Az adott szót beváltani erkölcsi, de ha 
törvény parancsolja, polgári kötelesség is. Már 
pedig, hogy az 1867.12. t. ez. 55 . §-ban köteleztük 
magunkat az államtérnek egy részét elvállalni, 
az iránt egyezkedésbe bocsátkozni, tagadni nem 
lehet, és e törvényjavaslat ez egyezkedés eredmé
nye. Törvényesség szempontjából tehát vitatkozni 
nem is lehet az iránt, vállaljunk-e terhet magunkra? 
csak az lehet kérdés: mennyit ? 

Megkísértem bebizonyítani, hogy eszélyes-
ség szempontjából annyit kell vállalnunk, mennyit 
•a törvényjavaslat tartalmaz. Van egy hasonlítás, 
mely azt tartja, hogy az államkormány hasonló 
egy órához, melyet hogy folyvást járjon, rendesen 
fel kell húzni, tengelyeit néha olajozni, néha siet, 
néha késik, és ha egyes részei elkopvák és már 
egész gépezete majdnem haszonvehetlenné válik, 
mégis azt hiszi mindenki, hogy igazithat rajta. 
Nekünk, hogy a birodalom órája, mely a fejedelem 
adott szava szerint a Lajtán tul új gépezetet 
nyert, haszonvehetővé váljék, tengelyeit olajoz
nunk kell, nehogy késsék, mert az idő nem vár, 
vele haladnunk kell, és ezután tudnunk kell min
dig, hányat ütött az óra. 

A mit mi a törvényjavaslatban évi járadéknak 
nevezünk, elég-e? azt a birodalom népei által 
szabadon választott delegatiok alkudozás alapján 
határozták meg. Lehet, hogy sokan azt mondják 
ránk nézve, több mint elég. Ha ez állítást elfogad
nék, az egyezkedők másik része azt fogná rá mon
dani: ugy kevés; tebát több a kevésnél közelebb 
áll az eléghez. 

E többnek, hogy az államóra folyvást jól 
járhasson és mi is hasznát vehessük, elfogadását 
pártolom, pártolom pedig azt azért, mert a 12-ik 
törvényezikk 54-ik szakaszában nem volna értelme 
a törvény azon szavainak: „a törvény szabta köte
lesség mértékén tul is.* Már pedig, hogy e mér
ték méltányos, elég és arányos, arról engem a 
deputátio 19-ik ülése jegyzőkönyvének tartalma 
győzött meg. 

| De pártolom a törvényjavaslat elfogadását 
azért is, mert a terhekben való osztozás kizárja 
annak lehetőségét, hogy az egyik vagy a másik 
rész e teher alatt összeroskadjon, míg ha vagy 
m i , vagy a lajtántuliaknak össze kellene ros
kadnunk, egyik a másikon többé nem segíthetne. 

De nagy külömbség is van, t. ház a törvény
javaslat szerinti teherben osztozás és az eddigi 
teherhordozás közt: mert eddigelé megkérdezés 
nélkül rótták reánk azokat, és a jóban nem része
sítettek ; ezután ismert terheink lesznek, melyek
nek könnyítése magunktól fog függni, és emellett 
a jót is magunknak tarthatjuk, melynek elnyeré
sére nem is kívántatik igen sok, csak egy kissé 
több nékülözni tudás, egy kissé több szorgalom és 
takarékosság. 

A nemzet, mely az alkotmány minden attri
bútumaival bir, mert a legfelsőbb hatalom módja, 
hatásköre szabályozvák a közjog alaptételei sze
rint, önmagáról szabadon rendelkezik, tehát ura 
helyzetének, csak az kívántatik, hogy józan poli
tikát kövessen. A józan politikának pedig. t. 
ház, szerintem első föltétele a helyzet fölismerése; 
második a helyzet megbirálása; és harmadik a 
végczélra alkalmas eszközök megválasztása. É n 
helyzetünket abban ismerem fel, hogy követnünk 
kell a fejedelem jelszavát, a szabadság, alkotmá
nyosság és anyagi jóllét megszilárdítására, egye
sült erővel kell törekednünk ezekben egymást 
segítenünk; a második föltétel, a helyzet megbi
rálása tekintetében azt tartom, hogy iparkodjunk 
saját érdekeinket az európai államok, de különö
sen az osztrák állam érdekeivel rokonitani; a vég 
czélra alkalmas eszköznek pedig, mint egy ön-
javát belátni tudó eszélyes nemzettől várni lehet. e 
közösügyi törvények mielébbi életbe léptét 
tekintem. 

És mert óhajtom, hogy a fejedelemnek, ki 
első nyújtotta az engesztelődés jobbját, a biroda
lom élére léptekor választott jelszava: „ E g y e 
s ü l t e r ő v e l " azzal, mit mint magyar király 
koronáztatása idejében választott: „Bizalmam az 
ősi erényben* valósuljanak: ha ugy az osztrák 
császár, mint a magyar király jelszava teljese-
sedésbe megy: ez lesz a paritás alapján a dualis-
mus legnagyobb áldása : e nézetektől áthatva 
pártolom a törvényjavaslatot és azt a részletes 
vita alapjául egész terjedelmében elfogadom. 
(Helyeslés jobb/elöl.) 

O láh Miklós : Annak kijelentése mellett, 
hogy Madarász képviselőtársam indítványa en
gem teljesen kielégít, pártolom az 6' indítványát. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő : Somssich Pá l ! (Hol
nap !) 

E l n ö k : T. ház, én nem érzem magamat föl 
jogosítva a t. ház végzése nyomán arra, hogy az-
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ülést eloszlassam; ennek következtében kérem a t. 
házat, legyen szives a szónokokat figyelemmel ki
hallgatni. (Helyeslés.) 

Somss ieh P á l : T. ház! (Halljié! halljnk!) 
Senkisem esodálkozhatik, ha ezen tárgy vitatásánál 
a szokottnál több képviselőtársaink szólalnak fel, 
indokolni kívánván szavazataikat, áthatva lévén 
azon nagy felelősségtől, a mely reájok háramlik az 
által, hogy Magyarország vállaira nem ugyan uj 
és eddig ismeretlen terheket raknak, hanem azokat 
törvényesítve meghatározott összegben állandóan 
elvállalják. 

Érzem én is ezen felelősség terhét egész mér
tékében, ugy is mint országos képviselő, ugy is 
mint tagja azon országos küldöttségnek, mely e 
tárgyban a birodalmi tanács küldöttségével érte
kezett. Érzem a nagy áldozatot, s megvallom, soha 
sem küzködött keblem nagyobb aggodalmakkal, 
zaklatóbb tűnődések soha sem szorongatták szive
vemet annyira, mint azon időben, mig ezen érte
kezések folytak, mig még egy határozott vélemény
ben kellett megállapodnom, és mig a körülmények 
követelése folytán kénytelennek érzem magamat, 
fájó kebellel bár és szomorúan, ily nagy terheket 
elvállalni. 

A mit e tekintetben ellenzéki szempontból 
mondani alaposan lehetett, Debreczen városának 
egyik érdemes képviselője majdnem mind elmon
dotta. Mellőzve minden frázisokat, elhagyván min
den kitéréseket, tüzetesen a dologhoz szólott, állí
tott egy törvényes alapot, erre állította fel elveit, 
és azokból vonta ki okoskodásait. S ha ezen elvek 
helyessége iránt t. képviselőtársamnak saját belátá
sán alapuló meggyőződésén kivül még támpontokra 
volna szüksége, ugy biztosithatnám őt, hogy az or
szágos küldöttség ugj^anezen alapon állott, ugyan
azon elveket vallotta, és ha nem is szóról szóra, de 
bizonyosan tételről tételre ugyan akképen okosko
dott a bécsi küldöttség ellenében, kivált annak túl
zó követelései irányában. 

Az országos küldöttség szintén kimondotta, 
hogy Magyarország a monarchia adósságainak fi
zetésére jogosan nem kötelezhető, mindig kinyilvá
nította és kinyilatkoztatta, hogy a mit Magyar
ország e részben tenni kész vagy tenni fog, nem 
kötelességből, hanem csak politikai tekintetből a 
méltányosság alapján, habár az igazság határain 
tul is, fogja egyedül tenni. 

Eddig tehát a bizottság okoskodása és elvei 
tökéletesen egyeznek a t. képviselő ur elveivel és 
okoskodásával. Ezen elvekből kiindulva, utasitotta 
vissza a bizottság a birodalmi tanács küldöttségé
nek és a bécsi kormánynak túlzó követeléseit, és 
midőn arról volt szó, hogy közösek levén az adós
ságok, azokat ugyanazon arány szerint kell fel
osztani, mint a közös ügyek költségei osztattak fel. 

ezen elveknél fogva nem egyeztem ezen nézetbe í 
mert arányról csak ott lehet szó, hol jogi kötelezett
séglétezik ; a hol jogi kötelezettség nincs,hanem csak 
politikai tekintetekből történik meg az ajánlat, ott 
arányról szó nem lehet, hanem csak határozottan 
megállapitott, bizonyos változatlan összegről. Az el
vek alkalmazásában tér tehát el képviselő ur a bizott
ság nézetétől: őaztállitja, a törvényjavaslat, mely a 
ház asztalára letétetett és az országos bizottság által 
ajánlva lőn, nem felel meg a 1867 iki 12-iktörvény-
czikk által felállított czélnak, de nem felel meg fel
tételének se. 

Czélja ezen törvénynek az, hogy Ausztriának 
államadósságoktól terhelt helyzetében segély nyúj
tassák; feltétele pedig az, hogy bár az igazság mér
tékén tul haladna is, ne legyen akkora, hogy saját 
jóllétünket veszélyeztesse és saját romlásunkat idéz
ze elő. 

Már a t. képviselő ur nézete, okoskodása szerint,, 
ezen czéi nincsen elérve a törvényjavaslat által: 
mert nem nyújt Ausztriának annyi segélyt, mely 
által zilált pénzügyi viszonyait rendezhesse; ré
szünkre pedig több terhekel vállalel, minta meny
nyit Magyarország elbírhat. 

A mi az első tételt illeti, legyen szabad meg
jegyeznem, hogy előre könnyen nem állithatni azt, 
hogy Magyarország részéről nyújtandó ennyi évi 
járulék mellett ő felsége többi országain segitve 
nem lenne. Rendesebb pénzügyi kezelés, a vissza
élések és pazarlások kiküszöbölése és korláto
zása mellett, jobb számitás, jobb financiális műkö
dés által egyátalában nem lehetlen, hogy a. 
rajok maradott terheket el birják viselni. Azonban 
nem is ez volt a törvény által kitűzött czél: a tör
vény nem azt mondja, hogy annyit ajánljunk 
Ausztriának, a mennyi az ő adósságainak elviselésé
re megkívántatik; hanem azt mondja, hogy e czélra 
áldozzon az ország; mértékét ezen áldozatnak pe
dig nyomban meghatározza, midőn világosan ki
fejezi, hogy adjon az ország annyit, amennyi saját 
jóllétét nem koczkáztatja. 

De nem is 'erre fektette t. képviselőtársam 
okoskodásának fő súlyát, hanem inkább arra, hogy 
daczára annak, hogy a tett ajánlat által a czél el 
nem éretik, mégis annyi teher rovatik Magyaror
szágra, a mennyit az megbirni képes nem lesz. 

E tekintetben az országos bizottság más véle
ményben volt, s azt hitte, habár nagyon súlyosak 
is az elvállalandó terhek, s habár ezen terheket a. 
múltnak jövedelmeivel összehasonlítva, kénytele
nek vagyunk bevallani, hogy az első évben, vagy 
talán években hiány is fog mutatkozni háztartásunk
ban , de azért mégis, ha Magyarország saját gaz
daságának ura leszen, s ha czélszerübb kezelés és 
saját rendelkezése alatt megfognak szüntettetni 
az eddigi visszaélések, és átalában jobb adózási 
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rendszer fog az országba behozatni, akkor, ha 
kezdetben hiányokkal kell is küzdeni, nem sokára 
képes lesz oly állapotra jutni, melyben nem csak 
ezen terheket elviselheti, hanem megtakarításaiból 
még czélszerü investitiókat is létesíthet. 

Megerősítette a bizottságot e nézetében a pénz
ügyminiszternek a kormány nevében tett előadása, 
mely által felvilágosítva lön, hogy czélszerü gaz
dálkodás, takarékosság, munkásság és becsületes 
kezelés által Magyarország az első évben igen is 
deficittel fog küzdeni, de már 1869-ben, mint ez a 
törvényben világosan ki van fejezve, deficit többé 
lenni nem fog. Erre azt mondja t. barátom, hogy 
ennek kimutatása igen könnyű lenne: mutassa elő 
a pénzügyminiszter ur a jövő évnek költségvetéseit, 
a budgetet. 

Tisza K á l m á n : Nem azt mondtam. 
SomSSich P á l : Bocsánat, ezt tetszett mon

dani. 
Ha ezen számításokból az fog kitűnni, hogy 

Magyarországnak szükségei fedezve vannak és 
Magyarországnak investióira a szükséges összegek 
fönmaradnak, akkor annyit, a mennyi fönmarad, de 
csak is annyit szabad Ausztria fölsegélésére oda 
ajánlaui. 

Ennyi mondatott; én legalább igy fogtam föl 
a t. képviselő ur nyilatkozatát. {Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

E z , t. ház , vélekedésem szerint hiba volna. 
Vagy azt hiszi valaki, hogy egyezkedéseknél czél
szerü, helyes eljárás volna kitárni a jövendő remé
nyeit, rózsa színben tüntetni fel Magyarország jö
vőjét akkor, épen akkor, midőn ott tul a Lajtán 
jajveszékelnek a sok deficit miatt és összeroskadással 
rémitik önmagokat? Véleményem szerint ez he
lyes politika nem lenne. A pénzügyminiszter igen 
jól tette, midőn az egyezkedés alatt egyedül a multat 
tekintette, a jövőt pedig a számításban nem adta elő, 
hanem fentartotta magunknak, hazánk számára. 
(Elénk helyeslés jobb felöl.) Megtartotta azért, hogy 
ezen forrásainkból ne csak támadható hiányainkat 
fedezhessük, hanem megtakaríthassuk az ország 
beruházására szükségelt összegeket i s ; de mindezt 
föltárni nem akarta, józan politikával nem is akar
hatta. (Elénk helyedés a jobb oldalún.) 

Az, hogy a kormány ily nyilatkozatában a t . 
képviselőház megnyugszik-e, vagy nem, az már 
azután a bizalom kérdése. A bizottság a minisztéri
umnak alapos előterjesztésében bizván, atörvénynek 
elfogadását ajánlotta. Hogy ha a t. képviselőház 
hasonló bizalommal viseltetik a kormány iránt, 
meg fogja szavazni az ajánlott törvényt és a fele
lősséget a kivitelre nézve a kormányra fogja bizni; 
ha nem viseltetik bizalommal irányában, akkor el
veti a törvényjavaslatot, de akkor a kivitel felelős
ségét önmagára veszi. (Igaz !) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. vi. 

Az országos bizottságnak, mint mondám, bi
zalma volt és vele nekem is van a jelen kormány
ban, és hiszem, hogy ha e nehéz kérdésen keresztül 
hatolunk, takarékos, gondos, czélszerü, óvatos és 
munkás eljárás mellett, nem csak meg fogjuk birni 
az elvállalt nagy összeget, hanem még meg is ta
karíthatunk annyi t , mennyivel egy jobb gazda
ságot kezdve, hazánk fölvirágzásának szilárdabb 
alapját megvethetjük. 

E meggyőződésemben nem ingathattak meg 
azon számitások, a melyeket t. barátom Komárom 
városa érdemes követe felhozott, mert azoknak e 
helyen, e kérdés megoldására döntő hatásuk nincs: 
mert ott, hol a törvény világosan kimondja, hogy 
nem vagyunk kötelesek, ott computusnak helye 
nem lehet; és hol a törvény azt rendeli, hogy nem 
a számításokból kijövő összegekkel, hanem annyi : 

val kivánunk segíteni, a mennyivel saját megron
tásunk nélkül a méltányosság alapján ezt tenni ké
pesek vagyunk, ott, ismétlem, computusnak helye 
nincs; hanem egy határozott összeget kell megál
lapítani : s ennek mértéke nem lehet más, mint 
a politikai szükséglet egy részről, a lehetségi ké
pesség más részről. 

Azt monda t. barátom Komárom városa érde
mes képviselője, hogy ha a két bizottság egymással 
előbb külön értekezett volna és az egyezkedést 
azután terjesztette volna elő a minisztérium, akkor 
az talán kedvezőbb eredményű lett volna Magyar
országra nézve. Megvallom, ezen előadása engem 
igen meglepett. 0 volt épen az, ki az utasításra hi
vatkozva, egyátalán az adósságok kérdése iránt 
még csak a vélemény adását is perhorrescálta, és 
azt állította, hogy az országos küldöttségnek nincs 
egyébre joga, mint előértekezésre. 

G h y c z y K á l m á n : Most is azt mondom! 
SomSSich P á l : Midőn az országos küldött

ségek ily értekezletre 5—5 tagú albizottságot bíz
tak meg, ő csak is ezen óvás mellett fogadta el a 
kiküldetést, és világosan kikötötte, hogy ott végzés 
vagy határozat ne mondassék ki. Én tehát t. ba
rátom nyilatkozatát most nem értem: mert azt nem 
állithatja, hogy előző értekezés nem volt, mert ön
maga is részt vett i lyenben; ha pedig azt kívánta 
volna mondani, hogy az albizottságnak véleményt is 
kellett volna kimondani, akkor önmagával jönne 
ellenkezésbe, mivel erre a bizottságot feljogosított
nak sem tartotta. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ezek sze
rint, valamint a miniszterelnök urnák adott válasza 
első részét helyeslem, ugy annak második fe
lét a tények állásával megegyeztetni nem birom. 

Tisza Kálmán t. képviselőtársam felemlítette 
a solidaritást, és azt mondotta, hogy ezen törvény 
által az ellen sem leszünk biztosítva, hogy majd 
egykor a solidaris kötelezettségbe bele ne vonas
sunk. 

13 
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Én a solidaritást nem értem máskép, mint ha 
•az világosan ki van téve; én solidaritást még a quo-
tában sem látok. Hol határozott számokkal van ki
mondva, ennyitfizet Magyarország, ennyit őfelsége 
többi országai, ott solidaritásról szó sem lehet; min
denik fél megfizeti a maga részét és egyik a másik 
illetőségeért nem felelős. 

Ha a törvény solidaritást akart volna megál-
lapitani. akkor nem azt mondta volna ki, hogy Ma- í 
gyarország az államadósságok terheinek viselésé- ! 
hez ennyivel, ő felsége többi országai pedig ennyi
vel fognak évenkint járulni ; hanem azt kellett volna 
a legelső §-ban mindjárt kifejezni, hogy az osztrák 
birodalom adósságaiért Magyarország kezeskedik : 
ez volna azután solidaritás. (H< lyeslés a jobb ol
daton.) 

Azon szakaszok, melyekre Tisza Kálmán t. 
képviselőtársam hivatkozik : először, hogy az egyez
ményben nem csak az van kötelezőleg kimondva, 
mit fog Magyarország fizetni, hanem az is meg van 
emlitve, mit fognak ő felsége többi országai fizetni; 
a másik czikkben pedig kimondatik, hogy ezen 
sommából ennyi fordítandó a kamatok fedezésére, 
ennyi a tőkék törlesztésére, ennyi ismét azon kama
tok fizetésére, melyeknek tőkei Magyarország 
kincstári birtokaira vannak betáblázva.- ezek nem 
solidaritás tekintetéből vétettek fel, hanem azért, 
hogy az 1867. évi 12-ik törvényczikk azon egyik 
czéljának elég tétessék, mely szerint Magyaror
szág ezen áldozatot és fizetéseket az osztrák adós
ságok segedelmére kivánja fordíttatni. Ezen czél-
ból joga van Magyarországnak mind kormánya, 
mind törvényhozása által befolyást, sőt ellenőrkö
dést gyakorolni, hogy az általa nyújtandó tetemes 
áldozat valóban azon czélokra fordittassék is, me
lyek elérésére ajánltatik. 

Azt mondta még t. képviselő ur : Ausztria 
adósságai oly nagyok és roppantak, hogy ugy is 
elviselhetlenek; sokkal becsületesebb, sokkal he
lyesebb politika lett volna mindjárt előre kimon
dani, hogy mi ugyan tenni kívánunk, a mennyit 
lehet, de nem birván el ily nagy terheket, becsü
letes reductiot kellett volna indítványozni. Elis
merem, hogy ha egy magán ember szerencsétlen
ség által jött oly helyzetbe, hogy tartozásának nem 
tud eleget tenni, nem marad részéről más hátra, mint 
ily nyilatkozatot tenni. Elismerem azt is, hogy ál
lamokjöhetnek szerencsétlenségek folytán oly hely
zetbe, hol lehetetlen kötelességeiknek eleget tenni. 
De azt nem ismerem el, hogy akár becsületesebb, 
akár helyessebb politika lett volna mindjárt kez
detben reductiot indítványozni oly országnak, 
mely ma kezdi meg saját gazdaságát, melynek 
annyi investitióra van szükísége, és melynek annyi
szor kell még hitelét igénybe venni. (Helyeslés a 
& jobb oldalon.) 

Azután, t. képviselőház, a reductio a mai idő
ben nem is olyan könnyű, mint 60 év előtt volt. 
Akkor kiknek kezében voltak a statuskötelezv é-
vények ? Nagyobb tőzsérek, nagyobb birtokosok és 
főleg gazdag emberek kezében; ma azonban ne m 
csak az udvaronczok birják az állampapirokot, nem 
csak gazdag bankárok kezében vannak azok, kik 
rendesen jókor túladnak rajtok; hanem az árvák 
és özvegyek fillérei, az árvapénzek, a nyilvános 
alapítványok és a nyugdíj-intézeteknek pénzei ezek
ben fekszenek, szóval az utolsó szatócsok, a kis ke
reskedők, mesteremberek szokták ma belefektetni 
ily papírokba megtakaritott filléreiket, hogy azok
ból biztosithassák öreg napjaikat. (Elénk helyeslés a 
középen.) Ezek irányában a reductio nem'oly köny-
nyü kérdés . ha nem volna is a külföld, mely 
ebben mintegy ezermillió forinttal van érdekelve, 
és mely ezen érdekeit érvényesiteni bizonyosan 
tudni fogja. (Helyeslés.) 

Ha az adósságoknak tőkéi osztatnának meg, 
monda a t. képviselő ur, akkor értené, hogy na
gyobb áldozatot is vállaljunk el és kizárólag ma
gunk gondoskodjunk terheink törlesztéseiről. Az 
egyezkedéseknél sokszor megtörténik, hogy nem 
lehet valamit egyenesen kimondani; azonban a 
kik ebben találják Magyarország jövőjének bizto
sításét vagy jobbvoltát, méltóztassanak a 9-ik sza
kaszt megolvasni: hisz abban benne van, hogy ha 
annyi államkötelezvényt bír Magyarország meg
vásárolni, melynek kamatjai megfelelnek az évi 
járuléknak, akkor ezen járuléknak további fizetése 
önmagában megszűnik; és én nem is kétlem, hogy 
lesz azon idő, ha Isten békével és eg3retértéssel 
megáld bennünket, lesz azon idő, midőn saját 
megszilárdult hitelünkre fogunk olcsóbb kölcsönö
ket fölvenni, hogy e terhesebb kötelezettségünk 
alól végkép megszabadulhassunk. 

Mindezeken felül azonban, t. képviselőház, 
van előttem két döntő ok, melynél fogva a törvény
javaslatot most elfogadni érdekünkben áll. Az egyik 
az, mert ezen kérdés, ha ma elodáztatik, hitem 
szerint mindig mérgesebben fog felmerülni és nem 
csak Ausztria népeit, de Európa műveltebb részé
nek népeit is föl fogja ellenünk ingerelni, mert 
azoknak érdekeit sértik az ily halogatások. Ez az 
első. A másik ok pedig a z , mert bárhogy járt 
volna is el az országos küldöttség, meggyőződésem 
szerint kevesebb áldozattal Magyarország alkot
mányos függetlenségét ki nem vívhatta volna. 

Azt kérdezték a túlsó oldalról, hol van az a 
szabadság ? Magvai vannak kezeink közt, részint 
elvetve már, részint még elvetendők. Vessük el 
azokat, védjük gyönge csemetéit, ápoljuk, nö
veljük azokat, hogy legyen belőlök fa, melynek 
árnyékában Magyarország alkotmányos népei biz-
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tosan nyughassanak. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Előttünk vannak az alapkövek, melyeket le kell 
tenni, hogy reájok tovább bizton építhessünk; 
de mindenekelőtt az akadályokat el kell hárítanunk; 
de ez mind csak szorgalom és kitartás által sike
rülhet. Mert, uraim, nincs varázsvessző, nincs taliz
mán, mely egy érintéssel a szabadságot körünkbe 
levarázsolhatná. 

Hallottam azt 1848-ban a pozsonyi országgyű
lésen, hogy alkotmányos szabadságot biztosító szö
veget három nap alatt lehet irni. Lehet irni három 
nap alatt, elég hiányosan; de, mint a szomorú ta
pasztalás megmutatta, azt a gyakorlati életbe három 
nap alatt átvinni nem lehet. {Zajos helyeslés.) És va
lamint a kis mustár, az evangélium szavai szerint, 
lassankint fejlődve nőhet nagy fává, melyen az ég 
madarai megpihennek, ugy a szabadság kifejlő
désére is idő kivántatik. 

Két feltétele van minden emberi műnek : idő és 
tér. A tér megnyilt előttünk; hogy a kellő idő mi
enk legyen, részint a szerencsétől függ, részint a 
magunk óvatosságától. Én óhajtom, hogy ezen 
óvatosságról soha meg ne feledkezzünk, s hogy e 
téren az óvatosság mellett még határozott egyet
értéssel is működjünk. 

Két utón lehet Magyarország függetlenségét 
kivívni: egyik Ausztria beleegyezésével, békés 
uton;a másik más utón, Ausztria beleegyezése nélkül. 

Békés utón — hivatkozom mindazokra, kik a 
bécsi értekezleten jelen voltak — van-e, lehet-e re
ményünk, hogy Ausztria beleegyezzék, beleegyez
hessék Magyarország által nyújtandó csekélyebb 
áldozatokba ? Én legalább nem hiszem: nem csak 
azért, mert nem akarják, hanem azért, mert nem 
is akarhatják: mert kevesebb segedelem nyújtása 
mellett pusztulásuk bizonyos lenne. Békés utón 
tehát jobb sikert nem reménylek. 

Lássuk a másik utat. A másik út, nem is 
tekintve azt, hogy annak követése már magában 
számtalan áldozat- s költségbe kerülne, kimenete
lében vagy szerencsétlen, vagy szerencsés lehet. Ha 
szerencsés, és egy európai békekötés vagy európai 
conferentía fogná Magyarország függetlenségét 
elismerni és decretálni: hiheti-e valaki, hogy ezen 
terhek alól ez esetben is menekülhetnénk, hogy az 
európai érdekek nem fogják-e akkor is megkiván-
ni, hogy e terheknek azon részét, mely, mint ők 
hiszik, minket illet, mi is viseljük? Én részem
ről nem hiszem, és alig hiheti valaki, ki elismeri, 
hogy história est magistra vitae, ki tudja, hogy 
ily esetekben Európaszerte divatozó szokás a terü
let és népesség mennyiségét megszámítani s ezek 
aránya szerint vetni ki az ilynemű terheket; és 
akkor méltán félek, hogy ezen arány reánk nézve 
sokkal súlyosabb lesz. (Élénk helyeslés a középen.) 
Ha, pedig szerencsétlen lenne a kimenetel, akkor 

kérdem én, t. ház, ki fogja az ily szerencsétlen 
kísérlet költségeit fizetni ? kiket fog illetni azon 
számtalan áldozat, melyet egy ^szerencsétlen háború 
okvetlen reánk bozand ? kit fognak illetni egy talán 
megint 18 éves provisorium költségei és azon ösz-
szegek, melyeket elnyomásunkra ismét fordítani 
fognának? és mindenekfölött kit fog illetni a fele
lősség terhe, ha ezen convulsiók folytán Magyar
országnak jövője, sőt maga léte is veszélyeztet
nék ? (Elénk helyeslés a középen.) 

Azzal végzem beszédemet, a mivel kezdettem: 
én ez áldozatokat, e terheket nem kicsinylem, sőt 
igenis súlyosaknak tartom ; de kénytelenségből — 
mert politikai tekintetek parancsolják — fájó ke
bellel, szomorúan, de azon meggyőződéssel foga
dom el azokat, hogy ezek oly feltételei jövőnknek, 
melyek nélkül annak alapját letenni és biztosítani 
képesek nem lehetünk. Ezért és csak is ezért tehát 
pártolom a törvényjavaslatot, (Zajos tetszés és él
jenzés.) 

Román Sándor : T. ház! Már többször 
megtörtént, hogy oly körülmények között vol
tam, hogy a megvitatott tárgyak eldöntése al
kalmával szavazatomat nem adhattam. A jelen 
tárgyalás alatti törvényjavaslat is azok egyike. 

Ezen országgyűlési ülésszak folyama alatt 
felmerültek olyan körülmények, reám nézve kel
lemetlenek, a melyek azon meggyőződést érlelték 
meg bennem, hogy kötelességemnek érezzem mind 

j a t. képviselőház, mind pedig küldőim, s különösen 
j nemzetem iránti kötelességemnek tekintsem, ma-
; gam tartását jelen felszólalásom által indokolni. 
Erre pedig alkalmat adott nekem közelebbről az 
igen tisztelt cultusminiszter urnák keddi beszédé
ben tett allusiója. Figyelemmel kisértem azon 

; ékes beszédet, a melylyel a t. cultusminiszter ur a 
| törvényjavaslatot az ellenzéknek pártolásra aján-
I lotta. Kitűnő szellemi s költői tehetségének egész 
' erejével s a frásisok nagy halmazával, ugy tetszett 
j nekem, hogy azok között — legalább pythiai hang-
1 lejtéséből ugy következtettem —hogy legnagyobb 
súlyt azon argumentumra fektetett, mely nem csak 

! a kül, hanem az e hazában már jelenleg is fenye
gető veszélyre vonatkozott, s ezen argumentumba 

! még a philologiát is bele vegyítette. Magam isfog-
I lalkozom a philologiával; de mégis nem ez az oka, 
hogy a t. cultusminiszter ur szavainak horderejét 

| felfogtam, hanem az, hogy igen szabatosan fejezte 
ki magát. 

T. képviselőház! megtörtént már többször e 
házban, hogy a hányszor fontosabb kérdések for
dultak elő, ugyanannyiszor a nemzetiségi kérdés 

! argumentumnak használtatott, hogy pressiot gya-
koroljanak bizonyos részre. En ezen eljárást fel 
nem foghatom, nem foghatom fel pedig egy oly 
országban, a mely kiválólag polyglot, vagyis sok 
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nemzetiségek hazája. Ha egyesek teszik azt tisz
telt képviselőtársaim közül, a mint az többször 
meg is történt, és történt vallási ügyekben is — 
bizonyosan tudom, hogy a t. képviselő urak emlé
keznek még, hogy a tavalyi ülések egyikén egy 
t. képviselő társunk, a ki a polit'ka s diplomatia 
magas regióiban igen otthonosnak érzi magát, de 
a jus canonicumot annál inkább ignorálva, egy 
román püspököt annyira megtámadott, hogy azt 
hittük — a mint szóló ur azt proponálta is — mi
szerint a kormány emiitett püspököt nem csak 
püspöki székétől és javadalmaitól megfosztja, ha
nem helyébe azonnal magyar ajkú püspököt fog 
kinevezni — én efféle kifakadásokra, mondom, nem 
fektetek súlyt; de fektetek súlyt az ilynemű nyi
latkozatra akkor, midőn a kormány részéről téte
tik, vagy pedig a kormány egyes tagjai által, mint 
az a keddi ülésben is történt. Aliusiója által a 
tisztelt miniszter ur azt mondotta — mert az ér
telme az vala — se többet, se kevesebbet mint azt, 
hogy a hazának nem magyar nemzetiségű lakó-i, 
kik pedig igen számosan vannak, ellenségei a ha
zának. (Felkiáltások : Nem mondta senki!) Az volt 
az értelme, s azt jelentette, hogy a kormánynak 
nincs bizalma azokban, a nélkül, hogy figyelembe 
vette volna, hogy a tételt meg lehet fordítni is. 
Az ilyen nyilatkozat mellett, t. ház, azt hiszem, 
hogy a kormánynak eddigi eljárása épen nem kelt 
bizalmat iránta a nem magyar ajkú népeknél. 

Elő fogom sorolni e tekintetben nézeteimet. 
A magyar kormány inauguráltatása óta, ugy 

látszik, nem emelkedett missiójának magaslatára, 
hanem ugyanazon politikát akarja követni, melyet 
a közvélemény régen elitélt, és azon kormányok 
politikáját, melyek hibáik miatt már megbuktak, 
t. i. &r hatalom s erőszak politikáját. 

Én ugy hiszem, jelen századunkban a hata
lom, mely csak physikai erőre támaszkodik, nem 
elég erős, sőt gyar ló ; nem egyedül az anyagi erő 
nyom a latban, hanem a jelenkorban, mint soha 
az előtt, az erkölcsi erő az első rangot foglalja el. 
Hogy más történeti esetekre s a távolból vett pél
dákra ne hivatkozzam, csak egyet hozok fel, a mi 
közelünkben van. A történelemnek egy csodálatos 
és különös ténye az, hogy Ausztria, mely kiváló-
lag katonai állam volt, kitűnő katonai állam, vagy 
is mindig a nyers erőre támaszkodott, mindenkor 
hátrányban volt más népekkel szemben, nem csak 
műveltségi és szabadsági tekintetben, hanem kato
nailag is. Meg sem említem Gusztáv Adolfot, II . 
Frigyest, I. és III. Napóleont, hanem egyedül az 
ifjú és 16 millió lelket számláló Poroszországra 
utalok, mely elég erős volt arra, hogy Ausztria 
hadseregét pár nap alatt tönkre tegye. Azt fogják 
tán mondani, hogy a lángész ott, egy uj találmány 
itt, határozott a csata kimenetele felett: megen

gedem ; de ki fog jót állni arról, hogy nem jön 
holnap egy oly ellenség, mely egy uj ágyút fog 
feltalálni s evvel Ausztriát semmivé teszi? Mig 
Ausztria a múlt emlékein tengődik, addig mások 
előre tekintenek. Én hiszem, hogy az idő és sza
badság meg fogják másítani a népek jelen állapo
tát, és pedig az absolut hatalom kárára, annál na
gyobb kárára, minél inkább fognak késni a ha
talom és erőszak politikáját megváltoztatni. 

Mellőzve más egyebet, egyedül arra az 
egyezményre fogok szorítkozni, mely hazámat 
illeti, t. i- a közösügyi egyezményre, melyet a 
dualismus elvének felállítása hozott létre: s erről azt 
hiszem, hogy ez nem oly egyezmény, mely sza
bad népek közt köttetik; legalább vélekedésem sze
rint nem népek közti egyesség, hanem Magyar
országnak vagyis inkább a magyar nemzetnek a 
koronával történt kiegyezése. Ebben pedig nagy a 
különbség fölfogásom szerint. Ezen egyesség tör
tént hazánk függetlensége és önállásának rovására, 
e házban lakozó többi nemzetiségek hátrányára, 
és a közszabadságnak hátrányára, a nélkül, hogy 
a magyar nemzet ezen egyességből Ezsau lencsé
jénél valami egj^ebet elért volna, vagy legalább 
a jövőben elérne. 

Átmegyek azon politikára, a mit a kormány 
— mióta ezen elv inauguráltatott — ugyan azon 
a fonalon s irányban haladva követett. 

Nem akarom feszegetni, mert képviselőtár
saim közöl már agy is sokan felemlítették, hogy 
milyen szabadságot élvezünk. Én csak arra aka
rok szorítkozni, a mi azon nemzetet illeti, melynek 
fia vagyok, t. i. a románt. Már mindjárt kezdet
ben a minisztérium, eljárása által, azzal inangurálta 
politikáját, hogy a t. belügyminiszter ur masrege-
lozása által Krassómegyét, minden más magyar
országi megyétől eltérőleg, azon jog gyakorlatától 
fosztotta meg, melyet az ország többi megyéinek 
lakosai háborítatlanul élveztek. S midőn e tekin
tetben egy interpellátio tétetett Babes képviselő
társam részéről, a miniszter ur kereken kimondta, 
hogy ugy tett és ugy fog tenni más alkalommal 
is. Én Babes ur nyilatkozatát, melylyel magát meg
elégedettnek nyilvánította, s mely nem annyira 
meggyőződésből, mint inkább bizonyos meglepe
tésből vagy más tekintetekből származott, méltá
nyolni tudom; de megvallom, engem a belügyi 
miniszter ur felelete se fel nem világosított, se 
meg nem győzött, sőt meggyőzött arról, hogy 
ezen eljárást továbbra is követni fogja. Hogy ez 
meg is történt, látszik a megyék iránti eljárásából. 
Már pedig én kötelességemnek tekintem, hogy a me
gyei autonómiát védjem, mert ugy hiszem, hogy a 
nemzetiségi kérdésnek megoldása, a nem magyar 
ajkú lakosok nemzeti létének biztosítása legin
kább a megyei autonómia által fog eléretni. 
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Továbbá a kormány politikájának irányza
tára nézve azt tartom, hogy meg kell emlitenem 
azon tényállást is, hogy micsoda mértékben van
nak képviselve a három milliót megközelítő romá
nok. Minthogy a terhek közösen viselendö'k, az 
igazság követelménye, hogy a hazának jótétemé
nyeiben is kellene részesülniük, azaz nem csak a 
quota, államadósság s más sok terhekben, hanem 
azon jogokban s előnyökben is, melyeket a hon más 
polgárai is élveznek. 

Kénytelen vagyok fölhozni, hogy bár merre 
is tekintsek az országban, akár a megyékben, hol 
mindenütt háttérbe szoritvák a románok, akár 
itt a grémiumban,nemzetemet képviselve nem látom. 

Felszólalok még jelesül a szabadságnak Er-
délyországban megszorításáról, az ottani terrorizá-
lásról, hol most is verordnungokkal némítják el a 
lapokat, mint ez közelebbről történt a „(xazeta 
Transilvaniei" ezimü lappal. Az emiitett irányú 
politikából származtak a jun. 20-kai leiratok is, 
melyek Erdélyre nézve kiadattak, melyek által 
Erdélynek bár feudális országgyűlése egyoldalú
kig, az 186 s/4 erdélyországi gyűlés általhozott 
törvények, szintén egyoldalulag, hatályon kívül 
tétetnek, oly módon, hogy a mi alkotmányos kor
mányunk ezen eljárásában még az alkotmányos 
formákat sem tartotta meg. Innen a nagy ingerült
ség Erdélyországban; s hogy milyen közvéle
mény uralkodik e tekintetben Ausztriának ezen 
szerencsétlen Irlandjában, melyet a bécsi kor
mány politikája annyira demoralizált s nyomor
gatott, hogy ennek szomorú nyomai még sokára 
fen lesznek, s mely gyászos politika, most meg
fordítva , a magyar nemzettel szemben űzetik, j 
az ottani közvéleményt, mondom, nem szűk- ! 
séges fölemlítenem, hiszen a kormánynak ott '< 
van királyi biztosa, ki arról , ha akar , tehet | 
lelkiismeretes jelentést. Ha tekintetbe veszem más ; 

részről a velünk való bánásmódot — hogy az, a ; 
mi magyar testvéreinknél erény, kitűnő nagy 
erény, a nemzeti szeretet, az nálunk [bűnül ro- ! 
vatik föl —ehhez járulván a renegátok kegyelése, 
vagy is hogy csak olyanok alkalmaztatnak hiva
talokba, kik nemzetiségöket vagy megtagadják, 
vagy pedig annak érdekében szót nem emelnek 
— lehetlen, hogy fájdalmasan föl ne szólaljak. ! 

T. ház! számos okaim volnának még, el
mondhatnék igen sokat annak bebizonyítására, i 
bogy a kormány milyen politikát követ; de ugy 
hiszem, hogy elegendő lesz ez is. Ez azon érzete 
az elnyomatásnak, mely annál fájdalmasabb, mert 
a jog el van ismerve és kikiáltva, ugyan akkor, 
midőn egyszersmind megsértetik; ez azon öntu
data az igazságtalanságnak, melyet tűrni kény
telenek vagyunk az igazság rovására; ez az 

végre, a mi a románok panaszait megfejti és resis-
tentiájokat igazolja. 

Ezeket kénytelen voltam a t. ház figyelmébe 
'; ajánlani, miután a t. cultusminiszter ur olyan 
| nyilatkozatot, oly nagy horderejű allusiot tett, 
' és ezekkel kapcsolatban egyszersmind a t. ház elé 
j hozni s felemlíteni a nemzetiségi kérdés elintizé-
j sének s illetőleg halaszgatásának tárgyában pa
naszomat annál is inkább , mivel nem csak 
választóimtól, hanem más ajkú honpolgároktól 
számos felhívást és megkeresést kaptam, hogy a 
t. ház előtt szólaljak fel és sürgessem azon mind a 
ház, mind pedig a kormány által nagy fontosságú
nak nyíltan elismert nemzetiségi kérdés elintézését. 
Két éve már elmúlt, hogy a t. ház együtt ül, s 
ezen hosszú idő folyama alatt a t. képviselőház 
egyebet alig tett, mint hogy a telhetetlen Moloch-
nak torkát tömte, a mint jelenleg is az államadós
ság iránti törvényjavaslattal, mig a nép, mely 
véres verítékével tartja fen a hont, a nép, mely 
fiai éltének legszebb éveit áldozza fel a hon oltá
rára, a nép, mondom, még mindeddig semmi kön}r-
nyebbülést nem lát, daczára annak, hogy már 
1861-ben az országgyűlés feloszlatása alkalmával 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk által a nép 
érdekében, továbbá a vallási és nemzetiségi ügy 
érdekében tett ismeretes indítványa határozattá 
emeltetett. Mit tett azóta e tekintetben a t. ház ? 
Épen semmit; pedig azt hiszem — különösen az 
utóbbi kérdésre vonatkozólag — hogy mindnyá
junk érdekében fekszik, hogy jó egyetértésben s 
testvériségben éljünk. 

A haza közös érdeke épen oly szent előttem, 
mint bármelyik magyar nemzetiségű társam 
előtt, s nem engedem meg senkinek s a t. ház se 
tegye fel rólam s elvrokonaimról, hogy roszabb 
polgárai volnánk e hazának, mint bárki más. 

Nem recriminatiók ezek, miket elmondottam, 
hanem a fájdalom hangjai oly egyéntől, kinek 
politikai hite, meggyőződése van ; meggyőző
désem pedig — elütőleg a t. cultusminiszter ur 
politikai azon meggyőződésétől, mely egy ismere
tes német könyvbe van letéve, elütőleg azon poli
tikai nézeteitől, melyeket a nemzetiségi kérdés 
ügyében egy kis brochurebe foglalt , s mely
ben minden egyéb megvan , csak a kérdés 
megoldása nincs — benső megyőződésem az: 
hogy a magyar és román nemzetnek azon helyen, 
melyet elfoglalnak, providentialis közös missioja 
van ; erős hitem az : hogy ha a fátum azt 
akarná, hogy e két nemzet fiai még egyszer 
testvéri vérbe mártsák kezeiket, azután is az ér
dekközösség kényszerítené őket, hogy kibékülje
nek s testvériségben éljenek. 

A mi pedig a tárgyalás alatt lévő törvény
javaslatot illeti : mind két részről hallottam sok. 
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szép, ékes beszédet: a jobb oldalról csak kiválólag 
a kénytelenséget, egyéb argumentumot pedig nem 
igen hallottam hangsúlyozni; a bal oldalról pedig 
s különösen Komárom városnak igen érdemes 
képviselője részéről oly érveket hallottam, melyek 
reám s mindenkire meggyőzőleg hatottak; mind
azonáltal én e törvényjavaslat további megvita
tásába nem bocsátkozhatom azért, mert meggyő
ződésemnél fogva semmi dualisticus elvből kifolyó 
törvényre szavazatomat adni soha nem fogom. 
(Zaj.) 

Huszár I s t v á n : Nem tartom fölöslegesnek, 
sőt szükséges talán, hogy e jelen nagy fontosságú 
kérdésben a véleménykülönbség mindenféle for
mában tisztázva legyen. Mert meg vagyok győ
ződve, hogy ha másként sem parancsolná hely
zetünk, a jelen esetben mindnyájan, pártkülönbség 
nélkül, szívesen elfogadnék azt. a mit igen tisztelt 
képviselőtársam Madarász indítványozott. Mert 
mindnyáján tudjuk, hogy nem mi vettük fel, 
annál kevésbbé költöttük el ezen összeget; sőt 
tudjuk azt is, hogy ezen összeg egy része ellenünk 
használtatott. 

Szomorú körülmény azonban, de az is tény, 
hogy azokat, kik a bajt előidézték, megszámol
tatnunk sem lehet; és ma alkotmányos, velünk 
ugyanazon érdekű, nemzetekkel vagyunk alku
ban, kik szintén ártatlanok, és velünk együtt 
csak fizetni fogják az absolut kormány által fel
kölcsönözött és el is költött tartozásokat. Ha tehát 
paritást követelünk egy részről, nagyon méltá
nyos, sőt igazságos, saját érdekünkben pedig 
szükséges, hogy veszni ne hagyjuk azon népeket, 
kik a tett szerződések alapján jó és bal sorsban 
osztozni fognak velünk. 

Tagad katlanul nehéz viszonyok között va
gyunk : egy hosszú évek során át kizsarolt gaz
daságot vettünk át tőke, felszerelés nélkül, teli 
adósságokkal; és ez nehezítette a kiegyenlítést, 
ez nehezíti ma pártunk helyzetét. Régi öröklött 
bajok tehát, és nem a kiegyenlítés, nem mi va
gyunk okai, hogy az adót rögtön leszállitani nem 
lehet, és nem vagyunk oly szerencsés helyzetben, 
hogy rögtön tehessünk kézzelfogható könnyí
téseket. 

De azért a nehéz helyzetet is könnyíteni, 
ugyanazon czélhoz többféle utakon is eljutni 
lehet: s ez feladatunk, feladata különösen a kor
mánynak a jobblét előmozdításával a réven vissza
szerezni azt, mit a vámon elfizetni kénytelenek 
vagyunk. 

Én legalább részemről nem szeretném gaz
daságunkat azzal megindítani, hogy szellemi és 
anyagi hitelemet Európa előtt tönkre tegyem: 
mert ma már nem pénz többé, hanem a hitel a 
tényező. Hitel nélkül nem érvényesíthette volna 

a kor nagyszerű találmányait, nem tehetnénk 
mi sem anyagi érdekeink előmozdítására elkerül-
hetlenül szükséges beruházásokat. 

Nem szabad tehát saját önmagunk érdekében 
is megölni a tényező erőt. Azért is nem csak mél
tányosság, de, a fenálló körülmények közt, számí
tás alapján is czélszerünek találom a javaslatot. 

És megvallom, nem tartok attól se, a mi 
mondatott, hogy a nép szavazatomat rósz néven 
veszi: mert a mióta én is nép, és adófizető nép va
gyok, a népnek feltenni rólam nem lehet, hogy 
az ő érdekét, mely egyszersmind saját érdekem, 
más, bármiféle érdekeknek alárendeljem, mert 
tudja azt jól a nép, hogy az adót birtokomhoz 
aránylag én is fizetni fogom. (Helyeslés jobb felöl.) 

B o b o r y K á r o l y : Eszméimet az eddigi szó
nokoknál csak részben, s töredékesen találtam fel, 
s vannak a tárgyhoz magából a törvényből teendő 
némi felvilágosításaim : minélfogva a tárgy fontos
sága tekintetéből kötelességemnek tartom rövid 
időre igénybe venni a tisztelt ház figyelmét. 

Mindnyájan s maga a törvény is elismeri, 
hogy az osztrák államadósságok jogilag Magyar
országot nem terhelik, s a törvény azok elvállalása 
egyedüli alapjául állítja, a méltányosságot az örö
kös tartományok népei iránt. Egyedüli alapjául, 
mondom, s ennélfogva visszautasítom azokat, kik 
egyrészről kénytelenséget, másrészről az elválla
lásból veendő hasznát az országnak emiitvén indo
kul, magában a törvényben felállított nemes indokot 
és annak erkölcsi érdemét elhomályosítják. Ugyan
is : ha kénytelenség, mi végre szándékoltatik az 
önkéntes megajánlás? Én —és ugy hiszem, min
den nemes természet — ugy vagyok alkotva, hogy 
a hol tennem kell kényszerüleg, annál kevésbbé 
teszem önkéntesen. A haszon, az előnyök Ma
gyarországra még lesznek-e, kérdés. Méltányosság* 
tehát a tettigéret alapja; de a méltányosság fogal
ma különböző. Én a méltányosságra nézve axió
mának tartom, hogy annak mértékét meghatározni, 
egyedül azt illeti, ki a méltányosságot teszi, nem 
azt, kinek tétetik. Mert ha egyezéstől függ, már 
nem méltányosság, hanem kényszerűség. Ennél
fogva maga a közösügyi törvény, a kiegyezésnek 
ezen nagy okmánya, ámbár megemliti az egyezke
dést, de a 68. §-ban azt mondja : „Magában érte
tődik, hogy ha és a mennyiben az 58—6 7. §§-okban 
elsorolt tárgyak fölött az egyezkedés nem sikerül
ne, az ország önálló törvényes intézkedési jogát 
magának fentartja s minden jogai e részben is sér
tetlenek maradnak." Tehát se a kiegyezés nagy 
müvének feltételéül az államadósságok elvállalását 
nem teszi, se, ámbár megemlít évi járulékot, le
gyen-e az tőketörlesztésben vagy kamatban, kez
dődjék-e már 1868. évi januárius 1-ejével, vagy 
mikor, meg nem^ határozza. S ez a felelet tisztelt 
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miniszterelnök ur nem rég tett azon kérdésére : 
„mi legyen akkor, ha az egyezkedés nem sikerül?" 
Megfelel, mondám, maga a törvény : az ország 
önálló törvényes intézkedési jogát magának fen-
tartja. s minden jogai e részben is sértetlenül ma
radnak. De hát, miért emlittetik meg a törvény
ben az egyezkedés ? Felelem: azért, mert ahhoz is 
kell megegyezés, hogy az adós maga elvállalja, ha 
valaki érette fizetni Ígérkezik. P . o. én megvallom, 
mert 20 évi viszontagságaim után nem szégyen, 
hogy vannak adósságaim; de ha pénzügyminisz
ter ur azokat abból a nagy tárezájából ki akarná 
fizetni, azt mondanám: mig képviselő vagyok, el 
nem fogadhatom , (Derültség) mert kinek-kinek 
megvannak maga okai. 

Az államadósságok elvállalásának alapja a 
méltányosság. De véleményem szerint e méltányos
sághoz nem tartozik, hogy a nemzet azt, mi érdekein 
kivül, vagy épen ellenére vétetett fel, kötelesség-
képen elvállalja. Mindnyájunktól közönségesen 
tisztelt képviselőtársunk Grhyczy Kálmán hosszú 
sorát adta elő beszédében azoknak, mik e tekintet
ben méltányosságnál fogva lerovandók volnának, 
még ha Magyarország ugy tekintetnék is, mint 
bármelyik az örökös tartományok közül. 

E méltányossághoz p. o. szerintem nem tar
tozik , hogy azon adósságokat, melyek 1848 — 49-
ben egyenesen a magyar nemzet alkotmányos 
állami és nemzeti életének letiprására vétettek fel, 
maga a nemzet, bár részben is, fizesse meg; holott 
a másik fél igazságos védelmi harczunk költségei
ről tudni mit sem akar. Ez annyit tenne, mint na
gyon is betű szerint venni az evangéliom azon 
szavait: jHa valaki téged kővel hajit, te azt ke
nyérrel hajítsd vissza." A szentírás azt is mondja : 
„Ne add hamar kezedet (jótállásra) barátodnak." 
Nem tartom, hogy a méltányossághoz tartozik, mi
szerint részt vegyen Magyarország azon adóssá
gokban, melyek magok az örökös tartományok 
népei mint alkotmányos nép által 1861 óta tilta
kozásunk ellenére felvétettek. Maga az 1861. ma
gyar országgyűlés, mely a méltányosság alapján 
a terhek egy részének elvállalását megígérte, azt 
is nyilván kimondotta : „Semmi kötelezettséget, 
mit a birodalmi tanács megállapít, semmi kölcsönt, 
melynek felvételét elhatározza, stb., Magyarország
ra nézve kötelezőnek el nem ismerünk." Kell, ki-
vánja ezt a nemzet méltósága, hogy legyen ura 
szavának. 

De az államadósságok egy része méltányos 
elvállalásának ígérete nem történt feltétel nélkül. 
E feltételt így fejezi ki maga a törvény az 54. 
§-ban : „Ha a valóságos alkotmányosság hazánk
ban is, ő felsége többi országaiban is minél előbb 
tettleg életbe lép." Már, kérdem, t. képviselők, áll-e 
<ez tettleg ? Nem is ok nélkül tette a törvény ezen 

feltételt: mert csak annak van fizetési képessége, 
a kinek van hitele. Magán emberek közt is, csak 
annak van hitele, a kinek van biztositéka és a ki 
valóban ur a magáéban. Gyámság alatt levőnek 
senki sem hitelez. A tékozló atyának tulajdon fia 
is csak ugy vállalhatja el adósságait, vagy ugy 
állhat jót azokért, ha annak vagyonában a feltétlen 
rendelkezés neki átadatik. í gy az államnak is csak 
ugy lehet hitele s ezzel fizetésképessége, ha feltét
len rendelkezik maga pénzéről. Biztositéka pedig 
az államnak, népek közt egyedüli reál biztosí
ték a nemzet ereje, tulajdon hadügy a körülmé
nyeknek megfelelő czélszerü szervezettel, melylyel 
a nemzet akaratán és érdekein kivül senki se ren
delkezhessék. Igen, t. képviselők! legyünk elhatá-
rozottak önálló nemzet lenni, önálló pénz- és had
sereggel, és látni fogjuk, hogy az európai pénz-
piaczokon talál a nemzet tőkét 4, sőt 3 percenttel; 
nem ugy mint most kénytelen pénzügyminiszter 
ur felvenni országos beruházásokra 7 % percen
tes tőkéket, melyekről még kétség, ha fognak-e 
hajtani 6 pt. hasznot. Akkor lehet majd a nem
zetnek tulajdon szükségein kivül önmegrontása 
nélkül járulnia a szomszéd 5 percentes adósságai
hoz ; de addig hasztalan beszél nekem bárki Ma
gyarország önállásáról, mig maga a nemzet kép
viselői bécsi bankókban veszik fizetésüket, (Fel
kiáltások a jobb oldalról: Hát minek veszik?) hasz
talan beszél valaki nekem paritásról, mig viszont 
a bécsi birodalmi képviselők nem fognak magyar 
bankjegyekkel fizettethetni. Igen, fizettük mi már 
1848 előtt is az osztrák államadósságokat az 
osztrák bankjegyek által, melyek az országot 
elhalmozták, s mennyire átkosan hatott e va
lóságos közös ügy az ország érdekeire, tudják 
azok, kik emlékeznek, hány ember akasztotta fel 
magát kétségből az 1811. devalvatio után, és hány 
intézet, hány árvák juttattak tönkre. Mig a meg
szorult magyar ember, hogy folytathassa üzletét, 
megfizethesse adóját, kénytelen gyakran 12 — 20 
percenten venni kölcsönt, és a t. pénzügyminisz
ter ur, hogy a szegény magyar ember megter
meszthesse dohánykáját, kénytelen engedélyét oly 
árhoz kötni, mely feléri a föld örökárát: addig 
mások 5 percentes adósságai fizetésére kötelez
tetni nem méltányos dolog. 

Vannak nekünk, t. képviselők, tulajdon adós
ságaink, jogi kötelezettségeink. Ide tartoznak, 
melyek iránt naponkint terjesztetnek kérvények az 
ország minden részéről a t. ház elé, miként Pap 
Pál t. képviselőtársunk határozati javaslatában 
elősoroltatnak, követelményeik azoknak, kik az 
184% igazságos védelmi harczra áldoztak verők
kel és iparukkal. A magyar nemzet mindenkor 
megfelelt tartozásainak, csak az 184% forradalom 
(nem forradalom, hanem önvédelmi harcz) áldó-
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zalaira nézve nem felelhetett meg azoknak. Tart
sunk helyes rendet az adóssági fizetésekben. Fi
zessünk először magunkért, azután másokért, ha 
akarjuk. Kendezzük előbb tulajdon házunkat, ngy 
aztán másokét. Fizessük először valóságos jogi 
tartozásainkat az igazság alapján, ugy aztán azo
kat, melyek a méltányosság alapján csak határo
zatlan köteleztetést vonnak reánk. Ez, uraim, az 
erkölcsi rend és józan okosság rendje és törvénye. 
Tulajdon adósságaink fizetésében megtaláljuk leg
biztosabb mérlegét fizetési képességünknek a szom
széd terhei elvállalátára, valamint is igaz értékét 
a jelen közösügyes alkotmányosságnak. 

Az életből szólok, uraim! Egy üzletembere üzlet
társának ármányai által, ki egészen tulajdon kezére 
akartahajtani az üzletet, látta ezt 20—25 perczentes 
adósságokba merülve, s mind az üzlet, mind tulaj
don és családja érdekét veszélybe juttatva. Magá
val számot vetvén, igyekezvén önállólag rendezni 
dolgát, nagy áldozattal bár, kiszorította üzlettár
sát, s kijelentette nyiltan hitelezőinek, hogy az 
üzlet igy nem folytatható, s közös érdekűkben, 
az uzsorások némi |duzzogásával, kiegyezettabban, 
hogy nem fizet többet törvényes kamatnál, és ime 
üzlete áll és virágzik. Ezt kellene tenni körülbelül 
véleményem szerint a szóban forgó terhekre néz
ve. De erre nézve nem akarok többet szólni. Yolna 
még egy más mód: nyittassák meg személyes aláírás. 
(Derültség.)Itt én se fogom magamat visszavonni. De j 
különösen alkalma lesz bebizonyítani buzgósá- ' 
gát e méltányosság ügyében maga a felséges ural- i 
kodó háznak, mint melynek leginkább is érdeké- j 
ben á l l ; továbbá az ország vagyonosságra nézve ; 
kegyelt fiainak, kimutatni buzgóságukat polgári 
áldozatra a legközelebb polgári jogokkal megaján- j 
dékozandó izraelitáknak, stb. I 

En, t. képviselőház! ki a közös ügyet soha 
nem pártoltam, a közösügyi adó iránti tárgyalás
ban következetesen nem szólhattam. Megszavazta 
azt a t. ház többsége, s annak gyümölcsei keserű 
ízét sejtem előre azon arányból, melyhez méretett, 
mire nézve még 1861- iki feliratában azt nyilvání
totta az országgyűlés, hogy a jövő nemzedékek 
jövedelmeit is előre kimerítette, mi jelenleg még 
inkább elmondható; s ha ezen közös adóhoz még 
hozzájárul, mint a törvényjavaslat tartja, 30 millió 
forint évenkint változatlan örök-időre (!) fizeten
dő : ez oly teher, melyhez hasonló harácsot soha 
a török nem vetett népünkre, s mely mindjárt az 
első évben csak deficittel, uj adóssággal lesz tel-
jesithető. Tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz 
múlt évben, midőn az éhező ország népének éhen-
halástól megmentéséről volt szó, absurditásnak 
tekintette indítványunk szerint ezt, nemzeti köl
csönnel eszközölvén, adósságesinálással, mint 
monda, initiálni uj államgazdaságunkat. Vajon 

nem sokkal nagyobb absurditás volna-e ezt azzal 
kezdeni meg, hogy a szomszéd adósságának felse-
gélésére magunk elviselhetlen terheket vegyünk 
magunkra ? 

En, t. képviselők, nem vagyok, miként pénz
ügyminiszter ur s a túlsó oldal némely szónokai, 
azon helyzetben, hogy e teher iránti felelősséget 
magamra vállalhassam; s ha valaha, itt helyén 
lenni tartom a név szerinti szavazást, (Jobofelöl: 
Meglesz!) hogy tudja a nemzet, kik azok, kik azt 
rája megszavaztak, s ha netalán, mint a t. urak 
kétségkívül hiszik, ez iszonyú adóból üdv és ha
szon háramlik a nemzetre, ennek dicsőségét is 

í élvezhessék. 
E l n ö k ! Tekintve a még szólásra följegyzet

tek sorát, mai napon a tanácskozások ugy sem 
végezhetők b e ; s tekintve másfelől az előhaladt 
időt, ha a t. háznak ugy tetszik, a mai ülést befe
jezhetnek. (Felkiáltások a bal oldalon : Folytassuk!) 
Ha a tisztelt háznak folytatni tetszik, ez ellen ter
mészetesen semmi ellenvetésem nem lehet. Kérem 
tehát a következő szónokot felszólítani. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő : Dózsa Dániel! 
Dózsa D á n i e l : T . képviselőház! Igen sokan 

talán azt kérdhetik magokban, hogy én, ki ekkorig 
némán hallgattam e teremben a tanácskozásokat, 
hogyan szólalok fel épen e kérdésben legelőbb, a. 
mely legkevésbbé alkalmas arra már lényegénél 
fogva is, hogy általa a szónok népszerűséget ke
ressen, s hogyan tartom fen a szólás jogát most, 
midőn már a tárgy minden oldalról annyira meg 
van vitatva és kimerítve, hogy alig remélhetni, 
hogy a szónok a figyelmet megnyerni képes lehes
sen? (Halljuk! Halljuk!) 

De szólok e tárgyhoz, mert meg vagyok arról 
győződve, hogy ennél nagyobb horderejű kérdés 
még ekkorig nem állott a ház asztalán, s belátom, 
hogy épen ezen kérdés egyik kulcsa a közöttünk 
és Ausztria közötti kiegyezkedés megvalósulhatá-
sának. (Helyeslés.) 

Szólok e tárgyhoz, mert ezzel kapcsolatban 
lelkemben a múlt történelméből oly reminiscentiák 
merülnek fel, melyek nagy tanulságokkal utalnak 
arra, hogy a kiegyezkedés alkalmas szempillantatait 
felhasználjuk. Volt egy idő, még midőn az ellen
zék húsz évet kitartó küzdelme után képes lehetett 
az uralkodót a szabadelvüség és előhaladás politi
kájának megnyerni, midőn kezébe ragad%rán a kor
mányhatalmat , erélyes és szabadelvű intézkedé
sekhez nyúlt, s az alkotmányos szabadság teljesebb 
biztositékául törvény által létesité a parlamentáris 
és felelős miniszteri rendszert. 

Akkor is, mint most, nagy reményeken kez
dett a nemzet csüggeni, szép álmokat álmodott a 
szabadság azon jótékony befolyásáról a nemzet 
szellemi és anyagi újraalkotására, melyet a napok-
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ban cultusminiszter ur a szabadság termékenyítő 
erejéről szólván, oly meghatóan jellemzett. 

Egyszerre két eszme tűnt fel, mely a ház eldön
tésére várt, mely épen, a mint Pulszky képviselő 
tegnap monda, fölülről az őszinteség, alulról a bi 
zalom hiánya miatt, két fekete ponttá kezdett válni, 
mely nagy részben magában horda a később ke
letkezett vihart, vagy legalább is annak egyik fon
tos okául szolgált. E két eszme volt az államadós
ság és a hadsereg kérdése. Nagy agitatio keletkezett 
e kérdésekben szélsőbb pártok által a központon, 
mely szétáradott a megyéken, nagy tért foglalt el 
a journalistikában, az élczíapok bizar, néha az aes-
thetikai ízlésre undoritóan ható torzképekkel érlel
ték az ellenszenvet, sugy láttuk lefestve a magyar 
katonát német lábon, s láttuk azon idegre ható 
torzképet, melyben az államadósság szekerét húzó 
lovakra fejeik helyett a hon legkitűnőbb fiainak, az 
akkori miniszterek fejei voltak lefestve. 

A reactio kapott e szélsősködéseken, sőt teljes 
erejéből igyekezett provoeálni azokat, s ürügyül 
használni fel arra, hogy az uralkodót a vett útról 
visszatéríthesse. Mi lett belőle ? Az'uralkodó felség, 
hogy meg ne kelljen szegnie esküjét, letette koro
náját, s a nemzet, hogy megvédhesse alkotmányos 
vivmányait, kénytelen volt fegyvert ragadni ke
zébe. (Ügy van! Helyes!) Hogy azután mik követ
keztek, megéreztük. 

Tisztelt ház! (Halljuk.') E kérdés most szelí
debb alakban jelent meg köztünk ; a bal és jobb 
közép az alapelvben teljesleg egyetért, s e kérdés 
politikai horderejének és törvényességének azon 
formulázását, melyet szokott világos logikájával 
Bónis képviselő tett fel, kérdésen kivül mind a két 
párt aláirja. És ez természetes is, mert a jobb és 
bal centrum történelmileg nem is külön párt, a régi 
ellenzéket foglalja ez magában, mely, a mint a kü-
lenféle kérdéseknél észlelhettük, a főelvekben nem 
tért el egymástól, s igy e kérdésben is a főelvben 
egyetért, csak a kivitel módozataiban van az el
térés. 

Epén ezért gyakran van a két párt annak ki
téve, hogy egymással kicsinykés ellenzékeskedés 
miatt küzd. vagy ; mint a miniszterelnök ur a na
pokban kifejezte, minden áron opponál. (Hal'j-ak! 
Mozgás a balközépen.) Épen nem akarom ezzel a 
balközép tagjait sérteni, kiket nagyra becsülök; ez 
a dolog természetében fekszik. Angliában, hol his
tóriai pártok állanak egymással szemközt, sohasem 
történhetett az, a mi itt épen ez órában történt, 
hogy midőn a miniszter az ellenpártot felszorítja, 
hogy saját nézetére nézve vállalja magára a kivi
tel felelősségét, ez magára ne vállalná. A párt 
olyat nem követelhet, a minek kivitelében nem biz
tos. Az angol pártok ép ezért csak nagy kérdések
ben, s egy idény alatt alig egyszer ütköznek, de ak-
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kor ütközetök eldöntő. Mindamellett Anglia is volt a 
mienkhez hasonló helyzetben ezelőtt m. e. 140 év
vel, midőn nagy politikai események folytán a 
tory párt minden befolyástól leszorult, s a whig párt 
ragadván magához a kormányt, annak scissiója 
folytán alakult meg belőle az ellenzék is. E g y 
alapelvök levén, kénytelenek voltak kicsinykés 
pártcsatákat folytatni, s megtö-tént Pitten is, hogy 
a miért mint ellenzék hevesen támadta meg a kor
mányt, később pártja kormányra jutásával ugyan
azt védette. 

Tisza Kálmán t. képviselőtársunk azt kívánja, 
hogy a minisztérium készítsen költségvetést bei-
szükségeinkről s a birodalmi közös költségekről, s 
az igy megállapított költségvetésen fölül a mi fö
lösleg marad, azt forditsuk az államadósság fede
zésére. Részemről ezt igen határozatlan defmitió-
nak találom. Auguri mondat ez, melyet mindenki 
különbözőkép értelmezhet, a mint hogy a bal olda
lon is különbözőleg értelmezték. 

Például Várady Gábor t. képviselőtársunk 
előadja egész a keszthelyi gazdasági intézetig azon 
köznevelési és agriculturai intézetek sorát, melyek 
az ország segélyét igényelnék. A figyelmes hall
gató fejében ezer hasonló eszme kelt. Beszéde alatt 
szüntelen előttem lebegett egy mondat, a melyet 
talán Benthamtól olvastam egykoron, hogy alig 
szülétek meg a törvény, smár megszületett az esz
me is annak kijátszására. Ha mindazon szüksége
ket beszámítjuk, melyek égetően sürgetők, ugy bi
zonynyal igen kevés, sőt mi sem maradna jövedel
münkből az államadósságra. Azt pedig mindkét ol
dal elismerte, hogy azt fizetni, abban részt venni 
kell. 

Ivánka t. képviselőtársunk némileg határo
zottabb téren járt, ő kimondá, hogy vegyük szám
ba az ország legszűkebbre vett költségeit, s a mi 
ezekből fölül marad, azt adjuk oda. 

Ámde a legszűkebb kör is határozatlan foga
lom. Egy vízcsepp igen szűk kört foglal el ; de ha 
egy górcső vön vizsgáljuk, számtalan élő lényt lá
tunk abban : ott ődöng egy elhízott potrohos alak ; 
mellette szökell, mint könnyű sylphid, más alak, 
hasonló azokhoz, melyeket a hold lakóiban fest 
az emberi képzelet; tovább más alak, oldalán fegy
ver látszik, talán azon kis világ katonasága, s még 
tömérdek üresség marad fen ekkor is. 

E szerint azon szűkre vont követelés is, mit 
Ivánka képviselő formulázott, annyit foglalhat 
magában, a min fölül azután az államadósságokra 
igen kevés fog jutni. 

A központi bizottság által elfogadott minisz
teri javaslat határozott számokat foglal magá
ban^ részemről nem helyeslem Jókai képviselő azon 
nézetét, hogy annak elfogadói egy üres (Egy szó; 
Betöltetlen!) igen, egy betöltetlen váltót imának alá. 

14 
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Számitások állanak előttünk, melyek szerint 
azon országos kiadások mellett, melyek a tavalyi 
budgetben vannak foglalva, s melynél az alkot
mányos és nmnicipalis kormányzat drágább nem 
lehet, az államadósság ajánlott összegének elfoga
dásával 3—4 millió deficit mutatkoznék a jövő 
évre, minthogy azután az egyensúly helyrehozá
sát róménylik a pénzügyminiszterek. 

E deficitet a helyesebb kormányzás maga is 
kiegyenlítheti. I s i e r jük Ausztria költséges kor
mányzatát, hol csak a 300 millió direct és indirect 
adók behajtása 60 millió kiadást emészt fel, mig 
Poroszország aránylag e czélra alig ad ki félannyit. 
Az osztrák katonáskodási rendszer a porosz vagy 
svajezi rendszerekhez képest a kiadásnak még na
gyobb különbségét mutatja Kolb és más összeha
sonlító statistikusok szerint. 

Jó kormányzat, helyes beosztás elenyésztet-
hetik e kis deficitet, a mint hogy ez most is remél
hető ; de maradna bár fen e deficit, én Madarász 
urnák a népszavazásra hivatkozását alkotmány

ellenesnek és törvénytelennek tartom ugyan, do 
ha ez megtörténhetnék is, azt mondanám a nép
nek: „íme, te szegény nép, a ki öt forint adót fi
zetsz s békés munkád után élsz, akarsz-e az idei jó 
termésből összes adód után még 25 krt fizetni, hogy 
ez által azon béke, melyet Ausztriával kötöttünk, 
megvalósuljon, hogy te olcsóbb sóhoz és dohány
hoz juss, s hazánk szabadsága, melyet visszavív
tunk, fenmaradjon ? avagy készebb vagy kocz-
kára tenni a kiegyezést, s kitenni magadat és há
zadat mindazon veszélyek lehetőségének, melye
ket csak most éltünk tu l?" Én azt hiszem, a józan 
eszű magyar nép azt felelné: „Hozzatok, uraim, bé -
két. nyugalmat a hazának, én egy napon elkerü
löm a csárdát, vagy makrapipát veszek fapipa 
helyett, s azt a 25 krt kifizetem." (Helyeslés.) 

A központi bizottság által módosított tör
vényjavaslatot pártolom. (Éljenzés jobbfdol.) 

E l n ö k : Holnap folytatjuk a tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 4 órakor. 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Borsodmegye kérvénye a megyerendezés iránt; M -Vásárhely és N.-Becskerek városoké vasúti 
ügyben; Hajdu-Nánás városé adóügyben; Kuthy Emilé Perdinandberg község nevének megváltoztatása iránt; Koppi Anna panasza 
illetéktelen adóztatás miatt; gairingi lakosok kérvénye hadi káraik megszüntetéseért; az „Egyenlőségi kör"-é a hitfelekezetek 
•egyenjogositása iránt. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gytda gr., Eötvös József b., Gorove Isttán, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E lnÖk t Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyzőur fogja vezetni: 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre és Radics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a d eczem-
ber 13-^n tartott illés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Borsodmegye közönsége a megyék 

önkormányzati jogának a miniszteri felelősséggel 
öszhangzásba hozatalát törvényhozásilag mielőbb 
eszközöltetni kéri. 

Maros-Vásárhely sz. kir. város közönsége a 
királyhágóntulí fővasutvonalat Kolozsvár, Maros-
Vásárhely, Brassó felé végleg megállapittatni s 

j mielőbb kiépittetni kéri. 
Nagy-Becskerek város képviselősége a per-

| lasz-ujvidéki vasútvonal helyett a nagybecskerek-
ujvidékit kéri megállapittatni és kiépittetni. 

Hajdu-Nánás város közönsége a közvetett s 
közvetlen adók ügyét törvényesen szabályozni s 
különösen a fogyasztási adót megszüntetni kéri. 

Kuthy Emil volt honvédhadnagy Ferdinánd-
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berg krassómegyei község nevét Bemhegyre kéri 
magyarittatni. 

Koppi Anna, magy. kir. ezredes özvegye, 
mint kiskorú gyermekei gyámanyja, kéri a kiskorú 
gyermekeitől igazságtalanul követelt jövedelmi 
adó megszüntetését. 

A Morva melletti Gairing községnek számos 
lakosai a porosz betörés által múlt évben szen
vedett káraikat kérik megtéríttetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Királyi Pál képviselő' ur kivan szólani: 
Kirá ly i P á l : T. ház ! A pesti „Egyenlőségi 

kör" által felhíva, van szerencsém a t. háznak a 
hitfelekezetek egyenjogositása tárgyában készített 
alázatos folyamodását azon kéréssel átnyújtani, 
méltóztassék ezen kérvényt oly utasítással tenni át 
a kérvényi bizottsághoz, hogy miután az izraeliták
ra vonatkozó törvényjavaslat már az osztályok tár
gyalásán átment s itt valószinüleg a ház előtt már 
nem sokára napirendre kerül, ezen kérvényt a t. 
bizottság előzetesen vegye tárgyalás alá. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság ezen folyamo
dásnak előzetes tárgyalására fog felhivatni. 

Most folytatjuk az államadóssági törvény
javaslat tárgyalását. 

O l g y a y LajOS: T. képviselőház! Hogy a 
Xll-ik törvénynek eleget tegyünk, és az állam
adósságok terhének egy részét vállaljuk el, ebben, 
kevesek kivételével, egyetértünk; ehhez én nem 
szólok, annyival inkább, mert nézetem szerint 
ezt némelyek oly érvekkel is támogatták, melye
ket, tőlünk tanulva, még ellenünk is használ
hatnának. 

A valódi kérdés az, hogy mielőtt az elválla
landó mennyiséget meghatároznék, számot ves
sünk magunkkal, megbirjuk-e ? és ha igen, 
mennyi lesz az áldozat, a melyet általa hozunk 
itthoni szükségeink fedezésének megszorítása által? 

Szorosan e tételt tekintve engemet meg
győzhető érvek nem hozattak fel, mert a tisztelt 
miniszterelnök urnák a politikai és méltányossági 
okokra utalása utáni azon mondata: ugy hiszi, 
összeroskadni egyik se fog, és hogy ennél ke
vesebbet nem tehetünk, és a szebb jövendőre is 
utalása, szerintem hit és remény, de nem biztos 
kimutatás. 

Tisztelt Fest képviselő és többen oda utaltak, 
hogy tanuljunk, dolgozzunk és kitartók legyünk, 
s más népek példájára, és az előrehaladó képes
ség és gazdasági műveltség magasabb fokozata 
következtében jövendő vagyonosodásunkra utalva, 
álhták, hogy meg fogjuk birni e terhet. Ismét csak 

I remény. Én hiszem a,nnak bekövetkeztét; de mig 
azon képezettséget elérjük, legkevesebb 20 vagy 
25 évek telnek el, holott fizetnünk mindjárt jelen 
szomorú körülményeink között kell. 

De ha tisztelt Somssieh Pál képviselőtársunk 
által emiitett varázsvesszőt használnék is, és a 
napszámostól kezdve a legnagyobb birtokosokig 
rögtön elővarázsolnék a czélozott képességi foko-

1 zatot : kérdem, a földünknek magának elhanya
goltságánál és beruházási képtelenségünknél fog
va nem-e csak lassan és pedig fokonkint nö
vekedve csak is több év múlva következnék be 
a jobblét? holott fizetni az elvállalandó terhet 
mindjárt kell. 

Felhozatott, hogy már is több vállalat indult 
meg, mint az összes 18 év alatt. Én azt hiszem, 
ezek a szebb és jobb jövendő reményiben-kelet
keznek ; de kérdés, hogy ha az elvállalandó 
teher miatt azokra is túlságos teher esik, nem 
csalatkoznak-e ők is, és, épen a nagy teher miatt, 
nem fonnyadoak-e el ? 

Szintúgy csak reményre utalt e kérdésre 
nézve Somssieh Pál képviselőtársam is, a midőn 
a pénzügyminiszter ur által a visszaéléseknek el
törlésével és jobb gazdasági rendszerrel kecseg
tetett. Igenis helyeslem ezen nézetét, és meg vagyok 
győződve, hogy a burocraticus népotismust meg
szüntetve és a választásoknál a mellék tekintete
ket mellőzve, a kijelölésnél az egyéni becsüle
tességre lesz a fő tekintet, és ennélfogva hiskem, 
igen is idővel nevezetes jövedelmi nagyobbodás 
lesz; de ez is csak idővel, pedig fizetni a válla
landó tehert mindjárt, kell. 

Tisztelt Somssieh Pál képviselőtársamnak 
azon nézete, „hogy egyességeknél nem czélszerü 
a jövendő reményét fitogtatni," a szóban forgó 
indítvány ellen nem alkalmazható, mert csak is a 
jövő évre kívántatván a kimutatás, a jövendő 
remények szóba nem jöhetnek. 

l)e, tisztelt képviselőház, a parlamentalis 
kormányzattal a diplomatizáló titoktartás meg nem 
is egyeztethető: és ennélfogva hiszem, hogy mentül 
több népeknél létesül a valódi parlamentálismus, 
annál inkább fog a kormányzatra nézve fogyni a 
titkoskodás; különösen pedig szövetségesek kö
zött a titkolódzásra alapított politika nem neveli 
a szükséges kölcsönös bizalmat. 

A tanácskozás folyama alatt szóba jött a 
reductio. Erre nézve meggyőződésem az, hogy az 
a javaslatban foglalt mennyiségnek megajánlása 
mellett is be fog következni; és épen az aggaszt, hogy 
magunkat belesodorjuk az elviselhetetlen teher
nek elvállalásába a nélkül, hogy szövetségeseinkre 
nézve czélt értünk volna. A mi a reductio ellen 
felhozott azon aggodalmat illeti, hogy az által ár-

14* 
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vák és alapítványok károsulnak : ez mellőzhető, 
ha a hiteles számadások alapján a kifizetett meny-
nyiségnek az állam által biztosítása kimondatik. 

A mi pedig a fenforgó kérdéseket politikai 
szempontból illeti: én azt tartom, szövetségesek kö
zött kötelesség, hogy egymás javát és közös érde
keiket előmozdítsák; és akkor, mikor mint nemzet 
nemzettel szövetkezünk, kik a mi szövetségeseink, 
tisztelt ház'? csupán azon egy-két ezer ember-é, a 
kik érdekeivel a reductio ellenkezik ? vagy pedig 
ü.z ő felsége többi országaibeli népeknek többi 
milliói is? a kiken ha végig nézünk, egy része 
hasonló nyomasztó sorsban van mint mi, más ré
sze pedig csak kevéssé van jobban nálunknál; 
•és ezeknek az érdeke megegyez a mienkkel abban, 
hogy a segedelem lehető mentül kevesebb hozzá
járulással eszközöltessék, és hogy az illetők által 
a helyzet komolyabban fontolóra vétetvén, ha, 
mint én hiszem, segélyezésünk daczára is a re
ductio csakugyan elkerülhetlen : oly expediens 
használtássék, mely mind két részről való milliók
nak érdekeit első sorban elégítse ki az egy-két 
ezernek irányában. 

Lássuk már most a méltányosságot. Méltá
nyossággal valódilag csak ugy köteleztetünk, ha 
az viszonoztatik : és ennélfogva megkívánhatjuk, 
hogy szövetséges társaink a kérdést ugy oldják 
meg, hogy a kitűzött czél biztosan eléressék és 
a teher a lehetőségig kevesebb legyen. Ha ezt 
eszközlendik, igenis a méltányosság meg fogja kí
vánni, hogy a lehetőségig járuljunk könnyítésük
höz ; és ha azt látom, hogy az eljárás a milliók 
érdekében állíttatik fel, és a mi legfőbb, a kitűzött 
czél, szövetségeseinknek a roskadástól megmentése 
biztosan eléretik: az esetben hajlandó vagyok a 
nemzet részéről a hozzájárulást azon esetben is 
megszavazni, ha ez által a magunk budgetjében 
egy kis deficit támadna is. 

A jelen javaslat elfogadása mellett igen félek, 
hogy czélt nem érünk, és ismét elő fog azon logi
ka állni, hogy mivel elválasztathatlan szövet
ségeseinket terheik alatt összeroskadni nem enged
hetjük, nemzetünk ujabban is áldozatot hozni lesz 
kénytelen. A mi magát a tárgyat illeti, nem unta
tom tovább a házat; hanem engedje meg hogy 
egy-két észrevételemet előadhassam. 

Ismételve hallottam itt az 1848-ik évben tör
téntekből érveket meríteni. Szerintem ez nem 
helyes, mert az akkori rendkívüli nagyszerű esemé
nyek és felzavart viszonyok a jelen helyzettel 
össze nem hasonlíthatók. Jelesül többek által vád
képen hangsúlyozva említtetett meg, hogy 1848-
ban az államadósság kérdése megoldathatott volna. 
A kik ezt állítják, nem figyelnek az akkori hely
zetre. A nemzet háromszázados csalódások után, 
a köz lelkesedés mellett meghozott törvényeknek 

alig hogy,örvendett, már is megindittattak azok 
ellen az ellenséges lépések, és miután a nemzet 
tapasztalta, hogy mig a koronás király az ország 
érdekében rendelkezik, ugyanazon időben a fel
zaklatott mozgalmak segélyeztetnek, nagyon ter
mészetes, hogy a nemzet közérzülete el volt idege
nedve, és nem volt semmi ígéretekhez bizodalm a, 
és félt, hogy ha elvállalja is a terhet, jogai és 
törvényei a megtámadások ellen biztosítva nem 
lesznek. 

A mi tisztelt Somssich Pál képviselőtársamnak 
azon válaszát illeti, hogy 48-ban igen is lehetett 
három nap alatt törvényt hozni, de a következés 
megmutatta, hogy nem lehetett azokat megtartatni 
stb. : ennek oka nem a törvény, se annak három 
nap alatti hozatala volt: mert a mily lelkesedéssel 
és egy szívvel, lélekkel hozattak azok, ha szintúgy 
vedel meztettek volna, és egy része a nemzetnek — 
részint pártviszály, részint büszkeség, de legin
kább, mert az úrbéri váltság igéretét az 1848-diki 
pozsonyi országgyűlésnek nem hitték, hogy a 
nemzet beváltandja — el nem vált volna : igen 
hihető, hogy elleneink látván, hogy az egyetértő 
nemzet lelkesedésével lesz dolguk, el sem kezdték 
volna a küzdést, de a nemzet egyetértésével páro
sult lelkesedése ellen semmi esetre se győztek 
volna. 

A mi illeti képviselő urnák a békés utón 
biztosabb siker, és a hadi szerencse változatai 
között vont párhuzamát : megvallom, nem értem, 
miként alkalmazható a nemzetnek jelen körül
ményei között: mert hogy szentesitett törvénye
inknek és alkotmányos jogainknak", az annak 
megtámadói ellen mindig menni kész népünknek 
fegyveres védelmére szüksége fordulna elő, abból, 
ha az indítvány elfogadtatik, kivonni nem birom. 

A mi Pulszky Ferencz képviselőtársamnak 
azon nyilatkozatát illeti, hogy az állandó hadsereg 
nem garantia, mert a hatalomé, egyedüli garan-
tia csak a nemzet és szelleme : az első részét nem 
helyeslem, ha a hadsereg nemzeti kormány keze
lése alá jön ; a második tételét helyeslem, és azon 
esetben, ha szövetségeseink összes népeinknek 
érdekeit őszintén képviselve, a szabadság, alkot
mányosság, szabadelvű testvéries egyetértést tűzik 
ki zászlójokra, az esetben hiszem, a magunkban 
létező garaatia kölcsönösen erősödést fog n y e r n i ; 
ennek alapja azonban csak a bizarom lehet. Mi 
már elég jelét adjuk áldozatkézségünkáltal a bi
zalomnak : adják ők az által, hogy ne ellenezzék 
ezredeinknek itthoni elhelyezését, mert ha kato
náink szülőiket és testvéreiket ölelhetik, növe
kedni fog lelkesedésök a szabadság és alkotmá
nyosság és az őszinte szövetség megvédésére. 

Pártolom az indítványt. (Helyeslés balfelöl.) 
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Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk!) T. ház! 
Nincs a politikai életben nehezebb helyzet, mint a 
törvényhozóé, midőn valamely nagyfontosságú 
kérdés tárgyalásánál azon meggyőződésre jut, hogy 
a nem mellőzhető megoldásnak minden lehető mód
j a súlyos áldozatokkal jár. I ly helyzetben vagyunk 
mi jelenleg az államadósságok kérdésénél. 

Nem csupán pénzügyi kérdés ez, melynél 
csak a számok határoznak, nem is egyedül jogi 
kérdés, melynek megoldásánál kizárólag a quid 
juris szolgál zsinórmértékül, hanem egyszersmind 
oly politikai kérdés, melyet az ország összes poli
tikájától különválasztva, tisztán és alaposan megí
télni sem lehet. 

Ha egyedül a jogi szempontot kellene tekin
tetbe vennünk, egyszerűen hivatkozhatnánk azon 
alkotmányos elvre, melyet a fejedelem által szen
tesitett törvény is kimond: hogy Magyarországot 
alkotmányos állásánál fogva oly adósságok, me
lyek az ország törvényszerű beleegyezése nélkül 
tétettek, szorosan jogilag nem terhelhetik. Felhozhat
nék , hogy alkotmányunk sértetlen fentartása 
mellőzhetlen feltétele volt a pragmatica sanctióbau 
megállapított trónöröklésnek: ennélfogva senki oly 
terheket ránk nem háríthat, a melyek alkotmányos 
befolyásunk nélkül jöttek létre. Mellőzhetnők ily 
módon az egész kérdést, mely minket jogilag nem 
illet. 

Ha egyedül pénzügyi tekintetekből akarnánk 
kiindulni, számokkal mutathatnók ki, hogy e ter
hek nyomasztó nagysága hazánk jóllétét s anyagi ' 
érdekeink fejlesztését gátolná, és kimondhatnók, 
hogy csak akkor járulunk az államadósságok fize
téséhez, ha saját szükségeinken és beruházásain
kon fölül jövedelmeinkből marad valami. 

Ha mindezeket kár és veszély nélkül mond
hatnók és tehetnők; ha ily egyszerű határozat ál
tal végleg elháríthatnék hazánkról az államadóssá
gok súlyát: könnyű volna megállapodásunk: 
mert ki az, ki tetemes terheket merne és akarna 
róni hazájára, ha csak arra a szükség és a teher 
nagyságánál is súlyosabb politikai okok nem kény
szeritik ? ki az, ki ne örülne, ha könnyíthet a nép 
súlyos terhein és az ország felvirágzását előmoz
díthatja? (Tetszés a középen.) 

De a ^közjogi és pénzügyi tekinteteken kívül 
vannak életbe vágó politikai tekintetek, melyeket 
figyelem nélkül hagyni nem lehet, s melyeket ép 
oly komolyan meg kell fontolnunk, mielőtt hatá
roznánk. A pénzügyi szempontokat eddigi vitatko
zásainkban számosan kifejtették: engedje meg a 
t. ház, hogy én főleg a politikai okokról szóljak, 
mert épen ezek azok, melyek engem az előttünk 
fekvő törvényjavaslat elfogadására indítanak. (Hall

juk ! halljuk!) 
Helytelen azon felfogás, hogy mi csak rokon

szenvből, testvéri szeretetből vagyunk hajlandók 
az államadósságok terhében részt venni. Tudjuk 
mi azt, hogy a politikában nem a rokonszenv,r ha
nem a becsületes érdek a legfőbb irányadó. (Élénk 
tetszés.) Ez a legbiztosabb kapocs nép és nép kö
zött, s a mely szövetkezésnél a felek érdekei nin
csenek öszhangzásban, ott a szövetkezés fentartása 
számtalan bonyodalmakkal jár. (Tetszet.) 

Mi volt a legfőbb indító ok, mely Őseinket 
arra bírta, hogy a Habsburg-dynastiát Magyaror
szág trónjára meghívják, a trónöröklésnek első szü
löttségi rendjét megállapítsák, s utóbb a leányágra 
is kiterjesztve, annak kiholtáig a királyválasztás 
ős jogáról lemondjanak ? Kétségkívül azon meg
győződés, hogy a magyar nemzet, biztos és erős 
támasz nélkül, egyedül saját erejével, hazáját és 
nemzeti lételét ellenségeinek túlnyomó hatalma el
len megvédeni nem képes. (Helyeslés a középen.) 
Nem csak uralkodót kerestek ők, hanem egyszer
smind biztos támaszt. Mivel pedig Ausztriának 
fejedelme több más országoknak is ura volt, arra 
számítottak, hogy ezen országokkal ugyanazon kö
zös fejedelem alatt állva,közös[védelemre egyesülve, 
megtörhetik az ellenség hatalmát, és megmenthetik 
hazájokat. Az eredmény igazolta előrelátásukat. 
Hosszasharczok után meg lett mentve az ország, 
és a főczél, melyért a pragmatica sanetio köttetett, 
biztosítva lőn. 

Ugyanazon indokok, melyek őseinket arra 
bírták, hogy erős támaszt keressenek a nem
zet politikai létének biztosításában, ugyanazon te
kintetek, melyek őket a pragmatica sanetio által 
ünnepélyesen megállapított szövetkezésre vezették: 
fenállanak most is e szövetkezés fentartására 
nézve. A török hatalom nem veszélyes ellenség 
többé, s ugy hiszem, nem is ellenségünk. De az 
európai hatalmak nagy része oly terjedelmű és oly 
tetemes erőkkel rendelkezik, hogy azok között Ma
gyarország, mint külön, saját magában álló ország, 
biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül, 
fen nem állhatna. (Igaz!) A sors országunkat oly 
nagy hatalmak közé helyezte, melyeknek bárme
lyike, midőn az hinné, hogy vágyainak és tervei
nek útjában állunk, minket — saját erőnkben bi
zakodókat — roppant erejével bizonyosan elsöpör
ne. (Nagyon igaz!) És h a e nagy hatalmak bármi 
okból egymás ellen küzdenének, e küzdelemben 
nem mi magunk, hanem mások érdeke vagy sze
szélye határozna sorsunk felett, elnyelvén vagy 
feldarabolván hazánkat, (ügy van!) 

De ha kétségtelen az, hogy erős támasz nél
kül, egyedül saját önmagunkra hagyatva, bizto
san fen nem állhatunk: minő szövetség volna az, 
mely nekünk biztosabb támaszt nyújtana, mint 
azon szövetség, melyet őseink a pragmatica sanc-
tióban kötöttek, s melyben meg tudtuk eddig is 
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védeni hazánkat minden külellenség ellen ? (Elénk 
tetszés a középen.) Hol találnánk népeket, melyek
nek a mi szövetségünk ép oly fontos, ép oly szük
séges volna, mint nekünk az övék? (igaz! Helyes!) 
Ha valamely idegen nagyhatalommal szövetkez
nénk, tartok tőle, hogy a beolvasztás veszélye fe
nyegetné hazánkat. Tekintsünk végig Európa mos
tani helyzetén, vegyük fontolóra mindazt, ami kö
zelebb történt, s látni fogjuk, hogy e félelem épen 
nem alaptalan, {igaz!) Ha pedig kisebb keleti szom
szédainkkal kívánnánk szövetségbe lépni, hazánk 
területi épsége miatt saját szövetségeinkkel jöhet
nénk oly súrlódásokba és belküzdelembe, mely 
magát a szövetkezés ezélját is meghiusitaná. {Elénk 
helyeslés a középen.) 

Szivemből óhajtom, hogy ezen szomszéd or
szágok fentarthassák alkotmányos szabadságukat, 
kifejthessék állami létöket; soha nem adnám sza
vamat oly politika helyesléséhez, mely őket ebben 
gátolni akarná, s bármi csekély szavam volna, fel
emelném azt minden annexionális törekvések ellen 
{Zajos tetszés-iiyiháni'ások), mert ezt Magyarország 
részéről igazságtalannak, károsnak, sőt veszélyes
nek tartanám. (Elénk helyeslés a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy ily politikát Magyarország
nak követni soha nem lehet, nem szabad. (Zajos 
tetszés.) He épen azért, mert szives szomszédságban 
és barátságban kívánok velők maradni, nem óhaj
tom, hogy azon szövetség helyett, melyben Auszt
ria szabad népeivel állunk, velők lépjünk oly szo
ros szövetkezési viszonyba, melyben egymásnak 
azon erős támaszt sem nyújthatnék, a melyet a mi 
fentartásunk és az ő fentartásuk kíván * s a mely 
a könnyen egymásba ütközhető érdekek miatt még 
a barátságos egyetértést is megzavarná. 

Nem azért hozom én fel ezeket, mintha hin
ném, hogy lehet a háznak oly tagja, ki a pragma-
tica sanetiót megtámadni és felbontani törekszik: 
tudom én azt, hogy ezen ünnepélyes alapszerződést 
tiszteletben tartani, polgári kötelességének hiszi 
mindenki; tudom, hogy ez alkotmányunknak egyik 
alaptörvénye, és országgyűlésünk jelenleg is nem 
a sanctió pragmatica felett, hanem annak alapján 
tanácskozik. Csak azért hozom fel mindezeket, hogy 
kifejtsem mindazon okokat, melyeknél fogva én a 
sanctio pragmaticában megállapított szövetkezést 
nem csak azért óhajlom sértetlenül fentartani, 
mert azt a törvény parancsolja, hanem azért is, mert 
lelkemben meg vagyok győződve, hogy hazánk ér
dekeit s politikai létünk sértetlen fentartását egye
dül az biztosithatja. (Elénk hosszas helyeslés a kö
zépen.) 

A ki a pragmatica sanetiót tiszteli ugyan, 
mert törvényt sérteni nem akar, és annak erő
szakos felbontását tettleg eszközölni nem kívánja, 
de a fölbontást nem tartaná károsnak hazánk érde

keire nézve, mert talán valamely más szövetkezést 
hasznosabbnak vél : az valószínűleg nem fog tül 
menni a kötelezettségeknek törvény szabta mértó
kén, nem lesz hajlandó tetemes áldozatokra. De a 
ki azt hiszi, hogy politikai létünk biztosítására a 
pragmatica sanctio ma épen oly fontos, oly szük
séges, mint megkötésekor volt; a ki azt hiszi, hogy 
azon szövetkezést, melyet a pragmatica sanctio-
megállapított, még ha szabad volna is t veszélyes 
volna mással felcserélni: annak óhajtania kell,, 
hogy e szövetkezés czéljának teljSsen megfeleljen, 
habár e végett súlyos áldozatok volnának is szük
ségesek. (Hosszasan tartó tetszés nyilvánítások a 
középen.) 

Szövetkeztünk főkép közös és kölcsönös vé
delemre, szövetkeztünk, hogy egymásnak biztos-
támaszul szolgáljunk. Ha e czélt komolyan akar
juk, nem hagyhatjuk figyelem nélkül azon elvet, 
melyet ezen országgyűlés első válaszfeliratában 
kimondott, hogy : „nekünk, kik szorosan ragaszko
dunk a pragmatica sanctio minden pontjaihoz, le
hetetlen akarnunk, hogy annak egyik fő czélja, a 
közös biztosság, elérhetetlen legyen; lehetetlen 
akarnunk, hogy azon támasz, melyet a biztosság* 
érdekében egymásnak nyújtunk ós egymástól vá
runk, megszűnjék erős lenni." 

Az államadósságok összege oly nagy, hogy 
ha Magyarország azokban részt venni vonakodik, 
vagy csekély részben járul azokhoz, és nem megy 
el a méltányosságnak erejéhez mért határáig, az 
örökös tartományok népei e súlyos terhet egyedül 
magok elbírni nem képesek. Nem vesztünk-e sok
kal többet politikailag, s valószínűleg anyagilag-
is, ha azon népek az erejűket annyira meghaladó 
terhek miatt meggyöngülve, nem fogják nekünk a 
közös védelemben azon támaszt nyújthatni, melyet 
a pragmatica sanctio szerint tőlök várnánk ? (Igaz ! 
tigy van! a középen.) A védelem súlya ez esetben 
tulnyomólag reánk nehezedik, s a mit az állama
dósságoknál megnyerni véltünk, a védelem terhé
nek növekedése által vesztjük el, és e veszteség-
veszélyesebb lesz, mert a védelem elégtelensége 
magát az országot is koczkáztatja. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Ez az egyik politikai tekintet, melyet felhozni 
szükségesnek tartottam. 

Korunkban, midőn a közlekedések gyorsasá
ga a kereskedelmi forgalmat oly nagyra emelte, 
midőn ez oly tömérdek magán és közérdekre ki
hat, midőn a pénz nagyobb hatalom, mint valaha 
volt, a hitel nem csak a kereskedelemnek, hanem az 
állam életének is szükséges kelléke, midőn minden 
csapás,mely valamely államban a pénzvilágot érinti, 
gyorsan elterjed a legtávolabb országokba, és fel
riasztja a sértett érdekek tömegét, melyek ótalmára 
nem csak egyesek, hanem államok is szövetkeznek : 
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nem lehet az , hogy azon 3000 millió, melylyel 
Ausztria tartozik, Európa népeinek vagyonából 
egyszerre kitöröltessék; és ha e csapást jogos, de 
nem méltányos vonakodásunkkal mi okozzuk vagy 
mozditjuk elő, magunk ellen zúdítjuk a sértett ér
dekeket Európaszerte, az egyesekét ugy, mint az 
államokét; nekünk pedig épen a jelen viszonyok 
között nagy szükségünk van az európai közvéle
mény támogatására, és veszve volnánk, ha ezen 
közvélemény ellenünk fordulna. Lehetnek államfér-
fiak,kik Ausztriával való viszonyaink teljes kiegyen
lítését nem óhajtják, nem azért, hogy Magyaror
szág nagy és erős, hanem azért, hogy Ausztria 
belviszályai miatt gyönge legyen * de még ezen ál
lamférfiak sem támogatnának bennünket abban, 
hogy mivel alkotmányunknál fogva jogilag köte
lesek nem vagyunk az osztrák államadósságokat 
fizetni, ne is fizessük azokat, s aligha beleegyezné
nek, hogy ezen adósságok maradjanak inkább fi-
zetetlenek. (Igaz ! Ugy van í) 

És ez a másik politikai tekintet, melyet — 
nézetem szerint — figyelembe kell vennünk. 

A harmadik politikai tekintet, melyet szint-
oly fontosnak és megfontolást igénylőnek tartok, 
a múlt idők eseményeiből vont tapasztaláson ala
pul. (Halljuk! Halljuk!) 

Azon szövetkezés, melyet a pragmatica sanc-
tio megállapított, külviszonyainkat illetőleg meg
felelt ugyan czéljának, mert megvédte és megmen
tette az országot, de bérviszonyainkra nem volt 
mindenben áldáshozó. Es ezt azon szerencsétlen 
körülmény okozta, mely nem tőlünk függött, de, 
fájdalom, létezett: hogy midőn a pragmatica sanc-
tio köttetett, s azóta és a legújabb időkig, az örö
kös tartományok népei nem birtak alkotmányos 
•szabadsággal, hanem absolut hatalom alatt állot
tak , ezen absolut hatalom képviselte őket irányunk
ban, és mi nem velők egyezkedtünk. E körülmé
nyek egyik következése az volt, hogy ők nem lát
ták érdekökben támogatni a m i alkotmányos sza
badságunk sértetlen fentartását, sőt gyakran ugy 
tekintették azt, mint az ő anyagi érdekeikkel ellen
kezőt. Absolut dynastiáknak külpolitikája is gyak
ran más irányú, mint a szabad népeké; azoknál a 
terjeszkedés, a birtokszerzés vágya sokkal nagyobb 
mint emezeknél: mert a népek viselik azon hábo
rúk terheit, melyek e vágynak következései; tud
ják és érzik, hogy mennyibe került gyakran a bir
tokszerzés, mely nekik tulajdonképeu hasznot alig 
hozott. Ausztriának is voltak olyan háborúi, me
lyek terjeszkedési vágy következései valának. Hoz
zájárult ehhez az, hogy a fejedelem és annak több 
országai előbb a római szent birodalomnak, utóbb 
a német szövetségnek voltak tagjai, miből ismét 
nem egy háború származott. A háború tetemes 
költségeket, vesz igénybe. Magyarországon a feje

delem, alkotmányszerüleg, az ország beleegyezése 
nélkül pénzre szert nem tehetett; ott kereste tehát 
azt, a hol absolut hatalommal uralkodott. Ez gyak
ran nagyobb terheltetésekkel jár t az örökös tarto
mányokban, és a fejedelem ezt nekik más utón 
igyekezett pótolni. E módok azonban nagyrészt a 
mi rovásunkra történtek. Apóba és ótalmazta azon 
népek iparát és kereskedelmét a miénk rovására j a 
vámokat nem egyedül kereskedelmi tekintetből 
szabályozta, hanem irányunkban pénzforrásnak 
tekintette ; alkotmányszerüleg, mint magyar király, 
közvetlenül nem kényszerithetvén bennünket na
gyobb fizetésekre, mint az örökös tartományok fe
jedelme közvetve oly összegeket vett rajtunk, me
lyek iparunkat és kereskedésünket megrontották. 
Gyakran megtörtént, hogy nyers termékeink ki
viteli várna nagyobb volt, semhogy azokat haszon
nal ki lehetett volna vinni, s ez által gazdasági 
iparunk is szenvedett. Mi az örökös tartományok 
népeivel nem érintkeztünk, az ő érdekeiket számba 
nem vettük; ők pedig a mi érdekeinket az ő 
érdekeikkel gyakran ellentétben állóknak tekin
tették. E miatt századokon keresztül elkesere
dett harcz folyt a fejedelem trónja előtt, nem fegy
verrel — titkosan, de ránk nézve annál veszélye
sebben. A magyar király nem egyedül magyar ta
nácsosainak szavát hallgatta meg; befolyással vol
tak elhatározására még a magyar ügyekben is né
met tanácsosai, kik saját népeik javát vélték elő
mozdítani, midőn a mi törvényeink, a mi alkotmá
nyunk ellen intézték tanácsaikat, és befolyásuk 
gyakran túlnyomó volt. 

Ez volt oka, hogy alkotmányunk, melyet a 
törvények, a királyi hitlevelek biztosítottak, nem 
egy lényeges pontjában sértve lőn, s köztanácsko
zásaink tetemes részét a sérelmek orvoslásának sür
getése foglalta el. Tekintsünk végig törvényeinken 
és országgyűlési iratainkon: oly halmazával talál
kozunk e sérelmeknek, melyeknek tömkelegében 
utóbb már eligazodni alig lehetett. Csak egy or
szággyűlést tudunk felmutatni a sok közül, mely 
tanácskozásait nem sérelmek előadásán, hanem 
azon nyilatkozaton kezdte, hogy az utolsó ország
gyűlés óta nem történt sérelem a haza törvényein, 
s ez volt 1792-ben, II.Lipót halála után, ki, fájda
lom, csak két évig uralkodott. 

A siker kedvezése tetemesen megváltoztatta 
ezen helyzetet. Most már az örökös tartományok 
népei is alkotmányos szabadsággal birnak, és ér
dekökben van a mi alkotmányos szabadságunkat 
védelmezni szintúgy, mint nekünk érdekünkben 
van az övéket minden erőszakos elnyomástól le
hetőleg megóvni. Es ha szellemileg ily érdekegy
ség jött létre köztünk és közöttök, kerüljük az 
anyagi téren is, mely a szelleminél nem kevésbbé 
fontos, összeütközésbe hozni saját érdekeinket az 
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ő érdekeikkel, habár ezt áldozattal kellene is elér
nünk. {Élénk tetszés a középen.) Ne idézzük elő is
mét azon keserű érdekharczot, mely nekünk annyi 
bajt okozott! Hol állanánk iparunkban, gazdasá
gunkban és szellemi kifejlődésünkben, ha ezen 
harcz századokon keresztül meg nem zsibbasztotta 
volna minden törekvéseinket ? — Nagyobb a nye
reség,, melyet igy elérünk, mint az áldozat, melyet 
az adósságok egy részének elvállalásából politikai 
lételünk biztosítása tekintetéből hozunk. (Felkiáltá
sok a közéjien: Nagyon igaz!) 

Hányszor szóltunk már alkotmányunk garan-
íiáiról, hányszor emlegettük azon rémet, melytől 
szabadságunkat féltjük, s melyet reactiónak ne
veznek ! Mi ez areactió, és kikből áll az ? Azoknak 
törekvése, kik az absolut hatalmat, melynek ők 
voltak kezelői, feledni nem tudják, és azt minden 
áron vissza óhajtják; de nem oly nagy a számuk, 
és nem oly nagy erejök, hogy bármikor félelme
sek legyenek, ha nép nem áll hátuk mögött. (Za
jos htszés-vyilvánitás a középen.) Most az események 
elválasztották tőlök Ausztria népeit, és ezen népek 
lesznek védői s legbiztosabb támaszai szabadsá
gunknak, ha nem sértjük érdekeiket az által, hogy 
vonakodunk az államadósságok viseléséhez járulni, 
és nem kergetjük őket ismét a reactió karjaiba, 
mely magára hagyatva, nem létezhetik, de a sértett 
érdekek tömegével egyesítve ismét veszélyessé 
válbatik. Lelkem legbenső' meggyőződése az, 
hogy az adósságok oly mennjdségének, mely erőnk
höz képest a méltányosság mértékének felel meg, 
önkényes elvállalása által több szellemi, s a követ
kezéseket tekintve, több anyagi hasznot hajtunk 
hazánknak, mint a mennyit ezért áldozunk. (IIe-
lyeslés a középen) 

Emlékezzünk a 48-diki eseményekre. (Hall
juk!) Azon év annyi jó törvényt hozott létre, hogy 
nem lesz kegyelet hiánya, ha megemlítek egy 
hibát, melyet akkor elkövettünk; elkövettünk, 
mondom, mert én a hibának, őszintén megvallva, 
magam is részese valék. (Halljuk!) 

A 48-diki törvények szentesítése után azon
nal felszólított 6' felsége — a bécsi kormány 
kívánságára — minket, akkori minisztereket, hogy 
az államadósságokból 200 milliónak, vagyis évi 
kamatainak elvállalását eszközöljük. A bécsi mi
nisztérium azon hibát követte el, hogy ezt tőlünk 
mint jogi kötelezettséget követelte, és mi ezt el 
nem ismerhettük, s ugy hiszem, helyesen csele
kedtünk, hogy azt, mint jogi kötelezettséget, el 
nem fogadtuk. De részünkről a hiba abban állott, 
hogy azonnal, minden haladék nélkül, ki nem 
jelentettük, a mit a 61-ki országgyűlés kijelentett, 
hogy jogilag ugyan kötelesek nem vagyunk, de 
politikai okoknál fogva és méltányosság tekinteté
ből, készek vagyunk ezen tárgy felett velők ta

nácskozni s kölcsönös egyezkedésünk eredmé
nyének létrehozásában mú"ködni. Mennyi baj, 

' mennyi veszély, vér és áldozat lett volna ez által 
valószínűleg elkerülve! Nehéz ugyan utólagosan 
is megmondani, mi történt volna, ha ez vagy amaz 

J előzmény nem történik, de valószínűnek tartom 
mégis, hogy a harcz, melyet végig kellett küzde
nünk, s melynek oly szerencsétlen eredménye lőn, 
hamarább bevégeztetik és kedvezőbb kimenetele 
lesz, ha mi akkor az államadósságok elvállalá
sára, nem mint szorosan jogi kötelezettségre, hanem 
mint politikailag t szükséges lépésre hajlandók 
lettünk volna. (Elénk tetszés nyilvánítása a közé
pen.) Igaz, hogy utóbb ezenlépéstől is kevésbbé ide
gen kedtünk volna; de már akkor minden késő volt. 

Azt mondják, hogy Horvátország és a feliz
gatott nemzetiségek már akkor elkezdették a har-
czot, nem az államadósságok miatt, hanem, mert 
nemzeti érdekeiket sértve vélték; {Halljuk!) de 
emlékeztetem azokat, kik az akkori eseményeket 
figyelemmel kisérték, hogy kezdetben, és még* 
ezen nemzetiségi harczok elején is, Ausztriának 
liberális államférfiai, kik magoknak az alkotmányt 
kivívták, nem voltak irányunkban ellenséges 
indulattal, és ha az ő érdekeiket az adósságok egy 
részének elvállalásával a mi érdekünkhöz kötöt
tük volna, nem is lettek volna ellenségeinkké, 
s az ő befolyásukkal, az ő segitségök által támo
gatva, kiegyenlíthettük volna azon nehézségeket 
is, melyek Horvátország és a nemzetiségek fegy
veres harczát okozták. 

Azt mondják némelyek, hogy a népek mil
lióit, és nem a pénzüzérek érdekeit kell tekin
tetbe vennünk, mert azok száma ugy is csekély. 
Lehet ; de befolyásuk minden államban és min
den időben fontos, s a nép millióira is gyak
ran nagy hatással van, és tekintve azt, hogy az 
örökös tartományokban és a fővárosban már akkor 
az állampapírok nem csekély része a nép kezében 
is volt, a kisebb kalmár és iparüző, az ügyvéd, 
orvos és sok más, kinek egy-két kisebb-nagyobb 
mennyiségű állampapírja volt. azt hitte, hogy a 
mi tagadó válaszunk az ő keservesen szerzett 
vagyonát, mely ezen papírokban feküdt, értéké
ben alászállitja, sőt megsemmisíti, őket ellenünk 
ingerelte, és a reactió felhasználta ezen ingerült
séget, s ellenségeink száma nagyobb és félelme
sebb lett. Ha mind ez akkor nem történik, ha 
mindazok, kik vagyonukat féltették a mi tagadó 
válaszunk következéseitől, épen azon vagyonbiz
tosítást abban kereshették volna, hogy az állam
adósságok terhében mi is részt akarunk venni, nem 
ellenségeink, hanem szövetségeseink lettek volna. 

És hol állanánk most ? Ipar és kereskedelem bi
zonyosan virágzóbb volna nálunk is, nálok is ; a mi 
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alkotmányunk és az ő alkotmányuk megszilár
dulva, mennyire fejlődött volna azóta, s ezen 
alkotmányosság sok ballépést, különösen az állam
adósságok oly óriási növekvését bizonyosan meg
gátolta volna. 

A tapasztalás nagy kincs; de gyakran drága 
áron kell megszerezni, oly áron, hogy utóbb néha 
kétkedik az ember, ha nem adott-e többet érte, 
mint a mennyit tán ér. Azonban a legnagyobb 
pazarlás és a pazarlás legeszélytelenebb neme az, 
midőn megfizetjük a tapasztalás nagy árát és 
azt nem használjuk. (Zajos tetszés a középen.) Okul
junk mi is a magunk kárán, s ne ismételjük a hibát, 
melyet e részben 48-ban elkövettünk. 

A negyedik politikai tekintet, melyet meg 
kell említenem, egyszerűen az, hogy bármit hatá
rozzunk mi most ezen adósságok kérdésében, azok 
terhét határozatunk által magunkról el nem hárít
juk. Fizetni fogjuk mi azt utóbb tán akaratunk 
ellen, és pedig valószínűleg a méltányosság azon 
mértékéig, melyet most a törvényjavaslat ajánl. 
Megemlítem már, hogy az Európaszerte elágazott 
érdekek , melyek ótalmára egyesek ugy, mint 
államok szövetkeznek, minő döntő súlyt gyako
rolnak az efféle kérdésekre. Elég legyen e részben 
jelen századunk történelmére, s Belgiumnak és az 
Ausztriától elszakadt lombard-velenczei királysá
goknak példájára, hivatkoznom. Ezeket szerenesés 
forradalom s külhatalmak segítsége szakasztotta 
el azon országoktól, melyekhez tartoztak, és még
is el kellett vállalniok nem csekély részét azon 
adósságoknak, melyek előbbi kapcsolatuk ideje 
alatt az ő befolyásuk nélkül tétettek, mert az euró
pai közvélemény követelésével nem harczolhattak. 

Meg vagyok győződve, hogy még akkor is, 
ha az osztrák birodalmat az események bontanák 
szét, s nekünk uj viszonyt, uj alakulást kellene 
keresnünk, az ausztriai adósságok nem csekély 
része ránk nehezednék: mert ugyanazon hatalom, 
mely az osztrák hatalmat szétbontotta, kénysze
rítene bennünket ar ra ; és ha a birodalom egyes 
tartományai más államokhoz csatlakoznának is, 
azon hatalom, melyhez csatlakoztak, gondos
kodnék arról, hogy minél kevesebb teherrel vegye 
őket á t , és minél többet hárítson reánk. {ügy 
van ! Helyeslés a középen) 

Nem fekszik, ugy hiszem, hazánk érdekében 
azon terhet, melytől utóvégre ugy sem menekül
hetünk, most visszautasítani magunktól, s inkább 
a véletlen események kényszerítő hatalmát bevárni. 
Sokkal czélszerübben cselekszünk, ha kölcsönös 
egyezkedés utján, minden tekintet számba vé
telével, önként, szabad akaratbői teszszűk azt, a 
mit valószínűleg önkéntelenül is kénytelenek 
volnánk megtenni, mert ily módon támaszt nye
rünk szövetségeseinkben és a közvéleményben, 
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amúgy pedig valóságos haszon nélkül, csak ellen
ségeket szereznénk magunknak. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Ezek azon politikai tekintetek, melyeknél 
fogva saját érdekünk és politikai létünk biztosí
tása végett részt kell vennünk a méltányosság 
mértékéig az államadósságok fizetésében. Azt 
mondtuk a 61-ki feliratokban, és azt mondja a 
jelen országgyűlésnek XII. törvénye, hogy „méltá
nyosság alapján, politikai tekintetekből megteen-
dünk, a mit tennünk szabad, és a mit az ország 
önállása, alkotmánya és jogainak sérelme nélkül 
tehetünk, hogy azon súlyos terhek alatt, miket az 
absolut rendszer eljárása összehalmozott, ő felsége 
többi országainak jólléte, s ezzel együtt Magyar-
gyarországé is össze ne roskadjon, és a lefolyt 
nehéz időknek káros következései elhárittassanak." 
Ugyanazon törvény szabad egyezkedés által ren
deli megállapitandóxiak az évi járulékot, melyet 
Magyarország elvállaíand. Az eg}^ezkedés meg
kezdődött, a minisztérium és az országos küldöttség 
az egyezkedési javaslatot elénk terjesztette. Most 
kell beváltanunk igéretünket s teljesítenünk a 
törvény rendeletét. De csak félig felelnénk meg 
igéretünknek és a törvény rendeletének, ha ajánla
tunkat oly kis mennyiségre szabnók , mely a 
törvényben kitűzött czélnak és a legfontosabb po
litikai tekintetek követelésének meg- nem felel. 

E kérdés megoldását a kiegyenlítés művének 
befejezése szükségessé teszi. Azok előtt, kik a 
kiegyenlítés művét nem helyeslik, sőt károsnak, 
veszélyesnek tartják, s inkább óhajtanák, hogy 
hazánk a kiegyenlítés előtti állapotban maradjon, 
a kiegyenlítés bevégzése bizonyosan nem oly 
tekintet, melyet figyelemre méltassanak : mert hi
szen, ha ez be nem végeztetnék, sőt még inkább, 
ha ez felbomlanak, attól menekülnének meg, a 
mit rosznak tartottak. De minden körülményeket 
méltó tekintetbe véve. én a kiegyenlítés művét 
az országra nézve hasznosnak, sőt szükségesnek 
tartom mind azokért, a miket általa elértünk, 
mind azokért, a miknek tért nyitottunk s a mik
nek magvát elhintettük, (Élénk tetsz 's a középen.) 

Vonjunk párhuzamot azon állapot között, 
melyben a kiegyenlítés előtt tettleg voltunk, s jelen 
helyzetünk között: és lehetetlen tagadnunk, hogy 
a jelen állapot hazánkra nézve kedvezőbb. (Igaz! 
Ugy van! a jobb oldalon.) Tettleg semmi politikai 
jogokat nem élveztünk, súlyos terhek nehezedtek 
reánk, s azokat nem magunk állapítottuk meg. Az 
absolut hatalom és annak gyakran fonák kezelése 
minden erőt, minden tevékenységei megzsibbasz
tott és minden felelősséget meggátolt. 

Azt mondják némelyek, hogy az ország nem 
örül ezen kiegyenlítésnek, s azt nem szereti. Igen
is, ha ugy állítjuk fel a kérdést, hogy ki vannak-e 
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vágyaink ás óhajaink tJégitve, nincs-e még sok 
bajunk, sok panasz, a mi orvoslást igényel ? 
kétségenkivül azt fogják felelni, hogy vannak, hogy 
óhajainkból sok teljesítetlen maradt, kivánataink ki
elégítve nincsenek, s még igen sok a baj, sok a pa
nasz. Merőben ellenkezőt én sem állithatok. De 
hiszen ki az, ki ne óhajtaná nemzetét önerejében 
nagynak és hatalmasnak? ki ne kivánna minél 
biztositottabb alkotmány mellett, minél kevesebb 
terhet viselni ? Azonban, mivel mindent elérni nem 
lehetett, mivel sok van, a mit még elérni óhaj
tunk : nem lehet állítani, hogy a mi megvan, az 
teljesen értéktelen. (Élénk tetszés a jobb oldalon.) 
Állítsuk ugy a kérdést, hogy óhajt-e az ország 
inkább visszamenni ismét azon állapotra, mebyben 
a kiegyenlítés előtt volt? s alig hiszem, hogy 
sokan legyenek, kik komoly megfontolás után, 
őszin ;én igennel felelnének. (Ugy van! Igaz! a 
jobb oldalon.) Nyújtsanak bár a népnek kecseg
tető reményeket, hogy majd bel- és külháboru 
többet és jobbat szerez: e kecsegtetés mellett, s 
talán épen e kecsegtetés miatt, nem fog az ország 
arról, a mi van, lemondani, s nem fogja önként 
ellökni magától az alkotmányos tért, melyen sokat 
kivívhat, a mi még nincs, s mely nélkül azt sem 
bírhatná, a mi most van. (Helyeslés a középen.) 

Többször hallottam azon ellenvetést, hogy 
mi az adósságok elvállalásával nem a nemzet köz
véleménye szerint cselekszünk. Lehet, hogy a kö-
vélemény e részben változott; de ha tekintetbe 
veszszük azt, a mi 61-ben és azóta történt, szabad 
legyen ezen kétkednünk. Az 1861-ki országgyűlés 
mondta ki legelsőben, hogy „ámbár jogilag nem 
köteles az ország azon adósságokat fizetni, melyek 
alkotmányos beleegyezése nélkül tétettek, kész 
mégis méltányosság alapján, politikai tekintetek
ből, a törvény szabta kötelesség mértékén tul is 
megtenni, mit tennie szabad, és a mit az ország 
alkotmányos jogainak sérelme nélkül tehet, hogy 
azon súlyos terhek alatt, miket az absolut rend
szer eljárása összehalmozott, ő felsége többi or
szágainak jólléte, s azzal együtt Magyarországé is 
össze ne roskadjon, és a lefolyt nehéz időknek 
káros következései elhárittassanak." Midőn a fel
irat, mely ezen kijelentést foglalja magában, legel
sőben tanácskozás alá került, nem annak tartal
máról , hanem alakjáról folytak a tanácskozások, 
mert egy rész nem feliratban, hanem határozatban 
kívánt nyilatkozni. Midőn azonban a felirat mód
ját határozta el a többség, s annak tartalma 
vétetett tanácskozás alá, a legtöbb pont hosszas 
vitatkozás tárgya volt. Még a felett is terjedelme
sen tanácskoztunk, hogy fátyolt vessünk-e a lefolyt 
eseményekre; de az államadósságra vonatkozó 
pont azon kevés pontok közé tartozott, mely ellen 
senki fel nem szólalt; én legalább ily felszólalás

nak nyomát a naplóban nem találtam, Közel 300 
képviselő volt jelen, s azok közakarattal fogadták 
el az említett pontot. Mondhatná valaki, hogy ez a 
képviselőház egyértelműsége volt, de nem az or
szágé. Miből lehet megítélni, hogy az ország vala
mely, már megállapított határozatot helyesel ? 
Egyedül, vagy legalább legbiztosabban a következő 
választásokból. Azon közel 300 képviselő közül, 
kik ezen határozatban megállapodtak, a többséget 
ismét megválasztotta az ország 1865-ben: pedig 
tudta, hogy ezen képviselők mondták ki az állam
adósságok elvállalásának eszméjét; tudta, hogy 
ezen eszmét megtestesíteni, s a kimondott szót 
beváltani, a közelebbi országgyűlésnek lesz föl
adata. Még sem tudok eseteket, melyekben a meg
választott képviselőtől nyilatkozatot kívántak volna 
a választók arra nézve, hogy az államadósságokat 
elvállalni nem fogja. Átalán az 1865-diki képvi
selői választásoknál magok a megválasztottak 
sem tették programmjokba azt, hogy az államadós
ságok elvállalására szavazni nem fognak, s ezt 
tőlök, tudtomra a választók nem kívánták. 

Ezekből méltán lehet következtetni, hogy a 
nemzet véleménye nem volt ellentétben az 1861-
diki felirat emiitett pontjával, melyet az 1867-diki 
törvény újra kimondott, s melyet most létesíteni 
szándékozunk. (Tetszés a középen.) 

í g y áll-e jelenleg is ? nem tudom. Hiszem, 
hogy ha kérdeznénk bárkit, óhajt-e 29 millió fo
rintnyi adósságot elvállalni, és az országra ily 
tetemes terhet róni ? mindenki, valószinüleg mi is, 
azt mondanók, hogy azt nem óhajtjuk. (Derültség.) 
De ha fontolóra venné azon tekinteteket, melyek 
erre épen hazánk érdekében kényszeritnek ben
nünket, hiszem és reményiem, hogy az ország 
többsége még e súlyos áldozatot is készebb volna 
elvállalni, mint hogy hazánk és alkotmányunk 
biztosságát koczkáztassa. (Tetszés a középen.) 

Azonban, mint emlitém, meglehet, hogy vál
tozott e részben a közvélemény, a mit felette saj
nálnék. Tudom és érzem a felelősség súlyát a 
közvélemény irányában; de én három hatalmat 
ismerek, melynek véleményemre és annak tör
vényszerű nyilatkozataira nézve felelősséggel tarto
zom : mindenek felett az Istent, azután saját lelkem 
ismeretét, s az ország közvéleményét. Nagy fontos
ságot tulajdonitok ez utolsónak is, de ha az Isten és 
saját lelkiismeretem előtt tisztán állok, fájdalma
san bár, de nyugodt lélekkel tűröm a közvélemény 
kárhoztatását. (Hosszasan tartó zajos tetszés-nyilvá-
nitások a közéjben.) Nincs nagyobb csapás, mint ha 
valaki saját lelkiismeretével jön meghasonlásba. 
Még a közvélemény hatalmának sem szabad felál
doznunk belső neggyőződésünket és keblünk 
nyugalmát. (Elénk tetszés d középen?) En lelkem 
legbelső meggyőződéséből mondom,, hogy a?/ 
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államadósságoknak az előttünk fekvő törvényjavas
lat szerinti elfogadása az ország érdekében fek
szik ; el nem fogadása pedig nem csak közérdeke
inket, hanem politikai létünk biztosságát is ve
szélyeztetné. A kik e nézetet nem helyeslik, a kik 
azt hiszik, hogy az elvállalandó teher nagysága 
sokkal súlyosabb, mint a mit a felhozott politikai 
tekintetek igazolnának : azoknak ép ugy köteles
ségük saját lelkiismeretek sugallata szerint a ja
vaslatnak ellene szavazni, mint nekem kötelességem 
önmeggyőződésemet követni. (Hosszan tartó éljen
zés a középen.) 

De nem akarom hosszas előadásomat még 
hosszabbra nyújtani, és összevonom röviden a 
mondottakat. (Zajos felkiáltások: Bálijuk ! Halljuk !) 

Mivel meg vagyok győződve, hogy a prag-
matica sanctióban megállapított szövetkezést 
nem csak azért kell fentartani, mert ha felbontat
nék, vagy czéljának többé megfelelni képes nem 
lenne, hazánk biztossága volna veszélyeztetve; 
mivel meg vagyok győződve, hogy ha mi az 
államadósságok elvállalását visszautasítjuk, vagy 
abban az erőnkhöz mért méltányosság határáig 
el nem megyünk, az örökös tartományok népei 
nem lesznek képesek nekünk a közös védelemre 
nézve azon támaszt nyújtani, melyet a sanctio 
pragmatica értelmében tőlök várhatunk, s ennek 
folytán a védelmi kötelezettség nagyobb része 
ránk nehezedvén, azt el nem bírjuk, s így a szö
vetkezés végczélja meghiúsul; mivel az állam
adósságok ily elvállalásának megtagadásával Eu
rópa közvéleményét és a sértett érdekek nagy 
tömegét zúdítanék magunk ellen, a mi az országra 
nézve felette veszélyes volna; mivel meg vagyok 
győződve, hogy az államadósság méltányos részé
nek elvállalásával Ausztria népeit alkotmányunk 
fentartására nézve is szövetségeseinkké teszszük, az 
elvállalás megtagadásával pedig érdekeinket az ő 
érdekeikkel összeütközésbe hozva, hazánk javát 
koczkáztatjuk; mivel végre meg vagyok győ
ződve arról is, hogy ha mi visszautasítanék is az 
adósságok elvállalását, attól meg nem menekül
nénk, sőt még a birodalom feloszlásának esetében 
is reánk nehezednék azoknak tetemes része, mely 
a most javalt mennyiségnél kevesebb alig lenne : 
nyíltan és határozattan kijelentem, hogy az állam
adósságok azon részét, mely erőnkhöz képest a 
méltányosság határáig megy, elvállalni szükséges
nek tartom. (Zajos, hosszasan tartó helyeslés a kö
zépen.) 

Ezeket kívántam, mint az átalános tárgyalás 
köréhez tartozókat, előadni. 

A mennyiségnek szám szerinti meghatározása 
és az elvállalás módja, szorosan véve, inkább a 
részletes tárgyaláshoz tartoznék; de mivel az 

előttem szólott képviselők majdnem kivétel nél
kül a mennyiségre is kiterjesztették nyilatkoza
taikat, kijelentem én is erre vonatkozó vélemé
nyemet. (Elénk felkiáltások: Halljuk! Halljiik!) 
En a minisztérium és az országos küldöttség által 
velünk közlött adatok és feivilágositások folytán, 
a központi választmány jelentésében kifejtett 
okoknál fogva, a törvényjavaslatban ajánlott évi 
járulék mennyiségét olyannak tartom, mely a 
méltányosság azon mértékét, melyet erőnkhöz 
képest elvállalhatunk, tul nem haladja, s ennél 
kisebb 'mennyiségre azért sem kívánok szállani, 
mert ez által azon politikai érdekeket, melyeket 
előadásomban felhoztam, koczkáztatnók, s ha
zánk politikai biztosságának sokkal több kárt 
okoznánk, mint azon haszon volna, mely ajánla
tunk leszállításából származnék. Elvállalom tehát 
azt, a törvényjavaslat szerint, azon kijelentéssel, 
hogy mivel én a nemzet és nemzet közti egyezkedést 
nem kívánom ugy tekinteni, mint vásári alkudozást, 
ezen összeget olyannak tartom, melyen tul semmi 
esetben sem léphetünk, s kijelentem, hogy abba 
sohasem tudnék beleegyezni, miszerint ezen el
vállalt összegen felül utóbb bármi követeléseket. 
is elfogadjunk : mert a súlyos teher is könnyebb, 
ha bizonyos és határozott, mint ha folyton marad 
még fen valami, a mi ujabb súrlódásokra adhat
na okot és uj terheltetéseket vonhatna maga után. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

Azon indítványt, hogy előbb alapitsuk meg 
budgetünket, és, jövedelmeinkhez mérve, azután 
határozzuk meg az elvállalandó adósságok meny-
nyiségét , nem tartom czélszerünek : mert az 
adósságok ezen elvállalása nem ajándék, melyet 
csak fölöslegünkből adhatnánk, hanem oly teher, 
melylyel hazánk biztosságát és legszentebb érde
keinket mentjük meg. (Tetszés aközépen.) Ezt tehát 
én legszükségesebb kiadásaink közé helyezem. 
Egyébiránt minden költségvetést, kivált helyze
tünkben, ugy lehetne készíteni, hogy a mellett jö
vedelmeinkből végre semmi sem maradna fen : majd 
jövedelmeinket csökkentenők az által, hogy vala
mely terhes és népszerűtlen adó nemét megszün-
tetnők; majd beruházásainkat emelnők; smind ezt 
kétség kivül eléggé indokolva. És kétségtelen az 
is, hogy évekre előre senki sem képes megmon
dani, hogy mennyi fölöslegünk marad egyik vagy 
másik évben : ennélfogva mindig csak egy évre 
ajánlhatnánk meg valamely összeget, s ez által se 
az állam hitele biztosítva nem volna, se az érdekek 
megsértéséből eredő káros következéseket magunk
tól el nem háritanók; átalában semmit azon politi
kai előnyökből el nem érnénk, a miért, én legalább 
az adósságok elvállalását czélszerünek és indokolt
nak tartom. (Felkiáltások a középen: Igaz! Ugy 
van !) 

15* 
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Végre, a mi az adósságok mikénti elvállalását 
illeti, erre nézve a törvény maga szolgál útmuta
tóul, midőn kölcsönös egyezkedésre utasitja az 
évi járulék mennyiségének meghatározását. Ezen 
módot tartom én egyedül helyesnek, mert csak 
ez zárja ki a solidaritás eszméjét, melyet én semmi 
czim alatt el nem fogadnék. {Helyeslés.) A soli
daritás csak jogi kötelezettségnek lehet eredménye, 
más jogi kötelezettséget pedig az államadósságokra 
nézve senki irányában el nem ismerek, mint azt, a 
mit e törvény és törvényes egyezkedés, mely 
alkotmányos beleegyezésünkkel jön létre, határo
zottan megállapít. 

Ez az én véleményem az államadósságokról 
szóló egyezkedésre és a részünkről meghatározan
dó törvényjavaslatra nézve. (Zajos és hosszas tetszés 
és éljenzés a középen.) 

P a p P á l : T. ház! Midőn az 1861-iki ország
gyűlés Magyarország részére az 1848-diki alkot 
mányt és alkotórészeit, a pénzügyet, a hadügyet, a 
magyar hadsereget a tettleges hatalommal szemben 
visszakövetelte, s azon Ígéretet tette, hogy az örö
kös tartományok adósságainak egy részét elfogad
ja : tette azt azon reményben, hogy Magyarország
nak 1848-iki alkotmánya teljesen és tettleg vissza-
állittatik; és én hiszem, hogy ez az egyedüli politi
kai ok, mely 1861-ben az országgyűlést oda vezet
te, hogy az államadósságok egy részének elválla
lását megígérje. 

Az 1867-iki 12-ik tör vény czikk a követelt 
jogoknak nagy részét feladván, a pénzügyet, a had
ügyet, az alkotmány biztositékát teljesen megsem
misítette : mert ha elméletileg állana is, hogy az 
alkotmány biztositéka a nép; igen, de a gyakor
lati életben tagadhatlan az, hogy népeknek véré
ből és pénzéből felállított hadsereg felett szükség
kép a nép maga intézkedjék. Azon állítást, mintha 
jövő boldogságunk magva a már feladott alkotmá
nyunk után még elviselhetlen államadósságok el
vállalásában volna letéve, mint oly állítást, mely 
semmi nyomatékos érvvel bizonyitva eddig nin-
esen, el nem fogadhatom, bármily tekintélyes hely
ről jöjjön is azon fogalom, mert a gyakorlati élet
ben abfcurdumnak tekintvén, el sem fogadható. 

Azon összehasonlítás, mely a túlsó oldalon 
tétetett az 1848. előtti állapotok és a jelen helyzet 
között, legkevésbbé sem tanúsítja azt, hogy elő-
nyösebb volna a jelen helyzet a 1848-iki helyzet
nél ; de azt sem tanúsítja, mintha 1848-ki alkot
mán jmnk helyre volna állítva. 

Az is kevéssé meggyőző indok, hogy az 
1867. 12-ik törvényczikk csak ugy élhet, ha ama 
tetemes adósságokat elfogadjuk. Én, tisztelt kép
viselőház, ki az 1867-iki 12-ik törvényczikk szüle
tését soha sem óhajtottam, annak természetesen 
hosszú életet sem kívánok, Nem kívánok pedig azért, 

mert nem hiszem, hogy ezen törvények alapján az 
örökös tartományok s Magyarország egymás vé
delmébenkölcsönösen, s az európai érdekeknek is 
eleget tennének. Én igen is ugy hiszem, hogy a 
teljes alkotmányossággal kielégített örökös tarto
mányok s a 48-iki jogokon és alapon nyugvó ön
álló s független Magyarország lelkesülhetnek csak 
annyira, hogy szellemis anyagi erejöket a mérleg
be vetve igy az egymás iránti kölcsönös védelmet, 
mint Európa iránti kötelezettséget is teljesíttethes
sék, és én azt hiszem,hogy ezen utón és alapon felel
hetnek meg a sanctio pragmatica követelnyeinek is. 

Tekintsük a fenforgó kérdést a méltányosság 
alapján. Miután az 1861-iki feliratban az állam
adósságok elfogadása Magyarország 1848-diki 
törvényeinek. alkotmányának visszaállításához 
volt kötve : nem teljesülvén az ok, az alkot
mány visszaállítása , megszűnt nézetem szerint az 
okozat is, az adósságok elvállalásának kötelerett-
sége. Ámde az 1867. XII . törvényczikkben újó
lag tett ígéret nyomán azon törvénynek, mely, 
bár nem hozzájárulásommal, alakíttatott, engedel
meskedve : a méltányosság alapján én is hozzájá
rulok az államadósságok egy részének elfogadá
sához . még pedig azon mértékben, mely mérték 
szerint tehetségünkhöz képest tehetünk. Azt hi
szem, ez a legszélesebb értelemben vett méltá
nyosság. Habár a tul oldalon az állíttatik is, hogy 
a számtan a politika előtt tagit, mégis részemről 
azt hiszem, hogy a minden számvetés nélküli ön
feláldozás csak politikai rajongás, szerelmi őrjön
gés, vagy épen a kétségbeesés szüleménye lehet. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Én tehát a számtau alapján tisztelt képviselő
társam Tisza Kálmán indítványához járulok, azon 
hozzáadással, hogy határozati javaslatomban ki
fejtett okoknál fogva mind azon becsületbeli és tör
vényes kötelezettségek, melyek Magyarország ál
lamadósságát képezik, előlegesen biztosíttassanak 
s az elvállalandó összegből levonassanak. 

Tisztelt képviselőház! Ha tekintem a törvény
nek azon szavait, mely szerint szabad nemzet szabad 
nemzettel egyezkedik az államadósságok felett: 
legyen szabad kétségbe vonnom ezen tétel alkal
mazásának valódiságát. Akkor, midőn a tul oldal
ról sokszorozva hallom, hogy. mert olcsóbban az 
örökös tartományok nem egyezkedhetnek, mert a 
6 7-diki XII. törvényczikk élete a miniszteri tör
vényjavasbit elfogadásától függ, mert a küldöttség 
egy garassal sem fogadott el többet, mint a meny
nyit elfogadni kellett, és mert épen előttem szóló 
tisztelt képviselőtársam a visszaesés kétségbeejtő 
állapotával fenyeget : a kérdésnek egyesség általi 
szabad elintézését nagyon kétségbe vonom. 

Mindezen állitások után a t. képviselő házat 
felkérem, vegye gondos figyelme alá, feladott al-
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kotmányunk után ne áldozza fel anyagi csekély 
tehetségünket is, ne dobja oda, ne, különösen fi
gyelmezve a központi bizottság azon véleményére, 
melyre az előttem szólott jobb oldali képviselőtár
sam ellenkezőleg vonatkozott, mint én mondom, 
azon véleményére a központi bizottságnak, mely 
nyíltan kifejezi, hogy ezen államadósság mind a 
két fél által is elviselhetetlen. Nagyon bölcsen 
mondotta tisztelt cultusminiszter úr a muít napok
ban, hogy ne csak megszavazzuk e törvényjavas
latot, de szükséges, hogy az a közvéleménynyel 
is találkozzék, azon közvéleménynyel, tisztelt kép
viselőház, mely már eddig is meglehetősen le van 
hangolva vesztett politikai reményének érzetében, 
mondom, hogy lehangolva odáig, hogy ezen áldo
zatokra valósággal és minden esetre készséget 
magában nem talál, mert a jelen állapottal, a mai 
alkotmánynyal épen ugy, mint én, megelégedve 
nincs. 

Tisztelt képviselőház! Szeretném mostani 
állitásomat a közvélemény, a meggyőződés biztos 
próbájára tenni titkos szavazás utján, és én azt hi
szem, tisztelt képviselőház, hogy a ház kijavított 
akustikája mellett alig hiszem, hogy a nemmel 
szavazók száma tetemesen nem szaporodnék. 

Tisza Kálmán indítványát pártolom. (Helyes
lés halfelöl.) 

Vadnay LajOS : T. képviselőház! Egy hete 
már annak, hogy átalánosságban tárgyalva ta
nácskozunk a szőnyegen forgó törvényjavaslatról, 
a mely az államadósságok egy részének Magyar
ország által állandó és változhatatlan évi járadék
ban leendő elvállalásáról szól. Jobb és bal ol
dalról egyaránt merültek fel súlyos aggodalmak, 
melyek sokoldalú tudományossággal és szakisme
rettel előadott s alapos okokkal támogatott szónok
latokban nyertek kifejezést. Méltók valóban, még 
pedig tiszteletre méltók ezen aggodalmak, mert 
nyilt bizonyítékai azon hazafiúi nemes érzelemnek, 
mely mindkét részről a haza érdekei fölött oly 
féltékenyen őrködik, méltók, a mennyiben na
gyobb horderejű tárgy még alig forgott a magyar 
törvényhozás előtt. 

Megismerem, hogy igen terhes helyzetünk, mi
után határozni nehéz, nem határozni pedig nem le
het : mert a midőn egy részről a haza materiális ér
dekei, melyek ezen kérdés szerencsés megoldásától 
függnek, óvatosságot igényelnek; más részről 
azon ígéret, melyet alkotmányunk visszaállítása 
esetében, már 1861-ben tettünk, s a mely most 
az 1867-iki 12 ik törvényczikk által törvényes kö
telezettségünkké vált, erkölcsileg és törvényileg 
parancsolja, hogy, ha nem akarnánk is, tennünk 
kell. Szerintem tehát nem lehet arról többé kér
dés, hogy vállaljunk-e állomadósságot? hanem 
arról, hogy mennyit és miképen vállaljunk ? Ag

gódtam magam is, és megvallom, csak akkor ha
tároztam el magamat a törvényjavaslat elfogadá
sára, a mikor a legfontosabb szempontokat illető 
kérdésekre magamnak kielégítő feleletet tudtam 
adni; és e szempont három: első az, vajon a tör
vényjavaslatban nem foglaltatik-e olyan, a mi az 
államadósságokat illetőleg solidaritást vonna maga 
után az országra ? második az, nem volna-e czélsze-
rübb és tanácsosabb, mellőzve ezúttal a törvény
javaslatban foglalt egyességet, ujabb számadatok 
alapján ujabb egyezkedést megkisérleni ? harmadik 
szempont pedig az , vajon képes leend e a nemzet 
ereje a törvényjavaslatban foglalt összeget meg
bírni ? 

A mi az elsőt illeti : e részben tökéletesen 
megnyugtatta aggodalmamat magának a solidari-
tás eszméjének a philosophiája. A solidaritás esz
méje ugyanis nem egyéb, mint több adósnak 
ugyanazon adósságért együttes jogi kötelezettsé
ge, vagyis a jogilag kötelezetteknek ugyanazon 
adósságra nézve egymásért jótállólag való fizetési 
tartozása. A solidaritás eszméjének tehát fő kelléke 
maga a jogi kötelezettség: a hol nincs jogi kötele
zettség, ott a solidaritás eszméje sem létezhetik. 

E tekintetben tökéletesen megszüntet minden 
aggodalmat az 1867-diki 12 törvényczikk, a mely 
világosan kimondja, hogy Magyarország az ál
lamadósságokért semmiféle jogi kötelezettséggel 
nem tartozik. 

De még inkább megszünteti az aggodalmat 
az ezen törvényczikkek alapján keletkezett s most 
szőnyegen forgó törvényjavaslat az által, hogy az 
államadósságban való részvétre nézve egy állandó 
és változhatatlan évi járadékot állapít meg. A tör
vényjavaslatban foglalt ezen egyesség, ha az innen 
és túlnan is törvény erejére fog emeltetni, termé
szetesen nem egyéb, mint szerződés; rninthoo-y 
pedig minden szerződés szoros magyarázatu, az 
államadósság egy részének állandó évi járadékban 
való fizetéséből, épen ugy. mintha valaki 1000 
írttal tartozó adósért 50 forintnyi évi járadékot 
vállal, semmiféle jogtudós nem fogja a solidaritás 
kötelezettségét erőtetve is kimagyarázni, 

A solidaritás ellen tehát tökéletesen biztosítva 
levén, senki, még maga dr. Herbst se képes soha 
jogi alapon, t. i. az 186 7-iki 12-ik törvényczikk és 
az ezen alapuló javaslat értelmében, mely szerint 
csupán állandó és változhatlan évi járadékot vál
lalunk, a solidaritás eszméjét ránk hárítani. Ha 
pedig nem bisunk a jogi* alapban, hanem a hata
lom lehető túlkapása ellen jövőben akarjuk ma
gunkat biztosítani, akkor, t. ház, nincs a törvé
nyekben, az irott malasztban menedék: mert ha a 
hatalom akarná csakugyan a jogalap ellenére 
ránk erőtetni valaha a solidaritást, akkor leszorít
tatnánk a jog teréről s azon térre juttatnánk. 
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melyet megnevezni nem akarok, s a melyen kü
lönben is az erősebb félnek a fegyver ereje szabna 
jogot és kötelezettséget. 

E részben tehát aggodalmam eloszolván: 
a második kérdés az , vajon nem volna-e czél-
szerübb, nem volna-e tanácsosabb — mellőzve 
most a törvényjavaslatban foglalt egyességet 
— ujabb egyezkedést megkísérlem? Megvallom, 
ha csak egy pár milliót volnánk is képesek 
ez által megtakarítani, ez, a jelen állapotban, 
igen üdvös s előnyös volna a hazára; s ha meg 
volnék győződve, hogy ujabb egyesség nem sike
rülése esetében hazánk nagyobb bonyodalmaknak 
kitéve nem lesz, önként aláírnám ezen indítványt; 
de miután teljes meggyőződésem szerint, a lajtán-
tuli jelen viszonyokat s tapasztalható hangulatot 
tekintve, nem lehet semmi remény, hogy egy 
jobb egyességet volnánk képesek létrehozni, s mi
után meg vagyok győződve, hogy mind itt ben a 
kormányra nézve, mind pedig kün is a biroda
lom egysége tekintetéből, mily iszonyú bonyodal
mak keletkezhetnének, ha az ujabb egyesség nem 
sikerülne, s hogy ennek egy visszaesés lehetne 
következménye, a mely, tudjuk, mindig veszélye
sebb a nyavalya kezdetkori állapotánál: a felelős
séget ilyetén veszélyes kísérletért, a melynek egy 
gyűlölt ujabb provisoriális gondoskodás lehetne 
eredménye, magamra nem vállalhatom. 

A harmadik szempont az,vajon a törvényjavas
latban foglalt összegetmegbirjuk-e vagy nem? Nem 
tagadhatom.t. képviselőház,hogy nyiltankimondva, 
egyelőre, a jelen helyezetben. s anyagi körülmé
nyeink szerint, nem hiszem, hogy egy könnyen 
megbírjuk; de, ha arról van szó, ha azt a kérdést 
intézik hozzám, vajon egy nemzet megbirja-e 
vagy megbirhatja-e, minthogy nincs olyan lángész, 
a mely fel tudná mutatni azt a skálát, melylyel a 
nemzet erejét és az erre időszakonkint fokozólag 
vagy csökkentőleg beható erőket s viszonyokat 
mérlegelni lehetne : akkor azt hiszem, hogy nagy 
erőfeszítéssel ugyan, de megbírhatja a nemzet. 
Igen! takarékossággal, gazdálkodva meg fogja 
bírni; de nem az emlegetett államadósság reducti-
ója által: mert az innen is túlnan is semmivé tenné 
a birodalom, s azzal a nemzet hitelét is; hanem 
folyamodjék kiki a maga szükséglete reductiójá-
hoz, és ha dolgozunk, a nemzeti ipart és művésze
tet előmozdítjuk, ha a jótékony s közhasznú válla
latokban tehetségünk szerint buzgó részt veszünk ; 
egy szóval, ha az anyagi jóllétet mindenképen 
emeljük, sáliami kötelességeinknek egész készséggel 
megfelelünk: akkor igen is a kis Belgium példá
jára apródonkint megszabadulhatunk a nyomasztó 
adósságtól, s virágzóvá tehetjük az országot. 

Igaz ugyan, hogy ehhez szükséges volna kü
lönösen a béke, s hogy béke lesz-e vagy háború, 

minthogy a jövőt senki se tudhatja, arról felelni nem 
lehet. Hiszem azonban, hogy az európai diploma-
tia fentartja a mostani állapotot, s béke lesz. De 
megtörténhetik az is, hogy háború lesz, s az első 
sorban Magyarországot fogja érni. Engem e kö
rülmény se térít el tiszta meggyőződésemtől. Hi
szen a földmives is mindig jó szándékkal vet, hogy 
dúsan arathasson, s hányszor történik meg, hogy 
épen aratás előtt zúzza tönkre az elemi csapás 
szép reményeit. De ki fogja azért kétségbe vonni 
a földmives jó szándékát ? s vajon az elkészített, 
fölporhanyitott földbe vetni nem lesz-e könnyebb 
magának vagy maradékainak, és nem biztosabb-e 
rajok nézve, remélhető kedvezőbb idő jártával az 
aratás ? E miatt tehát ne rettenjünk vissza a teher
vállalástól. Ugyanazért sem lehetek egy véle
ményben azokkal, a kik a közös ügyek s állama
dósság vállalása miatt az ország függetlenségének 
és sarkalatos törvényeinek feláldozását emlegetik : 
mert ha tekintetbe veszszük, hogy 300 év óta 
nem volt semmi tettleges kellő befolyásunk a kül 
és közös ügyekbe, most pedig a magyar , mint 
alkotmányos nemzet, alkotmányos nemzettel, nem 
subordinálva, hanem coordinálva intézi alkotmá
nyos alakban, teljes paritás elvén e részben is a 
maga érdekeit; és ha meggondoljuk, hogy az 
alkotmány visszaállításával kizárva minden eddigi 
idegen befolyást, magunk intézzük törvényhozási-
lag Magyarország saját ügyeit; hogy megnyertük 
azon módokat és eszközöket, melyek által megszi
lárdíthatjuk nemzeti önállásunkat és szabadságun
kat, s tért nyitunk alkotmányunk további fejlesz
tésére ; hogy van magyar felelős minisztériumunk, 
népképviseleten alapult parlamentünk, van jog
egyenlőség, személy- és vagyonbiztosság, szólás-
és sajtószabadság : akkor valóban senki se mond
hatja komolyan, hogy mostani alkotmányunk 
semmi. Közpéldabeszéd : hogy a ki nem becsüli a 

j krajczárt, az a forintot se tudja kellőleg becsülni. 
A ki előtt a szabadságnak ennyi kellékével is 
semmi a mostani alkotmány, azt bizonyára egy 
teljesebb alkotmány se fogná kielégíteni. 

Ezeknél fogva megszűnvén aggodalmaim, mi
után teljesen meg vagyok győződve, hogy azzal, 
ha a jelen egyességet elfogadni vonakodnánk, 
könnyen okot és alkalmat szolgáltatnánk elleneink 
örömével olyan eshetőségekre, a melyek eddigi 

j vívmányainkat hosszú időre háttérbe szorítva, 
I veszélyezhetnék a hazát és a nemzetet: én átalá-
| nosságban pártolom a törvényjavaslatot, s azt 
i a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés 
! jobbfelöl.) 

Bernáth Z s i g m o n d : A parlamenti szokás, 
! tisztelt ház, lényegesen megváltoztatta a nyilvános 
j ülések természetét: azok már megszűntek a köl-
; csönös capacitatio tere lenni, és inkább mutatva-
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nyúl szolgálnak, hogy a hírlapok hasábjai betel
jenek. (Derültség.) Ennek következtében alig lehet 
iij érvekkel támogatni azon elhatározásomat, 
hogy én Debreczen városa tisztelt képviselőjének 
indítványát pártolom. Megjkell azonban jegyeznem 
azon indítványra, hogy a mint itten többen [emlí
tették, épen nem arról van szó, hogy a törvényja
vaslat eldobassék, elvettessék, hanem arról, hogy 
azon törvényjavaslat végrehajtására és megszava
zására megkívántató adatok terjesztessenek a ház 
elé. Ez levén az indítvány, én ahhoz ragaszkodom, 
és azt kívánom, hogy az én szavazatom is erre 
írassék és jegyeztessék. 

Felszólalok ez alkalommal azonban azért, 
hogy a ház elé terjeszszem azon érveket, melyek 
itten a törvényjavaslat támogatására előhozattak, 
és azon magyarázatokat, melyekből én következ
tetem azt, hogy nem ragaszkodhatom ezen ér
vekhez. 

Először mindjárt előhozatott azon számtani 
érv a túlsó oldalon, hogy az arány helyes és igy 
a törvényjavaslatot kötelességünk pártolni. Az 
arány helyességét csak ugy bizonyíthatnék meg, 
hogy ha tekintjük az összes számot és számítást, 
kijelölve az államadósságok egész összegét, és igy 
volna kijelölve, mi az, mit elvállalunk. 

Hallottam itt emliteni, hogy el kell vállalnunk, 
és épen ily mértékben kell elvállalnunk az állama
dósságok egy részét azért, hogy a külföldi tőkepén
zeseinél a mi hitelünk növekedjék. Igaz, t.ház, ifjú 
koromban nem lehettem oly szerencsés tőkepén
zesek és a tőzsdék irodáiba behatolhatni, később 
pedig nem voltam oly szerencsétlen, hogy azokban 
kellett volna rejtőzni és ide-oda menekülni; hanem 
mégis gondolom, hogy a tőkebirtokosok lesznek 
oly eszélyesek, hogy megnézik, kinek van pénze, 
és megnézik azt is, kinek adnak, megkérdezik 
azon helyet, hol találják meg azon adósságok leg
főbb biztositékát, és mily adósság terheli már azt, 
a kinek adni akarnak. Soha világosabb telekköny-
vezés nem kell nekik, mint a milyet mi elvállalunk, 
melyet elvállalni a magam részéről is helyesnek 
tartok. A törvény által ott van, t. i.az 1867-iki tör
vényben, hogy mi a méltányosság alapján, és más 
föltételek mellett készek vagyunk elvállalni az ál
lamadósságok egy részét. Mert, hogy ha azt meglát
ja a hitelező, hogy mi elvállalunk valamit, ez nem 
igen fogja emelni hitelünket, ámbár azt hiszem, 
hogy Intelünket ez által még nem vesztettük el, s 
igy abban, hogy a tőkepénzeseknél mily hatást 
fog tenni ez vagy amaz, erre érvet nem találok, 
ha ezt ilyen arány alapján elfogadjuk. 

Hallottam olyan biztatásokat is, hogy elvál
lalhatjuk az arányt, mert hisz kereskedelmünk, 
iparunk, kiviteli terményünk sokkal jobb lesz, 
szükségleteinket olcsóbban vásárolhatjuk, mert 

nem lesznek a gyártmányok oly drágák mint most, 
s igy jobb karban leszünk. Ez a jövő dolga, és óhaj
tanám, hogy a jövendő ne lenne beborítva oly sürü 
fátyollal, mint a minővel van, mert abba ugyan 
senki bele nem tekinthet; valamint óhajtottam volna, 
hogy a múltra is sűrűbb fátyol vettetett volna, hogy 
a régi keserveket jobban el tudta volna fedni, mint 
elfedte, hogy vissza ne tekinthessünk. Én azt, hogy 
jobb karba jöjjünk, valamint szivemből óhajtom, 
ugy azt is óhajtom, hogy ha a nemzet jobb létben 
lesz, ezen jobblétet a maga szükségleteinek fedezé
sére fordithassa és ne a külföldnek adja a fölös
leget. 

Volt itt mondva az is, hogy ne sajnáljuk e 
pénzt és fizetést, a szabadságot vásároljuk meg 

I rajta. Én a vásárt, t. ház, ugy szeretem, hogy elve-
j szem a kelmét, megfizetem az árát és megtartom a 
! kelmét. Ha másként történik a vásár, ha ugy tör-
j ténik, hogy én oda adom a pénzt, s csak megigé-
! rik, hogy majd megkapom később a kelmét : bi
zony, t. ház! ezt én vásárnak nem tekintem. 

j Sok más'érvek is hozattak elő, a miket én mind 
teljes figyelemmel hallgattam, s fel akartam hasz-

' nálni arra, hogy én is azon okoknak alapján rá
szavazhassak arra, hogy a törvényjavaslatot elfo-

' gadom a részletes tárgyalás alapjául. 
; Tettem azt is, hogy önmagamban kerestem 

az érvet, a mely mellett azt pártolni tudjam. 
Megkísérlem azt elmondani, hol gondoltam 

én feltalálni a legnagyobb érvet. (Halljuk !) És talál
tam is egyet. A nemzetek és államok csoportosulá
sában csak azon nemzet tarthat fön magának biz
tos állást, s fenmarad, a mely nemzet képes bebi
zonyítani azt, hogy ő az államok csoportosulásában 
politikai szükségesség; s ezen tekintetből igen is 
lehetne védelmezni, hogy ugy fogadjuk el a tör
vényjavaslatot, a mint az a ház asztalán fekszik. 
Ámde, hálaistennek, Magyarországé térenhistori-
ailag megmutatta, hogy politikai szükségesség : 
mert a mióta fenáll, mindig védbástyája volt a 
civilisatiónak keleten; s mióta fenáll, mindig pár
tolója volt azon szövetségnek, a melyet megkötött. 
Ezt mind tények bizonyítják, s hogy mi most egy-
ily csekély biztositékát adjuk ennek, arra egyáta-
lában semmi szükség nincs. 

Ezeknél fogva pártolom a Tisza Kálmán indít
ványát, hozzá tévén, hogy ha bővebben felvilágo-
sittattam volna ezen, a ház asztalán fekvő iromány 
szükségessége felől,"akkor meglehet, hogy arra 
szavaztam volna, hogy elfogadjam azt a részletes 
tárgyalás alapjául. {Helyeslés a bal oldalon) 

Kurcz G y ö r g y : (Eláll!) Tartózkodni fogok, 
a ház kifáradt figyelmének tekintetbe vétele mel
lett, a hosszas fejtegetéstől ezen kérdésre nézve, s a 
mit különben tán hosszasabban mondtam volna el, 
igen rövidre fogom összevonni azon nézeteket, me-
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lyek engem a kérdésben forgó javaslat elfogadásá
ra határoztak. 

Ezek közt első helyet foglal az, hogy én olyan 
esodaszerü bogárral szemben, mint ez az állama
dósság, a melynek 20 év alatti fizetése mellett elég 
alkalmunk vol meggyőződni azon tulajdonságáról, 
hogy minél tovább s minél inkább fizetjük, annál 
inkább növekszik, már nyereségnek tartom azt is, 
hogy ha mi ma határt szabunk további növekedései
nek, s megállíthatjuk kártékony gyarapodásában, 
melyet az ország vagyonosodására — mindig növe
kedvén — gyakorolt. Másodszor, minthogy én 
ezen egyezmény által legdrágább nemzeti existen-
tiánkuak, nemzeti érdekeinknek biztositékát vélem 
előmozdíthatni; harmadszor, miután a lajtántuli né
peknek önkormányzati joguk megnyerésével saját 
szabadságunk biztositékát látom növekedni — mert 
én azok közé tartozom, kik azon elvet teljes meg
győződéstől határozottan vallják, miszerint saját 
szabadságunk csak akkor tekinthető tökéletesen 
biztosítottnak, ha körülünk minden nemzet szabad 
lesz —; végre, minthogy én az absolut hatalomhoz 
visszatérésnek lehetőségét ép azon mértékben lá
tom fogyni, melyben a népek emelkednek az ön
kormányzat jogalapján: ezen okoknál fogva arra 
határoztam magamat, hogy a tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslatot pártoljam. [Helyeslés. Szavazzunk! 
Zaj.) 

Nem akarok, noha feltettem magamban, bő
vebb refutatiójába ereszkedni a felhozott nézetek
nek ]{Zaj. Fölkiáltások: Halljuk!)az előttem máso
diknak szólott t. Pap Pál ur azon vélemény-nyi
latkozatát azonban szó nélkül nem hagy hatom,hogy 
ha titkos szavazás alá boesátnók ezen kérdést, bizo
nyosan a „nemesa-eknek lenne a tekintetben több
ségűk, értem: a nemmel szavazóknak. (Derültség.) 
Szabad legyen megjegyeznem, hogy minket, kik a 
haza jól megfontolt érdekében itt nyíltan, férfiasan 
kimondjuk resignatióval azon szavazatunkat, hogy 
mi igen is a terhesnek ismert államadósságokban 
részesüléshez akarunk járulni, bizonyosan nem más 
vezetett, mint hazánk iránti szeretet, és mi valamint 
nyíltan, ugy titkon is szeretjük a hazát. (Helyeslés 
jobbfelöl. Zaj.) 

Elnök {átengedi elnöki székéi Gajzágó Sala
monnak.) 

Madar'áSZ J ó z s e f (a szószékről) : T. képvi
selőház ! Magyarország, szeretett hazánk önálló 
államéletének és egyúttal nemzeti jóllétének meg
állapítása tekintetéből egyrészt, másrészt a tár
gyalás alatt levő miniszteri törvényjavaslatnak, 
önvéleményem szerint ezek kárhozatos megsem
misítésére vezető tartalma tekintetéből, midőn én 
is, követve a jobb oldal vezérszónokát, tisztán a 
méltányosság és a politika szempontjából fogom 
indokolni a ház asztalára letett indítványomat, 

megtámadni a miniszteri törvényjavaslatnak, va
lamint alapját és kiindulási pontját, ugy politiká
ját i s : engedjék meg, hogy hazámnak, az 1848-
diki szabadságharca alatt elhunyt egyik legjele
sebb költőjének, férfi korom sokkal fiatalabb 
barátjának, Petőfi Sándornak e lángszavaival 
nyissam meg indokolásomat: 

„A meddig a történet csillaga 
Éöpiti a multakba sugarát, 
A szem, saját kezünkben mindenütt 
Saját szivünkre czélozó gyükot lát. 
Ez öngyilkos kéz hányszor sujta ránk ! 
Isten csodája, hogy még áll hazánk." 

Midőn a mai politikai működésben önkezünk-
ben e saját szivünkre czélozó gyilkot látom, hogy
ha győz az ellenemi vélemény, legyen az hazánk 
szabadságának és nemzeti jóllétének azon eszköze, 
melyet az Isten csodája az én véleményem elle
nére oda fordítson, hogy hazánk önálló állami 
élete, melyért küzdtem, küzdök és küzdendek, az 
1848-ki törvények által biztosított önálló állami 
életébe térhessen vissza. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Követve a t. jobb oldal vezérszónokát, már 
én sem fogok, mint azt indítványom is mutatja, 
számokkal bíbelődni: mert meg vagyok győződve, 
hogy a méltányosság és a politika nem csak hazám
nak és nem csak nemzetemnek, de nemzetem koro
nájának s fejedelmi székének, sőt az örökös tartomá
nyoknak , ő felsége többi országai népeinek jólléte 
is a miniszteri törvényjavaslat elvetését követeli. 

Nem egy embernek, nem is egy nemzedék
nek, századokon keresztül az osztrák uralkodóház 
kormányférfiainak, majd alattomosan, majd nyíltan 
bevallott törekvése volt az, hogy Magyarországot 
rabbá és koldussá kell tenni; és ezen törekvésnek 
a külviszonyok kedvező vagy kedvezőtlen alaku
lásai szerint csak is utai, csak is eszközei változ
tak ; de a törekvés önmaga le hozzánkig, mind
eddig fel nem adatott soha. (Igaz! a nzélsö bal 
oldalról.) 

És ha észlelve hazám történelmét, átszenve
dem a hon vértanúival nemzetünk hányatott sor
sát, vigaszt ad fájó lelkemnek a tudat, hogy 
nemzetünket aszázados küzdelem között az önálló ál
lamiság megmentésében nem csak meg nem ingatta 
a szenvedés a jog és igazság győzelmének bizalmá
ban, de még a jelennek szenvedéseit sem fajult el az 
államiság mondott koczkáztatásával le hozzánkig 
megváltani. Azonban nem tagadhatom meg azon 
történelmi tényt, miszerint nemzetem jobbjainak 
lelkületében mély gyökeret vert azon gondolat, 
hogy Magyarország állami élete és nemzeti jólléte 
jogilag és tényleg biztosítva nem lesz mindaddig, 
mig a fonák kormányzati és végelszegényitési 
rendszer Ausztriának vég elgyengülését, hogy ne 
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mondjam vég pusztulását vonván maga után, az 
engedékenység perczei is be fognak következni. 

Nincs szándékomban feleleveniteni azon poli
tikai vitát, melyet két év óta folytatunk, és melynek 
következése lőn, hogy az önálló, ezelőtt önálló 
Magyarország beillesztetett az osztrák biroda
lomba. 

Azonban közvetve ezen tárgyalásnál is meg
támadom ezen politikát. És eleve kénytelen va
gyok nyilvánítani azt, miszerint ez volt alapczélzata 
az osztrák uralkodóház rabbá tételi kísérletének. 

Meglőn! Az 1867-ki XH-ik törvény czikkben 
felmutathatja a jelen kormány és az országgyűlés 
jelen többsége, a jelennek és az utókornak, fényes 
eredményként, fáradozásainak azon diadalát, hogy 
hazámnak az 1790, 1827 és 1848. törvények sze
rint kizárólag egyedül saját országgyűlése általi 
vér- és vagyonáról! rendelkezését átszolgáltatta 
más tartományokkali közös intézkedésnek. (Igaz! 
a szélső bal oldalon.) Felmutathatja e politikának 
még fényesebb eredménye gyanánt fáradozásának 
ama diadalát, hogy Magyarországnak minden 
királyi esküjével szentesitett, törvényeinkkel biz
tosított önálló államiságát beillesztette az osztrák 
birodalomba. 

Valóban fényes eredmény, dicsteljes ered
mény volna ez, uraim, hogy ha ez volna azon 
törekvés; melyet a mohácsi vész óta a hazánk 
minden jobbjai magoknak kitűztek, ha ez volna 
azon törekvés, melyet a bécsi és linczi békeköté
sek, és melyet az 1848-diki dicsteljes önvédelmi 
harcz megpecsételtek. 

De én, Isten és ember, nemzetem és a világ előtt 
ezen törekvést ellenkezőnek vallom nemzetem ez
redéves életével; ellenkezőnek vallom a mohácsi 
vész óta alkotmányunkért küzdött mártírok törek
vésével, érzületeivel; és ellenkezőnek vallom, mint 
már emlitém, hazánk önállását biztosított törvé
nyeinkkel. 

És a ki azt mondaná, hogy az 1867-ki 12-ik 
törvényczikk által hazám önállamiságából és an
nak biztositékaiból feladva nincs, az rajonghat ön 
agyrémeiben és azt követheti is és hiheti; de 
reménylem, csakis önmaga hiszi, mikép ő egye
dül van hivatva a haza megmentésére, (Ellenmon
dás a középen) de azt, hogy mikép értették eleink 
egész le hozzánkig az önálló államiság fentartá-
sát, azt aligha érti. 

Temetkezés ez, uraim, (Elénk ellenmondás az 
egész jobb oldalon^ helyeslés a szélső bal oldalon) az 
önálló állami életnek azon temetkezése, melyért 
pedig nemzetünk által szentekként imádtatnak, 
századokon keresztül ezen önállamiság fentartására 
az alkotmányos szabadságért elhullott e hazának 
minden gyermekei. 

Fénytelen eredmény, dicstelen diadal ez, 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vi. 

uraim ! midőn egy szokásaira, jellemére, termé
szetére ellenkező állam, habár fele részbeniséggel 
is, beolvasztatik egy másik államba. 

Visszaesés, uraim! reactio ! Nem én mondom, 
a jelen jobb oldal legjelesebb szónokainak egyike 
Somssich Pál t. képvisslőtársam is ezt mondja, 
1851-ben az angol forradalomról irt értekezésének 
145-ik lapján igy fejezvén ki magát : „E hon 
ezer év óta alkotmányos kormányzat mellett, mint 
önálló státus, saját nemzeti életet élt. Ezen alkot
mányos nemzeti érzet nem fogyott, de növekedett, 
s még tévedéseiben is roppant erőt fejtett ki. Kétel
kedik-e a legegyszerűbb magyar ember azon, hogy 
minden lépés, mely ezen százados állapotnak meg
döntésére irányoztatik, reactio ? Reactio a szó oly 
értelmében, minőben azt Gruizot veszi, s melyről 
azt mondja, hogy veszedelmes ellensége a forradal
mak után alkudni kezdő rendnek.ö 

Kérdem már most a t. kormányt és a t. 
ház többségét: azon önálló státus élete-e Magyar
országnak ez a jeleni, melyet élt? Önálló státus
élet-e azon soha nem ismert jelenlegi delegatiós, 
paritásos, közösügyi élet, az ezer évig itt élt stá
tusélet ellenében? (Derültség jobbról. Helyeslés 
balról.) Élte-e Magyarország valaha ezen paritásos, 
delegatiós státus életet ? 

Ha élte, akkor önök e törekvése nem reactio. 
De ha élte annak ellenkezőjét, élte azon önálló 
állami életet, melynek megvédésére a bécsi és lin
czi béke köttetett, melyért Bocskay és Bethlen 
küzdöttek, élte azon önálló állami életet, melynek 
megvédéseért vérzett maga a nemzet 1848-ban: 
akkor ezen jobb oldal legjelesebb szónoka mon
dotta ki, hogy az ezzel ellenkező paritásos, dele
gatiós törekvés reactio, és a forradalmak után 
alakulni szokott rend legveszedelmesebb ellensége. 

És miként igaz az, t. képviselők! hogy a 
következetesség még a külön pártbelieknél is ki
vívja előbb-utóbb az elismerést: ugy igaz az is, 
hogy az önmagunkkal ellenkezések mindig meg
büntetik magokat : mert ime, észlelvén a felől, 
miért lehet tehát az, hogy midőn az 1827-ki és 
1848-ki törvényekkel biztosított vér, vagyon és 
kereskedelem feletti kizárólagos országgyűlési 
rendelkezés átadatik más tartományokkal közös 
intézkedésnek, mégis fényes eredményről beszél
hessenek? ennek magyarázatát ismét Somssich 
Pál képviselőtársam idézett munkájában a 133-ik 
lapon leltem meg, midőn azt mondja: 

„A társadalomnak nagyszerű megrázkódta
tása alatt az emberek néha egy átalános, határtalan 
és botrányos ambitiónak lázába esnek. Elhitetik 
magokkal, hogy joguk és hatalmok van minden 
felett rendelkezni s inyök szerint változtatni a 
világot." 

Uraim! botrányos és határtalan ambitiónál 
16 
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valóban nem is nevezhetem egyébnek, föláldozni 
az 1827. és 1848-ki törvények által biztosított 
kizárólagos országgyűlési rendelkezési jogot és 
akkor fényes eredményről beszélni be a világba ! 
{Zaj. Helyeslés.) És csakis az magyarázhatja meg 
nekem , hogy azért merészkedtek beilleszteni 
az eddig önálló, független Magyarországot az 
osztrák birodalomba, mert elhitették magokkal, 
hogy joguk és hatalmok van minden felett ren
delkezni és inyök szerint változtatni a világot. 
(Zaj.) 

És ime, képviselők, itt állunk most az osztrák 
kormányférfiakiiak második, hazánkat koldussá 
tenni ezélozó kísérleténél. 

Tévedne, ki azt hinné, hogy midőn indítvá
nyommal határozott támadást intézek a kormány 
és a ház többségének politikája ellen, nem ismer
ném helyzetem nehézségét. 

Tudtam és tudom, hogy minden képviselő
házban a többség a hatalom; s legyen az, mit 
elrendelt, meggyőződése szerint áldásos, de legyen 
az bár meggyőződése ellenére, de mégis áldásta-
lau, reá szavasza, hogy ez a hazát áldással áraszt
ja el. 

Még inkább tudom, hogy a többségből alakult 
parlamenti kormánynak annál inkább önmaga 
iránti kötelessége elhitetni a világgal azt, hogy a 
nemzet boldogságára általa választott eszközök egy
úttal oly eszközök, amelyek szintén a boldogságot 
segitik elő, ha mindjárt azon boldogság elérése 
végett választott eszközök alatt a nép lelke sírna 
is a nyomasztó teher miatt fájdalmában. 

Tudva mindezeket, midőn egyedül önkeb-
lem sugalta indítványomra nézve még e házban 
csekély számú elvrokonaim részéró'Ii támogatást is 
csak ugy remélhettem, meg lehetnek minden
esetbe győződve a t. képviselők arról, mikép szi
vemben mélyen meg kellett győződve lennem 
ügyem igazságáról, és meggyőződve még arról is, 
mikép ez ügyben az 1848-ki törvények helyre
állítására nézve e képviselőház ellenében is nem
zetem nagy összege által gyámolittatom. 

Es előadva most e véleményemet, mielőtt azt 
indokolnám, kénytelen vagyok áttérni némely t. 
képviselők által előadott vélelmekre, melyek részint 
önindokolásomat támadják, részint pedig, vélelmem
ként, a miniszteri törvényjavaslatot nem helyesen 
indokolják. 

T. Kemény Gábor képviselő ur az első, ki 
szíves volt engem figyelmeztetni, hogy indítvá
nyom nem lehet egyéb népszerüséghajhászat-
ná l , de vélelmemet tűri a ház és nevetéssel 
fogadta, s azt is mondja, miként az. hogy én az 
államadósságokhoz e szót „osztrák" is hozzá tevém, 
ez csak szójáték lehet. Én azt hiszem, hogy t. 

képviselőtársam ebbeli mondataira nem felelhetek 
mást, mint azt, hogy viszont én is azt hiszem, 
hogy fentebbi mondatait csak szójátékképen kí
vánta használni: mert nem teszem fel egyetlen
egy parlamentről is, hogy a haza ily nevezetes 
kérdésében ugy volna meggyőződve, hogy a ki 
a többség ellenében indítványt ad be, éspedig ha az 
bár minél inkább kisebbségben marad, azt a háznak 
csak tűrni lehet és nevetéssel fogadni; sőt azt 
hiszem, annál inkább követeli a ház méltósága 
és jogérzete a megfontolást: mert a ki tűr, az jogot 
nem ismer, a képviselőház pedig bizonyára minden 
képviselő jogául tekinti azt, a mit én tettem. 

És én nem is kívánom meggyőzni a tisztelt 
képviselő urat ön magam a felől, vajon helyes-e 
azon szó: osztrák, és helyes-e az én véleményem. 
Meg fogja nekem engedni Pest Lipótvárosa érdemes 
képviseló'jeb. Kemény Zsigmond, hogy —igaz, ré
g e n — 1848-ban általa szabatosan, röviden és igen 
jelesen előadott e négy kis tételkéjével remény
lem meggyőzhetni b. Kemény Gábor urat, mert 
a jobb oldal mostani véleményét kifejező lapjának 
főszerkeztője teljesen képviselé akkor azt, a mit 
én most óhajtok. (Halljuk! Halljuk!) 

B. Kemény Zsigmond, Pest Lipótvárosa álta
lam igen tisztelt képviselője 1848-ban a „Pesti 
Hirlap"-ban az osztrák államadósság elvállalása 
ellen következőleg irt : „Hogyan vállalhatná el 
Magyarország az ausztriai (tehát osztrák) státus
adósságok bármely csekély részét? A magyar tör
vényhozás megbízásából történt-e ezen adósságok 
felvétele? (Tetszés.) Vagy magyarországi beruhá
zásokra fordittatnak-e azon adósságok? (Balról 

i élénken nyilvánuló tetszés) Avagy talán azért kelle-
; ne nyakunkba venni az elviselhetlen terhet, mert 

bizonyos financierek istentelen pénzügyi operatiók 
I által (Nayy tetszésabal oldnhn, taps, átaldnos derült-
> ség) túlterhelték az örökös tartományokat ?" (Tet-
| szés • az átalános derültség tartósabb.) 

Ezek után én b. Kemény Gábor képviselő 
; társamat egyébbel nem kivánom meggyőzni. 
i Azonban, ha az általam igen t. képviselőtár-
i sunk, a kinek majd 20 év előtti iratára most hivat-
. koztam, s mire nézve enmagam is megismerem, 

hogy ő ezt azon indokból, mert a politikát az exi-
gentiák tudományának tartja , meg is támadhatja, 
mert majd netalán lapjában, mint remélem, az 
azelőtti állításai ellenében érveket kívánna felhozni: 
engedje meg azon reményemet, legalább itt e he
lyen, kifejeznem, hogy én jól tudom, hogy az or
szágok nagy nevezetes lapjai, miként Angolhon
ban a „Times* is, nevezetesen változnak, a közvé
lemény változása szerint; engedje ismételve kife
jezhetnem azon meggyőződésemet, hogy, nem mon
dom egy pár hó, de egy pár év múlva 8 is e sze
rint azon elvek mellett fog ismét állást foglalni, 



CLXXX1X. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deez. 14. 1867.) ] 23 

melyek mellett ma én harczolok. (Atalános de
rültség.) 

A második érdemes szónok a jobb oldalon, 
Kautz Gyula Győr városa t. képviselője, bocsássa 
meg nekem, hogy szabatos és jeles előadása iránt, 
de melyet én, engedje meg, mind culturai, mind 
közgazdasági tekintetben a sophismák tömegének 
vagyok kénytelen tekinteni, néhány észrevételemet 
előadhassam. 

Azt monda a t. képviselő á r : azállamadóssá-
gokban azért is kell részesülni, mert Magyarország 
területi épsége is megmentetett azon adósságok 
által. No már engedje meg nekem t. képviselő úr, én 
is ismerem az 1848-dik év előtt történt osztrák ál
lamadósságok tömegét. Lehet, hogy egy rész van 
abban, mely Magyarország területi épségére is 
fordíttatott; de itt nem kell hivatkoznom, ugy hi
szem, másra, mint Komárom városának igen tisz
telt képviselője Ghyczy Kálmán t. barátom — ha 
szabad ugy mondanom — előadására, miként azo
kat Magyarország, ugy hiszem, bőven visszaszol
gáltatta. És ha szabad hozzá valamit tennem, 
legyen szabad emlékeztetnem Mária Terézia korá
ra, a mikor, ugy hiszem, Magyarországra mind 
azt, a mit le hozzánkig állami területünk fentartá-
sára tettek, ha tettek, százszorosan visszaszolgál
tatta : mert az nem puszta állítás, hogy az alkot
mányos önálló életében erős; és igy küzdött Ma
gyarország, nem csak Magyarországot, de az oszt
rák örökös tartományokat is majdnem egész Eu
rópának fegyveres hatalma ellen biztosította. S en
gedje meg nekem, hogy hivatkozzam most már az 
1848 óta keletkezett irtózatos majdnem elviselhetlen 
terhek tömegére, a melyet ép ugy hazánk-, mint az 
örökös tartományokra nézve sajnálatosnak, nem
zetellenesnek, s országunk területi épsége fentar-
tása elleninek, alkotmánya megtámadása s meg
semmisítése tekintetében felhasználtnak, ez úttal 
felhozni el nem mulaszthatok. 

Monda továbbá, hogy a nemzet lovagiassága 
követeli, hogy igéretét teljesítse. Szabad legyen 
ide vonatkozva minden e részbeli állításokat, még 
önmagának az általa is felette tisztelt jobb oldal ve
zérszónokának mai állítását is az 1861-iki feliratra, 
s az 1867-ki 12. törvényczikkre visszavezetnem. 
Méltóztassanak megnézni az 18 61-iki feliratot, 
van-e ott szó e szóról „államadósság<É ? 1861-ben 
még szó sem volt e szóról, ott szó van a terhek 
elvállalásának egy részéről. (Derültség a jobb olda
lon.) Rá fogok jönni, uraim, a terhek elvállalására 
i s ; ennek megérintésével most csak azt constatá-
lom, hogy ez igy van , a mint én mondom, s a 
mit önök összes szavaik s véleményeik által szóról 
szóra meg nem birnak czáfolni mindaddig, a míg 
állitásom ellenkezőjét bebizonyítani nem képesek. 

Az 1867. 12. törvény czikkben s az 1865-iki 

| feliratban van igenis igéret, de feltételekhez kötött 
igéret, s erre nézve később fogom nyilvánítani vé
leményemet; de csak annyit már is jelezhetek 
mint tényt, hogy jelen álláspontom csak is az Ígé
rethez kötött feltételeknek következetes fentartá-
sara vonatkozik. 

És most azok ellenében, a mik itt elmon
dattak, hogy minő nagy jótéteményben fog része
sülni az ország, mind szellemi, mind anyagi tekin
tetben, ha Ausztria kimentetik veszélyébői. az én 
nézetem szerint t. képviselőtársam Kautz Gyula 
önmaga szétfoszlatta mind az ily illusiókat, midőn 
azt monda : mentsük meg szövetségestinket a vég 
pusztulástól. 

Én ugy hiszem, ez ellen nem lehet indokolni 
azt, hogy ha volna is valaki, a ki nem akarna ő fel
sége örökös tartományai népeinek terhén segiteni, 
mert az én sem vagyok, ha volna is valaki, akkor 
is azt mondhatná: Hát hiszen a ki vég pusztulásban 
van, miként menthetem meg a nyomortól, mikor én 
magam is azon nyomorban szenvedek ? s miként 
menthetem meg, miután a központi bizottság elő
adója maga is azt mondja, hogy a kiegyezkedett 
felek együtt sem képesek elviselni a terheket, s csak 
is arra alapitja, hogy egyik és másik fél könnyeb
ben tűri, (Derültség a bed oldalon. Halljuk!') el nem 
képzelhetem. 

Ezek után szabad legyen Pulszky képviselő
társam mondataira térnem át. Annyival inkább 
meg fogja nekem engedni a tisztelt képviselőház 
azon bókot, mivel fiatalabb korunkban együtt ész
leltük s érleltük hazánk szeretetét, s ha utaink, 
kiindulási pontjaink eltérnek is most, és igy egy
más ellenében kell küzdenünk, hazánk képvise
lőházának teremében, megengedvén azt, hogy ő is 
hazánk boldogitását tűzvén czélul, midőn vélemé
nyét mégis megtámadom, hogy én is ugyanazon 
állapotra vágyom, hogy hazám és nemzetem bol
dog legyen. 

Azt monda, egy szóvirággal élve — és legyen 
szabad nekem ezt ellene forditnom, azért is, mert 
azt hiszem, hogy javamra üt ki — azt monda, hogy 
az árviz ellen, midőn az már közelünkben van, 
nem ekkor kell csatornákról gondoskodni. Igaza 
van! mert ekkor •— gátakról kell gondoskodni, s 
e gátakat szabják meg a magyar nemzet jóllétét 
megsemmisitni törekvő árviz ellen az 1723, 1790, 
1827, 1848-iki törvények. Csináltak volna önök, 
képviselők, s ön, tisztelt képviselő úr, a gátakat az 
árviz előtt, s nem kellett volna megnyitni, hanem 
erősbiteni, mert az árvizén, melyet csatornákon 
lebocsátani nem lehet, most már csakugyan segi
teni önök sem fognak. 

És ezek után azon állítást, hogy 1848-ban e 
Magyarország szabad népe nem más szabad nép
pel egyezkedett, később összevont eszmékben ad-

16* 
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ván elő, engedjék meg átmennem azon tételekre, a 
melyeket Cobden a nagybékebarát mondott. He
lyeslem mindazokat; de én azt hiszem, hogy téved 
azon vélelem, hogy jaj volna a népeknek, ha az 
absolutismus jól tudna gazdálkodni: mert ha az 
absolutismus nem emésztené fel a népeknek va
gyonát, az absolutismus nem lehetne uralom ; mert 
a népek alkotmányos jóllétét szellemi és anyagi 
jóllét hozza meg, a szellemi kivívja az anyagit, 
de viszont az anyagi jóllét előbb-utóbb következ
teti, követeli azt, és ki is vivja, hogy az anyagi 
érdekek az absolutismus által el ne pazaroltassanak. 

Azt monda tisztelt barátom: azt kérdek, hol 
itt a szabadság ? Valószínűleg én is kérdem, mert 
megismerem, hogy véralkatom tüzesebb sokszor, 
(Derültség. Felkiáltások: Igaz!) mintsem hogy fel-
lelkesültebb indulatomon — melyet önök kegyes 
engedékenysége szerint is roszra fordítani nem kí
vánok — sokszor nem birok uralkodni: engedje 
meg tehát a tisztelt képviselő úr, hogy felhozott 
állításait visszautasítsam ellenkezőre, s azon mon
datára: ott van a szabadság, a hol a nép választja 
képviselőit, a hol egyedül a képviselőház intézi el 
a magyar haza ügyeit ; ezt feleljem : itt nincs az a 
szabadság, a hol egyedül Magyarország ország
gyűlése intézi el Magyarország ügyeit, mert az 
1827-iki és 1848-ki törvények ellenére több, az 
államiság biztosítékai, delegatiók által intéztetnek 
el, nem az országgyűlés által. Tehát nincs meg az 
a szabadság, melyet a nép képviselői választása 
által minden alkotmányos országban gyakorol. 
(Ellenmondás jobbról, helyeslés balról) 

Ott van a szabadság, monda továbbá, a hol 
a vélemény szabadon nyilvánulhat. Tökéletesen he
lyeslem ezen elvet, de itt nincs e szabadság! Nincs 
itt, a hol a tettlegesség terére kilépés nélkül Eger 
és Abony városok nem nyilatkozhatnak ugy, mint 
nyilatkoznának szívok szerint. (A szélső bal oldalon: 
Igaz!) Tehát itt nincs meg a véleménynek szaba
don nyilvánithatása. 

Ott van a szabadság, monda tovább^ a hol a 
municipiumok szabadon működhetnek. És én azt 
mondom, itt nincs meg e szabadság: mert a mu
nicipiumok, ime ott van Hevesmegye példája, még 
a törvény korlátai közt sem intézkedhetnek. Itt 
nincs az a szabadság, mely szerint az 1848-ki tör
vények ótalma alatt a municipiumok intézkedhet
nének: mert a 48-diki törvények által teljesen 
kárhoztatott és egyedül csak a parlamentáris kor
mány által gyakorolható végrehajtási hatalom 
törvényen kívül a királyi teljhatalomnak adaték 
át Hevesre nézve. 

Azt mondja tovább, ott van a szabadság, a 
hol mindenki törvényes birája által Ítéltethetik 
csak el. Itt nincs ez a szabadság: mert van — ha 
egyetlen egy is, de van egyetlen egy — ott van 

Kossuth Lajos (Balfelöl éljenzés), ki törvényes 
birái elé nem hivatva, a belügyminiszter rendelete 
által szándékoltatott notóriussájeleztetni, a nélkül, 
hogy törvényes birái elé állittassék. (Balról föl-
kiáltások: Igaz! Ugy van! Jobbról ellenmondás.) 
Elfogadom azonban Pulszky képviselőtársam 
utolsó tételének egyik részét: és ez a szabadság 
biztositéka, hogy ott van a szabadság, hol ezt a 
nemzet jelleme biztosítja. Elfogadom ez állítását, 
mert az alkotmányosság biztositéka fölfogásom 
szerint is nem a rendes és nagy hadsereg. Nézzék 
önök Amerikát, a szabadságnak tengerentúli ha
záját, nézzék Éj szak-Amerika Egyesültállamai sza-
badságkonának példáját! Washingtonra hivatko
zom, azon hadseregre, melyet Washington vezé
relt. Azon hadsereg a kivívott szabadságharez 
után arra akarta kényszeríteni önmagát Washing
tont, és csak is férfias, magas jelleme volt az, a 
mely nem engedvén hadserege által fejére tenni a 
koronát, biztositá ama nagy nemzetnek jelenét és 
jövőjét. 

Ezt elfogadva, bocsásson meg a tisztelt képvi
selő úr, hogy mellőzzem azon tételét, mikor hivat
kozott arra, hogy "az alkotmány biztositékát a fe
jedelmek ígéretei is képezik. Én nem kivánuk 
egyes fejedelemre hivatkozni (Ajohb oldalon derült
ség), tanácsosabbnak tartom átalánosságban mon
dani azt, hogy a fejedelmek ígérete nem biztosité-

alkotmányos szabadságnak. Kötelességem 
állítani ezt: mert az egész világ történelme és ön 
hazánk szomorú tapasztalatai is ezt bizonyítják. 
Nézzék önök, csak felmutatom, nem mondandóm 
el, (Felmutat egy összeirt papirivtt) de felmutatom, 
mert ez kivonata hazám nevezetesb történetének a 
mohácsi vésztől. Tehát mondom, hogy 1526-tól 
egész 1790-ig nem volt egyetlen egy fejedelem 
se, a ki — lehet, hogy ezt az osztrák kormányférfiak 
okozták, — igéretét alkotmányunk fentartására néz
ve beválta. Hivatkozom e részben önmagára a jobb
oldal igen tisztelt vezérszónokára, önmaga mon
dotta ma, egyetlen egy országgyűlés sincs 1790-ig, 
mely azon ne kezdette volna működését, hogy a 
törvény megsértetett. 

Én nem vádolom a fejedelmet; de a körülmé
nyek és a kormányzó férfiak működései a vádak, 
és ugy a történelem, mint a mi ön tapasztalataink 
azt bizonyítják, hogy a fejedelem ígérete nem biz
tositéka a nemzeti hatalom- és az alkotmányos sza
badságnak. 

Elfogadom biztosítéknak a nemzetek jellemét, 
elfogadom. Azonban bocsássanak meg önök nekem, 
midőn a nemzetnek értelmesitésére aligha fillére
ket rakhatnak csak le — pedig a nemzetnek értel-
mesitése nélkül a nép önmaga, én is ezt mondom, 
nem értheti, mi az alkotmányosság, és azt sem 
értheti meg, miképen kell megvédeni az alkot-
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mányt — és mellé még az ország anyagi jólléte 
megsemmisülésének azon örvénye felé tereltetik, 
mely most készülőben van : ekkor nem lehet hivat
kozniuk, hogy a nemzeti jellem az alkotmányos 
szabadságot biztosithatná. Én hivatkozom önökre, 
hogy hazám ezen mostani alkotmányos szabad
sága, a melyet önök most inaugurálni akarnak, 
határozzák el önmagok, vajon ez is a nemzet jel
leme által biztositható-e ? 

Szabad legyen mindezek után tisztelt minisz
terelnök úr tegnap előadott néhány észrevételeire 
ellenészrevételeimet megtennem. 

Azt volt ó' szives mondani: „miután a „Ma
gyar Ujságíc-ot, annak jogi alapját és érveit tekintve 
erkölcsileg szegénynek tar tom;" tehát főleg a „Ma
gyar Ujság"-ot és annak szélső bal oldali politiká
ját roszalja. Bocsásson meg a t. miniszterelnök ur, 
hogy én, a ki szintén azon jogi alapon óhajtok 'ál
lani, t. i. a personál unió mellett, az önálló Ma
gyarország jogalapján, a melyet nekünk 1723-tól 
fogva 1848-ig legtöbb törvényeink biztositottak, 
megfogja engedni nekem a t. miniszterelnök ur, ha 
— nem mondom, hogy 65-ben — még 65-iki beszé
dében is találni nyomát — de egész határozottan ál
lítom, hogy ő, önmaga a miniszterelnök ur is e jog
alapon állt 1861-ben, és ezen állt az egész ország
gyűlés. Tehát ha ez erkölcsi szegénység, akkor 
bocsássanak meg nekünk, ha mi ugyanazon ala
pon állunk, melyen a „Magyar Újság ;Cí és ha ez 
mégis erkölcsi szegénység, akkor ne vessék sze
münkre azt, a mit önök magok is követtek. Ha pe
dig azon törvények által biztosított országos önál-
lásunk a 67-iki 12-ik törvényczikk szerint nincs 
meg többé, miként ezt mi vélelmezzük, alkotmá
nyosan küzdünk ellenében, miniszterelnök ur pe
dig küzd mellettök: ha e küzdelem, uraim, lelki 
gazdagság, nem irigyeljük ezt a t. miniszterelnök 
úrtól. 

Monda a t. miniszterelnök ur, hogy a reactió 
felülteti a „Magyar Újság" érdemes szerkesztőjét. 
En óhajtom, hogy fel ne ültesse; de viszont meg 
vagyok ugyan győződve a t. miniszter elnök úrról, 
hogy hazámat bizonyára boldogítani óhajtja, engem 
azonban, bocsássanak meg önök; ha tegnapi nyilat
kozatai, habár osztozom abban, hogy ő azokat va
lóknak véli, engem nem nyugtathatnak meg: nem 
azért, mert hiszen 48-ban is, nem fogja senki tagad
hatni, a haza mártírjának Batthyány Lajosnak jó
akaratáról is meg voltunk győződve, s mégis ő sem 
tudta, hogy van-e reactió, és mégis 6' ellenében fel 
lett az hazánk alkotmányos szabadsága ellen hasz
nálva. És engedjék meg önök őszinte óhajtásom 
kimondását : adja a mindenható, hogy ezen mi
nisztériumot és a t. miniszter urat ép oly kevéssé 
ültesse fel a reactió, mint én osztozom azonmeggyo- ! 

zödésben, hogy a „Magyar Újság" szerkesztőjet 
nem fogja az felültetni. (Helyeslés a szélső halon.) 

Meg fog nekem még bocsátani a tisztelt mi
niszterelnök ur, hogy felfogjam Amerikára hivat
kozását : és fel azért, mert noha én a pénzügy rész
letes tárgyalásába beleavatkozni nem fogok, de 
azon okot, melyet Amerikára nézve hozott fel, kö
telességemnek tartom megtámadni. Kötelességem
nek tartom pedig megtámadni először azon téte
lét, mintha a nagy és szabad Amerikának egye
sülete és kormánya leigázta volna a déli államo
kat. (Zaj. Ellenmondás.') Ura im! meglehet, hogy 
roszul olvastam kinyomott szavait a tisztelt mi
niszterelnök urnák és roszul jegyeztem fel, de így 
jegyeztem föl, és így nyomatott k i : hogy foly
tonosan kényszeríti Amerikának déli részét, hogy 
azon költséget fizesse, melylyel leigáztatott. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Legyőzte! 

Madarász József: Elfogadom e helyreiga
zítást ; és óhajtottam is ezt: mert azt hiszem, hogy 
hazánk és hazám kormányának oly virágzó cultur-
áílamnak, mint a minő az amerikai egyesült állam, 
ilyen mind alkotmány tekintetében, mind állami és 
egyéni szabadságban tökéletes állam, és annak 
kormánya ellenében ily szót soha sem kell hasz
nálni ; elfogadom tehát, hogy legyőzetett; de 
nem fogadom el, hogy leigáztatását elfogadhatnám. 
(Derültség, kaczaj.) Uraim, ne nevessék azt, hogy 
elfogadom a helyreigazítást, mert oly nagy állam 
ellenében használni e szót, az se Magyarországnak, 
se kormányának tekintélyére vagy befolyására 
nem fogna javunkra szolgálni: (Helyeslés a balon) 
és ime, ezért fogadom el, hogy legyőzetett. 

De nem fogadom el az okoskodást, melyet a 
miniszter ur abból önhazámra nézve levont. Mert 
azt állitom, nem ismeri Amerikának helyzetét, nem 
Európa polgárisulásának követelményeit, ki azon 
helyzetet ne tudná, mikép a dél épen azért támadt 
fel az összes éjszaki, az összes állami kormányzat 
ellenében, mert a kormány a létezett törvényeket 
akarta fentartani, a dél pedig, a mint Pulszky Fe-
rencz képviselőtársam bizonyosan fogja tudni, 
feltámadt Európa némely hatalmainak is közbe
jötte, sőt insinuatiója folytán, mely utóbb a mexi
kói ügyekbe való beavatkozást is okozta. A déli 
államok, uraim, tehát a törvények ellen támadtak 
fel, s midőn Észak-Amerika ezt megtörni köteles 
volt, meg akarta törni egyúttal azon európai hatal
maknak az önkényszerü absolutismusra, a szabad
ságot elölő imperialismusra irányzott kárhozatos 
törekvéseit. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Szabad legyen ezek után átmennem Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam némi állítására. 

Azt mondja ő, politikai okok azok, melyek őt 
a törvényjavaslat elfogadására késztetik. Kijelent-
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vén, hogy később egy csomagban válaszolandok 
politikai észrevételeire, átmegyek első okára : 
hogy a pragmatica sanctio czélja eléressék, mert 
hiszi, hogy nincs senki, ki azt felbontani akarná, 
mert az alapszerződés. Nincs itt szó felbontási aka
ratról ; arra azonban, hogy ez minő alapszerződés, 
meg kell jegyeznem, hogy én már a közösügyi vita 
folyama alatt legbensőbb meggyőződésem szerint 
kifejtem, hogy abban tisztán csak Magyarország 
régibb törvényeinek biztosításáról és az örökösü-
letnek módozatáról van szó. 

í gy értelmezvén e törvényt, egyszersmind 
kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy nincs oly 
törvény, melyet egy országnak képviselőháza fe
jedelmével együtt közösen, ugy mint a törvény 
rendeli, meg ne változtathatna, ha nemzet és fejede
lem akarják, és jóllétök azt követeli. 

Második oka., azt mondja, a pénzhatalom: mert 
az ezreket sért, és ezrek szövetkeznének ellenünk, 
és felhozza erre Belgium és Holland példáját. E 
tekintetben szabad legyen itt felelnem azon képvise
lők okaira, kik Angliát és Francziaországot felhoz
ták. Csodálom, hogy Belgium és Holland példáját 
felhozzák. Hiszen e példák ép ellenükben és mel
lettem szólanak: hiszen Belgium elszakadt az or
szágtól, a mely államnak tagja volt és azért önál
lóságáért bizonyára fizethetett. Nálunk azonban el
lenkező az eset: itt Magyarország jogilag nem volt 
tagja azon államnak, a melybe most beillesztették ; 
és most már azért, hogy most beillesztették, még 
elviselhetlen terheket is viseljen ? Azért, uraim, Bel
gium példájára nekem igen, de önöknek hivatkoz
ni nem lehet. 

Angliát és Francziaországot hagyják ki önök 
hivatkozásaikból: mert Anglia- s Francziaország-
ban bekövetkezett az önállamiságnak mind gazda
ság, mint ipar tekintetében felvirágzása is. 

Hogy Anglia oly nagygyá, vagyonossá lett, azt 
nem tagadhatják meg önök, ez Cromwel műve; 
(Jobbftlbí egyt hang; Nem egy ember müve, egy 
nemzeté!) s a ki még Francziaországnak a pénz ha
talmánál fogva Mexikóba történt beavatkozására hi
vatkozik . . . Valóban, uraim, majdnem lehetetlen el
képzelnem, hogy mikép lehet ilyet felhozni, a mi 
ép az ellenkező következtetést vonta maga után, 
mert a pénzhatalom miatt beavatkozás más nem
zetnek leigáztatására Európaszerte vallott kudarcz-
czal volt kénytelen Európa államai egyik legne
vezetesebb katonai hatalma visszalépni. (A szélső ba
lon helyeslés.) 

Ezután igen t. Deák Ferencz képviselő ur 
csak is azon nyilatkozatára vagyok bátor előadni 
véleményemet, a melyben ő előhozta, hogy 1865-
ben a szerint választattak meg a képeiselők, a mint 
1861-ben nyilatkoztak, és hogy 1861-ben az ál

lamadósságok ellenében egyetlen egy szó nem emel
kedett. 

Elfogadom a feltételt, hogy a 1861-iki felirat 
következtében választattak m e g ; de tagadom kö
vetkeztetését, hogy ezen 18 61-ki felirat életet nyert 
a képviselőházban ; és elfogadom azt, hogy 1861-ben 
egyetlen egy szó nem emelkedett az ellen, hogy 
hazánk önálló állami függetlenségének feltétele 
mellett kész, mint szabad nemzet szabad nemzet
tel egyesülni; de állitom, hogy 1865-ben ott van
nak módositványaink, a melyekben az államadós
ságok elfogadása ellenében már akkor nyilatkoz
tunk. 

Hivatkozom a képviselőháznak akkori több 
izbeni naplójára, midőn ón, a hányszor alkalmam 
volt, én s elvtársaim közöl mindenkor felszólaltunk 
az államadósságbani részvét ellen; és hivatkozom 
e háznak igen tisztelt érdemes tagjaira, akik fel
szólalva nyilatkoztak és közbeszóltak. Ki az, ki 
elfogadta azt? tessék elolvasni a naplót. És miu
tán én a múltban is, mint most, az államadósságok, 
az osztrák államadósságok elfogadása ellen követ
kezetesen és folytonosan nyilatkoztam; miután ez 
osztrák államadósságok eddigelé átalábane házban 
tárgyalva nem voltak : most imé,, képviselők, reájö
vök arra, hogy nem okadatlan nemfizetési visz-
keteg az, mely engem attól visszatart, attól, hogy 
az osztrák államadósságból bármit vállaljak; de 
visszatart tőle mind az 1861-iki feliratban ki
fejezetteknek, mind az 1867. 12. törvényczikk 
feltételeinek következetes teljesítésének kivánalma. 

En, tisztelt ház, mikép mindenkor, ugy most 
is nyilvánítom azt, hogy én azon feltételek alatt, 
melyek az 1861-iki feliratban mondvák, sőt még 
az 1867-iki 12-ik törvényczikk föltételeinek meg
tartása mellett is, a mit a nemzet elbir, mint sza
bad nemzet szabad nemzettel egyezkedésre lépek. 
Hajlandónak nyilatkoztam mindig, és most is haj
landónak nyilatkozom, hogy tekintve nem csak ha
zám népének nyomorú helyzetét, de tekintve a kor 
követelésének igenjééit is, akkor, a midőn itt is a 
teljes alkotmányosság, a mit most mem látok, és 
ott is, ő felsége többi országaiban a történeti jo
gokon alapult teljes alkotmányosság valóvá lesz, 
kész vagyok mint szabad nemzet szabad nemzettel 
egyezkedni; és mivel őseinktől öröklött önálló ál
lami életünk nekem is oly drága kincs, hogy nincs 
oly anyagi áldozat, melyet még megbírni képes e 
nemzet, hogy azt megadni ne volnék hajlandó: 
egyszer mindenkorra, eddigi elveink szerint követ
kezetesen csak is segélyezés utján, de hajlandó 
vagyok azt megadni. De ezen feltételek teljesítése 
nélkül részemről nemzetem elleni bűnnek tartanám 
bármit ajánlani. : ; 

Felhozzák ellene és ma is felhozta a jobb oldal 
érdemes vezérszónoka, hogy igen, de az örökös 
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tartományok is alkotmánynyal ajándékoztattak 
meg, ezért kell Magyarország állami /ogaiból is 
föladni bizonyos részt. Megtámadom ezen tételt, 
s azt hiszem, e tan megállhatóságát egyetlenegy 
állambölcs sem fogja bebizonyítani, és nem azért, 
mert oly országokban, melyek hivatvák szokásaik, 
természetűk, jellemök és nemzetiségök által egy 
nagy államiságban alakulni, ott igenis van annak 
helye, de Magyarországban, a hol természetűk-, 
szokásaik-, jellemökre nézve nem csak ellentétes, de 
sokszor ellenkező érdekeik is vannak, az ily orszá
gok összekötése és conjugatiója, de subjugatiója 
volna oly egyesítés, mely az e^yik fél függetlensé
gét csak azért tartaná feláldozandónak és azért 
venné el, hogy azt itt is, ott is a katonai teljhata
lomnak adván át, a túlsúlyt se az egyik, se a 
másik állam nem gyakorolhatná, de gyakorolná 
igen is az egyik állam katonai hatalmával a másik 
felett, és mindkét állam katonai teljhatalmával 
mindkét állam felett, a katonai teljhatalommal fel
ruházott korlátlan fejedelmi hatalom. 

Nem is volna ez tanácsos Magyarországra: mert 
ha Magyarországnak nem volnának is meg három 
százados tapasztalatai, ha nem tudná is azt, hogy 
diplomatiai jogainak elvesztése egy oly politikai 
degradatió, a mely kizárja őt Európa népcsaládai 
közt őt megillető helyéről: azt minden esetre tudná, 
hogy elzárja őt minden, függetlenségét megillető 
azon lehetségtó'l, miként önjavára és tetszése sze
rint rendelkezzék; azt tudná, hogy ez által feledné 
azon, a társadalmakra ellenállhatlanul ható bel erőt, 
a mely minden életképes nemzetet önállamiságára 
utal; nem venné számba a haderőnek következetes 
igényeit és az ellenállhatlan európai polgárosulást. 

Az osztrák, államadósság, t. ház, oly óriási te
her, melyet, mint említem, a központi bizottság elő
adója szerint, Magyarország és az örökös tartomá
nyok együtt sem bírhatnak el. 

Én, uraim, azt vártam volna, hogy a midőn az 
osztrák császár örökös tartományaitalkotmánynyal 
ajándékozta meg, azon országuk alkotmányos kép
viselete akkor, midőn először összejött, számba véve 
azt, hogy ezen terkek óriásiak, hogy sem őfelsége 
örökös tartományainak népei, és még ha Magyar
ország népei hozzájárulnak is együtt sem képesek 
elviselni, vártam volna, hogy az örökös tarto
mányok azon első alkotmányos képviselőháza 
mondotta volna ki azt, miként az absolut kor
mány alatt 8 felsége többi országainak népeire 
fölvett teherért a kötelezettséget el nem vállalja. 

De ha ez nem történt, az-e a következés, hogy 
ezen országgyűlés most elvállalja azon teher bár
mely részét, azon teherét, a melyről tudja, határo
zottan tudja, hogy deficitek nélkül azt nem képes 
fedezni ? 

Az-e kötelessége ez országgyűlésnek, hogy 

Magyarországnak nem csak lovagiaesága, de becsü
lete is koezkáztassók és compromittáltassék ? És 
koczkáztatnék az, uraim, mert a fizetési képtelenség 
előbb-utóbb oda fogja vinni, ha nem a jelen, de 
az utókort, hogy követni fogja a mostani bal oldal 
által ajánlott módot, hihetően a tőke leszállításá
val inkább, semhogy a népnek véres verejtékkel 
szerzett vagyona örökre odaveszszen. 

Tisztelt képviselőtársam Trefort Ágoston.. . 
(Zaj: Haljuk!) 

E l n ö k : Tisztelt képviselőház ! Minthogy a 
képviselőház figyelme nagyon igénybe vétetik, 
de különben szónok ur is óhajtja, 10 perezre az 
ülést felfüggesztem. (Helyeslés.) 

Madarász JÓZSef (tizpereznyi szünet múlva) : 
Tisztelt képviselőház ! Trefort képviselőtársam... 

Trefort Ágoston: Itt vagyok! 
Madarász József: Nagyon örvendek rajta. 

— A múlt ülések egyikén igen helyesen jegyezte 
meg azt, hogy dolgozzunk s ne ábrándozzunk. 
Azt hiszem, uraim, hozzá tehetem Kautz Gyula 
képviselőtársam mondásaként: hogy dolgozzunk 
s legyünk takarékosak. S azt is hiszem, miszerint 
e mondat nem csak a népet, de mindnyájunkat, s 
minket képviselőket is egyaránt kötelez. 

Ismerem, uraim, Magyaroszágnak hangyaszor
galmú népét, mondhatom, ismerem. Átutaztam Né
methont s át még Amerikát is, azt a nagyot, a hol 
pedig ahenyeség bűn s a munka becsület, s me
rem mondani, hogy viszonyítva a legmunkásabb 
népekkel hazánk népét hangyaszorgalmú népnek 
ismerem, a mely dolgozik, izzad, tűr és szenved, s 
nem mondom milliók kivételével, a mely jóllétet 
élvezhet, de állítom, hogy a nagy 10—12 millió 
nép csak azért dolgozik, izzad és tűr, hogy testét 
rongyokkal takarhassa s éhségét sokszor könyör-
falattal csillapíthassa. (Helyeslés a bal oldalon.) á. 
nép ellenében ne hivatkozzunk arra, hogy dol
gozunk! (Igaz! Helyeslés a bal oldalon.) Csak a 
nép ne hivatkozzék arra, hogy: „Ti pedig, kép
viselők, legyetek takarékosak ! Megtakarítsátok s 
é l n e pazaroljátok a népnek véres verejtékével 
szerzett keresményét! El ne pazaroljátok az által 
se, hogy évenkint majdnem harmadfél milliót 
szavaztok s adtok meg azon lelki nyomorékok
nak, a kik a 18 évi absolut hatalom alatt az ön
kényes kormánynak szolgálva elkövettek mindent, 
hogy még súlyosabbá tegyék a hazának s a nép
nek helyzetét. [Helyeslés a bal oldalon.) El ne pa
zaroljátok, a midőn 1848-ik évben a népnek dicső 
csatájában megsebesülteknek mankókat hagyta
tok ! * (Helyeslés, tetszés a bal oldalon.) Csak a nép 
azt ne mondja: „Ti pedig megtakarítsátok s el ne 
pazaroljátok a népnek nem csak véres verejtékü 
szerzeményét, de magán vagyonát is meg ne tá-
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madjátok, mert ez nem csak köz, de magánjogi 
kérdés is, hogy a midőn a nemzet védelmi har
czára kiadott s a nemzet országgyűlése által meg
szavazott 62 millióra még csak nem is figyeltek, 
akkor ezer és pár száz milliót akartok megsza
vazni azon osztrák adóssághoz járulás által, a 
mely adósságtétel alkotmányunk s önállásunk 
megsemmisítésére irányoztatott." (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Uraim, azon 7 évi időszak alatt, amelyben a 
zsarnok hatalma, jog és igazság ellenére, csak 
azért, mert hazám önálló állami életét, mint kép
viselő és lehet mint iró védelmeztem, de soha tény
leg semmi más hivatalban nem működtem hazánk 
önvédelmi harcza előtt, midőn 7 évig embertele
nül letartóztatott oly embertelenül — legyen itt 
megörökitve — oly helyen tartva, mely majdnem 
gyilkossággal ugyanazonos, hogy minden másod
nap ruhámon s testemen a penész fél ujnyira állott 
meg ; és ily börtönében tartott 4—5 évig, hogy 
betegségben szenvedve, abból hí ne épülhessek: 
akkor volt módom eszmélni a népek nyomoráról, 
munkásságáról, a népek nyomorának enyhítéséről. 
És én e letartóztatási éveket felhasználtam az e 
feletti észlelésre. 

Láttam, mint izzad és fárad, mint említem, 
a nép, és mivel gyermekkorom óta, megismerni 
nyomoraikat, többnyire közöttük éltem, látám, mi
ként örült, midőn beteg gyermeke s családjának 
betege már a halál révén állt , és imádkozott Is
tenhez, hogy vegye magához, mert látva azt, minő 
nyomorra van teremtve, a rothadt Európában az 
önkény hatalma alatt, önként megnyugodott leg
kedvesebbjeinek halálában azért, mert övéinek ez 
által vélte könnyebbülését, tudta a nyomorúságtól 
megmenekvését. Láttam azután a szerencsés szü
letés és az államhivatalnokok henye hivalkodását. 
Láttam, le a világ teremtésétől egészen hozzánk, 
hogy midőn a polgári erény- és szabadságért küz
dők győzelmének élete csak is napoké, éveké volt, 
kevés kivétellel, akkor az érdek és a zsarnok
ság élete századoké vala. Akkor, uraim ! midőn ez 
észlelések folytán majdnem megfagyott agyam és 
összeszorult szivem, azt is kérdem önmagamtól, 
ha ez igy volt, igy van, igy lesz-e az örökre? és 
midőn múló pillanatokban kétely szállván meg 
lelkemet, ama megborzasztó tényre gondoltam, nem 
lesz-e jövőre is igy ? s ka ez igy lenne, azt kérdem: 
nem jobb-e szunnyadni hagyni az ébredő emberi
séget, hogy soha fel ne ébredhessen nyomorának 
öntudatára ? s nem jobb-e az érdek emberének azon 
sorsa, hogy a kinálkozó pamlag kényelmét elfog
lalja? Ezeket észlelve, uraim, midőn kiléptem 
börtönömből, és megnéztem Amerikát, a szabad
ság és nagyság hazáját, és midőn láttam, hogy 
nem a kormányok, de az emberbaráti intézmé

nyek majdnem minden nyomorra vigaszt, minden 
fájdalomra i r t a társadalmi utón szereznek: külön
ben is soha kétségbe nem esett szivem a felől biz
tosított engem, s azt sugallá nekem: el kell jönni 
a népszabadság és a nemzetek jólléte idejének. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Tisztelt ház! azt mondja nekem öntudatom 
most már ezek után, hogy az az önök politikája, 
mely a kormány törvényjavaslata által hazánk 
állami életét és a nemzet jóllétét, akaratjok ellenére 
bár, de mégsem mi siti, önmagával hordja ön alapjok, 
kiindulási pontjok megsemmisítésének gyümöl
csét i s : hordja azért, mert össze van kötve az 
osztrák kormánynak régibb politikájával, a mely 
hazánk anyagi jóllétét mindenkor tönkre tenni 
iparkodott; össze van kötve az osztrák politiká
nak azon fonák nemzetgazdasági rendszerével, 
mely egyik tartományt kiterméketlenit a másik 
kedveért, mert fél, hogy az igaz örökösök eljővén, 
tőle igaz öröküket visszakövetelik. 

A népek terheinek nem kiegyenlítése, hanem 
a népek terheinek kénytelen sulyosbitása önök 
politikájában az, ami önök kiindulási pontját meg
semmisíti. 

Jól tudom én, uraim, hogy a különböző kiin
dulási pont, különböző politikát követel, és lássák 
önök, én megismerem, hogy én e tekintetben elő
ny ösebb helyzetben vagyok önök politikájánál. 

Az én kiindulási pontom őseink szent hagyo
mányaként a personál-unio mellett az 1848-czal 
biztosított önálló Magyarország. Utam e czélhoz 
és Buda-Pestre visz. Az én czélom tehát és az or
szágút, őseim hagyományaként ismert czél és oly 
ismert ut, mely be van szegélyezve az önvédelem, 
az alkotmányos szabadság harczában elesett e ha
zának minden gyermekei sírjaival, és hazámnak hű 
és legkisebb gyermeke is, miután majdnem hom
lokomra van vésve a czél, Magyarország függet
len állami élete, habár Belizár sorsára jutnék is, 
útba tudna engemet igazítani, mert mindenki 
tudja, hogy én mindent hazámnak és szivének, 
Buda-Pestnek áldozhatok. 

Nem igy önök: önök kiindulási pontja és 
politikája az osztrák birodalomé, s legyen az bár 
legkevesebb, a mit önök odavinni akarnak, mégis 
valamit kénytelenek önök oda vinni, kénytele
nek áldozni mind az osztrák birodalomnak, mind 
annak fővárosának Bécsnek. És a míg én szive
met őseink hagyományainak előmozdítására szen
telem, s az ehhez vezető ut a magyar lábaknak is 
eddigelé egyedül ismeretes u t : önök politikája és 
útja a magyar sziveknek és a magyar lábaknak, 
legalább őseink százados hagyományaként, eddi
gelé annyira ismeretlen és annyira járatlan, hogy 
e czél felé önök sziveinek hánykódásait, és ez utón 
lábaiknak tántorgásait lehetetlen magyar szivem 
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őszinteségével nem sajnálnom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Ez a politika az, uraim, a mely képtelenné 
teszi önöket levenni a terheket a nép vállairól; ez 
a politika az, mely kényszeríti önöket még ter
hesebb sulylyal sújtani a népet; ez a politika az, 
a mely nem a nép kielégítésére és enyhítésére van 
irányozva, és ezekért végre önmaga magát sem
misiti meg. 

Kiegyezkedhetnek önök, de az alapot, mi
ként közoktatásügyi mininiszter ur, a kit pedig 
én igen tisztelek, óhajtaná, a nemzet bizalommal 
el nem fogadhatja. Nem fogadhatja pedig el azért, 
mert ezt ismét csak egy átmeneti egyezkedésnek 
lehetne tekinteni: mert nem lehet ott a népnek az 
alaphoz bizodalma, a hol a kiegyezkedés a nép kie
légítése, a nép megnyugtatása nélkül, erkölcsi és 
anyagi nyomásokkal eszközöltetik; nem lehet 
bizalma ott, a hol a kiegyezést sem a szabad aka
rat, s még kevésbbé a független elhatározás, de 
legkevésbbé lehetne a nép kielégítése kifolyásának 
tekinteni. 

És nem elégítené, és nem nyugtathatja meg 
a népet a jelen alap, kiindulási pont és egyezke
dés azért, mert jogok fejlesztése helyett jogokat 
töröl el és terhek könnyítése helyett súlyos ter
heket örökít. 

Minden államnak, uraim, szellemi és anyagi 
jólléte az, a mely az államnak erejét képezi. 

Elismerem, hogy az önálló állami élet képes 
az elvesztett anyagi jóllétet visszaszerezni, de csakis 
függetlenül, egyedül önmagával rendelkező önálló 
állami élet; azt is elismerem, hogy az elvesztett 
önálló állami élet biztosítékait az anyagi jóllét
nek is visszaszereznie önérdekében áll. De ott, 
uraim, a hol az önálló állami élet feladatott, az 
anyagi jóllét pedig terhes sulyokkal sújtatott, 
mint a miniszteri törvényjavaslat akarja, e politi
kát, uraim, ha önök értik is és követik is, e poli
tikát, uraim, én se ne értem, se nem követem. 

Az én politikám, uraim, hazám belső bajá
nak megorvoslása. Faj, vallás és nemzeti különb
ség nélkül, óhajtásom az, hogy egyenlően szorítsa 
szerető kebléhaz a haza minden gyermekét : ekkor 
és csak is ekkor lesz a haza szabad, csak ekkor 
alkotmányos, és akkor meggyógyítván a bajok
nak tengerét, megszüntetvén a belső bajok a bei-
viszályoknak minden mérges következéseit, meg-
vivandja győzelmesen önálló állami életét biztosító 
küzdelmét is. 

A szomszéd keleti népekre nézve azon poli
tikát, mit a jobb oldal t. vezérszónoka is emiitett, 
szívesen elfogadom azon hozzátétellel, miszerint 
alkotmányunk helyreállítását épen azért is óhaj
tom, hogy polgári és politikai jogaink élvezetét 
soha ki ne zsákmányolhassák a végre, hogy az 
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európai polgárisodás azon haladási korkövetelmé
nye ellen, hogy t. i. a szomszéd keleti népfajok 
öntetszésök, önrendelkezésök és legjobb belátásuk 
szerint önmagok rendezzék ügyeiket, ez ellen 
Magyarország valaha felhasználtathassák: mert 
ez, ugy hiszem, önmegsemmisületünket vonná 
maga után. 

A mit a jobb oldal t. vezérszónoka a nagyhatal
masságokra nézve érintett, Németország, mint a 
német birodalom politikájára nézve: én, uraim, 
őszintén megvallom és nyilvánítom, Önmagam 
jelenben legkevésbbé működöm arra, hogy a német 
birodalom létesülése erőszakos utón eszközöltes
sék ; de most sem tagadom meg hitemet, hogy ez 
előbb-utóbb — mikor ? nem tudni, de bekövetkezik. 
Mikép Olaszországra megló'n az, hogy önmagáé 
lett, és önmagáé leszen : ugy be fog követhezni az 
a német birodalomra nézve is, hogy a nagy német 
birodalom megalakuland. 

A midőn tehát ez bekövetkezik, hogy ennek 
ellenében a nemzet utolsó garasát és utolsó csepp 
vérét is oda adná, ezt ellenkezőnek tartom az 
európai polgárisodás követelményeivel, ellenkező
nek tartom az örökös tartományok nemzeti érde
keivel, ellenkezőnek'tartom önnemzetemnek, a nem
zet koronájának és fejedelmi székének is érdekeivel: 
mert, engedjék meg, tegyük fel, hogy bekövetkez
nék ez az eset és egy reggel arra ébrednénk fel, 
hogy Magyarország határáig terjedne a német biro
dalom : Magyaroszág önmagának, koronájának s 
fejedelmi székének lenne-e érdekében, hogy a nem
zet elvérezzék utolsó csepp véréig, s elszegényedjék 
utolsó garasáig ? Nem! De érdeke az, hogy legyen 
erős izmaiban, és ne legyen vagyonilag koldus, de 
legyen anyagilag is boldog és virágzó, legyen az 
okból, hogy elfoglalhassa fejedelme a népek feje
delmei közt azon helyet, melyet önereje, nemzeti
ségeiknek kiegyeztetett érdeke, és a szomszéd
népek szövetsége minden megtámadások ellen 
biztosit. 

Ez azon politika, melyet kényszerülök czél-
szerünek nyilvánítani; és most, mivel azt hiszem 
és vallom, hogy ez nem csak nemzetemnek, de a 
fejedelem székének és kormánynak érdeke is ezt 
követeli: átmegyek arra, miért tartottam köteles
ségemnek a népszavazást indítványozni. Szembe 
nézek e tételnek, mert tudom, hogy a felelősség 
terhe engem is ép ugy illet erkölcsileg, mint 
bárkit. 

Elismerem , hogy minden képviselőháznak 
joga és kötelessége a jelennek minden terheit ki
vetni a népre, ugy beruházásokra és a netaláni 
rendkívüli szerencsétlen dolgok miatt történt adó
hiányok födözésérő] kölcsönök felvétele által 
gondoskodni. De állithatja-e valaki ellenemben azt, 
hogy ez eset egy évszázad alatt mutatkoznék ? és 
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van-e az egész világ történetében egy ily eset, 
hogy nemzet nemzeti önállásának biztositékai föl
adásával önmaga létének más országba beillesz
tésével, még mások által a nemzet ellenében alkot
mányos önállásának is megsemmisítése végett 
tett, összehalmozott terheket is elfogadott volna? 
Ha ily esetet nem birnak önök felmutatni, akkor 
nem fogják tagadhatni azt sem, hogy ez rend
kívüli esemény; rendkívüli eseményeknél pedig 
nem tagadhatják meg önök a polgárisult Európa 
haladásának azon követelmét, hogy ily esetekben 
hivatkozás történjék a népszavazásra: önmagára 
a népre. 

Az mondatott, hogy ez jus majestatieum 
reservatum (fentartott fenségi jog ) : talán azt is 
hozzátették: regium (királyi). De engedje meg a 
t. ház, hogy én, ki minden jogot törvényeinkben 
körülirva látok, és az alkotmányos fejedelemnek 
csak azon jogát ismerem el, melyet a törvény 
rendel: e jogot reservatum iusnak (fentartott jog
nak) tekintem, de nemzetem részére. 

Es, uraim! csak magamról Ítélhetek, önök 
szintén csak önmagukról. Én nem érzem magamat 
hivatva, magamra vállalni a felelősség terhét, de 
nem érzem magamat jogosítva sem, határozni e 
kérdésben : mert, mint érintem, ez nem csak köz
jogi, de magánjogi kérdés, a magán tulajdonra 
szavazandó teher, s én nem érzem magamat jogo-
sitva ilyent nemzetem bármely tagjára reá sza
vazni. És mert magamat nem érzem erre jogosí
tottnak, nem tartom önöket se egyenkint, se a 
képviselőházat arra jogosítottnak, hogy gyakorol
ják azt, mit nemzetem fentartott jogának ismerek, 
s mert a jogot az osztrák államadósság elvállalá
sára nézve, mint képviselőtől önmagamtól meg
tagadom, megkell azt tagadnom a képviselőháztól is. 

Jól tudom, uraim, hogy a képviselőház tehet, 
mit bölcs belátása szerint a haza javára üdvösnek 
talál; de azt nem fogják tagadhatni, hogy a nem
zet közvéleménye ellenére netalán keletkezett tör
vény se helyes , se jogos nem lehet , mert 
helyes és jogos oly törvényeket hozni, melyek a 
népet, nemzetet megnyugtatják. 

Ha önök azt hiszik, — pedig azt hiszik, — hogy 
a haza többségét, közvéleményét képezik, mutassák 
meg önök: hiszen az átalános szavaztatás által 
csak azt érnék el , megmutathatnák, hogy én 
kisebbségben vagyok; és akkor meg- fogok önök 
előtt hajolni. (A szélső balon helyeslés.) Ha pedig azt 
hiszik, hogy e törvényjavaslat népszavazás alá 
bocsáttatván, csakugyan kisebbségben maradna a 
képviselőház, s én lennék többségben : akkor azt 
mondom, hogy a nemzet közvéleménye ellenében 
törvényeket hozni, oly törvényeket alkotni, me
lyek a magánjogot is megtámadják, a képviselők 
jogosítva nem lehetnek. 

Akár mit mondanak önök, hogy Ausztria 
minő erős, és ezért áldoznak önök : az ily törvény
javaslatok Isaszeget és Nagy-Sarlót aligha, hanem 
valószínűleg ismét Sadovát és Königgratzet terem
tenek elő: mert, uraim, ne ámítsák önök magokat 
Ausztria erejével. 

Ausztria gyengébb ma — hiszen Kautz Gyula 
képviselőtársam monda, hogy vég pusztulástól 
kell megmenteni — Ausztria betegebb, miüt a szul
tán portája. {Igaz! balfelöl.) Igen! 1848-ban, mi
dőn Magyarország, mely ellen az osztrák hatalom 
minden fogyvereit felhasználván, mégis Magyar
ország hős honvédserege megtörte Ausztria had
erejét, akkor, uraim, e tény letépte azon álczát az 
osztrák hatalmáról, hogy az a legrendezettebb 
katonai hatalom Európában, és akkor, uraim, Ma
gyarország tökéletes kibékítése és kiengesztelése 
nélkül Ausztriának azon álláspontja, hogy ő tehe
tetlen, Európa előtt bebizonyult ténynyé vált. 

Uraim! bevégzem most már beszédemet és 
indokolásomat, és bevégezem azt ismét a jobb ol
dal egyik kitűnő tagjának, Somssich Pál t. képvi
selőtársamnak ugyan már érintett könyvének 
idézésével. Azt mondja t. képviselőtársam azon 
könyvéhez irt élőbeszédében : „A férfit jó és bal
sorsban mindig ugyanazon egy szerep illeti tisz
telettel. Neki nem szabad kétségbe esni a sors 
csapásai alatt, nem elbizakodni a szerencse szárny
csattogásai közt. Szent feladata mindenkor ugyan
az marad, gondos munkássággal fentartani az 
ősök hagyományát és gyarapodva vagy legalább 
megóva adni azt át az utókornak." Már most kér
dem a törvényjavaslatot előterjesztő kormánytól 
és a törvényjavaslatot pártoló többségtől, ugyan
ezen három rendbeli, egymást összesen illető közös 
arány, államadósság, vám- és kereskedelmi szer
ződés által miként tartották fen gondos munkás
sággal az ősök hagyományait, mikép adják által 
az utókornak gyarapodva vagy legalább megóva 
ezen ősök hagyományait, melyeket, ugy hiszem, 
önöknek a Bethlenek és Bocskayak adtak által? 
Vagy ha nem azok az önök ősei, mondják meg, kik 
azon ősök, a kik a delegátiós, paritásos és közös
ügyesműveiket önökre reá hagyták? És ha önök meg 
nem tudják nevezni azon ősöket, akkor meg fogják 
önök engedni, hogy önök jobb oldalának legje
lesebb egyik szónokának ama szavait idézve, ezt 
mondjam: „Istenemre ezt cselekszem én, cselek
szem azt, a mit ő a férfiút egyedül tisztelettel 
megillető szerepnek jelölt ki már 1851-ben; cse
lekszem azt, hogy ha nem gyarapithatom, leg
alább megóva óhajtom átadni őseink szent hagyo
mányát, 1848-czal is biztositottMagyarország önálló 
állami életét, a sarjadzó utókornak." 

Uraim! ma sem egyéb a mi küzdelmünk, 
mint azon százados és véres nagy küzdelem folv-
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tatása, a melyet imádó kegyelettel oltott be a 
történelem e nemzetbe; küzdelem ez azon törekvés 
ellen, mely a mohácsi vész óta átokként nehezült 
ezen hazára nemzet és fejedelem között, de a mely 
ellen — szeretett hazánkat rabbá és koldussá 
tenni — e megkisérlett törekvés ellen, legjobb 
őseink küzdöttenek. 

És hogy ha a törvények könyveire nem hivat
kozom is, meglátom én azon küzdelmet, a'mely 
mellett ma is vivők én is, történetünk nagy köny
vében, megtalálom, hogy mily kegyelettel imád-
tattak nemzetem által és mindenkor azok, a kik 
Magyarországot mint önálló független alkotmá
nyosan szabad államot adták át utódaiknak. 

íme, uraim, képviselők, ez az én czélom, ez az 
én alapom, és kiindulási pontom ; s ezért táma
dom én meg az ezekkel ellenkező miniszteri tör
vényjavaslatot, s ajánlom öninditványomat. 

Az alkotmányos szabadságot óhajtom én; az 
igazi, az 1848-ki törvényekkel biztositott szabad
ságot; és én itt nyilvánítom, hogy engem azon 
szabadság lelkesít, melyet a költők megénekeltek, 
melyet megénekel b. Eötvös József mint költő, 
mondván: 

,,Az ég egy kincset ad minden hazának 
S a nemzet hiven őrzi birtokát : 
Hellásnak kincse egy elomló rom ; 
Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom!" 

Igen! tisztelt képviselőház! ezen szent fájdal
ma , ezen fájdalom az, mely engem a szabadság 
utján vezérel. Imádom azon szabadságot, melyre 
monda Vörösmarty: 

„Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat! 
S elmultának legjobbjaink 
A hosszú harcz alatt." 

E szabadság mellett és e szabadságért küz
dök én; és hazám 1790-ki és 1848-ki törvényeit 
irva fel hazám zászlajára, Buda városának képvi
selője lelkesültségeként. lelkesülve, én is arra kérem 
hazám védszellemét, tűzze ki e zászlót Budavár 
országos palotájának ormaira, hadd lássa azt meg 
minden magya r : 

Mint szeplőtlen szabadságunk im e jelét! 
S ha lelke ép, alája tér. 

(Éljenzés és taps a szélső bal oldalon.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Azt gondoltam, 

azon reménynyel kecsegtettem volt magamat, 
hogy nem leszek én is kénytelen a t. ház türelmét 
igénybe venni; azonban ezen reményemet meg-
hiusiták többen, meghiusitá maga az igen t. mi
niszterelnök ur, de meghiusitá mindenek felett az 
én igen t. barátom Eötvös József b. második 
beszédével. U g y látszik, hogy én már azt el nem 
kerülhetem, hogy minden fontosabb tárgynál vele 
vitatkozni kénytelen Jegyek. Mielőtt az ő beszédé

nek taglalásába bocsátkoznám, legyen szabad 
egy pár megjegyzést tennem mások előadására is. 

Legelsőben is, a mi az igen t. miniszterelnök 
ur beszédét illeti, én nem követem őt és az előttem 
szólót azon térre, hogy a hírlapokról és a hírla
pokban mondott dolgokról beszéljek. En beszédé
ből legelőször is örömmel constatálom azon nj il-
vánitását, hogy nincs reaetio, nincs camarilla. Én 
ugyan tudom azt, hogy sokszor bárki is csalat-
kozhatik ; tudok egy magyar példabeszédet, mely 
e csalódhatást egyszerűen bár, de igen jellemzően 
fejezi ki, azt mondván, hogy : „a pap házán gólya
fészek, minden ember látja, csak a pap nem 
látja.<£ (Derültség.) Mindamellett sokkal inkább 
bizom politikai éles látásában a miniszterelnök 
urnák, mintsem azt hinném, hogy ő csalatkozik. 

Igen t. miniszterelnök ur a pártok állásáról 
szólván, felolvasá a jelen évi XH-ik t. ez. ide 
vonatkozó szavait. De engedje meg, ha azt mon
dom, hogy ő ezen törvény alapján a pártok állását, 
nem helyesen magyarázza. Ugyanis indokolván, 
hogy a jelen javaslatot elkeli fogadni, megtámadva 
a mi nézetünket, mely más eljárást kivan életbe 
léptetni, azt mondja: ezen törvényjavaslatot el kell 
fogadnunk, mert ennél kevesebbet ő felsége többi 
országai és népei el nem fogadnának; hogy tehát a 
javaslatot el kell fogadnunk azért, mert kevesebbet 
híjába fogadnánk el. Mi ellenben azt mondjuk, 
hogy mi készek vagyunk adni a törvény értelmé
ben mindent, mit adhatunk; de azt hiszszük, hogy 
azon törvény ama szavai, hogy annyit adunk, a 
mennyit szabad, nem azt teszik, hogy annyit 
adjunk, mennyit ö felsége többi tartományai és 
országai elfogadnak, hanem annyit adunk, a 
mennyit megbírunk. Ez a pártállás különbsége e 
kérdésben kettőnk között. 

Igen nagy örömmel hallottam, hogy a t. 
miniszterelnök ur is a reductiót gyakorlati eszmé
nek tartj'a; csak azt sajnálom, hogy mindamellett 
nem hiszi azt miránk alkalmazhatónak : pedig 
azon indokolása, melyet elmondani méltóztatott, 
miszerint mindig azt látjuk, hogy csak szegény 
államok fogadják el a reductiót, de gazdag államok 
nem, fájdalom, épen arra utal, hogy mi nyúl
junk azon eszközhöz, mert mi tagadhatatlanul 
nagyon szegények vagyunk. 

A t. miniszterelnök ur felhozta annak példá
jául, mennyire igyekszik minden állam megfelelni 
kötelezettségének, hogy az éjszak-amerikai álla
mok, mindamellett, hogy átalános volt a hit, hogy 
ha elismerik is, csak részben fogják elismerni az 
adósságokat,a melyek a háború alatt fölszaporod
tak, mindamellett is ezen adósságot elismerték; 
pedig — mint monda — egy okkal többel bírtak 
arra, hogy el ne ismerjék, mert azon terhek, 
melyek azon adósságokból rajok háramolnak, a 
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déli államokban mindannyiszor a polgárháború 
emlékét idézték fel. Engedje a t. miniszterelnök 
ur, hogy én azt mondjam, hogy azon terhek, 
melyek az államadósságokból reánk hárulnak, 
előttünk is mindig, nem mondom, azon idők emlé
két, midőn fegyveres kézzel legyőzettünk — mert 
ezen idők költsége legnagyobb részben más for
rásból fedeztetett— de azon idó'k emlékét fogják 
előttünk fentartani, mely időkben hazánk meg 
semmisítésére ezélzó experimentatiok halmozták 
fel leginkább az államadósságokat. 

A kaposvári kerület érdemes képviselője, 
nekem igen t. barátom tegnap — valószínűleg 
azért, mert már nagyon előhaladván a tanácsko
zásokban, őt sokan megelőzték — sokkal szebben, 
sokkal correctebben fejezte ugyan ki magát, de 
körülbelül ugyanazokat mondotta, miket mások 
is elmondtak. Nem kívánom tehát beszédét külö
nösen taglalni, azt remélvén, hogy abban, mit 
átalánosságban el fogok mondani, benne lesz az 
is, mi jeles beszédének egyes pontjaira feleletül 
szolgálhat; de nem mulaszthatom el, hogy egy 
megjegyzést ne tegyek. Azt méltóztatott mondani, 
miszerint a pénzügyminiszter nagyon helyesen 
tette, hogy Magyarország jövőjét az államadóssá
gok czéljára eladni nem akarta. Tökéletesen 
egyetértek vele; de engedjen meg : ő értett engem 
félre, és félreértettek többen is e házban: azért 
kénytelen vagyok megmondani, mi az, mit akar
tam és akarok. 

Én azt, hogy költségvetés, budget terjesztes
sék elő, se indítványomban, se annak indoko
lásában nem mondottam. Egyszerűen és egyedül 
csak azt kívántam, hogy készíttessék kimutatás a 
lehető bevételekről valószínű kiadásokról. 
(Fölkiáltások a jobb oldalon: Hisz ez budget!) Az 
indokolásban arra is hivatkoztam, hogy ezt a 
minisztérium könnyen teheti, mert kezei közt 
vannak a múltnak adatai: tisztán kitetszik tehát 
ebből, hogy én azok alapján óhajtottam a kimu
tatást előállittatni. Természetesen megengedem, 
hogy a kifejezés nem volt eléggé tiszta; de hivat
kozom mindazokra, kik nézetemet e tárgyban 
régebben ismerik : nem lehetett czélom az, hogy 
minden esztendőben a budget megállapításánál 
határozzuk meg a felesleget, mely az államadóssá
gokra oda adható ; de czélom volt az, hogy a készí
tendő kimutatások folytán most mutatkozandó 
felesleg ajánltassék meg, mint az államadósságokra 
évenkint fizetendő összeg. És mi módon kivánom 
ezt megállapítani; erre nézve megmondottam azt 
is, hogy kész vagyok arra, hogy kiadásainkat 
szorítsuk a legszükségesebbekre, hogy ne tekint
sünk az adó leszállitására, ne tekintsünk gyümöl
csöző befektetésekre, ne tekintsünk a kölcsönök 
utján tett beruházásokból ránk háramló ujabb 

terhekre. Mindezek által, hiszem, elég tisztán ki
mondottam, hogy én nem a jövő évi budgetet 
kivántam előterjesztetni, hanem az állandó össze
get a múlt évek alatt szerzett tapasztalások foly
tán vagy útmutatása szerint kivántam megália-
pittatni. 

Még csak egyet jegyzek meg t. képviselőtár
sam beszédére vonatkozólag. O tegnap — czáfol-
ván beszédem azon állítását, hogy a törvényjavas
lat azért sem helyes, mert nem ád annyit, a 
mennyi elég, habár többet ad is, mint a mennyit 
adhatunk — azt mondta, hogy nem is az a törvény 
rendelete, hogy annyit adjunk, a mennyi elég, a 
mennyivel oda át is megelégednek, hanem annyit 
adjunk e czélra. a mennyit adhatunk magunk 
megrontása nélkül; és én vele tökéletesen egyet
értek ; de hogy okom volt nekem beszédemben 
felvenni a javaslat ellen azon indokot is, hogy 
nem ad annyit, a mennyi elég, habár többet ad, 
mint a mennyit megbirunk, arról legújabban meg
győződtem ma utólag igen t. képviselőtársam 
Deák Ferencz nyilatkozata által, ki azokkal, miket 
t. barátom mondott, épen ellenkezőleg és határo
zottan mondotta, hogy annyit kell elvállalni, a 
mennyivel eléretik a czél, hogy az ő jóllétükkel 
együtt a mienk is össze ne roskadjon. 

Bánó József képviselőtársain azt mondta, 
hogy igaz, a 30 millió — de ha jobban kiszámít
juk, az agioval együtt közel 33 millió — nagy 
teher ; de azzal vigasztalt bennünket, hogy ha meg
nézzük, mily roppant terhet vállalnak el ő felsége 
többi országai, akkor e terhet nem fogjuk nagy
nak találni. Azt hiszem, nem fogjuk mi a mi hely
zetünket jobbnak találni azért, ha látjuk, hogy 
más testvérnépek épen oly rósz vagy pedig még 
roszabb helyzetben vannak. Azt hiszem, nem fo
gunk hasonlítani akarni azon mesebeli állathoz, 
mely kétségbeesve sorsa fölött, csak akkor vigasz
talódott, midőn meggyőződött, hogy nálánál még 
nyomoruabbak is vannak. De ha áll az, mi sze
rintem is áll — bár ugy gondolom, hogy a túl
oldali t. szónokok tul is mentek ennek feltünteté
sében — hogy ő felsége többi országai és tarto
mányainak jólléte által feltételeztetik a mi jóllé
tünk : akkor, ha azt látjuk, hogy minden áldoza
tunk daczára is ők a terhek által elnyomva 
maradnak, ez csak arra lehet ok, hogy a mi erőn-

I ket kimeritni annál kevésbbé akarjuk. 
Azt is monda a t. képviselő ur, hogy első 

beszédemben mondottam egyet-mást, a mi elég 
I helyes, csakhogy elfeledtem valamit, és ez az, 

hogy most nem az absolut kormánynyal, sőt nem 
is kormánynyal állunk szemben, hanem nép és 
nép egyezkedik egymással, népeknek pedig azt 

, mondani, hogy nincs kibontakozás, nem helyes, 
mert az kétségbeesésre viszi őket. Én. t. ház! igen 
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jól tudtam, hogy nép és nép egyezkedik egymás
sal, és nemis mondottam soha, hogy nincs kibonta
kozás lehetősége; sö't ellenkezőleg kimondottam, 
hogy ily utón kellett volna azt keresni, és meg
mondottam azt is, hogy mely utón fog az ezután, 
bár nagyobb anyagi és erkölcsi veszteségünkkel, 
bekövetkezni. 

De egyébiránt meggyőződésem, hogy a nép 
előtt helyzetét feltárni nem csak lehet, hanem 
szükséges is. Szükséges ez erkölcsi tekintetekből, 
de szükséges politikai tekintetekből i s : mert csak 
a mely nép meggyőződött arról, hogy az áldoza
tok, melyek tőle követeltetnek, szükségesek, csak 
az fog oly nagy erőmegfeszitésre kész lenni, a 
minő ezen rendkívüli körülmények közt megkíván
tatik. Egyébiránt épen azért, mert igen tisztelt 
képviselőtársam maga juttatta eszembe — ha ne
talán elfeledtem volna — hogy nép és nép áll 
egymással szemben, igen csodálom, hogy kevéssel 
alább beszédében a teher elvállalására azzal buz
dít, hogy hiszen más népek, jelesen az angol is, 
terhek elvállalása árán nyertek uj jogokat. Mert 
kérem, hogy ha itt nem ugy, mint akkor Angol
országban, kormánynyal vagy fejedelemmel, ha
nem ő felsége többi országainak népeivel állunk 
szemközt: kiktől akar jogokat szerezni ? Hiszen 
ezen népek, nem gondolom, hogy a Magyarorszá
got illető jogok felől disponálhatnának, az ő jogaikat 
pedig mi nem kívánhatjuk. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Ha ezeket az egész kiegyezési eljárásra értette t. 
barátom, akkor engedje megjegyeznem, hogy tisz
telettel hajlok én meg azok meggyőződése előtt, 
kik meg vannak győződve, hogy a hazának java 
ezen egyezkedésnek ily módon való létrehozását 
követeli; de engedje meg, hogy kimondjam, misze
rint az ily módon kiegyezés folytán a mi sorsunk 
nem az volt, hogy a terhek elvállalása által jogo
kat szereztünk volna, de igen is az volt, hogy 
jogainkat is megszorítottuk és terheiket is vállal
tuk el. (Helyeslés a bal oldalon, ellenmondás a jobb 
< Idaion.) 

Én elejétől fogva mindig csodálkoztam azon, 
hogy a többség tisztelt tagjai azon téren igyekez
tek védeni politikájukat, melyen szerintem legalább 
védeni nem lehet, azon t. i., hogy itt a jogok meg
szorításáról szó nem lehet: mert én azt hiszem, 
hogy tökéletesen elégséges az 1790. és 1848-iki 
törvények szövegét összehasonlítani a jelen törvé
nyek szövegével, hogy annak ellenkezője kitűnjék. 
Lehet, elismerem, indokolni, lehet védeni az ő 
politikájokat — bár engem annak helyességéről 
meg nem győzhetnek — azon szempontból, melyet 
előbb is érintettem, hogy az, meggyőződésök sze
rint, a haza megmentésének föltétele volt; lehet 
védeni azon szempontból, melyből a meggyözetést, 
gondolom, mindnyájan óhajtjuk, hogy a helyzet, 

a mely ez által teremtetett, elég arra, hogy abból 
hazánk jólléte, felvirágozása következzék; de a 
törvényesség szempontjából, megengedjenek, azok 
tiszta értelme ellenében védeni nem lehet. 

Azt is monda t. képviselő ur, hogy ő nem 
tudja, mit akarok én, hogy tegyünk. Csodálkozom 
ezen, mert kifejeztem volt már első beszédemben, 
azonban ismételve kimondom, hogy én azt soha 
sem ajánlottam, hogy kezeinket összetegyük, és 
ajánlani nem is fogom, de még kevésbbé fogok 
azon elégiái magaslatra emelkedni, hogy e nem
zetnek azt ajánljam, hogy sírt ásson önmagának 
és belefeküdjék a megásott sírba. (Zajos tetszés a 
bal oldalon, ellenmondás a jobb old d-n.) Én, uraim, 
ellenkezőleg keblem legtisztább meggyőződéséből 
azt ajánlom, hogy ha valaha jönne oly idő, mely
ben nemzetem oly szomorú sorsra jut, hogy vagy 
magának kellene megtennie azt, mi által ön sírját 
megássa, vagy annak lenne kitéve, hogy mások 
teszik meg azt, mindannyiszor azt mondanám, 
várjuk meg azon időt, míg azt mások megteszik: 
mert én azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
mely nemzetet az erőszak hajt a sir felé, az még a 
szélén is megvetheti lábát, sőt a sírból is kiemel-
kedhetik, és ismét élni fog; (Zajos helyeslés a bal 
oldalon) mig a mely nemzet sírját maga ássa meg, 
a mely nemzet önmaga fekszik bele sírjába, az 
soha sem fog sírjából kiemelkedni. (Elén!,: helyeslés 
a bal oldalon, ellenmondás a jobbon.) Epén azért 
nem fogadhatom el soha azon indokolást, a mely-
lyel sokan élnek, hogy tegyük meg azt vagy ezt, 
különben kényszeríteni fognak bennünket reá. 
Azért nem fogadhatok el semmit, a mit hazánkra 
nézve károsnak tartok, mert inkább elvállalom a 
kényszerítés következtében, mint hogy magam 
megtegyem. (Helyeslés, tetszés a bal oldalon.) 

T. képviselőtársam Bujánovics Sándor muto
gatta, hogy az államadósságok egy részét el kell 
vállalnunk; többen is mutogatták ezt. Erre csak 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ezt ellenem
ben és a balközép ellenében mutogatni legalább is 
fölösleges volt, mert azt köztünk senkisem ta
gadta meg. 

Tisztelt képviselő ur azt is mondotta, hogy a 
Várady Grábor képviselőtársam hasonlata nem áll. 
Én vele ellenkező nézetben levén, azt hiszem, hogy 
áll. Azonban ezt nem vitatom, s elfogadom egy 
kis módosítással az ő hasonlatát. Azt mondotta 
ugyanis, hogy mi azon jó szomszéd vagyunk, a 
ki látván, hogy szomszédjának háza össze akar 
omlani, az iránti méltányosságból, és hogy ezen 
ház saját házát össze ne döntse, azt felépiti. 
Igenis, mi azon szomszéd vagyunk, ki szomszéd
ján segíteni akar ; csakhogy nem bírunk elég épí
tési anyaggal, s most neki megyünk, hogy saját 
házunk fundamentomából szedjük ki a köveket a 
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szomszéd házához, minek eredménye az lesz, hogy 
saját házunk fog összedőlni s a szomszéd házát is 
meg fogja semmisíteni. (Zaj a jobb, helyeslés a bal 
oldalon.) 

Kautz Gyula képviselőtársam ... {Zaj.) Nem fo
gok többre reflectálni, csupán Kautz Gyula kép
viselőtársam némely állitására válaszolok, és aztán 
át fogok térni a cultusminiszter ur beszédére. 
Kautz Gyula képviselőtársam azzal indokolta, 
hogy a terheket el kell vállalnunk, hogy hazánk 
integritása is megvédetett. Azok folytán, a mik 
már előttem elmondattak, ezen kérdés eléggé ki-
merittetvén, erre nem szükséges felelnem. De azt 
is monda, hogy elvállalhatjuk a terheket, mert 
visszanyert államgazdasági önállásunk folytán el 
fogjuk azokat viselhetni. Tudom, hogy az állam
gazdasági önállóság nagy gyümölcsöket terem
het, hiszen elég példára történt hivatkozás, de csak 
azt felelem, hogy a mi államgazdasági önállósá
gunkat nagyon furcsán fogja illustrálni azon ke
reskedelmi és vámszerződés, melyet itt már néme
lyek felemiitettek, s mely nem sokára tanácskozá
sunk tárgya lesz: furcsán, mert azon szerződésben 
meglehetős hosszú évek során érvényben hagy
juk azon vámrendszert s az indirect adóra vonat
kozó szabályokat s a legnevezetesebb iparágakra 
vonatkozó intézkedéseket, a melyek ellen eddig 
mindannyiszor, mint érdekeinkre nézve sérelmesek 
ellen panaszkodtunk. Ha ezek, igaz, nem örökre, 
de évek hosszú során érvényben maradnak, nem 
tudom, hogy fog anyagi jóllétünk oly gyorsan 
emelkedni ? 

Áttérek a solidaritás kérdésére. Azt mondotta 
ö, hogy a törvényjavaslatban nincs benne a soli
daritás : mert nincs benne a közös kezelés, mert 
nincs benne az ellenőrködés; ezeknek ben vagy 
ben nem lététől, függesztette föl a solidaritás ben 
vagy ben nem létét. De egyfelől a közös kezelés, 
mivel a kezelés a közös pénzügyminiszterre kí
vántatik bízatni, benne van ; másfelől ellenemben 
indokolta azt, hogy az ellenőrködósre szükség 
van: ezért, bár nem állitottam azt, hogy a soli
daritás a javaslatban tisztán benne van , de az ő 
indokolása folytán, tisztán ben levőnek kellene 
hogy tekintsem, mert mindaz benne lesz, a miből 
szerinte a solidaritást ki lehet magyarázni. 

A 4-dik szakaszban felemiitetteket illetőleg 
azt monda, hogy szükséges azt az egy milliót kü
lönösen kitenni, mert szükséges tudnunk, hogy 
mennyivel kell az államadósságok unificatiójához 
járulnánk; tehát elismerte, hogy ez értelemben a 
még megosztatlan tőke iránt vállalunk kötelezettsé
get, a mi ismét nem mutatja, hogy a solidaritás létét 
kimagyarázni nem lehetne. Igaz, vau a javaslatnak 
egy 9-dik szakasza, melynek értelme szerint az 
évi járulékból törleszteni is lehet, sőt ha Isten 

megsegít, törleszthetnők az egészet, s akkor tán 
azt is hihetnők, hogy megszabadultunk a solidari-
tástól; de ott marad, a mint már emlitém, az egy 
millió, mint mementó móri, hogy emlékeztessent 
hogy a többi tőke iránt is van még kötelezettsé
günk. 

A reductiót illetőleg azt monda, hogy ha a 
magyar pénzügyminiszter a reductióra nagyobb 
mértékben törekedett volna, az által solidaritásba 
sodort volna bennünket. Ezt én egyszerűen taga
dom, mert ha az megtörténhetik, a terhek megosz
tása most, a leszállítási terhekkel is épen ugy meg
történhetett volna. 

Azt mondotta továbbá, hogy az roppant re-
sensust keltett volna ellenünk. Meglehet; csak hogy 
azon resensus mégis fel fog költetni ellenünk; sőt 
többet mondok, már is megindultak arra nézve, 
hogy felköltsék, s midőn az örökös tartományok 
magok érdekében kamatleszállítást fognak tenni, 
ezt azzal indokolják, hogy a magyarok nem vál
laltak eleget. És igy még ha a resensus elkerülése 
végett nagyobb terhet vállalunk is, mint elbírunk, 
mégis fog irántunk resensus nyilvánulni, ha csak 
ismét újra több millióval nem kedveskedünk. (Zaj 
a jobb oldalon.) 

Nem terjeszkedem tovább a czáfolásba, ha
nem áttérek a cultusminiszter ur beszédére. 

Midőn ő azt monda, hogy akkor tekinti a 
kérdést megoldottnak, ha az országban meggyő
zetik arról mindenki, hogy a megoldás helyes, és 
hogy semmi se felesleges, a mi e kérdés felderíté
sére vezethet, valóban arany szavakat mondott. 
Nekem ennek folytán azt kellett volna várnom — 
ha a helyzetet nem ismertem volna — hogy ő in
dítványomat fogja pártolni. Mert azon indítvány
nak semmi egyéb czélja nem volt, és nincs, mint 
az, hogy a kérdés felderittessék, és hogy meggyő
ződjék a hazában mindenki arról, hogy a majdan 
megállapítandó összeg helyesen állapíttatott meg. 
O azt helyzetében nem tehette, hanem a helyett 
meglehetős kemény bírálat alá vette a statistikai 
és politikai számtant-—pedig azt gondolom, hogy 
nem azokat kell vala megtámadnia, hanem azon 
egyéneket, kik ezekkel visszaéltek — és azt monda, 
hogy már csak azért se lehet a múlt idők tapasz
talatai nyomán megállapitni, mennyit fizessen az 
ország, mert azok igazságtalan adókivetésen ala
pulnak. Tökéletesen áll az, hogy az adókivetés 
igazságtalan volt ; de igazságtalan főleg azért, 
mert túlterhelő volt reánk nézve. Ha már most 
oly költségvetés nyomán vállalnánk el kötelezett
séget, lehetne azt mondani: nem vállalhatunk eny-
nyit, mert sok; de azt nem lehet mondani, hogy : 
mivel túlterhelő alapon készültek a kimutatások, 
vállaljunk többet. 
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Ékesen, mint szokta, sőt a szokottnál is éke
sebben ecsetelte a cultusminiszter ur Európa jelen 
helyzetét; elmondá a veszélyeket, melyek e hely
zetben reánk néznek; figyelmeztetett arra, hogy 
nem sok ideig lehet jótállni arról, hogy a béke 
meg nem zavartatik, s ugy eshetik, sőt valószínű, 
hogy a béke megzavartatása esetében hazánk a 
háború színhelyévé válik. Én egészben nem osz
tozom ugyan tisztelt barátom azon aggodalmaiban, 
a melyeket benne a philologiai határok elmélete 
keltett, mert hinni akarom és meg vagyok győ
ződve arról, hogy a hazának minden fia, ha az 
országban jólléte s szabadsága biztosítva lesz, min
den körülmények közt teljesiteni fogja kötelessé
geit; azonban azt látom, és igazat adok neki abban, 
hogy a helyzet komoly, hogy a béke iránt nem 
igen lehetnek rózsás reményeink. Engedje meg 
nekem, hogy itt ismételve azt mondjam, hogy 
azt vártam, hogy azt fogja mondani : állítsunk 
erős hadsereget, gyűjtsük össze filléreinket ne
héz idők számára; és nem tudom ezekből azt kö
vetkeztetni, hogy merítsük ki erőnket annyira, 
hogy még legszükségesebb kiadásaink fedezésére 
is képtelenek legyünk. Elismerem én a szövetség 
szükségét, hisz erre szükségök van sokkal hatal
masabb államoknak is; elismerem azt is, hogy ne
künk legtermészetesebb szövetségeseink amaz or
szágok és tartományok népei, a melyekkel egy 
közös uralkodó alatt állunk. Én óhajtom, hogy 
ők erősek legyenek, és óhajtom, hogy köztünk és 
köztük a kérdések megoldassanak; de szem előtt 
tartva azt is, hogy egy tökéletesen elgyengült or
szágot szövetségese soha meg nem mentett : óhaj
tom azt, hogy mi is erősek legyünk, és hogy az 
erőtől meg ne foszszuk magunkat ugy, hogy azt se 
érhessük el, hogy szövetségeseink erősek legyenek. 

Arra nézve, hogy nagyobb-e az áldozat, mint 
a mennyit tenni kell, én röviden elmondottam né
zeteimet. Elmondottam, hogy egyfelől kiesi,mert 
nem éri el a czélt; másfelől nagy, mert nagyobb, 
mint a mennyit elbírunk: és megvallom, e nézete
met — ne méltóztassanak rósz néven venni — 
megingatva egyátalában nem látom. 

A reduetiót illetőleg, a mely annyiszor felme
rült e ház kebelében és ismételve említtetett, én is 
kénytelen vagyok ismételni. Tudom én, hogy a 
reductióval már nem egyes tőkepénzesek, hanem 
ezerek vesztenének; de egyébiránt igy volt ez 60 
évvel ezelőtt is a fekete bankó idejében: midőn 
az állam a csődöt kimondotta, a legszegényebb em
ber is veszteségben részesült. Tudom azt is, hogy 
a tőkére egy országban nem csak a gazdagoknak, 
hanem a szegény napszámosnak is szüksége van, 
mert az állam gazdaságának emelésére nélkülez-
hetlen emeltyű; tudom azt is, hogy a tőke onnan, 
honnan biztosítva nem látja magát, el szokott vo

nulni, és megengedem, hogy a kamatreductió ál
tal perczileg vissza lett volna rettenve; azonban 
meggyőződésem az, hogy sokkal hamarább volna 
a tőkének bizalma azon állam iránt, mely, bár ka
matreductió folytán, de rendezte pénzviszonyait, a 
melynek deficitje nincs, mint azon állam iránt, 
mely a kamatreductiót ugyan nem hozta be, de 
mely hasztalan igyekszik kötelezettségeinek meg
felelni, és melynek folytonos deficitje arról tanús
kodik, hogy a legnagyobb pénzzavarok küszöbén 
áll. A mi a veszteségeket illeti, fájdalmas az, ha 
ezrek veszítenek; de itt a két eset közül egyet vá
lasztani kell: vagy hogy jelenleg veszítsenek vala
mit az ezrek azért, hogy a milliók megkíméltesse
nek; vagy hogy a túlságos teher folytán szegény ül
jenek el előbb a milliók és azután veszítsenek mégis 
az ezrek. 

Azt monda igen t. barátom, hogy elismeri, mi
szerint nagy a teher, mit vállalunk, és annak elvi
selésére nézve most is az alkotmányos szabadság
ban helyezi legnagyobb bizodalmát. 

Mielőtt követném annak vitatásában, mikép 
állunk a szabadsággal azon három szempontban, a 
melyet ő kitűzött, engedje megjegyeznem, hogy ő 
félreértette volt tisztelt barátom Bónis Sámuel nyi
latkozatát. Bónis Sátnul nem tagadta azt, hogy van 
bizonyos szabadság hazánkban, de tagadta, s ugy 
gondolom, velem együtt tagadja mais, hogy esza
badság eléggé fejlődött, eléggé biztos, és minden 
kellékekkel felruházott volna arra. hogy tőle oly 
nagy eredményeket, a minőket egy minden kellé
kekkel felruházott szabadságtól várhatnánk, re
ményleni lehetne; azt pedig, hogy ily szabadsággal 
bírnánk, be nem bizonyította. 

Helyeslem én azon nézetet, hogy ne vitatkoz
zunk a szabadság átalános és elvont fogalma fölött, 
és épen azért csak azon három szempontból kivá-
nom helyzetünket felvilágosítani, a melyeket6'ma-
ga kijelölt; de kénytelen vagyok tiltakozni az el
len, hogy ő helyzetünk megítélésénél a helyzetet 
nem azon helyzetünkkel hasonlította össze, a melyet 
nekünk jogaink, törvényeink biztosítottak, hanem 
iázzál, minő helyzetben voltunk akkor, midőn tör
vényeinknek legnagyobb része meg nem tartatott. 
Mert nézetem szerint csak ugy lehetne ezen hely
zetet törvényességi szempontból helyesen megítélni, 
ha azt az 1790-iki és az 1848-iki törvényes állás
sal hasonlítjuk össze, s azt nézzük, minő jogo
kat biztosítottak azok nemzetünk számárba. Most, ha 
arra megyünk, hogy törvénytelen helyzetből indul
va ki, veszszük a hasonlitást, akkor hasonlításunk
ban ne 1847-ből induljunkki, hanem 1850-ből vagy 
52-ből, midőn minden törvényünk hatályon kivül 
helyeztetett. Én egyátalában a személyes és a bel
ügyeinkre nézve gyakorlott politikai szabadságról 
igen keveset akarok szólani. Elismerem, hogy e 



136 CLXXXIX.ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz 14. 1867.) 

tekintetben socialis szempontból 1847 óta roppant 
előlépés történt. Töitént ez voltaképen azonban 
1848-ban, csak hogy hasznát legnagyobb részben 
most is érezzük. De máskép áll^a dolog hazánk po
litikai függetlenségére nézve. És itt ismét tökéle
tesen igazat adok t. barátom Bónis Sámuelnek, ha 
azt mondta, a mit a t. cultuszminiszter ur is idézni 
méltóztatott, hogy e tekintetben veszítettünk. 
Igaz, hogy valamint egyesek társulhatnak, ugy 
szövetkezhetnek egymással az államok is, szö
vetkezhetnek bizonyos időre, szövetkezhetnek bi
zonyos czélokra, és szövetkezhetnek állandóan 
és egész átalánosságban. De igaz az is, hogy 
ha két állam szövetkezett valamely dolgokra 
nézve, olyformán, hogy azon dolgokra nézve 
saját körében egymagában többé nem, csak 
társával együtt intézkedhetik: ha igy szövetkezett, 
akkor azon ügyekre nézve egymaga többé nem 
független, habár ketten együtt függetlenek is. Men
tül több, mentül fontosabb tárgyakra nézve tör
tént a szövetkezés, annál szűkebb körbe szorul az 
ily államoknak saját függetlenségük. Es a mely 
állam legfontosabb államügyeit, mint a külügy, 
hadügy, pénzügy, teszi a szövetség tárgyaivá: annak 
függetlensége nem állami függetlenség többé, ha
nem csak autonómia. Es én azt mondom, hogy azon 
kérdés, a melyet mint a függetlenség megítélésére 
nézve fontosat igen tisztelt barátom felhozni mél
tóztatott , hogy az emiitett ügyekre nézve a szö
vetkezett államok közül egyforma jogot bir-e mind
egyik, vagy egyik kevesebbet bir mint a másik: 
az nem a függetlenség kérdése, hanem a coordina-
tio vagy a subordinatio felett dönt. (Helyeslés a 
bal oldalon.) Ily előzményt multunkból felhozni 
nem lehet. A^alóban kár őseink nyugalmát hábor
gatni azzal, mintha ok ezt tették volna. Kerestek 
természetesen támaszt oly dynastia vagy oly ki
rály választása által, ki más országok fölött is ural
kodott; de példát arra nem mutathat senki törvé
nyeinkben, hogy ezen czélból a nemzet beleegye
zett volna, hogy legfontosabb teendői felett ő ma
ga és fejedelme együtt [ne határozhasson: most 
pedig ily szövetségre léptünk, és ennélfogva Bó
nis Sámuel barátomnak igaza volt, ha azt mondotta, 
hogy függetlenség szempontjából vesztettünk. 

Igaza van t. barátomnak abban, hogy az alkot
mány garantiájacsak magában a nemzetben lehet, 
és hogy e garantia abban áll, ha bizalommal ra
gaszkodik törvényei szentségeihez, ha szívóssággal 
védi azokat; de fájdalom, épen ezen tulajdonokban 
látszunk megfogyatkozottaknak, különben sok nem 
történt volna, mi legújabb időben történt. 

Abban is egyetértek — hogy még egyszer hi
vatkozzam nevére — Bónis Sámuel barátommal — 
ha ugyan jól értettem szavait — hogy bár helyes 
vagy helytelen legyen ezen törvény, mely alkot

tatott, mint törvényt meg fogom tartani, sőt arra 
fogok ügyelni, hogy mások által is megtartassék. 
De fentartom magam részére is azon jogot, melyet 
minden polgára hazánknak bir minden törvény 
irányában: hogy mihelyt a perez kedvezőnek lát
szik, alkotmányos utón annak megváltoztatására 
törekedjem. Megtartok, és megtartani óhajtok min
den törvényt; és épen ez egyik indoka annak, hogy 
a tárgyalás alatt levő javaslat ellen szavazok: mert 
az szerintem nem tartja meg a törvényt, nem vévén 
figyelembe, mennyit szabad adni, vagy is mennyit 
bírunk meg. 

Ezek után, bár annak semmi fontossága nincs, 
de magából következik, hogy én e jelen helyzet
tel, az alappal, melyen állunk, megelégedett nem 
lehetek. Nem azért vagyok elégületlen, hogy a mi
niszterek mit tettek vagy nem tettek, de ellenke
zőleg azért, mert meg vagy ok győződve arról, hogy 
az alap roszasága oka annak, hogy többet nem te
hettek ; elégületlen vagyok azért, mert ha valami
kor bekövetkeznék azon időpont, hogy a jelen mi
nisztérium kisebbségben maradna, és — miképerre 
készségét ismételve kijelentette — parlamenti meg
győződésénél fogva leköszönne, nem látok biztosíté
kot az iránt, hogy ez esetben oly minisztérium kö
vetkeznék, milyent az uj többség kivan, és hogy 
ezen minisztérium érvényesíteni tudná az uj többség 
kivánságát. A mely országban pedig e fölött csak 
kétség is támadhat, az biztositott parlamenti alkot
mánynyal nem bír. {Zaj. Helyeslés a bal oldalon?) 

Mindezek daczára, t. ház, nem tartom helyes
nek azt mondani, hogy mindent elvesztettünk : nem 
tartom helyesnek, mert ez nem igaz. Ha sokkivánni 
való van is, hasokkal elégületlen vagyok is, nem ta
gadhatom, hogy sok becses jognak is vagyunk bir
tokában. Én épen oly hibának tartom mondani, hogy 
mindent megnyertünk, mint azt, hogy mindent 
elvesztettünk: az egyik erőnk megzsibbasztásához, 
a másik vagy a szilaj kétségbeesés karjába vagy 
a hallgatag megadáshoz vezet; én pedig ré
szemről egyiket sem óhajtom. Nem tartom helyes
nek kimondani, hogy mindent elvesztettünk, azért 
sem , mert, hogy mindent elvesztettünk volna, azért 
sem igaz, mert soha, a miénknél százszor roszabb 
körülmények közt is, egy nemzet, melynek fiai szi
vében a szabadság szeretete él, mindent el nem 
veszthet. A szabadság szeretete századokon keresz
tül megtartott bennünket: ettől várom én most is 
helyzetünk javulását. 

Bocsánatot kérek, t. ház, e kitérésekért; a 
tárgyhoz visszatérek s egyszerűen és ismételten 
ajánlom indítványomat figyelmébe. (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

E l n ö k : Minthogy a fönforgó törvényjavaslat 
! átalános tárgyalása feletti vita egészben még be-
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fejezve nincs; minthogy még t. miniszter ur és t. 
bizottsági előadó ur is a tárgyhoz még bővebben 
szólni óhajtanak: azon kérdést bátorkodom t. 
házhoz intézni, nem lenne-e szíves a t. ház az áta-
lános vita befejezését holnapra halasztani ? (Felki
áltások : Ma, ma ! Holnap, holnap!) Nem vagyok 
képes kivenni a felkiáltásokból a t. ház akaratát. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Csak a kérdés iránt vagyok bátor fölszólalni. 
Méltóztattak a múlt alkalommal a zárt tanácsko
zásban kimondani, hogy ezen fontos tárgy fölötti 
szavazást más napra halasztjuk. Már most a 
dolog természetében fekszik, azt hiszem, hogy a 
szabályok értelmében az indítványozó, t. i. a mi
nisztérium, mely ezen törvényjavaslatot a ház 
asztalára letette, és a t. központi előadó ur, vég be
szédjeiket elmondják. Ha méltóztatnak a szavazást 
holnapra halasztani, akkor holnap fogják elmon
dani zárbeszédeiket. (Holnap! De vasárnap lesz !) 

E l n ö k : Azon ellenvetés, hogy holnap vasár
nap van, a t. ház előtt jelenben fontossággal 
nem birhat; s bár Magyarországon a törvényhozás 
példát nem mutatott rá, mert vasárnapon ülés 
nem szokott tartatni: mégis bátor vagyok enge- i 
delmet kérni a t, háztól, hogy tekintetbe véve a sok 
teendőket, holnap is tartson ülést. (Felkiáltások; 
Az márugy is ki van mondva!) Ismétlem, hogy a 
felkiáltásokból nem vagyok képes kivenni, hogy 
a t. ház a vita befejezését ma kivánja-e vagy hol
nap : azért épen azon okból, melyet t. pénzügy- j 
ügyminiszter ur is elmondott, ajánlom, hogy hol- | 
napra halaszszuk a vita befejezését. (Holnap 12 
órakor !) 

Madarász JÓZSef: A ház szabályaira hivat
kozva, az elnök ur által feltett kérdés feletti szava
zás előtt van szerencsém véleményemet abban 
öszpontositani, hogy elhatároztatván, hogy ülése
inket 4 óráig folytatjuk, és pedig azon okból, 
hogy mielőbb megszavaztathassanak a ház asztalán 
levő törvényjavaslatok, én erre nézve, ha minisz
ter urak a szavazás előtt, vagy is holnap nyilat
kozni kivannak: e tekintetben hajlandó vagyok 
véleményemet oda öszpontositani, hogy a nyilat
kozni óhajtó miniszter, ha tetszik, holnap szavazás 
előtt adja elő véleményét; de a központi bizottság 
előadójára nézve, mivel még most csak 3 óra 
múlt, ezen kivételnek helyét nem látom, és helyén 
volna, hogy ma szóljon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mit Madarász képviselő ur mond, 
az épen ellene van a szabályoknak, mert a köz
ponti bizottság előadójáé az utolsó szó; ha tehát 
a szabályok szerint a miniszter ur bármikor szól
hat, de nem szólhat a központi bizottság előadója 
után. (Zaj. Ellenmondás.) 

BÓliiS S á m u e l : Csak arra akarom észrevé
telemet megtenni, hogy nincs a ház szabályai 
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ellen az, hogy a miniszter szóljon utoljára, mert a 
ház szabályai kimondják ugyan , hogy az utolsó 
szó a központi bizottság előadójáé, de azt is ki
mondják , hogy a miniszter szólhat bármikor. 
(Heljedés) 

E l n ö k : Tehát a központi bizottság előadóján 
van a szólás sora. 

Kerkapoly Károly előadó: Tisztelt ház! 
Midőn a házszabályok által a központi bizottság-
előadójának engedett szó jogát igénybe venni bá
tor vagyok, hét napig tartott hosszú vitatkozás 
után, nem teszem azt szólási viszketegből; hanem 
teszem azért, mert az itt elmondottakban nem az 
én, hanem a központi bizottság véleménye, me
lyet én csak tolmácsolni voltam szerencsés s köte
les, több oldalról megtámadtatván, annak védelmét 
különösebben is kötelességemül kell ismernem. Ez 
alapon s ezen oknál fogva kérem a t. háznak szí
ves figyelmét, s reménylem ily késő órában is a 
meghallgattatása (Halljuk! Halljuk !) 

Mindenekelőtt lehetlen szó nélkül hagynom 
azt, hogy, a t, bal oldal vezérszónoka e vitát meg
nyitott beszédében többek közt azt mondta, hogy 
ő nem bir oly magas színvonalra emelkedni, mi
nőre a központi bizottság előadója emelkedett, 
hogy mindenekelőtt és fölött azt lássa, mi az, mi 
ő felsége többi országai és tartományai érdekében 
szükséges, és csak ugy mellesleg érintse, mi az, 
mit megbírunk'? 

Bocsánatott kérek — felfogásom szerint leg
alább — a dolog- nem egészen ugy áll. Igaz, én 
mindenekelőtt azt láttam s kívántam is látni, mi 
az, a mi ő felsége többi országainak érdekében, ha
nem az önmagunk által bizonynyal jó okból és 
saját hazánk érdekében kitűzött czél végett szük
séges? S ez, gondolom, igen természetes: mert 
ha valaki bizonyos czélt maga elé tűzvén, való-
sitni kivan, annak első kérdése nem lehet más, 
mint ez: mi szükséges annak valósítására; s csak 
ha ezt megoldá, következhetik azon másik kérdés: 
ha telik-e az tőle ? 

Hogy ezen másik kérdést én is feltettem ma
gamnak, sőt hogy ezt amaz elsőnek is fölébe he
lyeztem, az világosan kitűnik azon jelentésből, 
mely tisztelt képviselőtársaimnak kezeinél van. 
Ugyanazért ha csupán csak őket tartanám szem 
előtt, amaz ironikus megjegyzést bizton szó nél
kül is hagyhattam volna. De nem teszem, mivel 
tudom, hogy e házon kivül is méltán nagy azok
nak száma, kik ugy vélekednek, hogy a vád, 
melyet egy Tisza Kálmán emel, alaptalan alig 
lehet. Azért engedjék meg önök elméjükbe visz-
szaidézhetnem, hogy én a törvény által kitűzött 
czél végett szükséges összeget olyannak mondot
tam, a melynél nagyobbat egyátalán nem lehet 
vállalnunk; tehát nem lehetne,még ha megbirnók 
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i s ; de olyan nak is mondottam egyszersmind, a 
melynél kisebbet vállalnunk igen is lehet, bár 
csak azon egyetlen esetben, ha annyit nem 
bírnánk. 

Hogy a „mit b i runk?" kérdését én is valóban 
feltettem, s hogy azt a központi bizottság szem 
elől szintén nem téveszté, mindennél inkább ké
pes bizonyítani azon észrevétel, melyet jelenté
semre egy másik szónok épen a mai napon tőn, 
mondván, hogy jelentésemben többek közt az is 
foglaltatik, hogy a központi bizottság meggyőző
dött arról, hogy az egyezkedett felek együtt sem 
bírják meg a terhet. Igaz, ez is foglaltatik abban; 
de nem így, s nem csak ez. Az illető hely szó sze
rint igy hangzik: „Mivel a központi bizottság arról 
is meggyőződött, hogy nagyobb terhet, még ha a 
czél végett szükséges lenne is, hazánk nem bírna 
el : helyeselte annak egyezményileg lett megálla
pítását, hogy az egyezkedő felek által együtt sem 
Mrt teher megkönnyebbittessék/' S ezzel mit mon
dottunk ? Azt mondtuk, hogy a kitüzütt czél 
végett többre is lenne tőlünk szükség , de mivel 
többet nem birunk meg, az egész terhet kisebbé 
kell tenni; azt mondtuk, hogy ép ez okon helye
seltük a conversiónak egyezményileg történt mó
don lett megállapítását. Ebben — hogy Mada
rász képviselő ur irányában megjegyezzem — 
nincs ellenmondás; ilyen csak az lenne, ha arról 
győződvén meg, hogy a terhet a két fél együtt sem 
birja meg, azt mondtuk volna, hogy tehát vállal
juk el, nem pedig, hogy azt meg kell könnyebbíteni, 
főleg, ha az bárkinek is megkárosítása nélkül 
lehetséges. Én azt láttam, hogy ez lehetséges a 
conversióval, s azért helyeseltem, hogy az kiköt
tetett, mint helyeselte a középponti bizottság is. 

Áttérve a tárgy érdemére, most, azon viták 
után, a melyek alatt az ellenrészről felhozott min
den érv, közvetve vagy közvetlen, irányozva volt 
a jelentésemben felhozott motívumok ellen, meg
van azon örömöm, hogy ismételhetem azon tény
nek constatálását, hogy köztünk s a bal-közép 
között e súlyos kérdésben nincs elvi eltérés. 

Nincs elvi eltérés közöttünk, mivel mind
két részen meg vagyunk győződve, hogy az oszt
rák státusadósságokat magunktól egészen el nem 
utasithatjuk, s igy, ha nehéz lélekkel is, de mégis 
megnyugszunk azon egy részének átvállalásában, 
és pedig, mint épen ezen viták tanúsítják, nem 
csak azért, mivel a törvény kívánja ugy, hanem 
azért is, mivel látjuk, hogy ha az nem kívánná is, 
másként nem tehetnénk. Tanúsítják ezt e viták az 
által, hogy épen Tisza Kálmán képviselő ur, a tör
vény motívumain kívül s nem helyett, még mást 
is hozott fel, mondván, hogy ha amaz adósságo
kat egészben visszautasitnók, ellenségeinkké ten
nők mind azokat, kiknek érdekei azok által érin-

j tétnek. Mellesleg mondva, részemről nem értem, 
I hogy ő, ki ez érv által indíttatja magát, hogyan 

mondhatá mai beszédében, hogy nem fogadhatja el 
soha azon indokolást, a melylyel sokan élnek, 
hogy tegyük meg ezt vagy azt. mert különben is 
kényszerítenének. 

De nincs köztünk elvi eltérés még azért is, 
mert azon közösen megnyugszunk, hogy évjára-
dék kötelezése által történjék meg a tehervállalás; 
megnyugszunk, habár az egyik félnél nem a vá
lasztott forma helyeslésén, hanem csak a már 
meghozott törvény iránti köteles tiszteleten alapul 
is ezen megnyugvás. 

Sőt messzebb is megy az egyetértés köztünk. 
Egyik mint másik fél ugy kívánja, hogy azon 
osztrák államadósságokért, a melyek terhéből egy 
részt magunkra vállalunk, semmi solidáris köte
lezettség ne statuáltassék, s egyik mint másik fél 
azt akarja, hogy annyit vállaljunk el, a mennyit 
meg is birunk. 

I ly egyetértés mellett honnét mégis e több 
napos vita ? kérdhetné valaki. Onnét, hogy inig 
az egyik fél olyannak látja a törvény szövegét, 
hogy általa solidaritásba nem vonatunk, addig a 
másik fél aggódik annak némely kifejezése miatt. 
mit ez irányban elhibázottnak tar t ; azután meg 
onnét, hogy eltérnek nézeteink annak megítélésé
ben, mit szabad vállalnunk; sőt már abban sem 
értünk egyet, mi módon legyen e kérdés bizton 
megoldható. Engedje meg a t. ház, hogy szorosan 
a tárgynál maradva, fordított sorban világosithas
sam meg e vitás pontokat, szólván menten minden 
animositástól. azon nyugalommal, melyet érdemel 
és kivan a szőnyegen forgó tárgynak roppant 
fontossága. 

Tisza Kálmán ur és utána a bal oldalnak 
mindannyi szónoka ugy véli, hogy a tövénynek ezen 
kifejezése: „a mit tennünk szabad* egyértelmű ez
zel: „a mennyit megbirunk." Én sem tagadom 
ezt. U g y vélekedik továbbá t. képviselő ur, hogy 
azt, mennyit birunk, az által tudjuk meg, ha szá
mot vetünk országunk lehető jövedelmeivel, szá
mot vetünk szükséges, ugy közösügyi, mint orszá
gos kiadásaival, és ezen kiadásokból a lehető 
bevételeket levonjuk, mert a levonás után ott 
maradó összeg fogja megmutatni, hogy mennyivel 
járulhatunk az államadósságok terheihez, mert 
annál többet felajánlani nem lehet. 

Előadásának ím e tételét, gondolom, eházban 
mindenki ugy érté, a mint érté azt Kautz, Fest 
és Somssich, hogy t. i. ő a legközelebbi év bud-
getének előterjesztését kívánja, s annak tételei 
alapján akarja eldönteni azt, mit bir meg ez or
szág. Ma megértettük, hogy nem ezt kívánja; de 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezt mon
dotta. {Helyeslés a jobb oldalon.) Megmondom, miért 
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Beszédében igy szólt: „Ha az általam ajánlott ja
vaslat elfogadtatnék is, nem vonna az hosszas ha
ladékot maga után, sőt egyenesen kimondona, a t. 
minisztériumon áll, hogy a haladék igen rövid 
legyen. A múlt idők adatai kezeinél vannak, és 
fel nem tehetem a t. pénzügyminiszter úrról, hogy 
most, midőn az év vége közelget, a jövő budget 
számára az ország bevételéről és kiadásáról az 
előmunkálatok készek ne volnának." Igaz azon
ban , tisztelt ház , hogy mindenki legjobb ma
gyarázója saját szavainak, ép azért e nyilván 
a jövő évi budgetre vonatkozó szavak idézésével 
csak igazolni akartam azok felfogását, a kik a t. 
képviselő szavait ugy fogták fel, a mint előadtam. 
É s ezt, t. ház, azért tartam szükségesnek, mert ha 
egyszer azon szavak lőnek itt elmondva; és ha 
egyszer azok, és pedig teljes joggal, ugy lettek 
felfogva s vita tárgyávátéve, a mint előadtam ; ha 
egyszer a bennök foglalt gondolat a nép közé 
kiment: akkor azt nekem figyelmen kivül hagynom 
nem lehet, bármint magyarázza is most szavait a t. 
képviselő ur. (Helyeslés a jobb oldalon.) A kérdés 
hát az, hogy vajon az általa megjelölt ut és mód 
alkalmas-e arra, hogy megtudhassuk, mily nagy 
azon összeg, a melyet megbirunk ? 

Én határozottan állítom, hogy az nem alkal
mas arra, és pedig nem csak azért, mivel teljesen 
igazuk van azoknak, kik azt mondják, hogy ez 
utón járva, évről évre újra kellene meghatározni 
az évjáradékot, hanem azért sem, mivel ezen né
zet különben is alapjában hibás. Hibás pedig 
azért, mivel egy évre szóló előszámitásból vél 
kiindulhatni akkor, a midőn nem egy évre kell 
vállalnunk terhet, s igy nem az a kérdés, hogy 
mit birunk meg mindig? Nyilván hiba ez, mivel 
azon adatokból, melyek csupán a jövő évről álla
nak, nem lehet megtudni azt, mennyit fogunk 
megbírni, nem a jövő évben, hanem tartósan és 
mindig. Semmi összeget sem vállalhatunk el min
denkorra, csupán azért, mivel 1868-ban megbir-
jnk azt, de vállaljuk el csak azt akkor, ha meg
győződtünk róla, hogy aztán is mindig megbírjuk. 
(Helyeslés a jobb oldalon) És megforditva, ha én 
azt látnám is a többször t. képviselő ur által kí
vánt adatokból, hogy az átvállalni szándékolt 
terhet 1868-ban deficit nélkül nem birjuk el : 
mégis nyugton járulnék annak elvállalásához, ha 
különben arról győződhetném meg, hogy később 
folyton megbírjuk azt. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt az igazsághoz híven be kell ismer
nünk, hogy egészen más a Tisza Kálmán képvi
selő ur által ajánlott methodus, ugy a mint ő' azt 
ajánlotta, mint a miként elsajátiták azt a bal ol
dalról hozzá csatlakozott szónokok szinte mindj 
annyian. Nála az sokkal inkább komoly. O 
ugyanis nem csinál titkot abból, hogy lehető jö

vedelmeink kiszámításánál ép ugy hajlandó lenne 
elfogadni az eddigi adólábat, mint szükséges kia
dásaink megállapításánál is nem venni tekintetbe 
a szükséges befektetésekte, hogy jusson valami, 
a mit felajánlhassunk. 

Másként pártjának nem egy tagja, indítvá
nyának nem egy szószólója. Ezek mélyen hallgat
nak arról, mely alapon akarnák kiszámítani a le
hető jövedelmeket; de annál inkább megmondják, 
mi mindent értenek a szükséges kiadásokon, épen 
ezért nem hagyván fen semmi kétséget a fölött, 
hogy ez utón haladva, nincs bevétel, a miből ma
radna, mit felajánlhatnánk az államadóssági terhek 
egy részének elhordoz ására. Hiszik-e ez urak, hogy 
ily módon be lesz váltható az adott nemzeti ígéret, 
hogy átalában lehet kiegyezés ? S ha nem lehet, 
hiszik-e, hogy több figyelemben fognak részesülni 
például gazdasági iskoláink s tornaegyleteink, ha 
addig várunk, mig idegen, de Tisza Kálmán szerint 
is érdeklett hatalmaknak fog nyílni alkalom eldön
teni a vitát közöttünk? Én nem hiszem. (Helyeslé:, 
a jobb oldalon.) 

A mondottaknál fogva én nem tartom, t. képvi
selőház, a jövő évi budget tételeit és azoknak egy
máshoz viszonyulását azon biztos alapnak, melyről 
a fenforgó kérdés eldönthető lenne. Azért meg kell 
mondanom, mit tartok hát annak ? — Nem holnap
ra, nem a jövő évre, hanem mindenkorra kelivén 
vállalnunk a terhet: mi más sem szolgálhat alapul, 
mint a nemzetnek azon érték-forrásai átalában, a 
melyekből fog az meritni mindenha, ezen Isten ál
dotta föld s a munkakedv és erő, melylyel Isten e 
szinte páratlanul józan nemzetet megáldá. Ezeket 
kell mérlegelnünk és egyszersmind gondolóra ven
nünk azon föltéteket, melyek közt és alatt fog 
hathatni az emberi munka, hogy a természeti ala
pokat megtermékenyítse. Ha mindezt figyelembe 
venni készek vagyunk, akkor, minden habozás és 
kételkedés nélkül merem ezt mondani, nem fogunk 
kétkedni, hogy e nemzet meg fogja birni azon ter-
het.mit magára vészen a törvényjavaslat elfogadásá
val, meg fogja birni azon teher-többletet is, mely 
az első évek netaláni deficitjeiből támadni fog. Szá
zadokon át méltán panaszkodtunk, hogy hátrama
radásunknak s szegénységünknek oka a mostoha 
bánás, melyben részesültünk az idegen kormányok 
részéről; csak e viták folytán is alaposan tüntette 
fel e bánásnak igaztalan és kirivó voltát Komá
rom város igen t. képviselője: sazt akarjuk-e még
is mostan állitani, hogy adóképességünk nem fog 
megváltozni, habár önkezünkbe lett is téve sor
sunk intézése ? Meghazudtolnók mindazon vádat, 
melyet valaha szeme közé dobtunk azon hatalom
nak, ha most azt mondanók, hogy bár sáfárkodni 
megszűnt, állapotunk mégis nem változik. (Élénk 
helyeslés.) 

18* 
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A bal oldalról folytonosan hangzik át felénk: 
Ne engedjük magunkat a félelem politikája által 
vezettetni! J ó ; de ne engedjék ők se, és bízzanak 
velünk e nemzetben s higyék, hogy a midőn fel
szabadult s visszanyerte jogát, hogy sorsát intéz
hesse, a termelés mezején is bir majd eredményt 
mutatni (Helyeslés) s nem fog mögötte maradni 
azon Ausztriának, a melynek kormányairól szin
tén nem mondhatni, hogy emelésére mindent meg-
tőnek, s a mely már mégis 200 milliós budgetet 
bir el. Fele sem kell, hogy elbírjuk azon terhet, 
melyet vállalandók vagyunk. 

De tán az nem történt meg, hogy visszanyer
tük volna sorsunk intézését? 

Komáromnak tisztelt képviselője legalább azt 
monda, hogy figyelembe véve azokat, mik a dele-
gatiókhoz utasíttattak, és más részről különösen 
figyelembe véve azt, hogy nemzetgazdasági fac-
toraink iránti intézkedésekben, a ház által nem so
kára tárgyalandó kereskedelmi törvényjavaslat 
szerint intézkedéseink mennvire vannak mások 
hozzájárulásától függővé téve, nem lehet legalább 
kétségét nem táplálnia az iránt, hogy a magyar 
kormány és törvényhozás képesek legyenek anya
gi érdeksinket ugy fejlesztem, miként azt felválla
landó terheink nagysága kívánja. Mai beszédében 
csaknem hasonlóan szólott Tisza Kálmán ur is. 

Kétségeikben — megvallom — nem birok 
osztozni, s azt tartom, jó lesz szemébe nézni azon 
felfogásnak, a melyből születtek, Én, t. képviselőház, 
ugy tartom, hogy nincs nemzet, mely nemzetgaz
dasági factorai iránti intézkedéseiben mások bele
egyezésének szükségétől egyátalán felmentettnekte-
kinthetné magát. Hol kereskedelmi szerződések nem 
kötik, köti s korlátolja az érdekelt nemzetek részé
ről való visszatorlás joga és lehetősége, melyeknek 
provocaíásától tartózkodni kell. (Helyeslés.) Oly 
fegyver ez. melylyel, igaz, mindegyik nép élhet 
minden más nép ellen, de olyan is, melylyel azok 
mindnyájan élhetnek ellene. Épen azért veszélyes 
használni. Ez oka, miérthogy az e téren a legü
gyesebb népek szivesen kötik meg magokat kereske
delmi szerződések által, leteszik a fegyvert, hogy 
mások által is letétessék azt, azon fegyvert, melyet 
minden felé forgathatnának ugyan, de ha a csa
pást mindenfelől visszakapnák, azt sok felől kelle
ne érezniök. (Elénk helyeslés.) Ez oka, miérthogy e 
téren az erő és virtuozitás nem a függetlenség ag
gódó őrizgetésében, hanem inkább abban nyilat
kozik, ha minél több népet bírtunk rá, hogy meg
kösse magát irányunkban, habár ez csak kölcsön
ben történhetik is meg. 

S ha ez átalában igaz, mennyivel igazabb, t. 
képviselőház, a mi helyzetünkben, azon helyzetben, 
a melyben sajátságos viszonyainknál fogva ama 
fegyvert egy bizonyos irányban nem is hasz-

nálhatnók, mert a kéz, melynek azt hordani 
kellene, azon irányban is el van kötelezve. Ily 
helyzetben, oly mód, mi a nemzet szabad intézke
dési jogát minden baj és hátrány nélkül megvaló
síthatná, kereskedelmi szerződésen kívül egyátalán 
nincs is. S mert ha ennek terén állunk, bizton állit
hatjuk, hogy sorsunk intézésének jogát valójában 
bírjuk és meg is tarthatjuk. (Helyeslés.) 

Épen mert ez igy áll, nem érthetek egyet 
Nikolics képviselő úrral, ha állítja, hogy mivel az 
eddigiek segélyére uj erő nem jövend, aztán se bír
juk meg. Nem érthetek egyet, mert cultusminisz-
ter úrral állítom, hogy igen is jön, sőt már jött is 
segélyül uj erő, és pedig nagy és varázserő: a 
szabadság ereje. Igaz, hogy ott a túlsó oldalon töb
ben azt kérdezték, hol van a szabadság ? De e kér
désekre már adva a felelet, s nekem nem maradt 
fen egyéb, mint az illetőkről viszont azt kérdeznem: 
ha itt nincs, hol, melyik rendezett államban van 
hát az általok keresett szabadság ? (Elénk helyeslés.) 
Hol azon szabadság, a mely mellett AbonyésEger 
azt tehetnék, a mit a törvény tilt, tilt a kormány 
s a képviselőház egyező Ítélete szerint ? Szándéko
san mondtam, hogy a képviselő házé szerint, mert e 
kérdésben már az is nyilatkozott. Hol azon szabad
ság, hol nem az egészet, de a részeket illetné a 
tör vény magyarázás joga? (Elénk helyeslés.) A felelet 
könnyű és rövid: egyikben sincs, mivelhogy nem 
lehet, mert ha volna, ez nem a szabadság, hanem 
féktelenség lenne. (Elénk helyeslés.) 

Azoknak sincs miérthogy feleljek, kik azt 
vélik, hogy visszanyert szabadságunk befekteté
sek hiányában fog meddő maradni, a melyeket, 
mint mondják, tennünk nem lehet, épen mivel a 
szőnyegen forgó törvényjavaslat elfogadásával 
megfosztjuk magunkat az azokra szükséges tőkék
től. Mncs miért feleljek, miután már Tisza Kálmán 
megmondotta nekik, hogy idegen pénzzel sem le-
hetlen sokszoros haszonnal megtenni e szükséges 
befektetéseket. S ha Bónis képviselő ur azon kétel
kedik, ha vajon az itt kétségtelenül létező szabad
ság bir-e mindazon attribútumokkal, melyek szük
ségesek, hogy termékeny legyen? ugy távol van 
tőlem is, hogy e kérdésnek bírójává akarjam fel
vetni magamat; annyit azonban merek állítani, 
hogy e kérdésnek egyedül illetékes bírája csak 
maga az élet, a mely pedig már is igennel vála
szol, nyilatkozva azon vállalkozási kedvben, a 
melynek már is örvendő tanúi vagyunk mindany-
nyian, és a melyre Bánó és Fest képviselő urak jog
gal mutattak volt. (Elénk helyeslés.) Hasonló tüne
mények mutatkoznak a Lajta másik oldalán is, 
világos bizonyságul arra, hogy itt és ott ugyan
egy ok munkál, ok, a melynek mííködés2 hiányá-

j ban történt, hogy a provisoriumnak némely, kü> 
1 lönben nem kevésbbé szerencsés évében, hasontüne-
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menyek nem mutatkozhattak. Hol voltak akkor, 
hol voltak például, a krimi háború éveiben, a ha
son tüneménye k ? hol volt azon pezsgő élet az ipar, 
a vállalkozás terén ? Nem voltak sehol. Miért? 
Mert nem volt hit, nem volt remény a jövőhöz, 
nem ovit meg a szabadságnak éltető lehe. (Élénk 
helyeslés.) S ha igy, , ugy a tételt meg is fordíthat
juk : miére szemlélhetők ma azon tünemények ? 
Mert megvan a szabadság emelő hatása, megvan 
a hit a jövő iránt. Ha csak beszélni kell, akkor 
könnyű a szót kimondani; de ha tenni, ha érté
künket kell elhelyezni, ugy nem csaljuk magun
kat, teszünk ugy a mint gondolkodunk, a mint 
meggyőződésünk biztat vagy csüggeszt. (Elénk 
helyeslés.) 

De legyen elég, szemben a nézettel, mely 
véli, hogy a szőnyegen levő törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni ez úttal nem lehet. 

Legyen szabad áttérnem a tisztelt indítvá
nyozó urnák azon másik tételére, mely igénytelen 
véleményem szerint teljesen praejudical annak, a 
melyet kifejtett halasztást szorgalmazó indítványá
nak indokolásában. E tétel így hangzik : „Amint 
ezen törvényjavaslat szerkesztve van, meggyőző
désem szerint ád az annyit, a mennyi nem elég, 
és ád annyit, a mennyi sok." Ha a t. képviselő ur 
az általa kívánt hivatalos, részletes és okadatolt 
adatok hiányában az államadósságok terhéből 
elvállalható összeg mennyisége iránt tisztába jőni 
valóban nem bír, ugyanazon téren kellett volna 
maradnia, a melyen véli őt állani Detrich bará
tunk, mondván, hogy Tisza Kálmán indítványa 
mit sem utasit el, nem utasítja el még a törvény
javaslatban foglalt összeget se, hanem egyszerűen 
adatokat kér, világosságot keres. Hogy ez nem 
ugy van, arról az általam épen idézett tétel meg
győzheti tisztelt barátomat, azon sajátságos baleset 
tudatára költvén, hogy Tisza Kálmánt akkor és 
abban pártolta, a mikor és miben nem értette. 
{Elénk helyeslés és derültség.) 

í g y fogta ezt föl t. barátom, Ghyczy Kálmán 
is, mondván, hogy azon indítványnak czélja a 
vállalandó tehernek alábbszállitása, tehát nem 
pusztán világosságkeresés. Az indítvány hát nem 
maradt meg a látszó objectivitásnál. 

Ha az alapot keressük, a melyen Tisza Kál
mán ur, idézett tételét, az általa szükségeseknek 
mondott adatok hiányában is, fölállíthatni vélte, 
és pedig nem csak hitének, hanem meggyőződésé
nek eredménye gyanánt : ugy nem találunk mást, 
mint az illető pénzügyminisztereknek alkudozás 
alatt s a múltnak alapján tett s a közvetlen követ
kező évre több milliónyi deficitet jelző nyilatko
zatát. A mondottak után nem szükség mutogat
nom, hogy ez gyenge a lap: gyenge már azért is, 
mert alkudozás közben történtek az alapul vett 

nyilatkozatok, melynek hatása alól pedig, tiszte
let becsület az őszinteségnek, bárki is alig von
hatja ki magát. Szóljanak a tények. Azon minisz
ter ur, ki kilátásba helyezte azon sok milliónyi 
deficitet, a birodalmi tanácsban ma már azt mondja, 

j hogy ez évi maradékból 80 milliót visz át a jövő 
í évre, és hogy egyéb segédeszközök is állnak ren-
I delkezésére ; a birodalmi tanács pénzügyi előadója 

pedig még inkább rózsaszinben látja a dolgokat, 
íme a különbség az alkudozás alatt s után között. 
(Elénk helyeslés.) 

Az alap hát gyenge. Pedig sokat fektetett rá. 
Erre fektette jelesen azon állítást, hogy a bajon 
segíteni mi más mód sem vala, mint a terhek át
vállalása előtt azoknak oly fokra alábbszálíitását 
eszközölni, ha másként nem lehet, kamatreductio 
által is, hogy "elvállalván mi azokból mindazt, a 
mit elbírunk, ő felsége többi országai és tartomá
nyai a többit elviselni képesek legyenek. Elfogad
tatása esetére e tanács oly heroicus műtétre vinne, 
melylyel megismerkedni nagyon jő lesz, mielőtt 
hozzá csatlakoznánk. 

Ha tudjuk, hogy az illető pénzügyminiszte
rek kijelentésének alapján Tisza Kálmán által va
lószínűnek mondott hiány alig marad alul az 50 
millión, s ha tudjuk, hogy ennek elenyésztetése 
egy milliárdnyi tőkének semmisítésével járna : el 
fogunk ijedni, elgondolván azon katastrophát, me
lyet annyi értéknek rögtön semmivé tétele maga 
után vonna. Hiszi-e Tisza Kálmán ur, hogy a ka-
tastropha ki nem hatna olyakra is, kiknek semmi 
állampapirosuk sincsen, de összeköttetésben álla
nak azok birtokosaival? És magok ez állampapír-
birtokosok is vajon különbség nélkül azok közé 
tartoznak-e, akik az államkölcsönöket öntudatosan 
a népek szabadsága ellen adták, sőt ellenkezőleg, 
nincs-e azok között száz meg ezer árva, kiknek 
értéke hibájok nélkül lett fektetve állampapirokba ? 
{Élénk helyeslés.) Az alapítványokról nem is szó
lok, a melyeknek pedig egy tetemes részben meg
semmisítésével közvetlenül magát sebezné az állam. 
Oly dolgok ezek, tisztelt ház. melyeket ismételni 
se tartok feleslegnek, s melyeknek tovább fejtege
tésébe bocsátkozni csak azért nem fogok, mivel 
maga monda a tisztelt indítványozó ur, hogy az ál
tala ajánlott mód hátrányait ismeri, tudja, hogy csak 
a legnagyobb szükség esetében szabad alkalmazni. 

De vajon egészen bizonyos-e, hogy itt van 
már a legnagyobb szükség esete? Én nem hi
szem. 

Nem hiszem azt egyfelől azért, mert a mái-
mondottaknál fogva meg vagyok győződve afelől, 
hogy mi el fogjuk viselhetni a tehernek azon ré
szét, a melynek átvállalásáról szólunk. Ha ezt 
nem hinném, kétségbe esném nemzetemnek jöven
dője felett, meg levén győződve arról, hogy oly 
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nemzetnek, mely minden javakkal gazdagon meg
áldott 5000 mértföldön 14—15 milliónyi népessé
get számlál, s magának visszaadatva is, nem birel 
vagy 90 milliós budgetet, nincs megmaradása. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

De nem hiszem azt másfelől azért se, mert 
tudom, hogy az osztrák pénzügyminiszter is oly 
előterjesztést tőn legközelebb, a mely után a túlsó 
félről sem lehet oly könnyen és előre kimondani, 
hogy a rámaradó terhet megbírni nem fogja. Hi
szen oly tekintély is, mint a birodalmi tanács 
pénzügyi bizottságának előadója, ugy véleke
dik, hogy az Ausztriát illetőleg kilátásba helyezett 
deficit legnagyobbrészt elenyészthető, már csak 
az által is, ha meg lesz szüntetve a pénzügyeknek 
törlesztés által terheltetése, ha újra nagyobb mérv
ben meg lesznek adóztatva azon iparágak, melyek 
utóbbi években oly könnyítést nyertek, mely a 
bevételben milliókra menő különbséget idézett volt 
elő, s ha végre kellőleg adó alá vonatik a szabad 
tőke is, mi hogy eddig nem történt, mindenki tud
hatja. És ha valaki hivatkozni akart a pénzügy
miniszterre, e tekintetben is hivatkozhatott volna 
rá, mivelhogy nyilván megjegyzé ezt a küldött
ségek előtt. 

Azt pedig, t. képvi«előház, még kevésbbé 
hiszem, hogy itt volna az idő, melyben a reduc-
tiót épen nekünk kellene kierőszakolnunk, az 
által, hogy azt feltételévé tennők a teherben va
ló részesülésünknek. (Helyeslés.) E szerep min
ket meg nem illet, és pedig először azért, mert az 
adósság nem a mienk, (Helyeslés) másodszor meg 
azért, mert a reductio által közvetlenül nem mi 
érintetnénk. De nem illet meg legkivált azért, 
mert az hasznunkra azok szerint, a mint a dolgok 
végre alakultak, aligha válhatnék. Nem akarok 
beereszkedni, tisztelt ház, azon következmények 
illustrálásába, melyeket e lépés hitelünk tekinte
tében s átalán politikailag maga után vonna. Ezek 
igen jól ki lőnek fejtve mások által. En csak azt aka
rom megmutatni, hogy hasznunkra alig haválhatnék. 

Jól monda ezt — gondolom, gr. Bethlen — 
hogy az igazságtalanságban is kell mértéket tartam, 
s épen azért, kamatreductio esetén, első kötelessége 
lenne az államnak a valutának visszaállítása a végre, 
hogy, ha már kevesebb lenne az állemhitelezők ál
tal hozott kamat, lenne az legalább valódi értékű. 
De ezen esetre aligha nyernénk mi ezen műtéttel. 
Nem pénzben, hanem p. o. gabonában fejezve ki 
azon értékmennyiséget, a melylyel járulunk a köz
ponti költségek elviseléséhez, reductio után is alig
ha lenne s lett volna az kisebb, mint leszen a nélkül. 
S ezt állítni nem csak egy okom van. Vagy hiszi-e 
valaki, hogy azon esetre is egyetlen millióval fog
nánk járulhatni az unificatio okozta terhekhez, s 
hogy fentartható lett volna a praecipuum annak da

czára is, hogy annál sokkal nagyobb összeg épen 
a tul fél birtokából, polgárainak zsebjéböl fel lett 
volna előleg áldozva ? Én egyiket sem hiszem. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

E kérdésben még csak egy megjegyzést. Sok
szor idézett beszédében Tisza Kálmán képviselő ur 
kérdésnek monda azt, vajon lehet-e jogosan kivánni 
a szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy el
nyomatásuk ideje alatt tudtok s beleegyezésük 
nélkül, elnyomatásuk czéljából felhalmazott adós
ságok miatt tönkre tegyék hosszú időre, talán örökre 
anyagi jóllétöket? vajon helyes politika-e a népek
től, mindannyiszor magokra vállalni a terheket, 
melyeket az absolut hatalom elnyomatásukra fel
halmozott? Őszintén megvallom, rám nézve épen 
nem kérdés az, vajon lehet-e jogosan kívánni a 
szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy bár
mi miatt is tönkre tegyék, s tán örökre anyagi jól
létüket. Ezt kivánni szerintem nem lehet; de az 
ismét szerintem igen is nagy kérdés, ha jó politika 
lenne-e tőlök az államhitelezők sokat tehető sere
geire nézve veszélyt csinálni felszabadulásukból ? 
Ez aligha könnyítené meg azt. 

Hason irányban, hason értelemben nyilatko
zott Ghyczy Kálmán ur is, hogy hiszi, hogy ő fel
sége többi országai teljesíteni fogják az államhite
lezők irányában, nem mindazt, a mit az absolut 
hatalom reájok rótt, és a mit az illetéktelenül meg
ígért, hanem mindazt, a mit az igazság és méltá
nyosság szorosan követel. Megvallom, t. ház, engem 
nagyon meglepett a t. képviselő urnák fentebbiek
ben kifejezett hite: meglepett azért, mivel nem bír
tam megegyeztetni a 67-es bizottság tárgyalásai 
alkalmával tett azon helyes kijelentésével, a mely
ben monda, hogy európailag elismert államjogi 
elv az, hogy az államhatalom által tett szerződések 
az államhatalom következő képviselői által is tel-
jesitendők; de meglepett az is, miként mondhatá 
az általa említett országokra nézve alkotmányelle
neseknek az absolut hatalom intézkedéseit s illeték
teleneknek tett ígéreteit, mikor alkotmány ott vagy 
nem volt, vagy ha volt, az a famosus 13. §-t is 
magában foglalta. (Helyeslés a középen) Ugy hi
szem, t. ház. ezen ösvény igen messze vinne. 

Érzem, t. ház, hogy hosszabbra nyúlt előadá
som, mint ily hosszas vita után magam is óhajtot
tam volna. Ugyanazért minden fontosságuk daczára 
is mellőzöm azon számításokat, melyeket Ghyczy 
Kálmán képviselő ur nagy tanulmányról tanúsko
dó beszédében tőn, csak azt jegyezvén meg, hogy 
az általa felhozottakon nem dőlhet el a dolog ak
kor, midőn a törvényben kimondott czélunk az, 
hogy segítve legyen Ó* felsége többi országain.. 
Adatai ragyogó indokolását,— mely, nem mondom, 
hogy fölösleges volt — képezik azon törvényünk
nek, a mely mondja, hogy jogilag aemmivel sem 
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tar tozunk; de egyebet nem is : ezt 6' maga is érezte; 
azért szólott computusról, mi nyilván jogi actus. S 
ha sikerült bebizonyítania, hogy 6' felsége orszá
gainak érdekében több történt a középponti pénztár 
segélyével: engedje meg. hogy én megjegyezzem, 
hogy, épen mivel annak folytán előbbre fejlettek, 
viselik most 70%-át a közös terheknek s viselhetik 
legnagyobb részét az államadósságoknak. 

Hason okból azoknál sem kívánok hosszasban 
késlekedni, miket Ivánka Imre s Jókai barátim 
mondottak; de azt még sem tagadhatom meg ma
gamtól, bogy pár szót ne mondjak előbbinek a re-
reductiót illetőleg mondott szavaira. Ezt ő azon 
okon véli jogosan eszközölhetőnek, minthogy az 
állampapírok birtokosai ugy is a név szerinti áron 
alul vásáriák azokat; s e körülményt annál fogva 
véli a reductio igazolására alkalmasnak, mivel sze
rinte a pénz is olyan, mint bármi más érték, mit 
adunk és veszünk olcsón, vagy drágán, ugy, aho
gyan lehet. Miként szolgál ez czéljára? megfogni 
nem tudom. (Derültség.) 

Ismétlem, t. ház, hogy a Jókai barátom által 
mondottaknál sem fogok időzni. Hiszen ismételve 
is monda magáról, hogy ő nem pénzügyi tehetség. 
És valóban, ha csak kissé is az volna, nem mond-
hatá vala, hogy Ausztria már kétszer volt azon 
ponton, hogy rendezve lássa fmanciáit. A valuta 
erőszakolt helyreállítása még nem a financia ren
dezése, Ausztria pedig csak ez erőszakolt visszaál
lításhoz állott mindannyiszor közel. Ha csak kissé 
az lenne, tudhatná, hogy ép azért a 8. §. mellett 
még soká nyugton lehetünk, nem aggasztva a bank
aeta által, melyet ránk nézve árialniatlanná tenni 
különben is van mód. (Helyeslés.) Egyelőre a bankac-
tán kívül eső okok teszik lehetlenné e papírpénzek 
forgalmon kívüli tehetését, illetőleg bankjegyekkel 
felcserélhetését. 

Sietek szólni a szerintem is legsulyosb kérdés
ről , a solidaritásról, melyre vonatkozólag Tisza 
Kálmán igj szól: „Távol van tőlem azt állítani, 
hogy a javaslatban a solidaritás tisztán ki van 

mondva, sőt azt hiszem, nem is óhajtja senki, hogy 
az kimondassák." Higye el a t. képviselő ur, hogy 
azt nem csak kimondani, de kimagyarázhatóvá 
tenni sem akarja senki. Egj^ébiránt az általa e te
kintetben kifosrás alá vett helyek iránt netán szük
séges nyilatkozhatást a részletes vitára tartván fen, 
most csak azt jegyzem meg, h o g y , ha bármely 
törvény értelme fölött a szerkesztés minden óva
tossága mellett is valamikor kétség merülne fel, az 
értelmezőnek első kötelessége lenne visszamenni a 
törvény eredetére, keresni a törvényhozónak alko
tás közben nyilvánult szándékát. Ha ily szükség a 
tárgyalás alatt levő törvény irányában merülne fel 
egykor, van-e valaki, a ki kétkednék, hogy a nap
lók, melyek tárgyalásainkról vezettetnek, minden 
kétséget kizárnának a felett, hogy nincs közöttünk 
senki, a ki solidaritást akart s vélt volna vállalni 
ama törvény elfogadásával ? Ugy vélem, ezen senki 
se kétkedhetik. 

Épen azért ismételve is bátor vagyok ajánlani 
elfogadásra a törvényjavaslatot. (Élénk éljenzés s 
helyeslés a középen.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Egyszerűen és szárazan constatálni akarom azon 
tényt— hogy a naplóban nyoma maradjon, — misze
rint a házszabályok 104. szakasza között oly tétel 
vagy szakasz, mely a törvényjavaslatok előadóinak 
a tanácskozások berekesztése előtt még egyszeri 
szóemelést engedne, nem találtatik. (Felkiáltások: 
Ezt előbb kellett volna mondani! Nagy zaj.) 

E l n ö k : T. ház! Én Szontagh Pál képviselő 
urnák felkérése következtében, a mennyiben a ház 
szabályaihoz szólani akart, a szót megadtam. Egyéb
iránt a ház előadóinak az eddigi szokás szerint ily 
esetekben a szólásra a jog megadatott: mert szólhat
tak ugy, mint előadók, s ugy is, mint képviselők. 
(Helyeslés) 

Felkérem a t. képviselőházat, hogy a tárgya
lás berekesztése és a szavazás végett holnap 12 
órakor megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. u. 4 ] /4 órakor. 
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CX.C OR!SZAí*0!S U I J E S 
1867 deczember 15-én 

Szentiványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgyai: Bemutattatnak : DÓ9a Miklós köszönő levele a képviselőháznak, atyja Dósa Elekre vonatkozó határozataért 
Aradmegye kérvénye a nemzetiségügyében; Zemplénmegyéé vasúti ügybe,u ; Kisfalud, Polyánka és Deskófalva községeké - úrbéri 
ügyben ; Medovarszky János és társaié, ugy szintén Bedlmayer Józsefnée 1849-diki szolgálmányok megtérítéséért ; Bader Ferenez"és. 
Liska Ferencz panasza Temesmegye ellen ; Philipp József kérvénye szolgálmányai megtérítéséért; Bónis Sámuel határozati javaslata 
a határőrvidékre nézve. Kiss Miklós a vasúti állomásokon felhalmozott gabona iránt interpellálja a kormányt, mire ez közelebb igér 
felelni. Az államadóssági törvényjavaslat név szerinti szavazással átalánosságban elfogadtatik. 

A kormány restéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös Józsefig Gorove István, Lónyay 
Menyhért, későbben Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

ElnÖkt Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző 
ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 14-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Dósa Miklós maga és rokonai nevé
ben hálás köszönetet mond a ház f. évi 1366-ik 
szám alatt hozott azon megtisztelő határozatáért, 
mely szerint elhunyt édes atyja, Dósa Elek kép
viselő s a képviselőház alelnöke az ország halott
jának nyilváníttatott. Tudomásul vétetik. 

Aradmegye a nemzetiségi kérdést mielőbb s 
akként kéri végleg megoldani, hogy a testvér
nemzetiségek jogos igényei teljesítése mellett egy
szersmind az ország területi és politikai egysége, 
épsége s a magyar nyelv diplomatikai állása kel
lőleg óva és biztositva legyen. 

Zemplémmegye Fiume városának és kerü
letének a vasúti hálózatra vonatkozó feliratát 
pártolván, az alföld-fiumei vasút sürgős kiépíté
sét s annak a déli vasuttársulattól való teljes füg-
getlenitését kéri. 

Beregmegyei Kisfalud, Polyánka ós Deskó
falva községek az 1853-ik évi marczius 2-kán kelt 
nyilt parancsot a törvény további intézkedéséig 
felfüggeszteni s a maradványföldeknek országos 
költségen leendő megváltását kérik elrendelni. 

Medovarszky János, Csendes József, Fábri 
János és Cservenák Mátyás békes-csabai szíjgyártó-

mesterek a honvéd-hadsereg számára 1849-ben 
kiszolgáltatott 80 darab nyeregszerszám árát, 
1330 frt. 40 krajezárt kamatostul kifizettetni 
kérik. 

Özvegy Sedlmayer Jánosné született Miha-
lik Matild, pécsi lakos, a boldogult férje által a nem
zetőrség számára 1848-ban kiszolgáltatott vas, 
gyutacs és lőporért járó 385 frt. 13 1/5 krajezárt 
kifizettetni kéri. 

Bader Ferencz és Liska Ferencz buziási mé
szárosmesterek Temesmegyének a búsárszabá
lyozásra nézve követni szokott eljárása ellen 
panaszkodnak. 

Philipp József mohácsi vendé glős a közelebbi 
képviselőválasztás alkalmával a katonaság részére 
kirendelt és kiszolgáltatott ételért és italért 85 frt. 
39 krajezár megfizetésére Mohács város bíráját, 
s esetleg a mohácsi járás főszolg abiráját kötelez
tetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Bónis Sámuel képviselő határozati javaslatot 
kivan benyújtani. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A katonai 
határőrvidékre vonatkozó, s általam már előre 
bejelentett határozati javaslatot van szerencsém a 
t. ház elé azon kéréssel terjeszteni, hogy azt ki
nyomatni s a képviselőház tagjai közt kiosztatni 
méltóztassék. Ezen határozati javaslat csak jog-
fentartásra vonatkozik; azonban remélem, hogy 
a katonai határőrvidékek sorsa felett a törvény
hozás rövid időn tüzetesen intézkedni fog. 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni s a képviselőház 

tagjai közt szét fog osztatni 2). 

') Lásd az Irományok 171-ik számát. 
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Kiss Miklós képviselő ur interpellátiot akar 
intézni a közlekedési minisztériumhoz. 

KÍSS M i k l ó s : Tisztelt ház ! Az igen t. köz
lekedési miniszter úrhoz következő interpellátiot 
vagyok bátor intézni. 

Az ujabb időben gyakran utazván az állam
vaspályán, különösen annak Pestről Szegedre 
vezető vonalán, azt tapasztaltam, hogy majdnem 
minden állomásnál nagy mennyiségű gabona van 
felhalmozva. Hogy az államvaspályatársaság ily 
nagymennyiségű gabonát rögtön el nem szállíthat 
vagy magát nem rendezheti akként be, hogy az 
mind raktárakba legyen elhelyezhető, azt megfog
hatom ; de nem foghatom meg azt, hogy arról 
sem gondoskodott, hogy ezen gabona az idő vi
szontagsága által előidézhető megromlástól meg 
legyen ótalmazva, holott ez nézetem szerint 
annak befedése és kellő betakarása által igen 
könnyen lenne eszközölhető. Mellőzve azt, hogy 
ezen nagy értéket képviselő gabonának elromlása 
egyeseknek mily jelentékeny kárt okozhat, s meg 
sem említve, hogy azon körülmény, mely szerint 
a külföld részére megvásárolt gabona a vasúti 
állomásokon kellőleg el nem helyezhető, forgal
mára és ára emelkedésére kártékony befolyást 
gyakorol : különösen azon tekintetből tartom 
szükségesnek, hogy ezen bajon segitve legyen, 
mert ha a külföldre szállítandó gabona az azt meg
rendelőkhöz csak részben is elromolva fog megér
kezni, az a magyar kereskedelmi hitelt fogja csök
kenteni. Ezeknek alapján azt a kérdést intézem a 
t. közlekedési minisztériumhoz: 

1-ször. Van-e tudomása az általam fentebb 
előadott tárgyról ? 

2-szor. Történt-e már eddig valami intézke
dés ezen bajnak orvoslására ? és minő utón hiszi 
a t. minisztérium annak jövendőre nézve elejét 
vehetni ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter 
(idökö-ben belépvén): Kern levén jelen, az interpel-
latio egész tartalmát nem hallhatám; azonban 
remélem, hogy írásban ki fog adatni, s akkor 
válaszolni fogok. 

KiSS M i k l ó s : íme van szerencsém Írásban 
benyújtani-

E l n ö k : Mielőtt a napirenden álló törvény
javaslat tárgyában a szavazás megkezdődnék, Ló-
nyay pénzügyminiszter ur kivan szólani. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház! Most, midőn egy heti hosszú vita 
után a t. ház szavazás által fog dönteni az állam
adósságok évjáradéka elvállalása iránt kötött 
egyesség felett, nekem jutott a feladat a szavazás 
előtt felszólalni; azonban, miután a kérdés minden 
oldalról megvitattatott, és különösen a tegnapi vita 
után, melyben mélyen t. hazánkfia Deák Ferencz 
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(Éljenzés) oly meggyőző okokkal szólott ezen 
tárgyról, oly elvitázhatlan indokokkal fejtette ki a 
helyzetet és az egyesség fontosságát; miután a mi
nisztérium által előterjesztett egyezmény védel
mében oly számos jeles szónok czáfolta meg az 
az ellen előhozottakat, és különösen a középponti 
osztály előadója a tegnapi napon elmondott beszéde 
folytán, felmentve érzem magamat attól, hogy el
mondjam mind azt, mit a másik részről tett ellen 
vetésekre elmondani kívántam. 

Mélyen érzem a mostani szavazásnak fontos
ságát, mert ugy hiszem, hogy a jelen korszak 
törvényhozásunk történetében minden esetre ne
vezetes korszakot képez, melyről a történet fel 
fogja jegyezni, ki, mit, miként és mi czélból cse
lekedett: engedje meg ennélfogva a t. ház. hogy 
jellemezzem azon állást, melyet a minisztérium az 
egyesség megkötésével elfoglalt, azon czélt, me
lyet elérni kivánt, és azon eszközöket, melyeket a 
czél elérésére használt. 

Midőn a minisztérium megalakult, teljes öntu
dattal birt azon nehéz feladatok iránt, melyeket 
megoldani kötelessége leend; előre látta, hogy 
ezen feladatok közt az államadóssági évjáradék 
iránt kötendő egyesség a legnehezebb és legfon
tosabb, és ennélfogva a legnagyobb kimélettel 
oldandó meg; meg volt arról is győződve, hogy 
bármikép sikerüljön ezen egyességnek megkötése, 
mindig fognak akadni elegen, kik ezért kárhoztatni 
fogják. De habozás nélkül vállalta el a miniszté
rium ezen nehéz megbízást, mert meg volt arról 
győződve, hogy a nemzet azon nagy többsége, 
mely a történetünkben korszakot képező húsvéti 
czikktől egész az ünnepélyes koronázásig őszintén 
kivánta a békés kiegyenlítést és a függő kérdé
seknek megoldását, támogatni fogja a nemzet 
felelős kormányát mindazokban, miket a törvény 
értelme és megbízatása szerint eszközlend. 

De el merte ezen nehéz megbízást vállalni, mert 
meg volt arról győződve, és ezen meggyőződése a 
kormánynak mindinkább megerősödött, (Halljuk!) 
hogy az alkotmányos fejedelem magas bizalmá
val őszintén fogja támogatni törekvésében. 

El merte ezen megbízást vállalni, mert tisz
tán állott előtte az alap, melyet elfoglalni, és me
lyen állhatatosan megmaradni kötelessége : és ez 
más nem lehet, mint a törvény, mely hazánk 
alkotmányos önállásának megőrzése mellett min
den függő anyagi kérdéseknek méltányosság 
szerint és politikai okokból mindkét fél megnyug
vására leendő végleges megoldását kívánja. Bátran 
hivatkozhatik a minisztérium e tekintetben magára 
a három egyességre, mely mind a lényegre, mind 
a formára nézve a törvény kívánalmának megfe
lel. (Ugy van!) Sok ellenvetést hallottunk itt az 
egyezményre nézve felhozatni; de egyet sem, 
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mely azt fejezte volna ki, hogy az egyezmény 
nem a törvény alapján s nem a törvény rendelete 
szerint köttetett volna meg. 

A czél, melyet a minisztérium a törvény ren
delete szerint eléírni kivánt, más nem lehet, mint 
hazánk anyagi, érdekének lehető kímélete, saját 
ereífciick -nárr.bn vétele mellett, a birodalom másik 
felének lehető megnyugtatásával, az egyességet a 
két minisztérium között valójában meg is kötni 
olykép, hogy azt mindkét fél törvényhozása elfo
gadván, a közös egyesség ő felsége szentesítése 
alá legyen terjeszthető, és az által meg legyen 
vetve alapja egy önálló magyar pénzügyi rend
szernek, meg legyen szüntetve az érdekek összeüt
közése, ennélfogva a viszálkodás a két nemzet 
közt, mi bízonnyárafő biztosítását képezi alkotmá
nyos önállásunknak, melynek védelme alatt meg
tehetjük hazánkért mind azt, mit anyagi és szellemi 
felvirágozásáért tennünk szükséges. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) í gy fogta fel a minisztérium a czélt, 
melyet el kell érni. 

A mi a czél elérésére használt eszközöket 
illeti: mivel a törvény becsületes és őszinte egyes
séget kivan, más eszközöket, mint melyek ezzel 
megegyeznek, a minisztérium nem használhatott. 
Mi az őszinte enge-ztelődés szellemével, de egy
szersmind hazánk érdekeinek és anyagi erejének 
teljes öntudatával készítettük elő a kérdést már 
régen a deputátiók összejövetele előtt; óvatosan 
megfontoltuk mind azon eszközöket, melyek a bi
rodalmi terhek könnyítésére vezethetnének. Mind a 
két minisztérium, szemmel tartva a birodalom ér
dekeit és az egyesség sikerülésének szükségét, 
védte saját országának érdekeit őszintén és becsü
letesen, mint az két lelkiismeretes alkuvó felet 
megillet. Hogy az egyesség létesítésénél mindig 
igyekezett alkalmazkodni azon kívánalmak- és 
óhajtásokhoz, melyeket az ország képviselői kife
jeztek, annak világos tanúbizonyságául idézem, 
hogy a minisztérium az országos küldöttségekkel 
folytatott értekezések után a már megkötött egyez
ményt a szerint módositotta; és végre, midőn a 
két törvényhozás ezen egyezmények előleges tár
gyalásába bocsátkozott, mind két részről kifejezett 
kivánatokhoz képest keletkezett ezen harmadik, je
lenben tárgyalás alatt levő egyesség. 

Ha a minisztérium azon eszközt választja a czél 
elérésére,- melyet Debreczen város érdemes képvi
selője javasol, az bizonyára teljesen lehetetlenné 
teszi az egyességet, sőt még megkísérlését is fe
leslegessé teszi. Indítványa szerint mi magunk ha
tározzuk meg, saját belátásunk szerint, mi a remél
hető biztos jövedelem, mi az általunk óhaj'tott kiadás, 
és adjuk, időről időre, a másik félnek azt, a mi 
marad. Mi szükség- van ezen eljárás szerint a két 
minisztérium közti értekezésre ? mi szükség a két 

országos küldöttség egymással érintkezésére, sőt 
a másik törvényhozással kötendő egyességre? 
Ezen inditvány tehát nem csak a törvényekkel 
meg nem egyezik, de maga után vonhatná a másik 
fél beavatkozását annak meghatározásánál, a mi 
marad: ennélfogva könnyen oly következményekre 
vezetne, melvek bizonvára se alkotmányos ön-
ailásunitkai, se lenetc-' szabad anyagi kifejlődé
sünkkel és önálló pénzügyrendszerünkkel meg-
egyezhetők nem lennének. 

Az egyesség ellen felhozatik: miért nem 
terjesztette elő a minisztérium a jövő évi költség
vetést ; és továbbá, hogy mindaddig a ház nem ha
tározhat, míg a jövő évi költségvetés elő nem 
terjesztetett. Felfogásom szerint ezen kívánság nem 
czélszerü, lehetetlen, de egészen felesleges is. 
[Halljuk!) 

Tudvalevő, hogy minden költségvetésnek 
elkészitése, még oly államban is, mely már hosz-
szabb idő óta maga kezeli államháztartását, hosz-
szabb időt igényel; de nálunk jelenben mindad
dig, míg a törvény értelme szerint a delegatiók 
meg nem választatnak és általok a közös költségek 
meg nem állapittatnak, a minisztériumnak nem is 
állhat jogában és hatalmában a költségvetést elő
terjeszteni. 

De annak előterjesztése most,midőn arról volna 
szó, mint a törvény kívánja, hogy nemzet nemzettel 
lépjen egyességre, azzal a két törvényhozás erősítse 
meg a végleges egyességet nem is czélszerü. Vajon 
czélszerüen járna-e el a minisztérium, ha mindazo
kat, miket a költségvetés alkalmával a jövőre 
nézve is el kell mondani, a nyilvánosság elé hozná ? 

Egyébiránt ez teljesen fölösleges is lett vol
na. E tekintetben hivatkozom arra, hogy e mi
nisztérium ugy az országos küldöttségben, mint a 
bizottságokban, az országgyűlés minden tagja 
előtt minden pártkülönbség nélkül, nyiltan elő
adta mind azon számításokat, a melyek alapján — 
nézete szerint — a jövő évi költségvetést felállí
tani lehet. (ügy van!) Hivatkozom e tekintetben 
Komárom városa t. képviselőjére: nem mondtam-e 
el számításai mat egész nyíltsággal az országos kül
döttség minden tagjának ? és ugyanazt tevém min
den osztály előtt különbség nélkül. Hivatkozom t, 
barátom Bónis Sámuelre, kinek igazságszeretete 
ismeretes, hogy midőn két osztály volt az ő elnök
lete alatt, nem mondtam el-e az egész egyezmény 
menetét, annak minden részleteit, sőt a számokat 
is a múltból s a következéseket a jövőre? (Igaz!) 
Ennélfogva, minthogy tagadhatatlan és senki által 
kétségbe nem vonatik, hogy a minisztérium az 
országgyűlési előtanácskozmányok és az országos 
küldöttségek együttléte alkalmával elmondotta 
mindazt, minél többet most' sem mondhatna, 
s minthogy ugyanezt tette a mostani ország-
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gyűlési tanácskozások kezdetén az osztályokban: 
azt hiszem, hogy az országgyűlés minden tagja 
teljes tudomásával bir annak, a mit az inditvány 
értelme szerint a minisztérium jelenleg előterjesz
teni képes volna. Ez megnyugtathatja mindazok 
netaláni aggodalmait, kik e házon kivül, a tett in
ditvány folytán azt képzelnék, hogy a t . ház ily 
fontos határozathozatal alkalmával a múlt adatai
nak részleteit és a jövő számításait nem ismeri. 

Azon eljárást, melyet az elleninditvány tartal
maz, már azért sem lehet czélszerünek tartani, mivel 
e tárgynál két fél egymással alkudozik, oly ezél-
ból, hogy az elkerülhetetlenül sikerülendő egyes-
Bégnél mindenki saját érdekeit megvédje. I ly 
alkalommal czélszerü és kíván atos-e, hogy az 
egyik fél föltárja előszámitását s a jövőre vetett 
netaláni reményeit? (Ugy van! Helyeslés a jolb 
oldalon.) 

Debreczen városa t. képviselője, állításának 
indokolására, azt mondja : miért ne tehetné ezt a 
minisztérium, midőn az csakis egynehány napra 
terjedő időhaladékot okozna? Ezt, megvallom, 
nem értem. Vagy beéri azzal, ha a minisztérium 
előszámitását előterjeszti, mind a lehető bevéte
lekre, mind a lehető kiadásokra nézve, s azt mint 
positivumot elfogadja; tehát teljesen megbízik 
abban, mit a minisztérium előterjesztene. Ez eset
ben, az igaz, az egyszerű tudomásvétellel sok idő 
nem múlnék. Ha ezt ugy értette, akkor annyival 
inkább megnyughatik a minisztérium által kötött 
egyességben, mivel a minisztérium ugy van meg
győződve, hogy akiadásoknál való megtakarítások 
mellett és a jövedelmi források czélszerü berende
zése és kezelése mellett rövid idő alatt deficit nem 
lesz; beérheti azon főbb összegekben megérin
tett előszámitásokkal, melyeket az országos kül
döttség és az osztályok előtt tettem. Vagy, 
mint hiszem, máskép értette, mi több pártja
beli szónok előadásából is kitűnik : hozzá akar 
szólani, és mérlegelni a számításokat, meg akar 
állapodni abban , mire mindenre lehetne czél-
szerüen költeni; tehát egész budgettárgyalást 
kivan. Engedje meg a tisztelt képviselő ur, ez 
nem kis időnek munkája, s kivált az első budget 
tárgyalása hosszú időt igenjééi. Tehát vagy meg
nyugszik a minisztérium évszámításában, mely 
az osztálytárgyalások alkalmával már közöltetett, 
s ennélfogva az ujabb közlés felesleges; vagy ren
des budget előterjesztését és a feletti megállapo
dást követel, mi hosszú időt igényel : tehát az 
indítványa mellett felhozott indok nem áll, (Moz
gás a hal oldalon,') kivált ha tekintetbe veszszük, 
hogy hazánkban alig lesz fontosabb kérdés, mint 
az első budgetnek megállapitása, mert ebben lesz 
letéve jövője az összes magyar pénzügyi rend
szernek; s talán nem indokolatlan, ha kétségemet 

bátorkodom kifejezni a fölött, hogy a t. képviselő 
urnák azon állítása, hogy indítványának elfoga
dása csak néhány napi időhaladékot okozna, alig 
fogna teljesülni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

De engedje meg, ha azt is állitom, hogy in
dítványának teljesítése merő lehetetlenség. Kí
vánja, hogy a közös költségek iránt is hivatalos, 
részletes és okadatolt adatokat terjeszszek^ elő. 
Megvoltak-e már a delegátióktanácskozásai? Álta
lában lehetséges-e az azoknak összejövetele előtt, 
mig mind a három egyezmény szentesitetett tör-
vénynyé válik? Ott van az 1867 : XII. törvény-
czikk 67. §-a, mely az államadósság és kereske
delmi szerződés megkötésével egyidejűleg rendeli 
el a quota meghatározását: a delegátiók, míg a 
quota meg nincs határozva, össze sem jöhetnek; 
mig pedig azok nem határoztak a közös költségek
ről, addig bizonyára azokról hivatalos, részletes 
adatokat előterjeszteni merő lehetetlenség. Erezte 
képviselő ur ezen kivánsága indokolhatlanságát, 
mivel azt mondj'a: „A két pénzügyminiszter, ha 
az iránt megegyeztek, úgyis tudni fogja, mennyi 
lesz a közös költség." Ez igen gyenge feltevés. 
A delegatiókat oly intézvénynek tartja, hol a kül
döttek csak fejőkkel fognak inteni arra, miben a 
két minisztérium megegyezett; ha ezt igy képzeli 
valóságban, mire való volt a delegatió intézményé
től való idegenkedés? (Ugy van! a jobb oldalon.) Én 
ellenkezőleg azt hiszem: a delegátiók a közös költ
ségek meghatározására és ezeknél való megtakarí
tások eszközlésére, de különösen a külviszonyokra 
való hatás által, életrevaló tényezői lesznek a biro
dalmi alkotmányos életnek. 

Engedje meg a t. képviselő ur, ha indítvá
nya ellenében azt állitom, hogy nem csak a mi
nisztérium, de minden egyes tagja ezen háznak, 
ki komolyan gondolkodott az elvállalandó évjá-
radékról, ki ennélfogva tisztába akar jönni önma
gával az iránt, mit bir el az ország : e tekintetben 
már határozott véleményt alkothatott magának. A 
múlt hat év számadásai minden tag között kiosz
tattak, a minisztérium is előszámitásaitcsak ámult 
idők adataira fektetheti s legfeljebb a remélhető 
gyarapodást az adóreformok behozatala után ve
szi számításba. Az adatok kezeinél lévén, min
denki csinálhat magának előszámitást, szerezhet 
magának meggyőződést a jövő iránt. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Tisztelt ház ! nagy fontosságú kérdést lett a 
képviselő ur, (Halljuk !) midőn azt kérdezte a mi
nisztériumtól : lesz-e deficit ? (Halljuk!) 

Oly államnál, melynek már számos éven ke
resztül alkalma volt a költségvetés megállapitása 
folytán lerakni azon alapokat, melyekre az összes 
pénzügyet'fekteti, s melyeken azt tovább fejleszti, 
e kérdésre igen egyszerűen felelhetünk: tekintsük 
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a multat, hogy ítélhessünk a jövőre ; de Magyar
ország, mely épen ezen egyezmények árán jut 
önálló pénzügyi rendszer megállapításához, az 
államköltségvetésnek miképen felállítása által te
szi le alapfát jövő háztartásának. Azt, lesz-e defi
citje ? még most meghatározni alig lehet. 

De lássuk, mitől fog függni, vajon lesz-e vagy 
nem lesz-e hazánknak deficitje? 

Az államháztartásnak ugyanazok szabályai, 
mint a magán háztartásnak; az anyagi boldogu
lás és felvirágzás magánosoknál ép ugy, mint a 
nemzeteknél, állandó, változatlan törvényekhez van 
kötve, melyeknek a leghatalmasabb nemzetek ép 
ugy, mint a legkisebb család alája van vetve: ha 
azokat követi , boldogul; ha ellenök cselekszik, 
romlás felé siet. (Igaz! Tetszés a jobb oldalon.) 

Hazánk e tekintetben uj életet kezd, most ké
szül először rendezni háztartását. Mitől függ, fog-e 
boldogulni, fogja-e a dificitet kikerülni ? Ha szi
gorúan és állhatatosan ragaszkodni fog azon vál
tozatlan igazságokhoz, melyek valamint a magá
nosokra, ugy a népekre nézve is fenállanak, ez eset
ben a siker el nem maradhat; ha azok ellen vét, 
még azon esetben is, ha ma semmi terhe sem volna, 
anyagi romlásnak indul. (Mozgás a bal oldalon 
élénk helyeslés a jobh oldalon.) 

Tehát lesz-e dificit ? (Halljuk !) Meggyőződé
sem szerint ez egyedül tőlünk függ, (Zaj és ellen
mondás a bal oldalon; helyeslés a jobb oldalon) mert 
épen ezen egyezmények alapján vásárolja meg a 
szabad cselekvést (Mozgás a bal oldalon), azon meg
becsülhetetlen előnyt, melynél fogva saját szeren
cséjének munkása lehet. (Ugyvan!) 

Ki mondja az árt csekélynek ? — Én csekély
nek nem tartom; de azért hazánkra nézve a leg
szerencsétlenebb tanácsnak tartanám azt, mit Mára-
marosmegye egyik képviselője mondott: nem kell 
biztatni ezen nemzetet. E szomorú tanács ellenében, 
mely csak a kétség-beesésre vezethet, azt állitom, 
hogy azon nemzetnek, mely kitünőleg bir azon 
erénynyel, mely a legnehezebb körülmények kö
zöl is kimenthet, s minek épen az utolsó korszak
ban adá kitűnő bizonyságát, hogy tűrni, nélkülöz
ni s magasabb czélokért együtt tartani, következe
tesen és állhatatosan munkálni tud: az oly nem
zetnek nem a csüggedést, de a bátor előhaladást 
kell javasolni. (Helyeslés.) 

Azon kérdésre, hogy a jövő 1868-dik évben 
lesz-e deficit, (Halljuk!) felelve, én valószinünek 
tartom, hogy Magyarországnak az első évben lesz 
deficitje. Ezen előrelátásból tétetett a szerződésbe a 
jövő 1868-ki átmeneti év, melynek hiánya, hogy 
uj kamatterheltetés elkerültessék, államjegyek által 
lett volna fedezendő; de ezt se a t. ház, se a biro
dalmi tanács pénzügyi küldöttei nem óhajtván, az 
utolsó egyezményből kihagyatott. Arról azonban 

1 meg vagyok győződve, hogy ha cs"ak csapás nem 
| éri az országot; ha a bel- és külbéke megőriztetik ; 

ha az államháztartásban szigorú takarékosságot 
hozunk be ; az adórendszer megállapításánál a szük-

' séges reformokat létesítjük, s megköveteljük, hogy 
mindenki vagyon és jövedelem aránya szerint ré
szesüljön az állam terhében; s végre másrészt, ha nem 
könnyelműen, de meggondolva teszünk hasznos 
beruházásokat, hogy az anyagi jóllét gyorsan gya
rapodhassak ; ha a közlekedési eszközök, hitel
intézmények és az iparnevelés előmozdítására, 
az anyagi felvirágzás ezen főtényezőinek mentül 
szélesebb mértékben terjesztésére mindent megte
szünk ; ha végre nemzetünk elsajátítja azon két 
tulajdont, melyek közül az egyiket csak részben, 
a másikat csak kevéssé birja —- értem a kitartó 
munkásságot és a takarékosságot — : ugy semmi 
kétségem az iránt, hogy nem csak semmi deficitünk 
nem lesz, de nem sokára anyagi jóllétünk az alkot
mányos szabadság és önállás védelme alatt végte
len gyarapodásra képes. 

E tekintetben mostani önállásunk első korsza
kából is már idézhetek egy meggyőző példát. (7Ja/Z-
juk!) A pénzügyi kormányzat átvétele után a mi-
mi szterium fo elvül tűzte ki a takarékosságot, s 
ámbár a miniszteri rendszer e kiadásokat nö
velte, az első kilencz hónap alatt a költségvetési 
előszámitás azon tételeinél, melyek a közigazga
tásra voltak előszámitva, másfél millió forintot gaz
dálkodtunk meg. (Elénk tetszés és éljenzés a jobb 
oldalon.) 

Továbbá idézem azon körülményt is, hogy az 
egyes jövedelmi ágaknál behozott hazai kezelés 
azoknak emelkedését idézte elő. 

Egyébiránt ugy vagyok meggyőződve, hogy 
ha a törvényhozás következetesen meg fogja 
adni az adók jobb és igazságosabb , de egy
szersmind szigorúbb kezelésére nézve a szüksé
ges eszközöket ; ha az adók ezélszerübb ren
dezése által azok is meg fogják hozni a ha
zának méltányos és arányos hozzájárulásuk által 
illetékeiket, kik eddig az adózási rendszer hiányai 
folytán az adó terheiben csekélyebb mértékben 
vettek részt; ha egyszer ki lesz mondva és követ
kezetesen keresztül vive, hogy az, ki az államot 
tudva és szándékosan megkárosítja jövedelmeiben, 
a törvényesen megszavazott adókban, közroszalás-
ra és büntetésre méltó tényt követ el ; ha végre 
nemcsak a pénzügyminiszter, de mindenki, ki a 
közjövedelemnek biztosítására hatni hivatva van, 

I egyaránt felelős lesz, felelős lesz az általa okozott 
í kár megtérítésének terhe alatt: ugy bizonyára nem 

csak deficitünk nem lesz, de fölöslegre is számitha
tunk, melyet hasznos beruházásokra fordíthatunk, 
és rövid idő alatt hivatkozhatunk azon tételnek igaz-

I ságára, melyet t. barátom és minisztertársam báró 
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Eötvös József kifejezett, hogy alkotmányos szabad
ság és önállás mellett saját vagyonunk feletti ön
álló rendelkezés folytán nem csak anyagilag és szel
lemileg felvirágozhatunk, hanem azon terhet is, me
lyet elvállalunk, könnyen elviselhetjük. (Ugy van!) 

Azt mondja Debreezen város érdemes képvi
selője, hogy ő. mivel nem akar frázisokkal élni, 
kijelöli azon utat, melyet követendőnek tar t : és ez 
nem más, mint a kamat-reduetió, még pedig oly 
mértékig , hogy ennek folytán államadóssági 
évjáradéhunk sokkal kedvezőbb legyen. Nem aka
rok ezen kényes kérdés részletes elemzésébe bo
csátkozni ; én is azt tartom, tisztelt ház, hogy be-
kovetkezhetik oly időpont a nemzetek életében, 
midőn egyes terhek annyira felszaporodnak és sú
lyosodnak, hogy a 1 ényszerú'ség oda viszi a tör
vényhozást, hogy ezen utolsó eszközhöz is nyúljon; 
de azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen 
eszközt csak akkor és csak oly mértékig szabad és 
lehet alkalmazni, midőn a felvállalt terhek teljesí
tésére az államnak minden ereje elégtelen és az 
állam azoknak elviselésére teljesen képtelen, midőn 
azon meggyőződést szerezte magának a nemzet, 
hogy erejének minden megfeszítése mellett is kö
telezettségének megfelelni egyátalában nem képes. 
(Ugy van!) Deigazságos és méltányos lett volna-e a 
minisztérium elj'árása, ha látván, hogy a biroda
lom másik felében a deficit végleges megszünteté
sének elkerülhetlen szükségességéről még nincse
nek meggyőződve; midőn hiszik, hogy más eszkö
zök igénybe vételével megküzdenek- a nagy ter
hekkel : a reductiót erőtetni és a kiegyezés feltéte
léül kötni akarta volna, mint azt Debreezen város 
érdemes képviselője kivánja? Részünkről, kik az 
által kétségkívül kevésbbé szenvedtünk volna, ez 
bizonyára nem lett volna loyalis és békülékeny 
eljárás; azt erőtetni annyit tett volna., mint az 
egyességet lehetetlenné tenni, mi ellenkezik a tör
vénynyel. (Igaz ! Ugy van !) 

Beszédének folyamában Debreezen város ér
demes képviselője többször hivatkozik arra, hogy 
az általunk javaslatba hozott egyezmény magában 
foglalja a solidaritást. Azt hiszem, erre nézve már 
többen feleltek és kifejtették ezen nézetnek alap
talanságát ; magam részéről is azt tartom, (Hall
juk!) hogy azon pontokat, melyekből a solidari
tást a tisztelt képviselő kimagyarázza, melyek a 
birodalom másik felére vonatkoznak, csak azért 
volt szükséges megemliteni az egyezményben, mert 
ezen törvényjavaslat a törvény értelme szerint kö
tött egyezmény, egyezmény két fél között, tehát 
midőn benne az egyik félnek kötelezettsége meg-
emlittetik, szükséges volt a másik félnek kötelezett
ségét is megemliteni. Egyébiránt határozottan 
nyilvánítom, hogy a solidaritásnak eszméjét más
kép nem foghatom fel, mint azt tegnap Pest bel

városa nagyérdemű képviselője, DeákFerencz jel-
lemzete; a minisztériumnak sem volt szándéka az 
egyezmény megkötésénél solidaritás eszméjét kife
jezni. (Helyeslés), s az egész szerkezetben nem is 
foglaltatik semmi olyas, a miből azt kimagyarázni 
lehetne. 

Tisza Kálmán t. barátom roszalja az egyez
ményt azért is, mert nem a tőkéket osztottuk fel, 
de — mint a törvény rendeli — évjáradékot, válto
zatlan évjáradékot hozunk javaslatba. Tehát itt mi 
állunk a törvényes téren. De, mint az a vita folya
ma alatt többször megjegyeztetett, van a törvény
javaslatnak egy, az eredeti szerint 9, a mostani 
szerkezet szerint 6. pontja, melybjn fen van tart
va számunkra az évjáradékot adóssági kötvények 
törlesztése vagy készpénzbeli tőkevisszafizetés ál
tal csökkenteni. Nem annyit tesz-e ez, hogy az 
évjáradéknak megfelelő értékpapírok beváltása és 
visszaszolgáltatása által megszabadulhatunk rész
ben vagy egészben a terheltetéstől a nélkül, hogy 
a tőkeelkülönzés által a magán hitelezők érdekeit 
sérteni kellene, a nélkül, hogy el lenne végkép 
zárva az ut előttünk, czélszerű hitelmíítétek által 
saját megszilárdult hitelünk alapján terheinken 
könnyíteni ? 

A tegnapi nap tartott beszédében emiitett 
azon állítását, hogy az államadósság conversi-
ója folytán elvállalandó egy millió az országnak 
örökös terhe, mitől semmikép se szabadulhat, ezen 
állítást nem tartom helyesnek, mivel ezen teher
től ép ugy, mint a, többitől, az ország végkép fel
mentheti magát, mihelyt annyi államkötvényt szol
gáltat át, melynek évjáradéka az egy millió évi 
jövedelmének megfelel. 

Nem akarok részletesebben bocsátkozni azok
ba (Halljuk!) miket Komárom város érdemes kép
viselője elmondott; sőt örvendek azon. hogy kitű
nő szorgalommal búvárkodva a multak adatai kö
zött, összeállította mindazon követeléseket, melye
ket a birodalom másik fele iránt támaszthatunk, 
visszamenve egész József császár idejéig ; megval
lom, hogy ezen igen örvendek, már csak azért is, 
mert sokan vannak a birodalom másik felében, kik 
szemünkre vetik a még régibb áldozatokat, melye
ket a lajtántuli részek érettünk hoztak, midőn 
a török járom alól kiszabadítani segitettek, melyek 
pedig a kamatok kamatjaival tőkésítve a mai na
pig szép összeget tehetnek. (Derültség.) 

De, engedje meg a t. képviselő ur, itt ily szá
mításokról szó se lehet: mert kimondá az 1867-ki 
XXII . t. czikk 45-ik §-a átalában az egész adós
ságra nézve, hogy ez jogilag bennünket nem kö
telez ; tehát ki van mondva az, hogy még az sem 
kötelez, mi Komárom város érdemes képviselőjé
nek számitása után talán megmarad. I t t egyez
ségről, politikai indokokból és méltányosság szem-
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pontjából kötendő egyezségről lehet csak szó, 
mely szerint ezen terhekből annyit kell elvállal
nunk, (ügy van! Mozgás a bal oldalon?) 

Egyébiránt azon számításban is, melyet t. 
képviselő ur méltóztatott tenni, arra nézve, hogy 
a birodalom másik fele csak 7 '/, millió előzetes 
terhet vállalt el, egy kis hiányt látok. A dolog 
igy áll : (Halljuk!) az összes államadóssági teher 
kerekszámban, mint azt az előterjesztett egyez
ményből méltóztattak látni, 145,400,000 frt, az 
ezüst és papírpénz közti különbséget föl nem véve 
és már leszállítva a fenálló coupon-adót és sors
jegynyeremények adóját; Komárom város nagy
érdemű képviselője azonban, ki — ha nem csaló
dom — ezen adókat a quotatárgyalások alkalmá
val, mint a másik fél jövedelmét tekinté, a mostani 
számitásánál levonta az államadósság; teherből, 
tehát nem mindig egyenlő alap szerint számit; 
mivel pedig az egyesség szerint a mi hozzájáru
lásunk kamat fejében 29,188,000 forintot, a con-
versió keresztülvitele fejében 1,150,000 frt, ösz-
szesen 30,338,000 frtot tesz, mi a fentebbi összeg
nek nem egészen 21°/0-át teszi, holott annak az 
adóképességi arány szerint, mely 30 : 7 0%-hez, 
43 a / , milliót kellene tenni; tehát az általunk elvál
lalt államadóssági évjáradék 13 millióval kevesebb, 
mint az a quótára megállapított arány szerint ten
ne. A kettőnk közti számitás különbsége abban 
rejlik, hogy a t. képviselő ur azon közel 24 V2 
millió forintnyi összeget, mely nem a kamatokra, 
de a kötelezett törlesztésekre esik, a számításból 
kihagyta. Mikép gazdálkodtatik meg ezen 24 V2 
millió összeg, az nem a mi ügyünk; a fölött egye
dül a birodalmi tanács van hivatva határozni; 
(ügy van!) de a teher mai napig fenáll és annak 
egy nevezetes része az unificatió folytán is alig 
gazdálkodható meg. 

Ugy hiszem, t. ház! a minisztérium elég ta
núságát adta annak, hogy azon nehéz felelettel 
járó kérdésnek megoldásánál minden tekintetben 
igyekezett az ország érdekeit megvédeni, a nélkül, 
hogy koczkára tette volna az egyességet, mellőzte 
volna azon magasabb érdekeket, melyek annak 
megkötését szükségessé teszik. Kiindulási pontja 
volt hazánknak a múltnak tapasztalataiból merített 
adóképessége, és ennek alapján hiszi a miniszté
rium, hogy az ország, habár némi erőfeszítéssel is, 
de azt elviselni képes. Hivatkozom azon adatokra, 
a melyeket a minisztérium az utolsó 6 évről jó 
eleve nem csak a küldöttséggel, de a t. ház min
den tagjával közölt. 

És ha kezdetben ily nagyobb erőfeszítésre 
szükség lenne is, meghozhatjuk ezen áldozatot ha
zánk alkotmányának biztosításáért, önálló pénz
ügyünkért, azon biztosan bekövetkező szebb jövő
ért, mely elmaradhatlan, ha fel tudjuk az időt 

czélszerüen használni, hogy minél előbb eljőjön 
azon idő, midőn ezen n a g y teher is a kifejlett 
anyagi jobblét folytán könnyen elviselhető lesz. 
(Elénk helyeslés a jobbon.) 

Meg vagyok győződve, hogy ezen ut, melyen 
haladni indultunk, vezet a kivánt czélhoz: minek 
igazolásául fölhozhatom és jelenthetem a t . háznak r 
hogy tegnap, épen akkor, midőn a középponti tisz
telt előadó ur vég beszédét tartá, értesült hivatalo
san a minisztérium arról, (Halljuk!) hogy ő felsége 
többi országainak képviselőháza a tegnapi napon 
az egyességre vonatkozó mind a három javaslatot 
elfogadta: el van tehát hárítva azon akadály, a 
mely az átalános alkotmányosság életbeléptetését, 
gátolta, a mennyiben a törvény által kikötött fel
tétel, a birodalmi tanács részéről való hozzájárulás 
is bekövetkezett; és mivel én részemről semmi 
indokot a halasztásra nem látok; mivel meg va
gyok arról győződve, hogy a jelen körülmények 
kedvezőbbek, mint talán valaha lehetnek, midőn 
két egyenjogú és jóakarat által vezérelt fél áll 
egymással szemben, az őszinte kiegyezés szándé
kával : semmi alapos indok nem hozható fel arra, 
hogy ezen kérdésnek vég eldöntését elnapoljuk. 
(Helyeslés a jobb oldalon) 

Én azt tartom, tisztelt ház, (Halljuk!) hogy 
nekünk, kik előtt még annyi a fontos teendő, mi
után közjogi kérdéseink meg vannak oldva, vár
nunk nem lehet: mert nem szabad haszon nélkül 
elvesztegetnünk azt, mi legdrágább, mert vissza-
hozhatlan, az időt ; nem szabad elhalasztanunk azt, 
mi oly ritkán kinálkozik, a jó szerencsét. (Zaj a 
bal oldalon). S mivel meg vagyok győződve, hogy 
a jelen körülmények ezen fontos kérdések megol
dására legalkalmasabbak; mivel végre meg va
gyok győződve, hogy ezen egyezmény az ország
érdekeivel megegyezik : ennélfogva annak elfoga
dását ajánlom. (Elénk helyeslés és éljenzés a jobb ol
dalon) 

E l n ö k : Következik a törvényjavaslat feletti 
szavazás. Két részről 40 képviselő iir név szerinti 
szavazást kivan. (Helyeslés) A kérdés ez : az állam
adósságok egy részének átvétele tárgyában készült 
törvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem? Az 
igenre szavazókat Mihályi jegyző úr fogja jegyez
ni, a nemre szavazókat Radics Ákos. 

Csengery Imre jegyző (olvassa aképvisdök 
névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
rássy Gyula gr., Ármbruszt Péter, Ányos István, Ba-
lomiri János, Barinyai József, Bay György, Bánffy 
Albert, Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik György, 
Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen 
Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Beze-
rédj László, Binder Lajos, Binder Mihály, Bittó István^ 
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Boér János, Boika Mihály, Bömches Frigyes, Buja- * 
novics Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Kelemen, Buócz 
Kálmán, Botka Tivadar, Boros Bálint, Borcsányi 
János, Boheczel Sándor, Czebrián László gr., Conrád 
Móricz, Császár József, Csengery Antal, Csengery 
Imre, Csik András, Cs'órghe László, Czorda Bódog, 
Cséry Lajos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák Fe

rencz, Dedimanics xsioán, BintdriíJlcz Miloz, _D> 
bóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dráskóczy Gyula, Droltleff Tamás Vilmos, Decáni 
Károly, Dániel János, Eitel Frigyes, Eötvös József 
b., Erős Lajos, Édes Albert, Fábián Gábor, Fehden-

feld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Frideczky Tt-
mót, Fülepp Lipót, Fabritms Károly, Foldváry Mik
lós, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Gedidy 
Lajos, Glatz Antal, Gorove István, Graenzenstein 
•Gusztáv, Gorgei Géza, Gkdl József, Hedry Ernő, 
Hollóm, Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Károly, Horváth Lajos, Hunfalvy Pál, Huszár 
István, Huszár Károly b., Hertelendy Kálmán, Hal-
mossy Endre, Hrabovszky Ziig nond, Ibrdnyi Lajos, 
Ih JSZ Rezső, Inkey József, Ivácskovics Györyy, Ivánka 
.Zsigmond, Jankovich Antal, Joannovics György, 
Justh József, Justh Kálmán,Kacskovics Ignácz, Ka
lauz Pál, Kandó Klímán, Karácsonyi Ferencz, Kar
dos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kossuth 
Pál, Kuba János, Kudlik István, Kircz György, 
KvassayLászló, Kazinczy István, Kethelyi József, 
Láng Gusztáv, Lehoczky Egyed, Lónyay Menyhért, 
Lázár Kálmán gr., Lónyay Gábor, Madocsányi Pál, 
Majthényi József báró, Maniu Aurél, Mátyás Jó
zsef, Mihályi Péter, Miké Imre gróf, Miske 
Imre báró, Moldován János, Molnár József, Mol
nár Pál, Morscher Károly, Mednyánszky Dénes b., 
Nagy Károly, Németh Károly, Onossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Orczy Bélab., Paczolay János, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Plachy Lajos, 
Prugberger József, Puskariu János, Pulszky Ferencz, 
Paiss Andor, Papfalvy Konstantin, Pap Máté, Pan
ni cher Jakab, Páth Péter, Reviczky István, Rónay 
Lajos, Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Rónay Jáczint, Röser Mi', lós, 
Radics Ákos, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy 
Károly, Simay Gergely, Simon Pál, Somssichlmre gr., 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sümeghy Ferencz, 
Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), Szabó Imre (za
lai), Szakái Lajos, Szász Károly, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Adolf, Széchenyi Imre gr.. Székács József, 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilágyi István, Szi
tányi Bernát, Szolga Miklós, Szabó Miklós, Szlávy 
József, Sz'lestey László, Stoll Károly, Sigray Fülöp gr., 
•Szemző István, Somogyi László, Stojacskovics Sándor, 
id. Teleki Domokos gr., Thury Símnél, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sán

dor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, 
Trifanácz Pál, Tulbás János, Török Dániel, Ta-
nárky Gedeon, Török Sándor (gömört), Urbanovszky 
Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, 
Wass Sámuel gr., Vecsei-Oláh Károly, Vitolay József, 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vodianer Albert 
b., Vay Sándor b., Vucsetics István, Várady János, 
Wesselényi József'&., Vladár Tamás, Zeyk József Zeyk 
Károly, Zichy Antal, Zicny-Ferratls Viktor gr., Zi
chy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 
gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréthy József, Zmeskáll 
Mór. 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Bibes Vincze, 
Bárányi Ágoston, Beliczey István, Beniczky Gyida, 
Beniczky Ódon, Bern íth Zsigmond, ifj. Bethlm Gá
bor gr., Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dá
niel, Bogyó Sándor, Bórds Sámuel, Böszörményi 
László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csernovics Pé
ter, Csiky Sándor, Csernátony Lajos, Damaszkin Jú-
nos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Detrich Zsigmond, Dobrzánszky Adolf, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Eöry Sándor, Eszterlvízy 
István gr., Fisser István, Fejér Miklós, Gábriel Ist
ván, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gu-
body Sándor, Halász Boldizsár, Hevessy Bertalan, 
Horváth Elek, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, Jókai 
Mór, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kende 
Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kup-
ricz Imre, Lovassy^Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénsz-
ky Pál b., Lükö Géza, Madarassy Mór, Madarász 
József, Makray László, Manojlovics Emil, Medán 
Endre, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Mocsonyi Sándor, Milkovics Zsigmond, Maj
thényi Dezső, Nagy Ignácz, Nánássy Ignicz, Nicohcs 
Sándor, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyida 
hg., Oláh Miklós, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, 
Pap Simon, Patay Istv in, Perczel Mór, Pap Mór, 
Pethes József Pétery Károly, Popovics-Desseanu Já
nos, Prónay József, Ráday László gr., Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Simonyi Lajosb., Sipos Orbín, Soldos 
Imre, Somossy Ignácz, Szentkereszthy Zsigmond b., 
Szilády Aron,Szluha Bened k, Szontagh Pál [nógrádi), 
Széky Péter, Thalabér Lajos, Thury Gergely, Tisza 
Kálmán, Tisza Liszló, Tóth Kálmán, üjfalussy La-

' jo?, Varga Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Várady Gábor, Vidacs János, Wlád 
Alajos, Zámory Kálmán, Zsitvaj József 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Román Sán
dor, Szontagh Pál (gömori). 

Nincsenek jelén: Almássy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos b., Andreánszky Boldizsár, Antaljfy Károly, 
Bartal György, Bartal János, Serényi Ferencz gr., 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Branovácskj István, 
Balomiri Simon, Csiky István, Dajosy Vilmos, De-
dinszky József, De.genfeld Gusztáv gr., Faragó Fe
rencz, Freiseisen Gyula, Geczö János, GozsduManó, 
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Hodosiu József, Horvát Boldizsár, Hosszú József, 
Ivánka Imre, Karácsonyi János, Kornáromy György, 
Kovách László, Klapka György, Kossuth Ferencz, 
Lator Gábor, László Imre, Lázár Dénes, Lukynich 
Mihály, Lázár Sándor, Macellariu Illés, Markos 
István, Maróthy János, Máday Lajos, Melas Vilmos, 
Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Ormos Sándor, 
Papp Zsigmond, Perczel István, Pillér Gedeon, Popo-
vics Zsigmond, Petkó Lázár, Sulyok Mór, Szabadfy 
Sándor, Szaplonczay József, Széchenyi Béla gr., 
SztratirnirovicsGyörgy, SiposFerencz, Teutsch György, 
Jinku Ábrahám, Vay Béla b., Véghsö Gellért, Zerda-
helyi Incze, Zichy Nándor gr., Zimmermann József 
András, Zsedényi Ede.) 

H o r v á t h LajOS jegyző {fölolvassa a szava
zás eredményét): Az elnökkel együtt nem szavaz
tak hárman; igennel szavazott 229, nemmel 110, 
távol volt 60. 

E l n ö k : Az államadósságok egy részének el
vállalásáról szóló törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául a ház elfogadta; ennek következ

tében az ezzel ellentétben álló indítványok el
esnek. 

A kérdés most az : most kívánja-e a t. ház. 
hogy a részletes tárgyalás megkezdődjék? (Felki
áltások: Most! Mások: Holnap!) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Hamar keresztül 
esünk ezen a kérdésen; hosszas motivátióra ugy 
sincs szükség, hogy a ház jobbra vagy balra dönt
se el a kérdést. Ennélfogva legegyszerűbb volna, 
ha azok, a kik ma akarnak bemenni a tárgyalásba, 
fölkeléssel jelentenék ki szándékukat, és megfordít
va. (Helyeslés. Felkiáltások: Ma! M'isok: Holnap!) 

E l n ö k : A kik a szakaszonkinti tárgyalást 
ma akarják megkezdeni, méltóztassanak felkelni. 

" (Megtörténik.) Most méltóztassanak felkelni azok, 
a kik holnapra kívánják a szakaszonkinti tárgya
lást halasztani. (Megtörténik.) A többség holnap kí
vánja a szakaszonkinti tárgyalást megkezdeni. 

Az ülés holnap tiz órakor kezdődik. 

Az ülés végződik d. u. 1 s/4 órakor. 

CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 16-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ö S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak: Arvamegye kérvénye a megyerendezés ügyében: Borsodmegyéé vasúti ügyben; Flórián 
János és neje panasza Goocs Gyula, Haas Károly s a mohácsi tőrvényszék ellen ; Tisza-Inoka község kérvénye esatornaügyben; 
siklósi járási községeké úrbéri ügyben s a papi tized eltörlése iránt; a konstantinápolyi magyar gyarmat köszönete: gávai, bnji és 
berezeli birtokosok kérvénye kárpótlásért; törvényjavaslat az adóról a jövő év elsö negyedében; törvényjavaslat a czukor és égetett 
szesz vám- és fogyasztási adójáról. Az államadóssági törvényjavaslat részletenkint tárgyaltatik s elfogadtatik. A vám- és kereskedelmi 
szövetségről szóló törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért; később Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző ur 
f°gj a j e g y e z n i ' -A- múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a deczember 
15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyvre nézve meg kívánom 
jegyezni, hogy a kérdés igy volt feltéve: elfogad

ja-e a ház vagy nem az államadósságok egy részé
nek elvállalása tárgyában készült törvényjavas
latot ? 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A jegyzőkönyvben 
ugy áll: az államadósságok után elvállalandó évi 
járulék. (Fékiáltások: Egy részének! A jegyzőkönyv 
e szerint igazittatik meg.) 

E l n ö k : Arvamegye közönsége a megyék 
önkormányzati jogát a miniszteri felelősséggel a 
törvényhozás utján történendő uj rendezés alkal
mával öszhangzásba kéri hozatni. 

Borsod vármegye közönsége a pest-miskolczi 
vasutvonalat egyenes, vonalban kéri mielőbb kiépít
tetni. 
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Flórián János mohácsi mészáros és neje, Goócs 
Gyula, Haás Károly és a mohácsi törvényszék által 
elkövetett erőszakot és sérelmes megkárosításukat 
orvosoltatni kérik. 

Tisza-Inoka községe kéri a csongrád-pesti csa
tornát kiépíttetni. 

Jókai Mór képviselő ur kérvényt kíván 
beadni. 

Jókai MÓr: Tisztelt képviselőház! Kötelessé
gemmé tétetett Siklós járásának több községe által 
egy folyamodást a t . képviselőház asztalára letenni. 
E folyamodás tartalmazza azt, hogy méltóztatnék 
a t. képviselőház hovahamarább törvényt hozni 
a remanentialis úrbéri maradvány-földek tárgyá
ban, külön erre vonatkozó kamatok eltörlése iránt. 
T. képviselőház! volt mái- szerencsém egyszer e 
községeknek e tárgyban egy folyamodását a t. ház
hoz benyújtani. E folyamodás a kérvényi bizott
sághoz utasíttatott s onnan a minisztériumhoz téte
tett át. E községek azonban nem kegyelmet, nem 
a jelenleg fenálló törvények szerinti intézkedést, 
hanem egy hiányzó törvény hozatalát kérik a t. 
képviselőháztól. Ez igen fontos ügy, t. képviselő
ház : szó van arról, hogy bizonyos községek 20 évi 
kamatot fizessenek oly birtokért, melyben benne 
vannak, mely kamatok fizetésére ha kényszeríttet
nek, koldusbotra jutnak, s inkább eladják földjeiket, 
mintsem a 20 évi kamatot lefizessék. 

E kérvényhez van egy másik kérvény mellé
kelve, a papi tizedek eltörlése tárgyában. E tárgy, 
ugy hiszem, a protestáns zsinat elé fog tartozni; 
de miután hozzám volt czimezve, s a végből, hogy 
azt a t. háznak átnyújtsam, fölemlítettem azt. Any-
nyit mindenesetre mutat, hogy a szegénység igen 
nagy, midőn már az oly adózást is, melyet önként 
vállaltak magokra, a mit papjaiknak tettek, azt is 
oly igen súlyosnak tartják. 

Még egy feladatom van, melyet teljesitenem 
kell. A konstantinápolyi magyar gyarmat köszö
netét fejezi ki a t. képviselőháznak és a belügymi
niszter urnák azon szíves részvétért, melylyel az 
ottani magyar gyarmatnak panaszát méltóztattak 
fogadni. Egyúttal feladatommá teszi, hogy egy 
félreértést, melyben akkor voltam, most helyrei
gazítsak. Ugyanis a magyar gyarmat mostani leve
lében tudtomra adja, hogy nem az ausztriai ügy
nök b. Vecsera volt az akkori visszaélés eszközlője, 
hanem Kvietowszky volt a bűnös. Ennélfogva 
kéri, hogy ezt helyreigazítsam, a mit is lovagias 
kötelességemnek tartok jelenleg megtenni. 

E l n ö k : Somossy képviselő ur kivan előter
jesztést tenni. 

SomOSSy I g n á c z : T. ház ! Szabolcsme
gyében kebelezett Gáva, Buj és Berezel községek 
számos birtokosai kérvényét, melyben még az 1862 
évi Tisza-szabályozás alkalmával az úgynevezett 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/7 . VI. 

nyiri vizcsatornahelyiségért állítólag a kormány 
által elfoglalt földbirtokok kisajátítási árát és el
maradt haszonvételét megtéríttetni, és magokat a 
további adó és ártéri költség fizetése alól fölmen
tetni, az eddig tett fizetéseket javokra betudatni, 
jövőre pedig ez utóbbiaktól magokat felmenteni 
kérik, bátor vagyok a t. ház figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : Valamennyi bemutatott kérvény a 
kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 

Napirenden van az államadósság tárgyában 
készült törvényjavaslatnak szakaszonkinti tárgya
lása ; előbb azonban pénzügyminiszter ur két tör
vényjavaslatot kíván bemutatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Van szerencsém a minisztérium részéről két tör
vényjavaslatot bemutatni: az egyik az 1868 év első 
negyede folytában viselendő közterhekről, a másik 
a ezukor és égetett szesz kivitelénél visszatérítendő 
vámilletékekről és fogyasztási adóról, valamint a 
kisebb kazánok megadóztatásáról szól. E két ja
vaslatot azon kéréssel van szerencsém átadni, hogy 
mielőbb kinyomatván, méltóztassanak különösen 
az elsőnek, a dolog sürgősségénél fogva, mielőbbi 
tárgyalása iránt intézkedni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa a két tör
vényjavaslatot.) 

Elnök: A törvényjavaslatok ki fognak nyo
matni, holnap szét fognak osztatni, és ugyancsak 
holnap fogja a t. ház tárgyalásuk napját meghatá
rozni. l) 

Deák F e r e n c z : A pénzügyi bizottságnak 
kellene kiadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. képviselőház! Mivel mindkét törvényjavaslat 
szoros kapcsolatban van a pénzügyi rendszer jövő 
megállapításával, és ámult napokban méltóztattak 
állandó pénzügyi bizottságot kiküldeni: bátor vol
nék indítványozni, méltóztassanak kimondani, hogy 
e két törvényjavaslat a pénzügyi bizottsághoz utasit-
tassék, mely azután jelentését beadván, a t. ház a 
tárgyalás iránt határozni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogv a ezen törvényjavaslatok 
kinyomatván, szétosztatni, egyszersmind pedig az 
állandó pénzügyi bizottsághoz fognak tárgyalás 
végett áttétetni. 

Napirenden van az államadósságok évi járu
lékai egy részének a magyar korona országai által 
elvállalásáról szóló törvényjavaslat pontonkinti tár
gyalása. Csengery jegyző ur fogja a szöveget ol
vasni. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat föhetét.) 

K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! Ha tán az egész szöveg felolvasása fölösleges-

1) Lásd az Irományok 172 és 173-dik számát. 
20 
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nek találtatnék, volnék bátor megtenni mindjárt' 
azon észrvételeket, melyeket a központi bizottság 
ajánlata szükségessé tesz. {Helyeslés.) A központi 
bizottsáo- a most felolvasott fölzetet következő mó
don ajánlja megváltoztatandónak: „Törvényjavas
lat az államadósságok után a magyar korona or
szágai által vállalandó évi járulékról*. (Helyeslés) 

Madarász Jószef: T. képviselőház! Épen 
azon indokból szólalok fel, nehogy az átalánosság-
ban elfogadott elv folytán parlamenti, részemről 
legalább,a t. ház működését gátoló vitát idézzek elő a 
részleteknél. Átalában ellenkezvén e törvényjavas
lat szelleme ön véleményemmel és néhány csekély 
elvtársaiméval. . . (Derültség. Felkiáltások: Cse-
kéhj!) Igen is csekély számú elvtársaiméval: nem 
fogunk ellene felszólalni; de azt, hogy fel nem 
szólalunk, bizonyára nem fogja at. ház ugy venni, 
mintha magát a törvényjavaslatot elfogadnók. 

Patay István : Én nagyon örülnék, ha azon 
többség irányában, mely nevetni méltóztatik, cse
kély volnék. (Derültség.) 

Elnök: A t. ház a központi bizottság által 
ajánlott módositást elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését) 

Kerkapoly Károly előadó: A fölzetnek a 
t. ház által már elfogadott módosítása után e be
vezetési sorok sem maradhatnak igy a kivánt egy
öntetűség miatt. A központi bizottság javaslata 
szerint e mondott okból a törvényjavaslat beveze
tése következőkép volna módosítandó: „Az állama
dósságok után az 1867-ikXII.t. ez. 53. és54. f a i 
ban kikötött föltétel alatt és módon elvállalandó 
évi járulék iránt az idézett t. ez. 55-ik §-ában érin
tett előleges értekezés a magyar korona országai
nak s ő felsége többi országainak küldöttségei közt 
megtartatván, miután az egyezmény, melyetfívgy-
bana magyar felelős minisztérium és 8 felsége többi 
országainak minisztériumai által ugyanazon tör
vény 61. és 67-ik §-a szerint" . . . Többiben ma
radna a szerkezet. (Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva a bevezetés szerint fog 
megváltoztatni. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a törvényja
vaslat ehö szakaszát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyért T. ház! Bá
torvagyok azon megjegyzést tenni, hogy azon tör
vényjavaslatot, melyet a minisztérium eredetileg elő
terjesztett, pontonkint olvasni annyivalinkább fölös
leges, minthogy a központi bizottság által előterjesz
tett javaslat egészen megegyezik azon szerkezettel, 
mely az utósó egyezményben az államadóSiságok 
iránt foglaltatik. Ennélfogva, miután az eredetileg 
előterjesztett törvényjavaslat a minisztérium által 
visszavétetett, illetőleg az ujabb egyezmény által 
módosult, még pedig azon értelemben, mint a köz

ponti bizottság előterjesztetése: tehát fölösleges 
lenne az eredetileg beadott javaslat egyes pontjai
nak újra felolvasása, és elég volna, ha a .központi 
bizottság előadója előadná a szerkezetet, ugy mint 
az meg volt állapítva a két minisztérium által kö
tött egyezményben. 

Kerkapoly Károly előadó: Az osztályok 
s a központi bizottság elé az eredeti btörvényja-
vaslat lett benyújtva és az forma szerint a minisz
térium által eddig vissza nem húzatott; az előter
jesztés ugy tétetett meg, mint a szövegben van; 
következéskép a központi bizottság rendszeres ösz-
szeállitását nem vélte megteendőnek. Ennélfogva 
sajnálom, hogy az uj szöveget nem olvashatom fel, 
mivel a központi bizottság részéről ilyen összeállítás 
nem történt. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Már a ta
nácskozás kezdetén megjegyeztem, hogy a minisz
térium álláspontja tökéletesen az, mely a központi 
bizottságé: ennélfogva fölösleges azt, a mit a mi
nisztérium visszavont, újból fölolvasni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Az első és má
sodik szakasz kihagyatik, a 3-ik pedig következő
leg lenne szerkesztendő a központi bizottságnak, 
talán a minisztérium által is elfogadott véleménye 
szerint: „ 18 6 8. évi január elsejétől kezdve a magyar 
korona országai az eddigi államadósságok kamatai
nak fedezéséhez 29 millió 150 ezer forint állandó, 
további változás alá nem eső járulékot fizetnek, eb
ből 11.756,000 ftot érez pénzben." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Engedje 
meg a t. ház, hogy röviden megemlítsem, minő kö
rülmények folytán vált szükségessé az 1,2, és 5. 
§. kihagyása. Az eredeti tervezet szerint a jövő 
1868. évben az államköltségvetések fedezésére szük
séges összegek, a mennyiben a jövedelmekből nem 
fedeztethetnének, a mint a miniszteri előterjesztés
ben ésa második egyezménybenki voltkötve,afüggő 
adósság nevelése által lettek volna fedezendők; de 
egyszersmind ki volt mondva az, hogy ezen évvégén 
egy vegyes leszámolási küldöttség küldetett volna 
ki, mely a hitelkönyveket bezárván, meghatározta 
volna azon összegeket, melyek az államadóssági 
terhek után, és véglegesen, a jövő évre átteendők 
lettek volna. Miután mind a két részről, t. i. mind 
a magyar törvényhozás, mind a,birodalmi tanács 
részéről tartott bizottsági és osztályi tanácskozások 
folytán kívánatosnak mutatkozott, hogy ezen le-
számolás,mely csak ezen év végével kezdődött volna, 
már most előzetesen megtétessék: ennélfogva a 
két fél minisztériuma részéről kiküldött vegyes bi
zottság az államadósságra vonatkozó tételeken 
egyenkint keresztülmenvén, végleg megállapította 
azon összeget, mely, mint állandó és változatlan te-
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her, ar ánylag Magyarország által lesz viselendő. 
Miután ezen összegek kiszámíttattak, igen termé
szetes , hogy elmarad ezen törvényjavaslatnak 
most fölolvasott része, t. i. hogy az összegek a le-

- számolás után bizonyos változás alá jöhetnek. 
Ez alkalommal meg kell jegyeznem, hogy az 

ezen bizottság által történt kiszámítások, melyek
nek eredményét van szerencsém bemutatni, vala
mint ezen bizottság munkálatai folytán, azon ösz-
szeg , mely a központi bizottságnak bejelentetett 
és melyet az javaslatába bevett, egy későbbi rec-
tificatió alkalmával bizonyos tekintetben változást 
szenvedett. Ugyanis ezen összeg a központi bizott
ság által javaslatba hozott összeg helyett: 29,188,000 
frt lenne és ebből ezüstben fizetendő 11,776,000 
frt. Ez abban találja indokolását, hogy a vegyes 
bizottság a számításokat azon alapon tette, hogy 
az 1868. év végén eló'állandó összeg osztandó szét, 
holott ez annyiban nem volna méltányos, minthogy 
m á r a jövő évben Magyarország részéről, az 1 mil
liót kivéve, semmi se fizettetik a törlesztésre; tehát 
az 1867 végével mutatkozó állapot szerint kellett 
ujabb rectificatiót tenni, mi az általam emiitett 
összeggel egyezik meg. Ennélfogva bátor vagyok 
ajánlani, hogy e két összeg akként tétesssék k i : 
29,188,000 frtnyi állandó , további változás alá 
nem eső évi járulékot fizetnek, ebből 1,776,000 
frtot érczpénzben. (Helyeslés a középen.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az ekkép 
módosított 3-dik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Legelsőben is azon kérdést 
vagyok bátor a t. házhoz intézni, méltóztassanak a 
negyedik szakaszt is felvenni, mert módositványo-
mat a két szakaszra együtt kívánom megtenni. 
U g y gondolom, ez által csak a tárgyalás gyorsit-
tatik. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 4-ík sza
kaszt iltetőleg a központi bizottság az illető mi
nisztérium beleegyezésével következő módosítá
sokat vél. A 15-ik sorban „pénzszerzésből" 
helyett „beszerzésből" lenne irandó. A 18-ik sor
ból e szó: „csak" kihagyandó; és e helyett: 
„évenkinti" ez lenne irandó: „évenkint." A máso
dik bekezdés második sorában e szó u tán: „azon
ban" be lennének igtatandók ezek: „az osztrák 
átalános." Ugyanezen bekezdés 3-ik sorában e szó 
után: „magyar" ez jönne: „kincstári;" ugyanaz 
lévén irandó a 3-ik bekezdés 1-ső sorában is, ha
sonlóan a „magyar" szó után. Végre «az utolsó 
bekezdés első sorában e szó helyett: „pénztárak
ban" ez íratnék: „állampénztárakban." 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ha a t. ház 
egyszerre méltóztatik e második pontot az elsővel 

tárgyalni, akkor kötelességemnek tartom nyilvá
nítani a t. ház előtt, hogy ezen most felolvasott 
szakasznak kezdetén, ezen szavaknak: „egyezési-
leg megállapíttatik, hogy az 1868. május 1-éig 
törvényjavaslat terjesztessék elő alkotmányos tár
gyalás végett," más értelme nem lehet, mint az, 
bogy ezen. a eonversióra vonatkozó törvényja
vaslat előterjesztése nem a magyar országgyűlés, 
hanem a birodalmi tanács elé lesz terjesztendő, 
anyival inkább, mert Magyarországnak e végett 
fizetendő járuléka határozottan meg van itt álla
pítva és a conversió keresztülvitele csak a biro
dalmi tanácsban képviselt országokat illeti. Ennél
fogva ez másként nem is értelmezhető, mint ugy, 
hogy minden intézkedés, mely a eonversióra vo
natkozik, egyedül a birodalmi tanács elé tar
tozik , s ennek fog előterjesztetni. Ezt bátor 
voltam megjegyezni azért, nehogy e szavaknak 
azon magyarázat adassék, hogy e tekintetben a 
magyar törvényhozás intézkedik. Ez a dolog ter
mészetével ellenkeznék, mert ez egyenesen a biro
dalmi tanács körébe tartozik. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Leg
először is, mielőtt felolvasandó módositványomat 
indokolnám, igen nagy örömömet fejezem ki a felett, 
hogy a tegnapi napon mind igent, hazánkfia Deák 
Ferencz, mind a pénzügyminiszter ur részéről 
nyilváníttatott az, hogy az államadósságok irányá
ban semmi tekintetben és semmi körülmények 
közt solidaritást vállalni nem fognánk. Gondolom, 
hogy ezen nyilatkozatok folytán e tekintetben 
mindnyájan egyetértünk; (Helyeslés) hanem épen 
azért, mert én is azt hiszem, hogy ezek folytán 
teljesen meg kell győződve lennem, hogy a solida
ritást senki sem kívánja: bátor vagyok kijelenteni 
azt is, hogy azt hiszem, azt kívánja tőlünk az 
eljárás czélszerüsége, hogy a szerkezetet is ugy 
alkossuk, hogy jövőben is a felett kérdés ne tá
madhasson s jövendő súrlódások alapjául ne szolgál
hasson. E tekintetben hivatkozva azokra, miket 
az átalános vitánál elmondván, most ismételni nem 
akarok, az én óhajtásom az volna, hogy mind az, 
a mit Magyarország bármi czimen fizet, a javaslat
nak harmadik, ésigy a törvénynek leendő első sza
kaszában egy összegben tétessék ki. Nem hiszem, 
hogy ebben valami nehézség lehetne, mivel a t. 
pénzügyminiszter ur tegnap azt méltóztatott mon
dani, hogy a 4§-ban foglalt egy millió is törleszthető,. 
legalább nem ismerte el, hogy valami törleszthető 
nem volna. Ha tehát ez is valóságos évi járulék : 
akkor óhajtom, hogy ez is tétessék a többi évi 
járulékkal egy összegbe, a miből nyilvánvaló 
legyen, hogy a 9-ik §-nak ide vonatkozó rendel
kezéseire nézve is kiterjed. Kívánom továbbá, hogy 
a 4. §-ban foglalt minden intézkedés, azon 
150,000 írtról, mely a magyar kincstári javakra 
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bekeblezett államadósság törlesztésére van szánva, 
e rendelkezés, mondom, szintén a harmadik s a 
leendő első szakaszba tétessék át. A 4. §. szakasz
ból pedig mind azon részek, melyek arra vonat
koznak, hogy mit tegyenek az osztrák államadós
ságok irányában ő felsége többi országai és tarto
mányai— minthogy meggyőződésem szerint mi tul 
mennénk hatáskörünkön, ha mi akarnók meghatá
rozni, hogy ők mit legyenek teendők —ennélfogva, 
mondom, mindazon részek hagyassanak ki a 4. íj
ból, és ne maradjon ott egyéb , mint a letétemé-
nyékre vonatkozó utolsó szakasz, a melyben azon 
szót: „elhelyezett" óhajtanám felcseréltetni e szóval: 
„létező," különben nem lehetünk biztosak az 
iránt, hogy uj terhekkel nem fognak bennünket 
meglepni, és nem, mert igen jól tudjuk, hogy a mi 
a múltban „elhelyeztetett," abból nem következik, 
hogy „meglevő" is volna. 

Minekelőtte módosítványomat felolvasnám, 
egy megjegyzést vagyok bátor tenni: ez az, hogy 
módositványomban azon álláspont szerint, melyet 
az átalános vita alkalmával elfoglaltam, meghatá
rozott összeget nem tűzhettem k i ; ez azonban 
nem gátolhatná a módositvány elfogadását, mert a 
mely összeget a t. ház elfogad, abba igen könyen 
be lehet vezetni. Igen természetesnek tartom, s 
remélem, hogy a t. ház is, hogy ha nekem meg
győződésem az, hogy az összeget helyesen meg 
nem állapithatjuk, nem inditványozhattam egy 
összeget, mert a dolog természetében fekszik, hogy 
az összeget azok határozzák meg, a kik oly hely
zetben érzik magokat, hogy azt helyesen megál
lapíthatni hiszik. É n , miként az átalános vita 
alkalmával is mondám, kevesebbet adni, mint a 
mennyit birunk, nem akarok, de többet sem; már 
pedig pontosan meghatározni, hogy a mit én jó
nak gondolnék, nem lesz-e kevesebb, a pénzügy
miniszter urnák az osztályokban tett nyilatkozata 
után, nem tudnám, a mennyiben ő ottan nem mon
dott határozott számokat és határozott adatokat. 
Azt, hogy az indítványozott összeg, ha abból indu
lunk ki, hogy mennyit szabad adni vagy mennyit 
birunk meg , nagyon sok, az ő nyilatkozatából 
tudhatom. mert ő maga mondta ot t , hogy 
néhány millió deficit lesz a jövő évben ; de tud
hatom abból is, mert ő felsége többi országainak 
pénzügyminisztere is hivatalosan nyilvánitá, hogy 
Magyarország 2— 3 millióval többet fog fizetni 
a közösügyi költségek fedezésére ez után, mint 
eddig fizetett. A mely 2— 3 milliót ha köze
lebbről tekintjük, nem annyi, hanem tetemesen 
több lesz, a mennyiben ezentúl is oly tételek esnek 
a magyar budget terhére, melyek az ezelőtt ugy is 
kevesebb közös költségekhez való hozzájárulásból 
fedeztettek, minők az udvartartás, némely nyugdi
jak, erdélyi úrbéri papirok utáni fizetések; de hogy 

ezek mennyit képeznek, pontosan nem tudom, s 
igy az összeget meg nem határozhatom. 

És most bátor leszek módosítványomat felol
vasni, az összegnek természetesen kitétele nélkül : 
„1868 január 1-től kezdve a magyar korona orszá
gai ez eddigi államadósságok terhének viseléséhez... 
frtnyi évi járulékot fizetnek, ebből. . . frtot ércz-
pénzben, mely összegnél több azoktól se kamat
járulék, se tőketörlesztés fejében soha semmi szin 
alatt nem követeltethetik. A fentebbi összegből 
150,000 frt. ezüstben oly czélból fizettetik, hogy 
ez által az osztrák átalános földhitelintézettel 
kötött, s mintegy feléig magyar kincstári uradal
makra bekeblezett államjószág-kölcsön törlesz
tessék, melynek kamatai az ezen §-ban kitett 
járulékban benfoglaltatnak. A magyar kincstári 
uradalmaknak ezen bekeblezett kölcsön alóli teljes 
felszabadítása után tehát ama 150,000 frtnyi 
ezüstben járó fizetés megszűnik; s a tervszerű 
törlesztés, vagy az egész kölcsönnek korábbi visz-
szafizetése után, az évi járulék is, az államjószág-
kölcsön kamatainak Magyarországra eső részéhez 
képest, kevesbítendő." 

A 4-ik §. az utolsó bekezdésig egészen kiha
gyatván , az utolsó bekezdés első sorában e helyett: 
„elhelyzett" ez tétessék: „létező;" a negyedik 
sorból pedig az ott kitett összeg hagyassák ki, 
valamint az 5-ik sor is azon szóig: „benfoglaltat
nak," és ezen szó elé ez tétessék: „az előző §-ban 
kitett évi járulékban." 

Ebben áll módositványom, melyet bátor 
vagyok a t. háznak figyelmébe ajánlani. (Helyes
lés a hal oldalon?) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! 
Én részemről a tett módositványt nem fogadhatom 
el. Nem fogadhatom el. mert ezen törvényjavaslat, 
a mint első bekezdése is tanúsítja, azon egyez
ménynek beigtatását rendeli el a törvényben, 
mely a törvény értelme szerint a két minisztérium 
közt köttetett. Hivatkozom a törvény szavaira, 
melyek szerint „ezen egyezmény az ország törvé
nyei közé igtattatik." Tehát az egyezmény szöve
gén változtatni nehézséggel járna, a mennyiben 
magát a szerkezetet illetőleg uj egyezményt kel
lene kötni, s ezt ismét mindkét alkotmányos tör
vényhozás tárgyalásai alá kellene terjeszteni. De 
különben is az indítványt nem látom indokolva: 
mert azon aggodalmakat, melyeket Debreczen 
város érdemes képviselője előadott, alaposaknak 
nem hiszem, mert az eredeti 4. szakaszban, az uj 
szerint a 2. szakaszban, hol a törlesztési kötele
zettséghez való hozzájárulásról van szó, az egy 
millió mint állandó hozzájárulási össszeg van 
határozottan megemlítve, tehát a fizetés teljesítésé
nek természetére nézve a másik összeg közt semmi 
különbség nem létezik, s igy nem lehet ok az aggó-
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dalomra, annál kevésbbé, mivel minden évjáradék 
az eredeti 9. §. szerint azonnal megszűnik, mihelyt 
annyi állampapír szolgáltatik vissza vásárlás vagy 
beváltás utján, mennyinek évi járadéka, azaz való
sággal kifizetett kamatja, megfelel a törlesztendő 
évjáradéknak. Minthogy ily legkevésbbé sem 
indokolt változtatás uj egyezmény kötését feltéte
lezi, mi bizonyos időhaladékot kivan: minthogy 
továbbá a dolog természeténél fo^va nekünk 
semmi előnyt nem nyújt, mert ez is épen olyan 
állandó és változatlan összeg, mint a másik: mind
ezen okoknál fogva bátor vagyok kérni a t. házat, 
méltóztassék a szerkezetet megtartani. (Helyeslés a 
középen) 

J ó k a i Mór: T. ház! Igen sajnálom, hogy az 
igen t. pénzügyminiszter urat mind olyan dolgok
kal vagyok kénytelen háborgatni, a miket nem 
tudok; de azt hiszem, hogy ő tudja, s ennélfogva 
engem meg fog rá tanítani. Először is nem tudom, 
hogy az évi járulékul ajánlott 12 millió frt érez-
pénzt mennyiben fogják fedezni a pénzügyminisz
ter ur rendelkezése alatt levő érczpénzbevételei 
Magyarországnak, és ha ezt nem fedeznék, vajon 
az agiotage-hoz fog-e folyamodni, és fog-e mint 
vásárló a pénzpiaczon megjelenni ezüst bevásár
lására, a mely esetben az agio jelen állása mellett 
nem 29, hanem 32 millióba fog kerülni az általunk 
fizetendő részlet. Másodszor, nem vagyok a felől 
tisztában a szöveg nyomán, hogy vajon a letété-
menyek után járó kamatokban benfoglaltatnak-e 
a letétenlények után járó couponok. Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy különösen a kamatoknál, a 
melyek Magyarországon történtek, ezen eset for
dult elő. A „Reichsgesetz-Blatf'-ban jelent meg 
egy törvény, melyben nem tudom miféle kedvez
mény vagy véletlen folytán elő voltak számlálva 
ő felsége többi országai, Magyarország birodalma 
azonban ki volt belőle hagyva. A cautiok, melyek 
letétettek a többi tartományokra nézve, 4°/0-et 
kamatoznak; Magyarországban nem levén letéve 
semmi, az itt letett cautiókért az akkori fináncz-
rendszer szerint azt felelik, nem jár semmi kamat, 
és nem is fizettek semmi kamatot. Ennélfogva 
mindenki iparkodott a cautiót készpénzből minél 
hamarább átváltoztatni'állampapírokra, ugy, hogy 
azt mindenütt állampapírok képviselik. Ennélfogva 
igen természetesnek találom, hogy ily állampapí
roktól járó kamatok ugy vétessenek, mint a me
lyeknek szelvényei Magyarország évi járulékaiba 
betudandók. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Azt hiszem, 
a t. képviselő ur által tett kérdések szorosan a 
tárgyhoz nem tartoznak. Mikép fogja fedezni a 
magyar pénzügyminisztérium ezen kamatokat, 
arrra nézve bizonyosan az államköltségvetésben 
fog előterjesztést tenni, mely alkalommal elő fogja 

adni a körülményeket, melyek a fedezetre vonat
koznak. Jelenben csak átalában vagyok bátor 
megjegyezni, hogy mivel a vámjövedelmek ezüst 
értékben fizettetnek, és a mennyiben a közös 
költségek kiadásai közt csupán csak a külföldi 
diplomatiai költségek fedezendők ezüstben, bizo
nyára fog nevezetes összeg ezüstben maradni, a mely 
ezután is ugy fog kezeltetni, hogy az egyenesen 
az ezüstben fizetendő kamatokra fog fordíttathatni. 
A mennyiben ezekben Magyarországnak hozzájá
rulási aránya meg van határozva, t. i. minden be
folyt vámjövedelmekből Magyarországra 3 0 % , ő 
felsége többi országaira 70% esik, a magyar 
állam szintén ez arányban fog részesülni azon 
előnyben is, hogy a vámjövedelemből bejövő ezüst 
készlet a magyar kincstár számára fog számításba 
vétetni. Habár az agiokülönbség a közös költségek 
javára Íratnék is, a valóságos ezüst érték a törvény
ben meghatározott arány szerint mégis megköny-
nyitendi a magyar kincstár beszerzési összegét. 
Egyébiránt vannak a magyar kincstárnak ezüst
ben és aranyban több jövedelmei is, melyeket a 
pénzügyminiszter az állam-költségvetésben elő fog 
sorolni, mint ezen czélokra felhasználhatókat. 
A fönmaradó különbözetnek beszerzési módját 
is akkor fogja a minisztérium előadni, midőn a 
költségvetést terjesztendi elő. Szolgáljon ez meg
nyugtató felvilágosításul. (Helyeslés a középen.) 

A mi a cautiókat illeti: bármit méltóztatott 
erről a Reichsgesetz-Blattban olvasni (én megval
lom, nem olvastam azon tételt), csak azt mond
hatom, hogy az én tudomásom szerint a cautiókat 
a magyar államban épen ugy kezelik, mint a 
másik fél cautióit. Erre nézve egyébiránt jelenthe
tem, hogy azon teher, melyet Magyarország átvesz, 
nem oly nagy. és a költségvetésben nyoma lesz 
annak, mikép vétetik számításba. A magyar pénz
ügyminiszter azt kívánta a magyar állam részére 
biztosítani, hogy a cautiónális összegek utáni 
teher ne terhelje a magyar kincstárt; ennélfogva 
kötötte ki az egyezményben, hogy a cumulative 
kezelt biztositások és letétek kamatai az évi jára
dékba beszámíttassanak. Ennélfogva ugy hiszem, 
nincs oka a t. képviselő urnák e tekintetben 
aggódni. (Tetszés a középen.) 

BÓnis Sámue l : Én Tisza Kálmánnak módo-
ff 

sitványát pártolom. O a többire nézve előadta 
nézeteimet; de különösen figyelmeztetem a házat 
e törvényjavaslatnak a depositumról szóló czik-
kére. Ha ezen törvényjavaslat ugy fog megállít
tatni, a mint hogy áll. Magyarország, meglehet, 
igen sok kárait, melyek iránt követelést, és pedig 
méltó követelést tehetne, többé nem fogja vissza
követelhetni. Csak kettőt említek meg. Fölemlítem 
először az árvaügyet. Tudjuk, hogy az árvaügyek 
Magyarországon tömegesen kezeltetnek, és depó-



158 CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 

náltattak magyarországi pénztárakba; hanem^ hogy 
megvannak-e azon pénztárakban, vagy kivitettek 
már onnan, és fölhasználtattak-e? ezt nem tudom. 
Mert ha fölhasználtattak — és meglehet, az oszt
rák állam javára használtattak föl — akkor min
den egyes árvának joga lesz annak idejében köve
telését megtenni; de követeléseit nem az irányában 
tenné meg, a kinél a pénz valósággal létezik, 
hanem Magyarország irányában. Felemlítem to
vábbá azon összeget, mely összeg alapjául szolgált 
a 1848-bankibocsátott5és 2 forintosoknak. Hogy 
az országnak ez iránt méltó követelése van, s 
ezzel a követeléssel annak idejében előállhat: azt 
senki sem tagadhatja, mert ez bizonyos czélra volt 
letéve az ország által. Hogy az a pénz Magyar
országban tétetett le, hogy azt a pénzt a magyar
országi pénztárakból vitték el, az mindnyájunk 
tudtára van. (Helyeslés a bal oldalon) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér t A mi az el
ső pontot illeti, t. i. az árvák pénzeit: tudomásom 
szerint az árvák pénzeiből jelenleg semmi sem léte
zik a birodalom másik felének pénzügyi minisztériu
mának kezelése alatt. A mennyiben ily letételek 
egyes pénzügyi .hatóságoknál vannak, azok most 
is a re agyar pénzügyminisztérium kezelése alatt 
állanak: tehát a fenálló szabályok értelme szerint, 
melyek szerint a letétek történtek, azok ismét fo
lyóvá tehetők. Azt hiszem, ez megnyugtatásul szol
gálhat t. képviselő urnák, 

A mi a másik kérdést illeti: az előbbi szerkezet 
11-dik szakaszában fön van tartva,hogy külön leszá
molási bizottságfog kiküldetni,mely a központi pénz
ügyek követeléseit fogja számításba venni. Hogy 
mikép lehet majd ezen összeg iránt ott követelést 
tenni, ez az akkori tárgyalásoknak alkalmával fog 
megvitattathatni. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A második 
szakasz negyedik során némi változtatást óhajta
nék tenni. Ott ugyanis ezen kifejezés fordul elő: 
„további változás alá nem eső". Én azt hiszem, a 
törvényjavaslat szerkesztésénél azon eszme lebe
gett az alkotók előtt, hogy az ránk nézve ne le
gyen semmifélekép emelve. De nem látom h e t e s 
nek és összefüggésben levőnek a későbbi szaka
szokkal, és óhajtanám ekként változtatni: • „többé 
semmi czim alatt nem emelhető." Megmondom az 
okát , hogy miért. Czélszertíbb, mert a 4-ik és 
9-ik szakaszban vannak oly tételek, melyek szük
ségkép föltételezik azt, hogy Magyarország tetszé
sétől függ e kamatok lejebb szállitása ; másodszor ki 
van fejezve azon eszme is, hogy 150,000 forinttal 
kevesbedni fog; tehát nem szabad azt mondanunk, 
hogy változás alá nem eső, mert logice összefügg 
az a következtetés, hogy naponkint változás alá es
hető. Én a reductióról nem akarok szólani, nem is 
akarok arra tért nyi tni ; de miután pénzügyminisz

ter ur maga is tegnap annak lehetőségét elismerte,, 
hogy Ausztriára bekövetkezhetik oly idő, midőn a 
reductiót szükségesnek fogják látni, nekünk arról 
most határozni nem lehet; hanem azok, kik akkor itt 
fognak ülni, fogják tudni, miként óvják meg mago
kat azon szerencsétlenség alól, hogy azon teher alatt 
se a segébyzettek, se a segélyzők jólléte össze ne ros
kadjon. Ennélfogva tehát csak egyedül a logikai 
összefüggés tekintetéből akarnám ezt tétetni: „töb
bé semmi czim alatt nem emelhető." 

E l n ö k : Dessewffy képviselő ur a negyedik, 
illetőleg most már a második szakaszra nézve adott 
be Írásbeli módosítást. 

Dessewffy OttO: T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy előbb az határoztatnék el, megmarad-e ezen 
szakasz, vagy elvettetik? mert az utóbbi esetben 
indítványom nem volna alkalmazható. Ha azonban 
megmarad ugy, mint eddig javaslatba volt hozva, 
bátor vagyok tisztelettel kérni, méltóztassék a 4-ik 
pontra nézve módosításomat felolvastatni. Fentar-
tom magamnak annak indokolását. 

Csengery I m r e j e g y z ő (fölolvassa Dessewffy 
Ottó módosítását.) 

Dessewffy OttO: Mindnyájan tudjuk, hogy 
Dalmatia képviselői jelenleg a birodalmi tanácsban 
ülnek; és tudjuk azt is, hogy a magyar koronának 
kétségbe vonhatlan jogánál fogva, ennek nem igy 
kellene lenni. Nem akarom ezen körülményt felhasz
nálni arra, hogy e felett most vitát idézzek elő, 
mert az nem volna most idején; de meg vagyok 
győződve arról is, hogy annak idején a magyar 
törvényhozás és a magyar kormány a magyar ko
rona e részbeli jogának érvényesítése iránt meg
teszi a szükséges lépéseket. Nehogy azonban elénk 
a jelenleg szövegen fekvő törvény megalkotása ál
tal akadály gördittessék, bátor vagyok javasolni, 
hogy a törvényjavaslat ezen kifejezése helyett : „a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságok és or
szágok," mely némileg magában foglalja Dalmatia 
jelenlegi helyzetének a magyar törvényhozás általi 
elismerését , méltóztassék ugyanazon szavakat 
használni, melyeket e tekintetben a folyó évi 12-ik 
törvény használt mindenütt, hol a magyar korona 
országait meg akarta különböztetni a többi orszá
gok és tartományok csoportozatatól, és mely kife
jezés a legközelebb tárgyalt hányad iránt hozott 
törvényben is elfogadtatott, sőt magában ezen tör
vény bevezető soraiban is használtatott, t. i. ezen 
kifejezés: „ő felsége többi országai." Ezt használta 
maga a központi bizottság is, de csak a törvényja
vaslat 12-ik szakaszában. Hogy tehát ebből az ál
talam érintett sérelmes következtetés ne vonassák, 
e kifejezés: „ő felsége többi országai" nem csak 
ezen szakasznál, hanem mindenütt, hol ezen orszá
gokról a törvényben említés tétetik, használandó 
volna. Hogy tehát ne kéuytelenittessem a t. háznak 



CXCL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 159 

ujabb felszólalások által is alkalmatlankodni, bátor 
vagyok figyelmeztetni, hogy ugyanezen kifejezés 
nemcsak a 4-ik, hanem a 6, 8, és 10-ik szakaszok
ban is előfordulván, ott is az általam ajánlott mó
don lenne megváltoztatandó. 

Deák FerenCZ ? T. képviselőház! Azon pontra 
nézve akarok csak nyilatkozni, mely a híjtántuli, 
vagy is inkább „birodalmi tanácsban képviselt 
országok" kifejezés helyett azt kívánja tétetni: „ő 
felsége többi országai, királyságai, tartományai." 
É n ugyan azt hiszem, hogy Magyarország igénye 
Dalmátiához oly alkotmányosan alapos, hogy 
egyes kifejezések annak sokát nem derogálhat
nak ; de épen azért a consequentia azt kívánja, 
hogy a hol lehet, elkerültessék ezen kifejezés: „a bi
rodalmi tanácsban képviselt országok:" mert a hol 
megmaradt, ugy látszik, tévedésből maradt meg. 
Igazítsuk ezt is meg; tegyük ugy, mint indítvá
nyozó ur kivánja: mert a factum csakugyan az. 
Azon kifejezés, melyet o ajánlott, legkevésbbé sem 
derogálhat a lajtántuli népeknek; ezen kifejezés 
pedig, mely most van a szövegben, serupulusokat 
kelthetne minálunk. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Kerkapoly Károly előadó: Bátor vagyok 
erre nézve felemlíteni, hogy nem tévedésből szorí
totta a központi bizottság módositványát csupán 
azon pontra. Ezt azért tette, mert ezen kifejezést 
azon közjogi elvnek hátrányára szolgálhatónak 
ezen contextusban nem hiszi. Mert mi van itt 
mondva? Az, hogy a teher többletét a birodalmi ta
nácsban képviselt országok és királyságok vállal
ják el. Tehát miről van szó? Arról, hogy azon or
szágok, melyek a birodalmi tanácsban képviselve 
vannak, elvállalnak bizonyos tehertöbbletet. De 
•ez Dalmátiának oda tartozásánál fogva nem lesz 
azért általok könnyebben viselhető, mert az ugy is 
'mindig minusban van. (Elfogadjuk Dessewffy mó
dositványát !) 

• E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Dessewffy 
•képviselő ur indítványát ? (Elfogadjuk!) 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Engedelmet kérek, 
de nem szavazhat a ház ezen kérdés felett, mig a 
felett nem határozott: elfogadja a szerkezetet, vagy 
nem? 

Elnök: Épen most akartam ezen kérdést tenni; 
de erre vonatkozólag még Somossy képviselő ur 
kivan szólni. 

SomOSSy IgnáCZ: A t. pénzügyminiszter 
úrtól szabad legyen fölvilágositást kérnem az iránt, 
hogy a törvényjavaslat ban, mely előterjesztetett, 
62,370,387 forintnyi összeg van kitéve, ezüstben 
teljesítendő fizetéssel; ebből a magyar korona 
országaira az 1868-ik évre a számitás szerint 15 
millió 492 ezer 586 forint, ezen tul pedig éven-
kinti 1.200,000 forint volt tervezve ugyanazon 

számitás alapján. Ugyanazon törvényjavaslat 3- ik 
§-ban ez foglaltatik : „ha azonban az előbbi §-b an 
fentartott bizottsági átvizsgálás által, az államadós
ságnak 1867 végén való állására nézve, lényeges 
tévedés mutatkoznék, akkor az itt megállapított 
állandó hozzájárulási összeg is e különbözetnek 
megfelelöíeg lesz helyreigazítandó." A napokban 
velünk nyomtatásban közlött felvilágosítás nyo
mán az ezüstben teljesítendő fizetések, melyek a 
törvényjavaslatban 62,370,387 forintra voltak ki
jelölve, helyesebben 54,542,542 forintban vannak 
felvéve; az uj törvényjavaslat szerint az előbbi 
12,000,000 helyett tervezve van 11,287,000 frt, 
a magyar korona országai által fizetendő. E sze
rint Magyarország javára esik ezen 7,827,845 frt 
differentiából 244 ezer leszállitás, az örökös tarto
mányok javára majd 7 millió 600,000. Mivel az 
1808-diki esztendőre a magyar korona országai 
által fizetendő 15,492,586 csak egy évre kötelezett 
fizetés lett volna, ezen egy évi csökkentés ki nem 
egyenlíti szerintem azon különbséget, mely a 
most felmutatott ujabb kimutatás nyomán előáll, 
pedig ezen nyeremény a törvényjavaslat szerint a 
különbözetnek megfelelöíeg lenne repartiálandó. 

Lónyay Menyhért pénzügyén T. ház! A 
t. képviselő ur e kérdése igen könnyen megold
ható. Hivatkozni méltóztatott az első szakaszra, 
mely már most kimaradt, s ugy látom, az ott 
megállapitott arányszámból méltóztatik következ
tetni azt, hogy talán azon kiszámítás, a mely sze
rint most 11,776,000 lenne ezüstben elvállalandó, 
talán meg nem egyezik a fentebbi arányszámmal. 
Ez volt, ugy hiszem, a kérdés. Erre nézve a fel
világosítás igen egyszerű: mert ezen eredeti első 
szakaszban az összes államadóssági terhek, ennél
fogva mind az is, mi a jövő évi törlesztésre volt 
szánva, benfoglaltatott; de mivel a jövő évi első 
januártól kezdve a törlesztéshez nem fogunk töb
bel járulni, mint egy millióval: igen természetes, 
hogy az arányszámnak is változnia kellett, annál 
inkább, mert a bizottság, mely kiszámította azon 
ezüstben fizetendő összeget, nem vehette alapul 
azon átmeneti évet, mely 1868-ra ki volt kötve, 
az csak is az összes kamatokat, tehát a törlesztési 
részletek kihagyásával számította, mi nevezetes kü
lönbséget eredményez, nem csak az összegre, de 
magára a számítási alapra nézve is. Egyébiránt 
hivatkozom arra, hogy azon adatok, melyek a 
leszámoló küldöttség munkálatában is foglaltat
nak, mely munkálat a tisztelt ház tagjai közt szét
osztatott, legtisztább felvilágosítást nyújtanak 
magára a számítási alapra nézve, mely szerint a 
12 millió állandó évjáradék nevezetes összeggel 
lejebbszállott. Ha méltóztatnak az egyes részletes 
számításokat megvizsgálni és az arányszámot fel
állítani, ugy hiszem, nem jönne ki más összegs 
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mint az, melyet bátor voltam ujolag javaslatba 
hozni. {Helyeslés a középen.) 

E l n ö k : Ennélfogva elfogadja-e a tisztelt ház 
a központi választmány részéről tett módosításokat 
azon módosítással együtt, melyet Dessewffy Ottó 
képviselő tett ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Mielőtt a 
kérdést föltenni méltóztatik, bátor vagyok fölemlí
teni, hogy az összegre nézve eltérek a központi 
bizottság javaslatától, a mennyiben a kormány 29 
millió 188 ezer frtot és 11 millió 776 ezer ftot 
érczpénzben kivan a szerkezetbe fölvenni. Ha tehát 
a központi bizottság javaslatát méltóztatik szava
zás alá bocsátani, magam is kénytelen volnék 
ellene szavazni. A minisztérium minden tekin
tetben elfogadja a központi bizottság szerkezetét, 
kivéve az összegre nézve. 

E l n ö k : A kérdés tehát az, vajon elfogadja-e 
a t. ház a szakaszban azon változtatást is, melyet 
pénzügyminiszter úr kivan ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. 

Tisza K á l m á n : Ugy hiszem, legelőször a 
felett kellene szavazni, hogy az általam benyújtott 
módosítás elvettetik vagy elfogadtatik-e ? Ha ez 
egyszer el van vetve, akkor azt kell feltenni, hogy 
a szerkezetre beadott két módositvány elfogadta
tik-e vagy nem. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát arra szavazni, 
Tisza Kálmán módositványa elfogadtatik-e vagy 
nem. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha rendes utón járt 
volna el a ház, és a központi bizottságnak a mi
nisztérium által is elfogadott módositványa szerint 
lenne újból szerkesztve a törvényjavaslat, akkor 
igen sok akadályokba nem ütköznénk, melyekbe 
most bele fogunk ütközni. A ház szabályai azt 
mondják, hogy a szavazásnak először mindenkor 
arra kell történni, marad-e a szerkezet vagy nem? 
Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy szer
kezet voltakép nincs i s : mert a minisztérium által 
elfogadott észrevételeket nem szerkesztette újból a 
központi bizottság. Most már szerintem ugy kel
lene feltenni a kérdést, a mint Tisza Kálmán elő
adta, csak azért, hogy nehézségeket elkerüljünk, 
habár nem is egyezik meg a házszabályokkal. 
{Helyeslés) 

Deák F e r e n c z : Igaz, hogy a ház szabályai 
szerint a szerkezetet kell mindig szavazás alá bo^ 
csátani. Igen, de ugy találjuk, hogy ugy, mint a 
szerkezet áll, minden módosítás nélkül, alig van 
valaki, ki azt el akarja fogadni; a szerkezet pedig 
ugy, mint azt egyik vagy másik óhajtja, nincs 
még megcsinálva. Jól mondja tehát Bónis Sámuel 
t. barátom, hogy előáll azon kérdés, melyet t. ba
rátom Tisza Kálmán kivánt. És annyival inkább 
helyes, hogy az döntessék el először szavazás által, 

mert Tisza Kálmán indítványa nem egy szakaszra 
vonatkozik, hanem több pont oekonomiáját változ
tatja meg, tehát bizonyos átalánosságban áll, vagyis 
kiterjed többre is, mint az első szakaszra. Azért 
tűzessék ki legelőször is szavazás alá ez; azután 
szavazhatnánk a következő többi módositás fölött. 

Bernáth Z s i g m o n d : Ez ismét a kerékvá
gásba hozna bennünket, ha elfogadjuk. Enrészem
ről azt tartom, hogy a házszabályok szerint, vala
mint a czikkeket, ugy a módositásokat is kötelesek 
vagyunk tárgyalni. Ezt kívánja a házszabályok 
rendje. Azért elfogadom azt, mit előttem szóló 
Deák Ferencz képviselőtársam ajánlott. (Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak felkelni azok, kik 
Tisza Kálmán módositvány át pártolják. (Megtörté
nik.) Tisza Kálmán inditványa nem fogadtatik el. 

Kerkapoly Károly előadó: Miután Tisza 
Kálmán úr inditványa folytán a régi 3-ik és 4-ik 
szakasz együtt olvastatott fel és tárgyaltatott, kö
vetkezik , hogy az elfogadott §-t nem csak a 
jelenlegi 3-ik szakasz fogja képezni, hanem azon 
szakasz is, melybe Tisza Kálmán a 4-ikből egy 
részt átvétetni kivánt volna, s mely magában fog
lalja az összeget, mely a pénzügyminiszter úr által 
megváltoztatandó volna; tehát mint következik: 
„1868. évi január 1-sőtó'l kezdve amagyar korona 
országai az eddigi államadósság kamatainak fede
zéséhez 29,188,000 frtnyi állandó, további változás 
alá nem eső évi járulékot fizetnek, ebből 11,77 6.000 
frtot érczpénzben." 

E l n ö k : A kik az első szakaszt elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. (A többség feláll) A most 
felolvasott szerkezetet tehát a ház elfogadja. 

Olgyay LajOS: Bátor vagyok a t. pénzügy
miniszter urat az iránt megkérdezni, vajon az ala
pítványi sommá, a mint hajdan a kamarai nyug
dijalapot tette, belevétetik-e ezen 4-ik szakasz 
utolsó czikkébe, vagy pedig a 11-ik szakaszba 
tartozik, t. i. még a további egyességnek tárgya 
lesz-e? Minthogy az, a mennyire én tudom, nem 
bir a letéteményezés, hanem alapítvány természe
tével, óhajtom, hogy kifejeztessék a 11-ik szakasz
ban, hogy az is az egyezés tárgya lesz. 

L ó n y a y Menyhért pénzügy é r : Bátor va
gy ok t. képviselő urnák válaszolni, hogy mivel a 
cautió és nyugdijalap között nagy különbség van, 
s itt csak biztosításokról és letétekről van szó, nem 
fogja senki sem ugy magyarázhatni, mint a kép
viselő úr. (Helyeslés) 

Kerkapoly Károly előadó: A 2-ik szakasz 
tehát így állana. (Olvassa:) „Egyszersmind egye-
zésileg megállapíttatik, hogy 1868. május l-ig 
törvényjavaslat terjesztessék elő alkotmányos tár
gyalás végett, mely által a jelenleg létező külön
féle adóssági czimek lehetőleg kimerítő módon 
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egységes járadékadóssággá változtassanak át s a 
pénzügyeknek tökevisszafizetések általi terheltetése 
lehetőleg kevesbittessék. Ami azon adósságezimek 
tőkevisszafizetéseit illeti, melyek természetöknél 
fogva ily egységes járadékadóssággá átváltozta
tásra nem alkalmasak, ezekre nézve törvényesen 
megállapítandó, hogy a visszafizetésökre megkí
vántató összegek jövőbeli egységes járadékadós
sági kötvények kibocsátása által szereztessenek 
évenkint be, s hogy az ezen beszerzésből származó 
tehertöbbletet ő felsége többi országai és király
ságai vállalják el, s hozzá a magyar korona orszá
gai által évenkint egy millió százötvenezer forint
nyi állandó összeg fizettessék, és ebből 150,000 frt 
ezüstben, ellenben minden, e törlesztések folytán 
eleső kamatoknak, valamint a statusadóssági ka
matszelvények és sorsjátéknyeremények után fize
tendő adóknak is ő felsége többi országai és 
királyságai javára kell esniök. 

„A fenebbi, ezüstben járó 150,000 forint 
által azonban az osztrák átalános földhitelintézet
tel kötött s mintegy feléig magyar kincstári ura
dalmakra bekebíezett államjószág-kölcsön határoz-
tatik törlesztetni, melynek kamatai az első §-ban 
megállapított állandó évjárulékban benfoglaltatnak. 

„A magyar kincstári uradalmaknak ezen be
kebíezett kölcsön alóli teljes felszabadítása után 
tehát ama 150,000 forintnyi, ezüstben járó fizetés 
megszűnik, s a tervszerű törlesztés vagy az egész 
kölcsönnek korábbi visszafizetése szerint az évi 
kamatjárulék is az államjószág-kölcsön kamatainak 
Magyarországra eső részéhez képest kevesbítendő. 

„A magyarországi állampénztárakban elhe
lyezett biztosítékokat és letéteményeket annakide
jén a magyar pénzügyi igazgatás fogja, visszafizetni. 
Az ezekért járó kamatok azonban a 29,188,000 
forintnyi állandó évjárulékban benfoglaltatnak, B 
a mennyiben a fizetés Magyarországban történik, 
ezen összegbe beszámítandó." 

E l n ö k : Most. ugy hiszem, a tisztelt ház mél
tóztatni fog a felolvasott szerkezetre szavazni. A 
kik ezt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 2-ik szakaszt, a mint most felolvasta
tott a ház elfogadta. A régi 5-ik szakasz kimarad
ván, következik a 6-ik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt fölösleges
nek tartotta a központi bizottság a módosítást, mert 
minden esetre áll azon dolog, hogy a birodalmi 
tanácsban képviselt országok is maradhatnak 
deficitben. Hanem én, nem ugy, mint a központi 
bizottság előadója, de a magam képviselői minő
ségében, vagyok bátor azt a módositást ajánlani, 
hogy a „de" szó maradjon ki, mert ennek csak 
addig volt értelme, mig az 5-ik §, állott. 

KÉPY. H. ÜAPLrÓ. 1 8 6 9 / j . v i . 

E l n ö k : A kik a 6-ik szakaszt a központi bi
zottság előadója módosításával elfogadják, méltóz
tassanak fölállni. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 7-ik §-t. 
Felkiáltások: Marad, marad!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a 7-ik §. azon módosítással, 
melyet Dessewffy képviselő ur előterjesztett, elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 8-ik §-t.) 
Kerkapoly Károly előadó: E szakaszra 

vonatkozólag a központi bizottságnak két módo-
sitványa van. Nevezetesen e helyett: „az állam-
jegyekből álló függő adósságra nézve mind két fél 
közös jótállása fentartatik," a kérdés jogi állására 
való tekintetből ez lenne Írandó: „az államjegyek
ből álló függő adósság mindkét fél közös jótállása 
alá helyeztetik." Továbbá ugyanazon §. 4-ik 
sorában e szó helyett: „megállapítására," ez té
tetnék : „megalapítására-" 

S i m o n y i LajOS b . : Ezen szakasz következ
tében Magyarország részéről az eddig kibocsátott 
papírpénz irányában s annak következtében a 
függő adósságokért közös jótállás vállaltatik eh 
De azon szakaszban a kibocsátott papírpénznek 
mennyisége meghatározva nincs; nem látom tehát 
se czélszerünek, se illőnek, hogy jótállást vállaljunk 
el oly valamiért, a minek mennyiségét nem is is
merjük. Ha pedig fel találnák hozni azt, hogy 
ismerjük azon kibocsátott papirpénz mennyiségét, 
akkor okvetlenül szükségesnek találnám azt is, 
hogy azon mennyiséget meghatározzuk és tegyük 
ki azon szakaszban. Ezt szükségesnek tartom: mert 
jól emlékszem, hogy épen egy önkéntes kölcsön 
alkalmával, melyet erőszakkal Írattak alá s még 
nagyobb erőszakkal hajtottak be, csak 500 millió 
volt meghatározva; későbbben pedig",,kitűnt, hogy 
100 meg néhány millióval többre ment. A t. ház
nak e hó 12-én tartott ülésében Jókai képviselő
társamnak azon aggodalmára, hogy könnyen 
bekövetkezhetnék azon időszak, melyben Magyar
országot ismét papírpénzzel árasztják el, a t. pénz
ügyminiszter azt válaszolá, hogy épen ezen 8. §. 
világosan megszabja, hogy minden kekövetkez-
hető szaporítás csak az illető minisztérium és or
szág beleegyezésével történhetik: kérdem, mikép 
fogjuk meghatározhatni, hogy valami szaporittatik, 
a minek összegét nem is imerjük ? Továbbá épen 
ez alkalommal igen t. pénzügyminiszter azt monda, 
hogy épen ezen szakasz által a bekövetkezhető 
oalalamitások és vak események elől bezáratik az 
ajtó. Azt hiszem, ezt legczélsaerübben az által fog
juk elérni, ha meghatározzuk azon összeget, vagy 
legalább annak maximumát, a melyért a jótállást 
ezen szakaszban elvállaljuk: mert ha Horvátor
szág számára fehér lapot hagytunk fen, ezen papi-
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rok részére a fehér lapot nem akarnám alkalmazni. 
Ennek következtében ezen szakaszra beadott mó
dosít ványom abból áll, hogy a szakasz első sorában 
azon szó után: „a" tétessék be: „eddig kiboesát-
tott 300 millió irtot meg nem haladható államje
gyekben, stb." 

Lónyay Menyhért pénzügyért Tisztelt 
ház! Azt hiszem, a szerkezet ugy, amint áll, töké
letesen megfelel azon eszmének, mely az eredeti 
javaslatban ki volt fejezve, mely szerint az év 
végével minden hitelkönyvek bezáratnak és az 
összes hitelállapot megállapittatik. Ennélfogva a 
vegyes bizottság e tekintetben el is j á r t ; s én kö
telességemnek ismertem ezen közös bizottságnak 
munkálatát személyesen átnézni. Ennélfogva mind
azon eredmények, melyek ezen bizottság által 
kijelentettek, mint positiv tények veendők; és e 
tekintetben azon meggyőződést szerezte a bizott
ság, hogy az államjegyek kibocsátására nézve 
mind azon összegek, melyek a hivatalos hirdetések
ben és a hivatalos lapban közöltetni szoktak, az 
eddigi alappal teljesen megegyeznek. Még azon 
körülményt is felemiithetem, hogy azon modorú 
kibocsátások , melyek az emiitett alkalommal 
az úgynevezett önkéntes nemzeti kölcsönnél elő
fordultak és annak szaporítását eszközölték, már 
most nem is képzelhetők, mivel a birodalmi ta
nács az államadósságok ügyét folyton ellenőrzi. 
É n ennélfogva teljes biztossággal merem állítani, 
hogy ezen összeg teljesen megegyezik azon ösz-
szeggel, melyet ezen kimutatás magában fog
lal. Ezen kimutatás szerint jelenben az összes 
forgalomban lévő államjegyek tesznek 300 mil
liót, a tiz krajezáros jegyek pedig 12 milliót. 
Mivel tehát a függő adósság hátralévő része ka
matozó és nem államjegyekből áll , azon kötele
zettség, melyre vonatkozik a javasolt egyezmény 
és az abból folyó terhes kötelezettség. nézetem 
szerint többre nem terjedhet: feleslegeslek tartom 
ennél fogva, hogy a szerkezet megváltoztassák. 
Egyébiránt ugy hiszem, a magyar törvényho
zás intézkedni fog, hogy az államjegyek kibocsá
tására nézve a kellő ellenőrzés folyton gyakorol
tassák; és ezen tárgyalás után a minisztérium részé
ről a t. háztól megbízást és meghatalmazást fogok 
kérni, hogy mihelyt ezen törvényjavaslatok szente
sítve lesznek, a minisztérium a t. ház elé javaslatot 
terjeszthessen az iránt, hogy mind azok, a mik 
ezen törvényből folynak, nyilván tarttassanak, 
és a végett, hogy a törvényhozás, illetőleg a 
magyar kormány ezen ellenőrzést miképen gya
korolja. Tehát ugy hiszem, aggodalomra nincs ok, 
mert a jelenben kibocsátott államjegyek összege 
iránt kétség nem lehet, mivel a leszámolási bizott
ság jelentése, a jelen állapotott kifejezi, s annak 
valódiságáról magam is meggyőződtem; jövőre 

" nézve pedig a részünkről is életbe léptetendő 
' ellenőrzés a szabályellenes szaporításra nézve 
(teljes biztosságot nyújt ; tehát a dolog ily állásában 
, nem forog fen ok a szerkezet változtatására. 
| T isza L á s z l ó : Tisztelt ház! Igénytelen vé-
I leményemmel bátor vagyok azon nézethez járulni, 
. melyet a miniszter ur előtt szólott Simonyi La-
! jos képviselő társunk nyilvánított. Miután a t. 
! pénzügyminiszter ur előadásából értesültünk, hogy 

ezen, a papírpénz mennyiségére vonatkozó adatok 
valósággal tisztában és kétségbevonhatlanul tudva 
vannak; miután a szövegnek csekélyebb változta-
tatása épen Pest belvárosa érdemes képviselőjé
nek támogatása folytán már ugy is tétetett: nem 
látom át, hogy midőn ezen összegnek határozott 
kifejezése okvetetlenül megnyugvást szülne, nem 
csak e házban, de főként ennek falain kivül is, 
miért ne tétessék Simonyi képviselőtársunk indít
ványa értelmében ezen hivatalosan constatált 
összeg a törvényjavaslatba ? {Elénk helyeslés.) 

J ó k a i Mór: T. ház! Én a 8-dik szakaszt, 
ugy a mint szövegezve van, el nem fogadhatom. 
Okaimat elő fogom adni. 

A megelőző 6-dik szakaszban mondatik az, 
hogy „ha a birodalmi tanácson s a magyar or
szággyűlésen képviselt országok pénzügyi kor
mányzatai közül valamelyik oly helyzetbe jutna, 
hogy szükségleteinek vagy hozzájárulási kö
telezettségeinek fedezését a rendes jövedelmi for
rásokból kiteremteni nem birná: akkor az erre 
megkívántató rendkívüli forrásokról saját hitelére 
köteles gondoskodni." Tehát a bécsi birodalmi ta
nácsnak joga van saját deficitjét saját hitelére 
megszavazni; viszont a magyar országgyűlésnek 
joga van saját deficitjét saját magának megsza
vazni ; meg is kell, hogy szavazza: mert szárazon 
nem uszhatik. Már most Magyarország deficitje, 
tegyük fel, hogy a legközelebbi évben 9 millió 
lesz, ő felsége többi országainak deficitje pedig, a 
mint eddig biztatnak vele, 90 millió. Mindkettő meg
szavazza magának a deficit fedezéséhez a függő 
adósság contrahálását, mely függő adósság egyéb 
nem lehet, mint uj állampapirpénz kibocsátása. 
Mert függő adósságokra, t. i. deficitek fedezésére, 
aligha fog valaki nekünk pénzt adni, midőn más 
államokban, például Francziaországban 840 millió 
frankra, Angliánál 86 millió sterlingre, Oroszor
szágban 1100 rubelre rugafüggö adósság. Akkor 
kénytelenek leszünk ismét államjegyek nyomásá
hoz fordulni, akkor Magyarország azért, hogy 9 
milliónyi deficitjét államjegyekkel fedezhesse, 99 
millió államjegyért lesz kénytelen jótállani. 

Második oka, miért ezt nem helyeslem, a kö
vetkező. Igaz, hogy normális helyzetben, midőn e 
két országgyűlés együtt ül, lehetne az államjegyek 
kibocsátását ellenőrizni; de, a mint a t. pénzügy mi-
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niszter ur által előhozatott, nem hasonlítható az 
előbbeni helyzet a mostanihoz, azon idő tudniil
lik, a midőn még nem volt se birodalmi tanács, 
se alkotmány. A mi t. barátom Simonyi Lajos 
által előadatott a kényszerkölcsön szaporítására 
nézve, méltóztassék visszaemlékezni, hogy midőn 
volt már Ausztriának alkotmánya és alkotmány-
szerű képviselete, ezt nem kérdezte meg az auszt
riai minisztérium, kibocsássa-e a legelső 150 milli
ónyi államjegyet, hanem kibocsátotta. Tegyük fel 
a háború esetét: e k k o r a magyar országgyűléstől 
vagy a birodalmi tanácstól nem fogják megkér
dezni, mennyi államjegyet bocsássanak ki? És, 
ha ezek ki lesznek bocsátva, nem fogjuk mond
hatni, hogy nem fogadjuk el, mert nem mutathat
juk meg, hogy melyik bankó volt az, a mely ak
kor bocsáttatott ki, s melyik volt, a mely már ha
marább bocsáttatott ki. 

Harmadik indokom, a melyért Simonyi Lajos 
barátom módosítványát pártolom, az: hogy ha mi 
jövendőre kimondjuk, hogy minden kibocsátott 
osztrák államjegyért a solidaritást elvállaljuk, ak
kor elzárjuk az utat az elől, hogy Magyarország 
valaha saját rovására bocsásson ki államjegyeket. 

Ha ezen scrupulusaimra nézve a pénzügymi
niszter ur meg nem nyugtat, akkor okvetlenül 
kénytelen vagyok Simonyi Lajos barátom módo-
sitványára szavazni. 

P a p P á l : A ház asztalára letett határozati 
javaslatomban benne foglaltatik, hogy Magyaror
szág függő adósságát, azon 62 milliót, melyet az 
1848-iki országgyűlés bocsátott ki az akkori ná
dor megerősítése után, ezen függő adósságot, én, 
épen ezen pontban, a 8-ik szakaszban kívánnám 
biztosítani. Azért is igy kívánnám szerkeszteni a 
8-ik pontot : „Az államadósságokból álló függő 
adósságokra nézve, ide értve Magyarország állam
adósságaiból álló függő adósságát is," stb. A többi 
ugy maradna, a mint a szerkezetben van. Azt 
gondolom, t. ház, hogy inig az állam kötelezett
séggel tartozik saját maga iránt, addig más álla
moknak magát leköteleznie nem lehet : mert mig 
valaki maga adós ; addig más adósságát fizetnie 
lehetetlen; mig magának eleget nem tett, méltat
lan volna saját maga iránt , ha másért vállalna 
kötelezettséget. Nem szükséges e nézetemet hosz-
szasan támogatnom : ez, ugy hiszem, maga magát 
támogatja. 

Deák FerenCZ : Tisztelt képviselőház! Én 
ugyan nem tarthatok attól a veszélytől, mely az 
önkéntes kölcsön jegyeinek megszaporitásánál 
történt : nem tartok pedig azért, mert akkor abso-
lut hatalom uralkodott, és az senki előtt nem 
fedezte föl terveit, dolgait, és azokba senki bele 
nem szólhatott. Jelenleg máskép áll a dolog. Bi
zony szaporításokat a kormány ma már nem tehet, 

saját szerivel, mert ott is felelős kormány lesz. és 
az ilyen dolgok titokban nem maradhatnak. 

Ha nem volna constatálva, mennyi azon pa
piros pénz összege, akkor természetesen azt kelle
ne mondani, hogy mindenek előtt azt ki kell tisz
tázni. Hanem ez összeg határozottan meg van 
állapítva a leszámítás szerint, a mint maga minisz
ter ur is előadta, és háromszáz milliót tesz forin
tosokban és nagyobb papírpénzekben, tizenkét 
milliót tiz krajezárosokban. Ez tehát positiv szám. 
mely hivatalosan constatálva van. 

De hogy minden aggodalmat elenyésztessünk 
— minthogy a világ mai napon gyanakszik, sőt 
nem csak gyanakszik, hanem gyanúsít is — tegyük 
azt, hogy a jegyzőkönyvben mondjuk meg, hogy 
mennyi ezen összeg. 

En részemről arra is rá állok, hogy miután 
ez összeg constatálva van; miután a leszámolás 
megtörtént : mondjuk meg, hogy ez összeg a 
leszámolás szerint jelenleg' 300 millió ilyen pénz
ben, és 12 millió ilyen pénzben. (Helyeslés.) Igaz. 
hogy ez némi kis gyakorlati nehézségekkel jár, 
mivel a lajtántuliak már szóról szóra elfogadták 
ezen törvényjavaslatokat. De azt hiszem, ez nem 
áthághatatlan akadály, és elhárítható ugy, hogy a 
magyar minisztérium fölszólítja a túlsó miniszté
riumot, a túlsó minisztérium pedig a birodalmi 
tanácsban legközelebb előterjeszti, hogy a magyar 
országgyűlés ezt ki akarja mondani. Mivel pedig 
ők is csak ennyit akarnak — mert hiszen önön 
magok terjesztették elő a számokat — okvetlenül 
el is fogják fogadni. 

Nem azért vélem ezt helyesnek, mert magára 
a dolog lényegére nézve szükségesnek látom, de 
mert sokak megnyughatására fontosnak tartom. 
Méltóztassanak fölvenni, hogy az ország közvéle
ménye oly emberekből alakul, kik a financiális 
tudományokban nem annyira jártasak, hogy 
mindjárt a dolog fenekére néznének. Nem akad
na-e igen sok ember, ki azt mondaná : „íme mind
egyik rész, a miniszter is, a jobb oldal, de a másik 
oldal is azt mondotta, hogy ez összeg 300 milliót 
és 12 milliót tesz; az egyik rész sürgette, hogy ez 
beletétessék a törvénybe, a másik még sem akarta 
beletétetni : ez alatt lappang valami!" (Elénk de
rültség.) És az ily gyanúsításoknak sokkal roszabb 
következései vannak. Itt a minisztérium őszintén 
járt el, nyíltan előadta a dolgot, és a túlsó oldali 
küldöttségek is nyíltan, őszintén cselekedtek. Te
gyük meg tehát még ezt a lépést is : ugy hiszem, 
kárt nem teszünk vele, sok nehézséget pedig elhá
rítunk. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminisztere 
T. ház! A kormány részéről csak azt tartom 
szükségesnek megjegyezni, hogy a minisztérium 
kötelességnek fogja ismerni mentül rövidebb idő 
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alatt ezen kívánságot a másik minisztériummal kö- j 
zölni. és fog igyekezni kieszközölni, hogy a bi
rodalmi tanács által megállapított szerkezet ily ér
telemben módosíttassák. Remélem, hogy a mennyi
ben ez akadálylyal találkozék, az: elhárithatlan 
nem lesz, minthogy ezen összeget a birodalmi tanács 
is tudja. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? 
Káro ly i Ede gr . : Nekem az említett észre

vételeken kivül még egy volna, t. i. ezen szó ellen: 
„fentartatik"; de miután a szövegre nézve uj in
dítvány történt, ennélfogva elállók. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi*: Az aján
lott változtatás azon szövegben, melyet a minisz
térium a központi bizottság elé terjesztett, már ben-
foglaltatik. 

K c r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Símonyi La
jos b. indítványát méltóztatott a t. ház elfogadni; 
de az véleményem szerint nem egészen kielégítő', 
mert azt mondja: „az eddig kibocsátott és 300 
millió forintot meg nem haladható ;u a váltó pénz pe
dig tesz még 12 milliót. 

Deák F e r e n c z : Félreértés elhárítása végett 
akarok szólni. Nem azt mondtam én, hogy 300 
milliónál többre nem tehető, hanem azt, hogy a le
számítás szerint is az állampapírok összege nagyobb 
bankjegyekben 300 millió frt, krajczárokban pedig 
12 millió, összesen tehát 312 millió frt. papírpénz
ben. 

Kerkapoly Károly előadó: Bocsánatot 
kérek: én is azt akartam mondani, mert a kérdés 
ugy volna felteendő. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor vol
nék következő szerkezetet ajánlani: „Az államje
gy ékből álló függő adósság, mely összesen 312 
millió frtot tesz, mind két fél közös jótállása alá 
helyeztetik." 

E l n ö k : Méltóztatnak a 8-ik szakaszt ezen 
szerkezetben elfogadni ? 

Tisza K á f m á n : Minthogy ez összegből 12 
millió váltópénz, tegyük ki azt is, hogy váltópénz
ről is van szó. Sokkal helyesebbnek találnám, hogy 
a szerkezetben, mint Deák Ferencz képviselőtársam 
is indítványozta, egymástól megkülönböztetve tisz
tán kimondassák, és hogy a mindkét nemű adós
ság összege határozottan kitétessék, és ben legyen 
a szerkezetben nem csak az, hogy ennyit tesz, ha
nem az is, hogy többről felelősséget az ország nem 
vállal. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt tartom, 
ezen 12 millió épen oly államjegyekből álló adós
ság, mint a másik. Ha már most ez összegről a tör
vényben külön szólnánk, ez azt tételezné föl, hogy 
fön akarjuk tartani ezen 10 kros jegyeket, pedig 
azt hiszem, igyekeznünk kell , hogy azokat meg
szüntessük. U g y hiszem, nincs távol az idő, midőn 

Magyarország is fog élni azon jogával, hogy vál
tópénzt maga fog veretni, mi a 10 kros papiros
pénz forgalmát fölöslegessé tenné. Azért annak 
összegét e törvényben meghatároztatni nem kíván
nám. A dolog érdemére végre különben ezen ösz-
szegnek megemlítése különbséget nem tesz, a meny
nyiben a kibocsátási összeg megállapítása a dolog 
lényege. 

G h y c z y Ignácz: Talán meg lehetne egyeztetni 
ezen egymástól eltérő nézeteket, ha ugy mondanók 
k i : „hogy a 12 milliót tevő váltópénzzel együtt 
312 millióra rugó függő adósság." (Jól van! He
lyes!) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Ha a szerkezet oly formán fog állni, mint tisztelt 
pénzügyminiszter ur méltóztatott mondani: akkor 
csak a jelenlegi alapot tartoznánk constatálni. Ha
nem nézetem szerint a Pest belvárosa érdemes képvi
selője által felhozott nézethez képest ben kell len
nie annak, hogy az eddig kibocsátott és az apró 
pénzjegyekkel együtt 312 millióra rugó és ezt meg 
nem haladható, nem pedig nem szaporítható ösz-
szeg. 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház ! Fonto-
sabb ezen szerkezet, mint első tekintetre látszik ; és 
hogy elkerültessenek a szerkezetbe netalán becsúsz
ható hibák káros következményei, mindenesetre 
szükséges volna azt kellőkép fogalmazni. Hogy az 
mindjárt megtörténjék, nézetem szerint nem lehet
séges. Házszabályainkban ugyanis meg van ha
tározva, hogy ha a központi bizottság jelentésének 
valamely czikke élnem fogadtatik és annak módo
sítása kívántatik: lehet azon czikket szerkesztés vé
gett a bizottságnak visszaadni a nélkül, hogy e mi
att a tárgyalás fönakadna. (Nagy zaj. Ellenmon-
dások.) 

E l n ö k (csönget): A kérdés tehát az lesz: 
hogy a szerkezetet, ugy mint ezt pénzügyminiszter 
ur módosította, elfogadja a t .ház vagy nem? (Fol-
kiáltások: Ghyczy Ignácz módosítását! Halljuk a szer
kezetet! Nagy Zaj.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó: T. ház! Bátor le
szek előbb felolvasni a miniszter ur módosítását. 
Ez igy hangzik: „Az államjegyekből álló s három 
száz tizenkétmillió függő adósság mind két fél kö
zös jótállása alá helyeztetik; az ezen adósság 
szaporítására," stb. 

BÓniS S á m u e l : A szerkezetre nézve azt va
gyok bátor mondani a központi bizottság előadó
jának, hogy ha benfoglaltatik a számadásokban 
ezen összeg, miért ne foglaltatnék az a törvényja
vaslatban is? Bele lehetne azt tenni, a mint Deák 
Ferencz képviselőtársunk mondta, hogy a 12 mil
lió apró pénzzel együtt 312 milliót tesz. 

Kurcz G y ö r g y : Azt hiszem, legközebbb áll 
Ghyczy Ignácz indítványa azon eszme kifejezésé-
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hez, melyet Deák Ferencz képviselőtársunk előter
jesztett : mert ott megkülönböztetve fordul elő a 
300 millió nagyobb pénzből és 12 millió apró pénz
ből álló adósság, mely összesen 312 milliót képez. 
Mivel tehát ez legközelebb fejezi ki az eszmét, Grhy-
ezy Ignáez indítványát pártolom. 

E l n ö k : A kik a 8. §-t a most felolvasott szer
kezetben elfogadják, méltóztassanak felállani. (So
kan felállónak.) 

Kerkapoly Károly előadó: Bátor voltam 
előbb felolvasni a miniszter úr módositványát. Az 
így hangzik. (Újra felolvassa.) Ezt méltóztattak el
fogadni. 

BÓniS S á m u e l ) Ez ellen tettünk épen észre
vételt és a miniszter ur és több képviselő ur is Si-
monyi képviselőtársunk észrevéteit elfogadták. Na
gyon kell tehát csodálnom, hogy ezt épen a köz
ponti bizottság előadója nem vette figyelembe. 

Kerkapoly Károly előadó: Ha egyik 
vagy másik képviselő ur fejével bólint vagy jele
ket ád és láttat, nem érezhetem még magamat kö
telezve, hogy a szövegen változtatást tegyek. Én e 
tekintetben csak az elnök parancsára hallgathatok. 
(Zajos helyeslés a középen.) 

N é m e t h K á r o l y : Nem szólnék a tárgyhoz, 
ha nem látnám, hogy minél tovább tárgyalunk, an
nál több kérdés támad. Engem tökéletesen meg
nyugtatott Simonyi indítványa, annál inkább, mert 
Deák képviselőtársunk is szóról szóra ugyanazt 
mondotta. Megnyugtat azért, mert indítványa ki
mondja, hogy 300 millió van csak papirjegyekben 
és 12 millió csak 10 kros jegyekben, illetőleg, ha 
egy sommában akarjuk kimondani. 312 millió ösz-
szesen. Mert ha igaz, hogy a közönségnek, meg
nyugtatásul, szükséges tudni, hogy csak 300 millió 
van bankjegyekben, ép oly szükséges tudnia, hogy 
csak 12 millió van 10 krrosokban: mert, ha arra 
gyanakodhatik, hogy 300 millió papirjegy helyett 
1000 millió van kibocsátva, ép ugy gyanakodhat
nék, hogy 12 millió 10 kros helyett 60 millió le
het forgalomban a nélkül, hogy tudtuk volna. 
(Nagy zaj.) Mivel pedig, ha most kérdés támadna, 
senki sem tudja, hova szavazzon, mert az utolsó 
kérdés lesz elsővé, és az első utolsóvá: azt indít
ványozom, döntsük el előbb szavazás utján, mely 
kérdés felett szavazzunk legelőször. (Zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Ha még nincs befejezve a 
vita, bátor vagyok egy uj szerkezetet ajánlani: 
„Az eddig kibocsátott és a lOkrajczáros váltópénz
zel együtt jelenben 312 milliót tevő államjegyek.u 

Kerkapoly Károly előadó: Tehát a szer
kezet igy lenne: „Az eddigi kibocsátott és a 10 
krajczáros váltópénzzel együtt jelenben 312 miliót 
tevő államjegyekből való függő adósság mindkét 
fél közös jótállása alá helyeztetik/' 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk ! 
Ennélfogva a 8-ik §. a felolvasott szerkezet szerint 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Nem fogom 
indokolni módositványomat, mert az indokok egy
szerűen azok, a melyeket elmondottam: hogy 
óhajtom, hogy az egész javaslatban egyedül, min
denütt csak arról legyen szó, mireánk vonatkozik. 
Én igy óhajtom ezen szakaszt szerkesztetni: „A ma
gyar korona országainak tetszésétől függ az elvál
lalt évi járulékot adóssági kötvények törlesz
tése , vagy készpénzbeli tőkevisszafizetés által 
csökkenteni, mely esetben a törlesztett adósság 
kamatainak megfelelő összeg a magyar pénzügyi 
kormányzat hozzájárulási tartozásából le fog ro
vatni." (Halljuk még egyszer!) 

Csengery Imre jegyző (újra felolvassa a 
rnódositványt.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen mó
dosítást nem fogadhatom el azon okokból, melye
ket előbb fölemlíteni bátor voltam: mert ezen 
egyességnek mindkét rész kötelezettségeit és jogait 
elő kell sorolnia, már pedig ezen módosítással ők 
kizáratnának ezen jognak gyakorlatából. Ennél
fogva kérem a szerkezet meghagyását és a módosí
tás elvetését. 

E l n ö k : Méltóztassanak a módositványt párto
lók fölkelni. (Megtörténik.) A módositvány el nem 
fogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a i0-ik sza
kaszt, mely ellen nem történik észrevétel. Olvassa a 
11-diket.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 
a bizottság következő módosításokat hoz javas
sorlatba. A második sorban e szó: „közügyek" 
ezzel cseréltessék fel: „pénzügyek." A 3-dik 
ban pedig e szó elé: „adóhátralékokat,6 írassék: 
„az illető feleknek fentartott." 

Ölgyay LajOS: Előbbeni felszólalásom alkal
mával én nem a cautiót értettem, mint a t. 
pénzügyminiszter állitá. A cautió és azon alapít
vány , melyből hajdan a kamarai tisztviselők 
húzták nyugdijaikat, két különböző valami. Cau
tiót tettek a»ok, kik felelősséggel tartoztak; ez 
alappénz minden egyes tisztviselőtől, a legalsótól 
a legfelsőig, kineveztetésök és felebbléptetésök 
alkalmával történt lehúzásokból áll. Ez nem cau
tió, mert tartoztak vele olyanok is, kik számadással 
nem feleltek semmi tekintetben ; ez eleitől fogva, 
mindig alapítvány volt; s hogy azután az akkori 
kormány ezen pénzt későbbi időkben magához 
húzta és a közjövedelmekből fizette, az csak an
nak következése volt, hogy alapítványi természe
tét nem respectáíták. Ez nevezetesen könnyítené 
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az adófizetést, mert e nyugdijaknak természetesen 
ki kell vettetni a budgetbe. Miután, a mennyire én 
tudom, ez alapítványok csak később kezeltettek 
önkényileg és foglaltattak el a kormány részére : 
ennélfogva kivánom, hogy mindenesetre ezen I l 
dik §-ban teendő számtétel alkalmával ezen ala
pítványok természetére visszahozatván, beszámít
tassanak. (Nagy zaj: Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak az eredeti szerkezetet 
megtartani? (Meg!) Ennélfogva marad az eredeti 
szerkezet. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 12-dik sza
kasz két első sorának szerkezete igy lenne átala
k í t andó : „Mind a magyar korona országi, mind ő 
felsége többi országai." A második bekezdés első 
sorában e szó : „öszlete" kihagyandó ; másodiká
ban e szó: „érné fel" többesbe teendő, vala
mint az ötödikben is az ott olvasható : „időközben," 
azután a G-ik és 7-ik sorban e helyett: „közös 
pénzügyi háztartás" ez jó'jön : „központi pénzügyi 
szükséglet;" s végre a vég bekezdés 2-ik sorában 
e szó helyett: „vagy" ez lenne olvasandó: „ille
tőleg." 

F e h é r MiklÓS: Azon indokból kiindulva, 
mely ma már többször felhozatott, hogy mint 
tudjuk mindnyájan, Magyarországot semmi nemű 
solidaritás a státusadósságban nem illeti, azért 
ne maradjon a törvényjavaslatban semmi, a miből 
később arra némi következtetést vonni lehetne; s 
épen a közös kezelés talán az. miből némi vonat
kozást lehetne húzni: bátor leszek e szakaszra módo
sítást nyújtani be. A törvényjavaslat azt mondja, 
hogy a kezelést a közös pénzügyminiszter vezesse. 
Ez, t. ház, nézetem szerint az 1867. XII . törvény-
czikkbe ütközik: mert midőn ezen törvényczikk 
meghatározza, hogy a delegátió hatásköre csak a 
pragmatica sanctióból folyó, ugyanazon törvény-
czikkben megnevezett közös ügyekre terjedhet, 
egyúttal a közös minisztérium hatáskörét is meg
határozza. Lehetséges volna ezen uj törvény által 
segíteni; de nem hiszem, hogy a dualismusra 
nézve azon veszélyes lépést a t. ház bármelyik 
tagja is óhajtaná, sőt hatáíozottan ne kárhoztatná. 
De miután a törvény csak a delegátió hatáskörét 
határozza meg, a közös miniszter hatásköréről hall
gat. Talán, mondják, kezelhetné a közös miniszter 
az államadósságot ugyan, de ne legyen felelős a 
delegátiónak. Hogy egy miniszter ily roppant 
vagyont, mely két állam jóllétét fenyegeti leros-
kadással, felelősség nélkül kezeljen, senki sem 
akarja; tehát, ha azon indokból kiindulva, hogy 
a mit a törvény nem tilt, azt megengedi, a közös 
pénzügyminiszterre biznók a kezelést, azon kérdés 
merülne fel: kinek legyen felelős ? Az első percz-

ben azon gondolatra kell jönni, hogy mind a 
két törvényhozásnak legyen felelős; de ez az. 
én nézetem szerint lehetetlen: mert egy minisztert 
ugyanazon egy tárgyban két törvényhozásnak, 
mely két törvényhozásnak nézetei eltérők lehetnek, 
felelőssé tenni lehetetlen; és ha megkísértetnék, 
vagy a felelősség válnék illusoriussá, vagy a mi
niszter állása válnék lehetetlenné. Másik mód 
volna még egy másik delegátió, a melynek lenne 
e tárgyban felelős a közös pénzügyminiszter. De 
ugyanazon két állam által választott delegátiónak 
egyesítése nagyon közel fekvő eszme lévén, meg
vallom, hogy itt ugyanazon veszélyeket látom, a 
melyek az első delegátiók hatáskörének tágításá
ból erednének. Különben is újra még complicáltabb 
lenne már eddig is complieált alkotmányunk; 
már pedig minden complicátíó, mi egy gépezetbe 
alkalmaztatik, annak csak működését nehezíti: 
annyival inkább, ha az nem is különösen szüksé
ges ; és én azt hiszem, hogy ez itt nem szükséges, 
mert ha Magyarország állását az államadósságok 
irányában ugy fogjuk fel, a mint az maga való
ságában van, nem szükséges a közös kezelés. Hogy 
Magyarországot semmi solidaritás, vagy felelőség 
jogilag nem illeti, azt tudjuk mindnyájan, és maga 
az 1867-iki XII . törvényczikk is kimondja. Ezért 
nincs semmi ok a közös kezelésre. De azt lehetne 
mondani, épen mivel jogi kötelezettség nélkül, poli
tikai tekintetekből, hogy az összegyűlt roppant ter
hek alatt ő felsége többi országainak jólléte s 
azzal együtt a mienk is össze ne roskadjon, Ma
gyarország ily nagy áldozatot vállalt magára, 
szükséges, hogy annak kezelésébe is befolyjon, hogy 
a kezelés netaláni helytelensége miatt a mi nagy 
áldozatunk daczára is mindkét állam jólléte össze 
ne roskadjon. De, t. ház, a közös kezelés nem 
ment meg bennünket: mert a leroskadástól csak 
az ment meg, ha mindkét állam budgetjét egyen
súlyba tudja hozni; ezt pedig hogy miképen lehet 
tenni, minő módot vagy rendszabályt alkalmaz 
annak elérésére, az mind a két államnak külön dol-

I ga ; ebbe a közös kezelés nem avatkozhatik. Ha a 
j két állam közül valamelyik azt tenni nem képes 

és magát deficitekbe sodorja, az leroskad a közös 
| kezelés daczára is ; ha pedig valósággal mindkét 

állam képes lesz megbírni a rá rótt terheket, akkor 
a már bejött összegeket épen ugy kifizeti ő felsége 
többi országainak minisztere az állam hitelezőinek, 
mint a közös. Azon ellenvetés pedig, hogy Ma
gyarországhoz illőbb, ha a közös miniszternek fizet, 
azt hiszem, csak iJlusio: mert valósággal csak
ugyan ő felsége többi országainak segitségül 
fizeti. Annyi érdeke mégis van Magyarországnak, 
hogy tudomása legyen azon ügy folyamáról, 

'. melynek oly nagy áldozatot hozott; különösen, 
hogy a 150,000 frttal szándékolt törlesztés a ma-
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gyár kincstári javakra betáblázott kölcsönnél való
sággal megtörténjék. De azt hiszem, itt sem szük
séges a közös kezelés, csak az szükséges, 
hogy a t. ház a magyar pénzügyminisztert meg-
bizza, hogy e tekintetben minden évben magának 
hivatalosan tudomást szerezve, ázta t .háznak beje
lentse, í g y az eddigieket összevonva, minthogy 
a közös kezelést sem czélszerünek, sem szükséges
nek, sőt a dualismusra veszélyesnek tartom, kérem 
a t. házat, bizza az államadósságok kezelését egé
szen ő felsége többi országainak pénzügyminiszte
rére, és e tekintetben ajánlom módositásomat a t. 
háznak. 

(Olvassa:) „Módosítván y a 139, számú tör
vényjavaslat 12. §-ához. 12. vagy 9. §. A ma
gyar korona országai kötelezik magokat állam
adóssági járulékuk fedezésére havi bevételeik egy 
részletét — mely ezen bevételekhez oly arányban 
van, mint összes járulékuk összege az illető évi 
kiadási budgetjök fő összegéhez — minden hóban 
átszolgáltatni. Ha a havi részletek ama tartozás 
összegét nem érnék fel: kötelezik az emiitett 
országok magokat a különbözetet bevételeikre 
való tekintet nélkül teljesen átszolgáltatni, és pe
dig oly idő közben, hogy az ezen évjárulék által 
fedezendő szükséglet kielégítése fen ne akadjon. 
Ez esetben a magyar korona országainak pénz
ügyminisztere ő felsége többi országainak pénz
ügyminiszterével kellő egyezményre fog lépni." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A meny
nyire a tisztelt előttem szóló képviselő urnák eőadá-
sát értettem, azon véleményét nyilvánitá, hogy 
ezen törvényjavaslat, illetőleg egyezmény értelme 
szerint a közös pénzügyminiszter a nála az állam
adósságra történt befizetésekre nézve valami kap
csolatba jöhetne a delegatióval. Én részemről azt 
tartom, hogy a XII . törvényczikk határozottan 
rendelkezett mindazon teendők iránt, melyek a 
delegatiókra ruháztattak; már pedig a XII. tör-
vényczikkben határozottan ki van fejezve mind 
&z, mire nézve felelős a közös pénzügyminiszter a 
delegatióknak, ez pedig csak a közösügyi költségek 
fedezésére nála befolyt összegekre van a törvény
ben kimondva.Miután előadásában azon aggodalmát 
fejezé ki, hogy a közös pénzügyminiszter az állam
adóssági évi járulékok iránt tehetne számadást s ez 
iránt is a delegatióknak lenne felelős, megvallom, 
azon nézetben sem osztozhatom, hogy a magyar 
államnak csak az fekszik érdekében, hogy azon 
százötven millióval mi történik, ennélfogva kívánja, 
hogy erre ügyeljen a magyar pénzügyminiszter, 
és erről jelentést tegyen. Én nem igy fogom fel a 
kérdést. Meggyőződésem szerint két irányban 
szükséges a magyar törvényhozásnak a pénzek 
kezeléséről nem csak tudomást szerezni, hanem 
•arra ellenőrzést is gyakorolni: szükséges, hogy 

a magyar törvényhozás meggyőződést szerezhessen 
magának arról, hogy az állandó és változhatla-
nul meghatározott évi járadék csakugyan azon 
czélra fordittatott-e, a melyre megszavaztatott, 
úgymint az államadóssági kamatok fizetésére; 
(Elénk helyeslés a középen) a másik körülmény 
pedig, mire nézve nem csak tudomást, de ellen
őrzést is szükséges gyakorolnia, az. hogy a 9-dik 
szakasz értelme szerint azon államjegyekből álló 
adósságok, melyek a közös jótállás alá helyeztet-
vék, a törvény értelme szerint kezeltetnek-e ? Mul-
hatlanul szükséges tehát, hogy a magyar törvény
hozás az emiitett két bizonyos tárgyra ellenőrködést 
gyakoroljon és folytonos nyilvántartás által a tör
vény szigorú megtartását ellenőrizze. (Helyeslés.) 
Ez mikép eszközöltessék, egy ily egyezményben 
részletesen kifejezni nem szükséges; később az 
élet fogja azt kifejteni.Mint előbb már emiitettem, 
a minisztériumnak nem sokára alkalma lesz a t. 
ház elé javaslatot terjeszteni a czélból, hogy meg
győződhessék, vajon az államadósságok évi járu
lékaira megszavazott összegek csakugyan oda 
fordittatnak-e, a hová fordíttatni a törvény rendeli; 
másodszor miképen ellenőriztessék az államjegyek -
ből álló közös jótállás alá helyezett teher és azok 
kibocsátási összege. Minthogy én ekkép fogom 
fel a kérdést, melynek folytán rövid időn kész a 
minisztérium javaslatot előterjeszteni, ugy hiszem, 
a képviselő ur kifejezett aggodalmai, a mennyire 
azokat előadásából megérthettem, nem indokoltak : 
ennélfogva indítványát el nem fogadhatom. (Helyes
lés a középen.) 

Tisza K á l m á n : Csak annyit vagyok bátor 
megjegyezni, hogy Fehér képviselőtársam és bará
tom nem azt mondja, hogy az ellenőrködés a dele
gatiókra bizassék, sőt ellenkezőleg azt mutogatja, 
hogy a delegatiókra bizni nem lehet, holott a 
közös pénzügyminiszterre levén bizva a kezelés, 
fölmerülhetne azon eszme, hogy az talán a dele-
gatiók által lesz felelősségre vonandó. O tehát, 
mondom, nemhogy azt mondta, hogy a delegati
ókra lenne bízandó, de ellenkezőleg azt mondja, 
hogy a dualismusnak és hazánknak veszélyeztetése 
nélkül nem lehet a delegatióra bizni. Ebben a 
tekintetben tehát a pénzügyminiszter ur roszul 
méltóztatott érteni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nem lehe
tett hallani! 

Tisza K á l m á n : A mi pedig azt illeti, hogy 
azt mondta volna, hogy csak 150 millió forint az, 
a mi érdekében van Magyarországnak, hogy tudja, 
hová fordittatik : ezt sem monda; sőt azt monda, 
a mennyiben az ország érdekében van, hogy tudja, 
mit tesz a másik pénzügyminiszter azzal, a mi 
neki átszolgáltatik, a magyar pénzügyminiszter 
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utján nyerhet megnyugvást. Ezek azok, a miket 
megjegyezni bátor vagyok, hozzá adván, hogy én 
is a magam részéről annak, hogy a közös pénz
ügyminiszter bizassék meg az államadósságok keze
lésével, barátja nem vagyok, mert az mindenesetre 
solidaritást von maga után. Azért pártolom a mó-
dositványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyén Nagyon 
köszönöm a felvilágosítást, annál inkább, mivel a 
t. képviselő ur az előbb szólott képviselő ur előtt 
ül és igy jobban hallhatta, a mit mondott. Szóló 
gyönge hangja miatt én beszédének csak egyes 
tételeit érthettem. Egyébiránt a mi azt illeti, hogy 
mi ezen járulékot ő felsége többi országai minisz
tériumának szolgáltassuk át, ezt, megvallom, mint 
eszmét sem fogadhatom el, mivel ez eljárás mellett 
ugy tűnnék fel ezen fizetés, mintha Magyaror
szág ő felsége többi tartományainak bizonyos tri-
butumot fizetne. Ugy hiszem, teljesen meglehet 
a t. képviselőház nyugtatva, miután a miniszté
rium részéről már jelentettem, hogy a kezelés és 
hováforditás iránti ellenőrzésről a minisztérium 
javaslatot fog a t. ház elé terjeszteni. Ennélfogva 
ismételve kérem a t. házat, méltóztassék az ere
deti szerkezetet megtartani. 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik Fehér Mik
lós képviselő módositványát pártolják, felállani. 

Tisza László: Nézetem szerint először a 
szövegre történik a szavazás, és csak ha ez el nem 
fogadtatik, akkor kell szavazni a módositványra. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassanak tehát azok, kik a 
12-dik pontot eredeti szerkezetében a központi bi
zottság módositása szerint pártolják, felállani. 
(Megtörténik.) A 12-dik pont elogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvény
javaslat befejezését.) 

Kerkapoly Károly előadó : Ezen zársza
vakra nézve azt javasolja a központi bizottság, 
hogy az első sorban ezen szó után: „ha" beigtatan-
dók lennének ezen szavak: „tartalma, valamint," s 
ekkor ilykép hangzanék ezen szakasz: „Jelen tör
vény akkor lép életbe, ha a közös költségek fede
zési aránya iránt létrejött," stb. 

Csengery Imre jegyző: Ezen záradékban 
is előfordul azon kitétel, melyre nézve Dessewffy 
Ottó képviselő ur módositványt nyújtott be; s azt 
hiszem, ez is ugy lesz módosítandó, mint a többi 
szakasz. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: A dolgon tul 
vagyunk: de hogy nyoma legyen a 'naplóban, 
bátor vagyok egy megjegyzést tenni arra, a mit 
Tisza Kálmán képviselőtársam emiitett, hogy t. i 
ő részéről nem tudna megnyugodni abban, hogy 
az államadósságok ügyének kezelése a közös pénz
ügyminiszterre bizassék. Azon törvényjavaslat 

szövegében ez nincs mondva; ott csak az évi járu
léknak a közös pénzügyminiszterhez leendő beszol
gáltatásáról van szó. Ez pedig és annak kezelése 
egészen különböző dolog. Például a conversió 
egyátalában nem az ő dolga; már pedig ez 
az államadósság ügyeire tartozik; és ezt nem 'á 
fogja a birodalmi tanács elé terjeszteni. Nehogy 
tehát valaki azt érthesse, hogy a többség, midőn, 
Tisza Kálmán nézetében nem osztozott, abban 
nyugodott volna meg, hogy az államadóssági ügy, 
mint olyan, egészben tétessék át a közös pénzügy
miniszterhez : e tekintetben eltérő nézetemet kife
jezni időszerűnek és szükségesnek tartom. 

Elnök : Következik a vám- és kereskedelmi 
szerződésre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 
(Holnap! Ma !) 

Szontagh Pál (nógrádi): Bocsánatot kell 
kérnem a t. képviselőháztól, ha az előbbi tárgyra 
egy kissé visszatérek. (Felkiáltások : Be van már 
végezve!) Igen fontos o k . . . (Halljuk! halljuk! Be 
van már végezve!) legalább nekem igen fontosnak 
látszó ok késztet a felszólalásra. A hetedik osz
tálynak t. i. ezen törvényjavaslat zárszavai más. 
szövegben terjesztettek elő, azon mondással, hogy 
ez miniszteri szerkezet, mint a mikép jegyző ur 
által felolvastatott és mint a mikép a központi 
bizottság azt elfogadta. Ott t. i. az osztály elnöke 
által ilyenkép terjesztetett az elő: (Zaj. Be vanrnár 
végezve!) „A birodalmi tanácsban képviselt orszá
gok által elfogadtatván, ő cs. k. felsége által.. . (Zaj. 
Be van már végezve! Az elnök már kimondta a vég
zést !) Az meglehet, hogy ez részemről túlságos scru-
pulositás; azonban Magyarország históriája meg
tanított arra, hogy néha túlságos scrupulositás 
hasznos. Nekem okom van felhozni, mert ugy tör
tént. Ez hivatalos szöveg, méltóztassanak ez oknál 
fogva meghallgatni. „ . . . az utóbb emiitett orszá
gokra és királyságokra nézve szentesittetett, és 
mind azon feltételek, melyekhez az 1867. XII. 
törvényczikk életbe léptetéséhez magában az idé
zett törvényben kikötve vannak, teljesíttettek." 
Ezen záradék hivatalos minőséggel terjesztetett elő 
a t. ház egyik hivatalos közegéhez, a hetedik osz
tályhoz ; s ezért, ha ez scrupulositás, olyannak 
kívánom tekintetni, (Felkiáltások: A quotánál volt 
az!) de az ott tárgyaltatott, és csak itt nem látom 
nyomát. Nincs itt az osztály elnöke Zsedényi; de 
én igy emlékszem. 

Tisza László : Tisztelt képviselőház! Én, 
nem Szontagh Pál képviselőtársam megjegyzésé
hez akarok szólani, hanem a kereskedelmi szerződést 
törvényjavaslat tárgyalására vonatkozólag aka
rom fölkérni a t. ház figyelmét. Senki nálam job
ban nem látja át annak szükségét, hogy a ház a 
maga saját intézkedéseit tisztelje. Nem hiszem, 
hogy még abba az esetbe jöttem volna valami-
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kor, hogy igénytelen szavazatommal az ellen vé
tettem volna; s igy most is óhajtanám a gyűlés
nek határzatunk értelmében 4 óráig való tartását. 
Az elénk fektetni szándékolt törvényjavaslatra 
nézve azonban van egy körülmény, mely a ház
nak, illetőleg magoknak a házszabályoknak intéz
kedéseit ellentétbe hozza egymással. Ugyanis e 
tárgy még napirendre se kihirdetve, se a házban 
papíron kifüggesztve nincs. (Zaj.) Ezt t. képvise
lőtársaim közül sokan megnézték, s ennek követ
keztében sokan el is távoztak, a miről mindenki 
meggyőződhetik, ha a padokon végig tekint. A t. 
ház bölcseségére van természetesen bizva, vajon e 
tárgy, mely se ki nem hirdettetett, se tárgyalásra 
ki nem tüzetett, ily rögtön fölvétessék-e vagy 
ne ?' Én benne ítéletet nem mondok, s csak egy
szerűn a t. ház figyelmét akartam e körülményre, 
a jövő tekintetéből is, fölhívni. 

Deák Ferencz : Én nem tudom, ki volt-e e 
tárgy specifiee tűzve vagy nem; de azt gondolom, 
hogy miután a három törvényjavaslat ki volt egy-
m ás utáni tárgyalásra tűzve, a ház most a harma
dik törvényjavaslat tárgyalásához is foghat; és 
minthogy most a kérdésnek átalános tárgyalása 
lenne megkezdendő, azt hiszem, mindenki kész is 
a maga eszméjével : mert a dolog nem uj. {Helyes
lés.) Igaz, ha végig tekintünk a padokon, bizony 
sok hézag van ott, ez kérdést se szenved; azonban 
az átalános tárgyalásokat ez eddig se gátolta. 
Emlékezzünk csak viseza az előbbi napok alatti 
tárgyalásokra : azok is csak ilyen, sőt néha még 
kevesebb számú követ előtt történtek. Láttam, 
hogy a folyosón igen számosan vannak, kik, ha 
szükséges, be fognak jönni. Méltóztassanak föl
venni, hogy igen sok képviselő otthon szeretné a 
karácsoni ünnepeket tölteni; a mit tehát ma elvé
gezhetünk, ne halaezszuk holnapra. 

GhyCZy K á l m á n : Az tökéletesen áll, t. ház, 
hogy el volt határozva, hogy a kérdéses három 
törvényjavaslat egymás után vétessék tárgyalás 
a lá ; de tekintetet érdemel az, hogy a mai tárgya
lásra tüzetesen egyedül csak az államadóssági 
kérdés volt kitűzve. (Ellenmondás jobbról.) Ez nincs 
ellentétben azzal, hogy ezen törvényjavaslatnak 
elvégzése után napirendre kerüljön a kereskedel
mi szerződés tárgyalása; de a napirend, mely a 
ház ajtajára ki van tűzve, és a képviselőknek zsi
nórmértékül szolgál, határozottan csak az állam
adóssági kérdésről szól, és nézetem szerint meggá
tolja azt, hogy mai nap más törvényjavaslat vé
tessék tárgyalás alá. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

ManOJlOViCS E m i l : A t. képviselőház né
mely része kétségbe vonja annak igazságát, hogy 
napirendé; i nincs más, mint az államadósságok 
elvállalása iránti törvényjavaslat. (Ellenmondás a 
jobb oldalon. Zaj.) Engedelmet kérek, én jól hal-
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i lottam! Azért bátor leszek itt felolvasni magát a 
napi rendet, mely itt az ajtón ki volt függesztve. 
(Olvassa :) „Az államadósságok évi járadéka egy 
részének elvállalásáról a szakonkinti tárgyalás." 
Ennél több egy betűvel sincs ide írva. (Nagy zaj) 

E l n ö k (csenget): Tisztán áll, hogy midőn de-
czember 2-kán a t. ház a három törvényjavaslat 
tárgyalási napját kitűzte, akkor kimondotta azt is, 
hogy a három törvényjavaslatot egymás után fogja 
tárgyalás alá venni. Az igaz, hogy ma ezen tárgy 
a napirenden külön nincs megemlítve, mert egész 
bizonyossággal előre nem lehetett tudni, hogy az 
ezt megelőző tárgyalás be lesz-e fejezve? Ennél
fogva azt hiszem, hogy valamint mindenben, ugy 
ebben is a t. ház akarata határoz. (Fölkiáltások a 
bal oldalon : A házszabályok!) 

ManOJlOViCS E m i l : A házszabályokra hi
vatkozom ! A ház akarata a házszabályokat meg 
nem semmisítheti. Addig, mig azok fönállnak, kö
teles a ház azokat megtartani. (Helyeslés a bal olda
lon. Nagy zaj. Elnök csenget.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
T. ház! Azt hiszem, hogy miután a ház t. elnöke 
decz. 2-án nyilvánította és a ház elfogadta a há
rom tárgy egymás utáni tárgyalását : a napirend 
már akkor kitüzetett. A hiba mindenesetre csak 
ott történt, hogy a harmadik tárgy nem íratott ki 
ma a jegyzékbe. Ennélfogva, miután határozatunk 
van az iránt, hogy mind a három törvényjavaslat 
egymás után tárgyaltassék : ha a t. ház ugy kívánja, 
folytatni lehet a tanácskozást. (Helyeslés a jobb 
oldalon. Szavazzunk!) 

Csiky Sándor : T. ház! (Nagy zaj.) A kik 
szavazni kivannak, azok előtt azon egy kérdés 
lehet, hogy fen kell-e tartani a házszabályokat 
vagy se. (Nagy zaj és ellenmondás.) Már pedig a 
házszabályok magunk szabta törvény, s ezt köte
lességünk fen tartani. (Nagy zaj.) Ha e tekintetben 
a t. ház szavazni óhajt, azt hiszem, hogy azon 
egyedüli kérdés merül föl : álljanak-e tovább is a 
házszabályok, vagy megszüntessenek-e? (Zajos 
ellenmondás a jobb oldalon.) Magunk szabta tör
vényt kötelesek vagyunk megtartani. A kik a 
szavazást akarják, a törvényt akarják megszegni. 
(Ellenmondás ajobb oldalon. Nagy zaj) 

Deák FerenCZ: Nem tudom, kiket terhelhet 
azon vád, hogy a házszabályokat meg akarják ron
tan i : azokat-e, kik annálfogva, mert e három tör
vényjavaslat egymás utáni tárgyalásra volt kitűzve 
— ma ugyan nem volt napirendbe fölvéve — a 
harmadik törvényjavaslatot is ma kívánják tár
gyalni? vagy Csiky Sándor képviselőurat, ki, ugy 
látszik, csak néhány szakaszait olvasta el a ház
szabályoknak, de némelyek elkerülték figyelmét. 
Ugyanis ez áll az 55-dik §-ban; „A napirenden 
kivüli tárgyhoz a ház engedelme nélkül senki sem 
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szólhat." Ha tehát a ház engedelme nélkül nem 
szólhat, ki fogja meggátolni a többséget, hogy azt 
határozza, hogy napirenden kívüli tárgyhoz szól
jon? (Helyeslés a középen?) Ez pedig még nem is 
napirenden kivüli tárgy , csak ma nem volt be-
véve a napirendbe. (Elénk helyeslés a jobb, nagy 
zaj a bal oldalon.) Kár tehát ebből oly nagy lár
mát csinálni, hogy a házszabályokat akarjuk meg
rontani, kivált annak, ki maga nem nézte meg a 
házszabályok minden pontját. {Zajos tetszés a jobb 
oldalon. Nagy zaj, Elnök csönget.) 

Madarász József: Tisztelt képviselőház! 
(Derültség. Felkiáltások: A szószékre! A szószékre 
megy.) T . képviselőház! U g y hiszem, a háznak, 
ha nevezetesebb kérdések közt kisebb kérdések 
merülnek fel, ezek tárgyalásánál, és annál inkább 
minél csekélyebb száma a kisebbségnek, havalaki 
véleményét el akarja mondani, kár követelni tőle 
olyant, a mit most követeltek tőlem. Én mindig 
kötelességemnek tartom teljesíteni a t. ház paran
csát, és azért jelenleg is a szószékre léptem; bo
csánatot kérek tehát, hogy itt előadhassam véle
ményemet a jobb oldal igen t. vezérszónoka ész
revételére. [Zaj.) Meg fog bocsátani Pest város 
t. képviselője. Deák Ferencz t. képviselőtársam, 
hogy a házszabálynak azon pontját, mely szerint 
a napirenden kivül való tárgyhoz a ház enge
delme nélkül senki nem szólhat, én részemről azon 
érv ellenében, melyet t. Ghyezy Kálmán és Ma-
nojlovics képviselőtársaim előadtak, érvül nem fo
gadhatom el : nem azért, mert azt hiszem, hogy a 
napirendre kitűzött tárgyak felett lehet csak szó
lani ugy, hogy azokban határozat is hozathassák. 
Meglehet, csalódom, de azt hiszem, a ház szabá
lyaiban azért foglal ez helyet, hogy igen is szó
lani a ház engedelmével szabad azokon kivül is, a 
mik nincsenek kitűzve napirendre ; de nagy kü
lönbség van a között: szólam a házban valamiről, 
vagy vitatkozni, határozni oly tárgyban, mely 
napirendre kitűzve nincs. Meglehet — én csalhat-
lanságot, ki másoknak sem szeretem azt megen
gedni, magamnak sem követelhetek — meglehet 
tehát, hogy sophisma, a mit mondok; de felhí
vom magát a ház t. jobb oldalát. Bizonyos, hogy 
ez évben még igen sok határozni való van, és ezért 
magam nem emeltem volna legkevésbbé sem 
szót: de a mint megtették mások, a mint s^ások 
hivatkoztak a házszabályokra, és a mint a ház 
igen t. elnöke maga is bevallá, hogy itt hiba van 
— és bizony csakugyan van hiba — : önök böl-
cseségére bizom — mert magam nem szavazok e 
tárgyban — hogy megítélje, vajon ha sok időt is 
követelnek a még tárgyalandó törvényjavaslatok, 
nem volna-e sokkal jobb egy vasárnappal megtol
dani a tárgyalások idejét, mint a házszabályokat 
megszegni? (Zaj.) 

SomSSich P á l : Méltóztassanak megengedni, 
hogy a házszabályok 31-dik §-ára figyelmeztes
sem ; ez igy szól: „A napirend a ház többségének 
határozata szerint elnökileg készíttetik el és füg-
gesztetik ki ." Nem az elnök csinálja tehát a napi
rendet, hanem a ház többsége; az elnök csak le
íratja és kifüggeszteti. A ház többsége f. é. dec. 
2-án e három tárgyat együtt tűzte ki napirendül; 
az tehát, hogy ezek közül csak egyik van kifüg
gesztve, a napirendet, a ház határozatát meg nem 
ronthatja, valamint nem ronthatta volna meg az, 
ha egy tárgyat sem függesztettek volna ki. Két
ségtelen, tagadni nem lehet, hiba volt, hogy csak 
egy tárgy Íratott k i ; a hiba azonban a ház határo
zatát nem ronthatja meg: és igy épen a házszabá
lyok tökéletes értelmében megkezdhetjük a tár
gyalást. (Helyeslés.) 

Csiky Sándor : Bocsánatot kérek a t. ház
tól, hogy e tárgyban még egyszer felszólalni va
gyok kénytelen egy személyes kérdés iránt. Saj
nálom , hogy a túloldal vezérszónoka Deák Fe
rencz képviselőtársam azon megjegyzését, hogy én 
az előbb talán magasabb hangon ejtettem és mond
tam ki véleményemet, mint a hogy itt (Egy szó:Il
lett volna !) illett volna, vissza kell utasitanom : mert 
intést e tekintetben csak az elnökségtől fogadok 
el, ha e ház tisztelete vagy az illem rendje ellen 
vétenék. Ha csendben méltóztatnak lenni, akkor 
nem kénytelen egy képviselőtársam sem magasabb 
hangon szólni; de ha nem akarják bevárni, vagy 
türelemmel meghallgatni, akkor, hogy megértes
sék, oly hangot kénytelen használni, a milyent én. 
Hogy tehát véleményemet ily hangon ejtettem k i , 
az koránsem a ház méltósága és az iránta viseltetni 
tartozó tisztelet elleni hajlam- és czélból ered: mert 
nagyon ismerem én is, mily tisztelet illeti azt meg ; s 
azért habár mikor nagyobb hangon szólottam vagy 
szólnék, ne méltóztassanak más czélból eredőnek 
tulajdonítani, mint hogy megértessem magamat. 

Egyébiránt, ami a szabályokra vonatkozólag 
mondatott, azon indítványt voltam bátor tenni, 
hogy ha e fontos tárgyat most napirendre kitűzés 
nélkül óhajtanák tárgyalás alá venni, ezt véle
ményem szerint a ház szabályaival megegyeztetni 
nem lehet. Azon értelmezésére a házszabályok 
55-dik §-ának, hogy a ház engedelmével napiren
den kivüli tárgyhoz is lehet szólani, Madarász kép
viselőtársam megtette már észrevételeit; és én is 
ugy tartom, hogy e pontban csak az van kife
jezve, hogy ha egy tárgy a napirendre kitüzetvén, 
ezen kivül akar valaki szólani, ezt csak a ház en
gedelmével teheti. Ez tehát egészen más. (Zaj.) Ha 
egyébiránt azon 31-dik §. volna irányadó, a melyre 
Somssich Pál képviselőtársam hivatkozott, mely
ben az van kimondva, hogy ha inditvány tétetik, 
ezen indítványnak kinyomatása és napirendre ki-
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tűzetése a ház által állapítandó meg, ha ez ugy j 
van, akkor e tárgy szintén, ha indítványnak tekin
tetik, külön napirendre kitűzendő. (Nagy zaj.) 

D á n i e l P á l : T. ház! Az előttem szóló kép
viselő ur előadására kívánok válaszolni. Nem in-
ditványról van itt szó, hanem egy más, az osztá
lyok által megvitatott s a központi bizottság által 
előterjesztett törvényjavaslatról. E tekintetben a 
házszabályok 40-dik §-a azt mondja, hogy „ilyen 
bizottsági jelentéseket a ház felolvasás után azon
nal is tárgyalhat, vagy pedig azoknak tárgyalását 
napirendre tűzi ki." Már a november 25-dikei 
ülésben ezen jelentések felolvastatván, akkor azon 
határozat hozatott, hogy mind ezen jelentések ki- | 
nyomassanak, a képviselők között szétosztassanak, j 
azoknak tárgyalása pedig a f. é. dec. 2-ik napján ! 
tartandó ülésre napirendre tüzetett ki. E tárgy 
tehát már napi rendre van kitűzve. A két első tör
vényjavaslat, melyre ezen határozat szintén szól, 
be lévén fejezve, nem látom okát, hogy miért ne 
lehetne most a harmadikat tárgyalni. (Helyeslés.) \ 

E l n ö k : A kik e kérdést még ma kívánják j 
tárgyalni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A ] 
ház folytatni kívánja a tárgyalást. j 

A jegyző ur fel fogja olvasni a vám- és keres- j 
kedelmi szerződésről szóló törvényjavaslatot. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {fölolvassa a törvény- \ 
javaslatot J). | 

Pulszky Ferencz előadó (fölolvassa a köz- j 
ponti bizottság jelentését 2). i 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja- ! 
vaslatra nézve a minisztérium részéi öl beadott mődo- j 
sitásokat 3). * 

(Az elnöki széket Gajzágó Salamon fogla íja el.) j 
S i m o n y i LajOS b . : Én azt tartom , hogy | 

mivel a minisztérium ezen módosításai több rész- j 
létbe bocsátkoznak, azokat tehát egyszeri fölolva- I 
sásra lölfogni nem lehet, óhajtandó volna, hogy 
kinyomassanak. 

BŐniS S á m u e l : T. ház! Nem csak pártolom 
Simonyi Lajos képviselőtársam kívánságát, hanem 
azt is hiszem, hogy ha az eló'terjeszíett törvényja- ! 

vaslatra nézve a minisztérium bármi módosítást j 
szükségesnek lát, szükséges, hogy azon törvényja
vaslat azon módositványokhoz képest újra szer
kesztessék és osztassák ki. Csak igy történhetik a 
házszabályokkal összeféró'Ieg a szavazás. Ma is ta
pasztaltunk nehézséget, mely az által jött létre, 
hogy a központi bizottságnak a minisztérium által 
elfogadott észrevétele fogalmazva nem volt. En te 
hát azt óhajtom, hogy ne csak ezen módosítások nyo
massanak ki, hanem a minisztérium által elfoga-

!) Lásd az Irományok 140-dik számát. 
'-) Lásd az Irományok 160-dik számát 
3) Lásd az Irományok 17 6-dik számát 

dott törvényjavaslat is ahhoz képest módositva 
nyújtassák be a házhoz. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! Az ellen, hogy t. képviselőtársunknak ki-
vánata elfogadtassák, a minisztériumnak semmi el
lenvetése nincs. A törvényjavaslat szövegének ki
igazítása, ugy, a mint azon szövegnek e módosítá
sok folytán alakulni kell, már végre is van hajtva, 
s nincs is ellenvetése a minisztériumnak arra 
nézve, hogy a kiigazitott szöveg kinyomassák. De 
igenis megjegyzése volna arra nézve, ha e szöveg 
kinyomatásáig a tárgyalások elhalasztatnának. E 
szöveg rögtön kinyomathatik s a t. ház tagjai 
közt szétosztathatik, még mielőtt a törvényjavas
lat egyes szakaszai felett a tanácskozás megkez
detnék. Mindenesetre a t. ház tagjainak kezei közt 
lesz ugy a minisztérium által jelenleg előterjesztett, 
mint a központi bizottság előadója által fölolvasott 
módositások folytán kiigazitott nyomatott szöveg, 
mielőtt az egyes szakaszok szavazás alá bocsáttat
nának. (Helyeslés.) 

Elnök: A miniszter ur által tett módositások 
ki fognak nyomatni s a t. ház tagjai közt ki fog
nak osztatni. 

Most az átalános vita kezdődik. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Ha tehát ebben meg méltóztatnak nyugodni s át
megyünk az átalános vitára: méltóztassanak meg
engedni, hogy röviden azon nézeteket előterjeszt
hessem, melyek a kormányt e vám- és kereskedel
mi szövetség megkötésénél vezérelték. '(Halljuk! 
Halljuk !) 

Nem is kellene tán említenem, hogy az, a mit 
a kormány mindenekelőtt szem előtt tartott, az az 
ország jogainak, az ország törvényes őnállásának 
fentartása volt. Ez tisztán kötelessége a kormány
nak, s ugy fogja fel a helyzetet egyátalában, hogy 
egyes intézkedései megítélhetők lehessenek bár
mely szempontból, de a törvényesség ösvényéről 
nem léphet le soha, nem az anyagi kérdésekben 
ép oly kevéssé, mint bármely politikai kérdésben 
(Helyeslés), és ugy van meggyőződve, hogy nem 
lehet anyagi jóllétnek azon foka, melyet a nemzet 
politikai jogainak vagy őnállásának csorbáján akar 
megvásárolni. (Tetszés.) E nézetről tehát nem is 
kell szólanom. 

A másik nézet, mely a kormányt ezen szövet
ség megkötésénél vezérlé, az volt, hogy az ország 
anyagi jólléte a maga összességében biztosittassék.E 
tekintetben a vezérfonalat a kormánynak a multak 
emlékei és a tudomány adták kezébe. Voltakidők,és 
pedig igen hosszú idők, midőn, daczára minden jogi 
függetlenségünknek, daczára minden törvényeink
nek, az ország anyagi tekintetben el volt nyomva, 
s az országgyűlések erélyes felszólalásai, egyik a 
másik után, azt lehetne majdnem mondani, nyom 

22* 
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nélkül hangzottak el. (Igaz! Ugy van!) Ez idők 
elenyésztek, és elenyésztek nem csak azáltal, hogy 
e téren jogaink újból biztosittattak és felelevenittet-
tek; de elenyésztek azért is, mert mellettünk e té
ren a tudomány hatalma harczol. 

Az elmélet, s nyomban utána a tények és szá
mok súlya bebizonyították azt, hogy egyik nép 
anyagi jóllétének emelkedése a másikra csak jóté
konyan hat vissza, és tartósan előnyös kereskedést 
csak virágzó állapotban levő nemzetek űzhetnek j 
kölcsönösen egymással. És ha áll ez, pedig való
sággal áll, mert a számok és tények tanúskodnak 
mellette, a legmesszebb terjedő nemzetekre nézve: 
mennyivel inkább kell állnia a szomszéd nemze
tekre nézve, melyeket kifejlett összeköttetési esz
közök, nagyobb folyamok kötnek össze egymás
sal, vagy épen oly szomszéd nemzetekre nézve, 
melyeknek koronáit ugyanazon fő viseli, miként 
vagyunk mi magyarok és ő felsége többi orszá
gai. (Tc4szés.) 

Valóban, t. képviselőház, az emberi észnek e 
diadalai után bámulva kérdhetjük magunktól, ho
gyan lehetett azt oly sok időkön keresztül hinni, 
hogy egy nemzet csak ugy emeli fel anyagi nagy
ságát, ha a másik nemzetet mesterségesen vámté
telek, ferde kereskedelmi rendszer által elnyomja, 
kizsákmányolja és szegénységbe sülyeszti. 

Ezen idők elmultak, s én örömmel constatál-
hatom és tehetem a t. ház előtt azon vallomást, 
hogy ő felsége többi országai kormányának tag
jainál ezen vám- és kereskedelmi szövetség meg
kötésénél feltaláltuk azon igazságos felfogást, me
lyet önállásunk követel, és feltaláltuk a készséget 
azon ösvényre lépni, melyen mi anyagi jóllétünket 
biztosítani gondoljuk. (Tetszés.) Feladatunk tehát e 
tekintetben nem ütközött nehézségekbe, midőn mi 
e jelen vám- és kereskedelmi szerződés homlokára 
a forgalmi és kereskedelmi szabadságot tűztük ki. 
Lelkünk előtt állottak ennek következményei is. 
Népek, valamint egyesek között, midőn se az 
egyik, se a másik egymás felett hatalmat nem 
gyakorolhat, az anyagi téren, az ipar, a kereske
delem mezején a szabad verseny áll be. Roszul 
kellett volna e nemzetet megítélnünk, ha azt hittük 
volna, hogy ez a szabad versenyt egész készséggel 
nem fogadja el, s az igy megnyílt térre egész bá
torsággal reá nem lép. (Elénk tetszés.) 

Tagadhatatlan az, hogy szomszédainktól igen 
sokban és messze elmaradtunk, Isten látja lelkün
ket, nem önhibánkból; de,ha arról van szó, hogy 
pótoltassák mind az, a mi el ló'n mulasztva, és ha 
arról van szó, hogy a haza anyagi tekintetben is 
azon magasságra emeltessék, mely ma^assafifon az 
minden hazafi lelke előtt lebeg: azt hiszem, nem
zetünk, a fiatal erőtől pezsgő nép — mint azt Szé-
ckenyínk nevezte — meg fogja tenni mindazt, a 

mit a világ bármely nemzete ily körülmények kö
zött megtenne. t 

í gy ítélve meg nemzetünket és ismerve annak 
nemes aspiratióit, elfogadtuk a szabad kereskedel
mi forgalmat és annak következményét, a szabad 
versenyt, s azt hittük, hogy e nemzet azokban, a 
mikben elmaradt, nem nyugszik addig, mig szom
szédait utol nem éri, s azokban, a miket bír, nem 
fogja magát megelőztetni engedni. 

De még egy ok van,t. képviselőház, mely a kor
mányt a vám- és kereskedelmi szövetségnél a for
galmi, tulajdonkép kereskedelmi szabadságnak fel
vételére birta. (Halljuk.') Alig van ok, mely szomszéd 
nemzetek között a viszálkodást, a gyűlöletet annyira 
ápolja, emeli, mint ha az egyik a másikat anyagi té
ren igyekszik mesterségesen kizsákmányolni. 

Ez idők, miként épen most mondám, igen hosz-
szan tartottak hazánkban. Kellett, hogy ez idők 
megszűnjenek, mert valamint mi száz sebből vérez
tünk, ugy vérzettek szomszédaink is ; és száz okunk 
van arra, hogy a sebek kölcsönösen behegedjenek, 
s az egyenetlenséget, a viszálkodást egyetértés 
váltsa fel; sőt óhajtásunknak és politikánknak an
nak kell lenni, hogy mindkét résznek anyagi jól
léte emelkedjék, hogy élénkebbé váljék a kereske
delem és forgalom közöttünk, mert ennek élénksé
ge és a közös jóllét nyújtja egyszersmind a keres
kedelemnek az állandóságot és biztosságot. (He
lyeslés.) Szerencsétlenség az egy nemzetre nézve, 
ha szomszédaival élénk kereskedést nem űzhet, és 
ha van okunk, hogy ne csak nyugat felé, ha
nem az Al-Dunán, a mi szomszédainkkal, kereske
delmünk, forgalmunk szaporodjék, növekedjék, ez 
ok egygyel több arra nézve, hogy fejlődjenek és 
haladjanak ők is. (Helyeslés.) 

De, t. ház, maga az egyenlőség ezen kereske
dési érintkezésekben nem lett volna elegendő arra 
nézve, hogy Magyarország érdekei a kereskedelmi 
téren tökéletesen biztosítva legyenek. Ha a vámso
rompók hiánya mellett közöttünk azon közös vám
határvonalnál, mely igy a monarchiát veszi körül, 
az ellenfél szabhatna törvényt, szabályozhatná a 
vámtételeket, kétséget nem szenved, hogy ennek kö
vetkezései igen szomorúak lehetnének. Megtörtén
hetnék, hogy az egyik fél oly vámtételeket állíta
na fel a külföldi gyártmányokra nézve, melyek ez 
által a külföldi gyártmányok behozatalát hazánk
ba kizárnák, s ennek következtében oly helyzetbe 
tenne bennünket, hogy drágábban legyünk kény
telenek a concurrentia hiányában tőlök vásárolni, s 
igy mi vesztenénk, (ügy van.') Megtörténhetnék má
sodszor az, hogy ismét a közös vámhatárvonalon ami 
nyers termékeink terheltetnének tul, s igy kizárat
nék a külföldi concurrentia arra nézve, hogy nyers 
termékeinket nekik is adhatnók el, s ez által ismét 
mi vesztenénk. 
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Gondoskodni kellett tehát arról, hogyazösz-
szes vámtételek megszabásánál a magyar törvény
hozásnak és a magyar kormánynak befolyása biz
tosítva legyen. A t. ház központi bizottsága e biz
tosított befolyást különösen hangsúlyozta; kiemel
te a bizottság előadója is, Csengery Antal képvi
selőtársunk; s mi azt hiszszük, a tisztelt ház öröm
mel fogja üdvözölni az anyagi jóllét e biztositékát 
(Tetszés), épen ugy mint a nemzet maga. 

De még- magra ezen intézkedés sem lett volna 
tökéletesen kereskedelmi érdekeink biztosítása te
kintetében elégséges, ha azon tárgyak, melyek so
rompó nélkül vitetnek egyik államterületről a má
sikra, ismét más pontokon, pl. a városok kapuinál, 
lennének benső fogyasztási, accis, vagy bármi né
ven nevezendő adókkal megterhelhetők: ez Ma
gyarországra nézve ismét nevezetes veszteséget 
fogott volna maga után vonhatni, mert a belső fo
gyasztási, a benső megterheltetési adóknak tárgyai 
épen azon áruczikkek, melyekkel mi élénk kereske
dést tizünk. Gondoskodni kellett tehát arról is. hogy 
ezen fogyasztási adók ne legyenek reánk nézve 
nagyobbak, mint olyanok, minőket a másik fél a 
maga területe lakóira nézve felállítani jónak, meg
engedhetőnek talál, és így ne állíttassanak fel oly 
adóztatások, melyek által azok földmivelési, ipar
és kereskedelmi czikkeinket súlyosító vámtételeket 
képezhetnének, 

És ezek után, t. ház, a mik ezen vám- és ke
reskedelmi szerződés alapelveire vonatkoznak, mél
tóztassanak megengedni, hogy magokra az egyes 
részletekre is átmenjek. (Halljuk! Halljuk!) 

A t. ház birtokában van huzamosabb idő óta 
ezen kereskedelmi szerződésnek, és mi azt hiszszük, 
hogy abból azon megnyugvást merítette, hogy 
igen sok ága anyagi életünknek a magyar kor
mány kezelése alá visszakerült, melyek az utolsó 
18 év alatt, sőt azelőtt is, legnagyobb részben a 
magyar kormány alól ell voltak vonva. (Elénk 
helyeslés.) 

Ilyen, hogy talán egy kevéssé a részletekbe 
általmenjünk, a magyar postaügy, mely a maga 
egész kiterjedésében és épségében a magyar kor
mány rendelkezése alá helyeztetett; átvétetett 
ugyanazon értelemben a magyar távírda; a ma
gyar hitelügy tökéletes önállását visszanyerte; a 
vasutakra nézve az önálló intézkedés biztosítva 
van, és csak két, eddig létező vasútra nézve tétetett 
kivétel, a mennyiben ezekre nézve a kormány és 
a társulatok közt szerződések létezvén, uj egyez
mény megkötése hagyatott fen. A magyar tenger
part önálló igazgatása szintén visszakerül a magyar 
kormány kezeihez. A kereskedelmi konzulságok 
ügyében a magyar kormány befolyása ki van kötve, 
mindamellett, hogy az 1867. XII . t.cz. a kereskedel
mi képviseltetést a közös külügyminiszter hatáskö-

' rébe helyezte. A találmányi szabadalmak a magyar 
király nevében, a magyar kormány által adatnak ki. 

És így mehetnénk végig minden egyes moz
zanatain nemzeti anyagi életünknek. (Tetszés.) Át
gondolva, t. ház, ezeket, ha visszaemlékszünk mind
azon aggodalmakra, mebyek az 1867. XII . t. ez. 
megalkotásánál egy oldalról nyilvánultak, kényte
lenek vagyunk megvallani, hogy ezen aggodalmak 
a legnagyobb részben el lettek enyésztetve. (Ugy 
van! Igaz! a középen.) 

Az egyik aggodalom, mely e tekintetben 
nyilvánult, az volt, hogy a mennyiben a vámok 
jövedelmei a közös jövedelmekhez lesznek csa
tolandók, erre nézve a kezelés és a beszedés a 
magyar kormánytól el fog vonatni. E szerző
dés 5-dík szakasza világosan kimondja, hogy a 
vámjövedelmeket a magyar kormány magyar 
közegek által fogja kezeltetni és beszedetni. És 
igy nem teljesült azon aggodalom, melyet, ha 
jól emlékszem, Komárom városa t. képviselője em
iitett fel, hogy be fog következni az, hogy ezen 
vámjövedeírnekre a közös külügyminiszter előle
ge teendi kezét, és a külügyminiszternek a vám
sorompóknál is befolyása leend. 

Nem teljesültek azon aggodalmak sem, melyek 
arra nézve hozattak fel, hogy mivel a szerződés nem 
csak vám-, dekereskedelmi szerződés is, minden 
ipar-, hitel és kereskedelmi törvények bevonathat
nak e szerződés intézkedései közé; nem teljesült az, 
hogy ezután a hitel közös lesz; nem teljesült az, 
hogy a hitel- és bankrendszer elvonatik a magyar 
kormány rendelkezése alól; nem teljesült az, hogy 
a vasutakra nézve nem fog az önálló intézkedés 
keresztül vitetni. (Élénk tetszés a középen.) 

T. ház ! Ezen aggodalmak elenyésztettek, és 
ez világos magából a szövegezésből is. 

Még csak néhányra nézve van megjegyzésem. 
(Halljuk!) 

Hogy az ipar- és kereskedelmi törvények nem
vétettek fel ezen intézkedések közé, ezt talán nem 
is volt nehéz keresztül vinni, mert ha szóba hoza
tott e törvények egyenlősége és egyformasága, 
igen könnyű volt reá a válasz az által, hogy Ma
gyarország valamint a politikai kéidésekben nem 
maradt el a haladás színvonaláról, ugy nem fog el
maradni az anyagi kérdésekben sem, s a menynyi
ben mi felteszszük, hogy szomszédaink se fognak el
maradni, egyenlő lépést fogunk tartani kölcsönösen. 

A hitel közösségére nézve, azt hiszem, a t . ház 
fel fog menteni engem attól, hogy észrevételeket 
adjak elő. Alig néhány hete, hogy a t. ház Magyar
országra nézve önálló kölcsönt szavazott meg. 

Ezek után kétséget nem szenved, hogy a ma
gyar anyagi, közgazdasági életnek uj aerája nyí
lik meg. E vám- és kereskedelmi szerződés egyi
ke azon kérdéseknek, melyeket mint szabad nem-
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zet, szabad nemzettel intéztünk el, hogy megszűn
jenek a viszálkodások elvégre közöttünk. Minden 
nemzetre nézve, még a legszerencsésebbekre nézve 
is, a legkedvezőbb körülmények között is nehéz 
egy államéletnek, állami háztartásnak megindítása 
és rendezése. (Igaz !) Es ha nehéz ez szerencsés kö
rülmények között, kétséget nem szenved, hogy 
igen nehéz feladata lesz ez nemzetünknek akkor, 
midőn igen nagy terheltetéssel megyünk által ezen 
uj államéletbe. A nemzeti értelemnek egész súlya, 
a nemzet polgári erényeinek egész hatalma kell 
hogy közbe járuljon, hogy e feladatot szerencsé
sen megoldhassuk. 

A múltkori viták alatt felhozatott a históriá
ból több példa, hogy sok nemzet nehéz körülmé
nyek között is tudta államháztartását nem csak 
megindítani és megállapítani, de ki is fejteni. De 
épen a történelem tanúskodik a mellett is, hogy 
vannak oly nemzetek, melyek kivívott önállásuk, 
teljes függetlenségök mellett sem tudtak boldo
gulni. Miért ? Mert köztök sem az egyetértés, sem 
a munka nem tudott meghonosulni. 

Ez eszmének keresztül vitelénél engedjen meg 
a tisztelt ház egy kis kitérést. (Halljuk!) A múlt
kori vitákból semmi sem tapadt lelkemhez annyi
ra, mint egyik képviselőtársunknak, Várady Gá
bor képviselő urnák azon szavai, melyekkel igen 
melegen és élesen festette azon körülményt, hogy 
több szükségletei a nemzetnek födözetlenülfognak 
maradni. Igaza van a t. képviselő urnák. Mindnyá
junk lelkére a fájdalom borul, ha meggondoljuk 
azt, mennyi égető szüksége van a nemzetnek, s 
hogy azokat bizonyára az első években fedezni 
nem leszünk képesek. Fáj ez különösen nekünk, a 
kormány tagjainak, kikben polgári hűségünkön 
fölül hivatalos állásunk- és kötelességünknek a,z ön
érzetet kellett felébreszteni, hogy mi, kik talán 
némi tehetséget, minden esetre a legtisztább szán
dékot érezzük magunkban, minél több örömet sze
rezhetnénk e sokat szenvedett hazának. De mi azt 
hisiíszük, hogy valamint bennünket, ugy a nemze
tet sem vezérelheti más, mint azon nézet, hogy 
vannak idők, midőn a nemzetekre nézve is az ön
megtagadás épen oly polgári erény, mint a szi
lárd elhatározás : megszerezni, kiküzdeni a sorstól 
azt holnap, a mit ma nélkülözni vagyunk kényte
lenek ; (Elénk tetiZés-nyilvánitások.) 

Én is azok közé tartozom, t. képviselők, kik
nek alkalmok volt közelebbről tekinteni más nem
zetek nagyságát, s noha örvendenem kellett az em
beriség haladásán, mindannyiszor fájdalom borult 
lelkemre, ha meggondoltam, hogy mindezekre 
nézve — és nem önhibánkból, — mennyire maradt 
el nemzetünk. De valamint én nemzetem jövőjében 
hittem mindig, ugy megerősödött bennem a hit 
akkor, midőn azt láttam, hogy oly 18 év alatt, a 

milyenen keresztül mentünk, e nemzet össze nem 
roskadott: s ebben térek el t. Várady képviselő
társunktól. Nem csak nem roskadott erkölcsileg, de 
nem roskadott anyagilag sem; s e hitemben még 
inkább meggyőződtem most, midőn alkalmam 
van látni, pedig van alkalmam látni, s ezt szeren
csém is lesz a nemzetnek legközelebb feltárni, 
milyen munkásság, milyen pezsgő tettvágy lepte 
meg nemzetünket. (Tetszés.) 

S e kitérés után engedje meg a t. képviselő
ház, hogy magára a vám- és kereskedelmi szerző
désre térjek vissza. (Halljuk!) Az-e ezen állapot, 
melyet a vám- és kereskedelmi szerződés felmutat,, 
vagy a melynek birtokában a nemzet már ugy is. 
van, a melyet, a múltkori viták alatt, tisztelt kép
viselőtársam, Komárom városának érdemes kép
viselője oly élénken festett? az-e ezen állapot, mi
dőn a kereskedelmi téren az országgyűlések leg
esélyesebb felszólalásai is nyom nélkül hangzot
tak el ? az-e ezen állapot, midőn a monarchiát ille
tő szerződések megkötéséről csak hírből hallot
tunk valamit ? az-e ezen állapot, midőn egyes hi
tel- vagy kereskedelmi intézetek megalakítása évek-

| re terjedt? Hivatkozom itt csak a földhitelintézet 
történetére, melynek megalakulásán 15 éven kel
lett küzdenünk; és nincs-e különbség azon állapot 
között, melyben, mint például, hogy csak egy tár
gyat említsek, a magyar hitelbank a kormány be
leegyezését hat hét alatt képes volt kinyerni ? (Elénk 
tetszés a középen.) Az-e ezen állapot, midőn legfőbb 
hatóságaink, a consilium, a kanczellária, egy pos
tamestert nem volt képes önállólag kínevezni, vagy 
egy postaállomást felállitani ?! S igy fonhatnék 
ezt tovább is. (Elénk tetszés a középen.) 

E változásokhoz igenis mi is hozzájárultunk 
mindnyájan. Nem érdem ez, t. képviselők, melyet 
mi magunknak követelnénk; az érdem a nemzeté, 
s a nemzet polgári erényeié, és az érdemnek jutal
ma is legyen a nemzeté: annak nagysága és bol
dogsága. (Helyeslés.) Mi csak egyet óhajtunk : hogy 
ugy éljünk a nemzet emlékeiben, mint hűséges 
úttörők akkor, midőn már e nemzet nagy lesz és 
virágzó. (Hosszasan tartó élénk helyeslés.) 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Az előttünk 
fekvő törvényjavaslat reám különböző és részint 
egymással ellenkező benyomást tet t : mert kétség
telen, hogy vannak azon törvényjavaslatban ha
zánk kereskedelmi, közgazdasági és forgalmi vi
szonyaira nézve előnyös tételek, habár nincs is 
azokban annyi előnyös tétel, mint a mennyit az 
előttem szóló tisztelt kereskedelmi miniszter ur 
kijelölni méltóztatott. Más oldalról vannak azon 
törvényjavaslatban az én nézetem szerint hazánk 
anyagi, kereskedelmi forgalmi viszonyaira nézve 
hátrányos, káros tételek is, és e tekintetben a tisz
telt kereskedelmi miniszter ur indokolásai engem 
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nem nyugtattak meg. Nem nyugtatott meg azon 
állítása sem, hogy hazánk a közelebbi 18 év alatt 
se erkölcsi, se anyagi tekintetben nem hanyatlott. 
Az elsőről nem szólok, mert e tekintetben nincs 
köztünk eltérő' vélemény; hanem a másodikra, az 
anyagi sülyedésre nézve hivatkozom a tisztelt ház 
minden tagjára: van-e köztünk és volt-e 1861 óta 
egyetlen tag, ki mást mondott volna itt e házban, 
mint azt, hogy hazánk a lefolyt 18 év alatt anya
gilag sülyedt . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Leroskadást mondtam. 

Tárady Gábor : Midőn a közös költségi 
arány viseléséről és az államadósságok bizonyos 
évi járadékának elvállalásáról folyt a tárgyalás, a 
tisztelt háznak minden és a minisztériumnak több 
tagja is ily értelemben nyilatkoztak. Hanem van
nak, tisztelt ház, ezen törvényjavaslatban oly téte
lek is, melyek felfogásom szerint igen tágak s ho
mályosak, és a melyek a törvényjavaslatnak elfo
gadására vagy el nem fogadására nézve, legalább 
nekem, döntő érvül nem szolgálhatnak. 

Mindenekelőtt el kell ismernem, és ezt öröm
mel teszem, hogy már maga az is előny, hogy 
köztünk és ő felsége többi országai közt szerződés 
köttetik, és ezen szerződés által azon, mondhatni 
gazdátlan gazdálkodásnak, melyet a tisztelt keres
kedelmi miniszter ur jelezni méltóztatott, és azon, 
hazánk anyagi megrontására irányzott rendszer
nek gát vettetik. {Helyeslés) Es e fölötti örömemet 
egész őszinteséggel jelentem ki a tisztelt ház előtt. 

Azonban van ezen törvényjavaslatnak, az itt 
általam jelzett átalános becsértéken kívül, hazánkra 
nézve még több más becse és értéke is, melynek 
ez alkalommal taglalását nem tartom szükségesnek. 

Ellenben vannak azon törvényjavaslatnak 
hazánk kereskedelmére, iparára, nemzetgazdasá
gára és hazánknak e téren való önállóságára ká
ros tételei is. [Halljuk!) Csak egynehány tételt 
említve meg — mert hiszen mindez a részletes tár
gyalás alkalmával elő fog kerülni: midőn ugy a 
vámokra, mint a vasutakra nézve mindkét állam
területen egyenlő elvek alkalmazása hozatik ja
vaslatba. . . [Közbeszólás: Nemieket írásként!) Majd 
kifejtein az iránti nézeteimet is, hogy lehetséges. . . 
midőn a só- és dohányjövedék és egyéb közvetett 
adók tárgyában az mondatik, hogy egyenlő tör
vények és egyenlő rendszabályok fognak életbe 
léptetni; midőn a magyar királynak pénzveretési 
joga az 1867. XII . t. czikk világos rendelete ellen 
mellőztetik, legalább ezen jog az előttünk fekvő 
javaslatban világosan körvonalozva nincs. (Jobb
felöl ellenmondás.) Méltóztassék megczáfolni, én 
nyugodtan meghallgatom az ellenérveket is. Már 
csak ezen tételek is elégségesen igazolják azt, töb
bet nem is említve, hogy a törvényjavaslatnak 

több része az én felfogásom szerint hazánk keres
kedelmi, forgalmi , gazdasági viszonyaira nézve 
előnyösnek nem mondható. Azonban hiszem, 
hogy mindezek a maga idejében a részletes t á r 
gyalás alatt, megvitatás és bírálat tárgyai lesznek ; 
ezeknek bővebb taglalásába jelenleg tehát nem 
bocsátkozom. De van egy, t. ház! a mit ez alka
lommal kimutatni óhajtok, hogy t. i. ezen előt-
tiinkfekvő törvényjavaslatban több részint homá
lyos, részint tág tételek foglaltatnak, a melyek
nél fogva ezen törvényjavaslatnak el- vagy nem 
fogadására nézve, jelenleg kellő alapossággal nem 
határozhatunk. Ezen törvényjavaslat I-ső czikke 
szerint a közös vámhatárból kizárva maradnak a 
jelenlegi vámkülzetek a nélkül, hogy ezen vám-
külzstek egész határozottsággal megneveztetnének. 
A IV. czikkben a vámszedési és vámkezelési rend
szabályokteljes érvényben maradnak a nélkül,hogy 
ezen vámkezelési rendszabályok élőnkbe terjesz
tettek volna, a nélkül, hogy ezen rendszabályok 
az osztálvokban megvitattathattak volna. A VI. 
czikkben az „ausztriai Lloyd" czim alatt műkö
dő postaszállító és hajózási vállalatnak szerződé
sileg biztosított államsegély a külügyminisztérium 
költségvetésének egy részét képezi a nélkül, hogy 
a t. háznak hitelesen tudomása volna, hogy ezen 
ausztriai Lloyd postaszállító és hajózási vállalat 
részére biztosított szerződés és államsegély miben 
áll. És itt fölhívom a t. ház figyelmét arra nézve, 
hog3" ugy ezen tárgyban, mint az általam jelzett 
s ezzel hasonló tárgyakra nézve az osztályokban 
hangosan, nyomatékosan kéretett, követeltetetf, 
hogy történjék ez iránt előterjesztés. Fájdalommal 
kell nyilvánítanom, hogy az osztályokban a ki
sebbség erészbeli óhajtásának, és némely osztáiv-
ban a többség óhajtásának is elég nem tétetett. 
Ugyanez áll a VIII-ik czikkre nézve, a mely 
czikkben az 1851. évi november 16-kai vasúti 
üzletrendre, és az 1863. június 30-kán kelt vasúti 
üzlet szabályaira történik hivatkozás a nélkül, 
hogy ezen idézett rendszabályok a képviselőház 
elé terjesztettek volna. 

De vannak, t. képviselőház, az általam meg
nevezett czikkeken kívül is több oly tételek ezen 
törvényjavaslatban , a melyekben okmányokra, 
szerződésekre és rendszabályokra történik hivat
kozás. E g y szerződést, t. képviselőház! bármily 
szigorú legyen is az, sokkal nyugodtabban és örö
mestebben irunk alá, ha anűak minden tétele tisz
tán áll előttünk, ha azon szerződés horderejét biz
tosan belátni képesek vagyunk, míg ellenben a 
látszólag talán kedvezőbb feltételeket biztosító 
szerződés iránt is, ha az tág kifejezéseket tartal
maz, sőt ha annak horderejét kiszámítani képesek 
nem vagyunk, csak a legnagyobb aggodalommal 
írhatjuk alá. (Helyeslés.) Ezért látom, t. ház. süük-
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ségesnek. hogy ezen törvényjavaslat, a mint ezt | 
az osztályban is érvényre emelni iparkodtam, és 
mint ez elvbarátaim részéről is az osztályokban 
nyomatékkal szorgalmaztatott, hogy, mondom, 
ezen törvényjavaslat mindenekelőtt egy küldött
ségnek adassék ki, mely küldöttségnek nyilváno
san vezetendő tárgyalásaira szakértők is meghi
vassanak, és azoknak meghallgatása után a véle
ményes jelentés mielőbb terjesztessék a képviselő
ház elé. 

Ezen indítványomnak indokolására leg) en sza
bad, t. képviselőház, egyszerűen az előttünk fekvő 
tőrvényjavaslat 21-ik czikkét fölolvasnom : „A 
második ezikkben érintett nemzetközi kereskedel
mi szerződések, a vámok, a közvetett adók, ésfaz 
ezen vám- és kereskedelmi szövetségben, foglalt 
egyéb tárgyak egyforma alapjainak előkészítése 
és közvetítése végett, vám- és kereskedelmi érte
kezlet fog egybegyűlni, melyet a két részről való 
kereskedelmi és pénzügyi miniszterek, s a meny
nyiben a tanácskozás tárgya a külföldhöz való vi
szonyt érinti, a közös külügyminiszter, illetőleg 
mind ezek helyettesei képeznek, s a melyhez, a 
hányszor a tárgy megkivánja, mindkét államterü
letben szakférfiak s különösen kereskedelmi ka
marai tagok hivatnak meg." 

íme, t. képviselőház, ha ezen törvényjavas
latnak életbe léptetése után, következő időre nézve 
is, szükségesnek látta a törvényjavaslatot előter
jesztő igen tisztelt minisztérium, hogy az itt elő
sorolt esetekben szakértők hallgattassanak ki, mi
dőn már inkább fel lehetett tenni, hogy ezen tör
vényjavaslatéletbeléptetése után és által a tér már 
sokkal tisztább lesz és sokkal jobban lesz az meg
világítva : mennyivel inkább szükséges szakértők 
meghallgatása a jelen esetben, midőn hazánkban 
ide vonatkozólag először alkotunk kereskedelmi 
és vám-szövetséget, midőn az illető szakértőknek 
ide vonatkozó meghallgatása nélkülözhetlenné vált. 

Haliam az ellenvetést, t. képviselőház, hogy 
az illető szakértők talán saját érdekeiktől vezérel
tetve fognának e tekintetben véleményezni. Ezen 
érv ellenében legyen szabad, t. képviselőház, ismé
telten ezen 21-ik czikkre hivatkoznom, mely sze
rint az ezen törvényjavaslatot előterjesztő igen 
tisztelt minisztérium ezen nézetet bizonyosan nem 
pártolta, mert különben nem hozott volna ezen tör
vényjavaslatban szakértőket indítványba. Egyéb
iránt, t. képviselőház, a kereskedés a kölcsönös 
versenynek, az érdekek egymás elleni harczának 
tudománya : azért minden érdeket latba kell vet
nünk annak megvitatásánál, hogy mi lesz hazánk 
kereskedelmi, nemzetgazdasági és forgalmi érde
keire nézve előnyös, mi lesz káros. 

A mi a nyilvánosságot illeti, t. képviselőház, 
elégségesnek tartom a 67-es bizottság nyilvános 

I tárgyalásainak megrendelése alkalmával itt a ház
ban elmoudott érvekre hivatkoznom, a mely érvek 
a jelen esetben is minden tekintetben alkalmaz
hatók. 

Van azonban, t. ház, egy, mindezeknél ko
molyabb ellenvetés, legalább hiszem, hogy a tisz
telt jobb oldal részéről föl fog hozatni. Ertem az 
idő meggazdálkodását. Elismerem, t. ház, hogy 
vannak körülmények, midőn perezek is határoz
nak , midőn azt, a mit ma elvégeznünk alkalom 
nyílik, a holnapi napra halasztanunk nem szabad. 
Én azonban ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
jelen esetben ez nem forog fön: mert néhány heti 
időkülönbség itt tekintetbe nem jöhet ; nem jöhet 
tekintetbe különösen a jelen esetben. Midőn olyan 
törvény alkotásáról van szó, mely törvénytől függ 
hazánk anyagi fölvirágzása, s midőn olyan tör
vény alkotásáról van szó, mely hazánknak talán 
anyagi és kereskedelmi érdekeinek semmivé téte
lét is vonhatná maga u tán: azt hiszem, hogy ezen 
fontos tárgygyal szemben ezen néhány napi idő 
alig jöhet figyelembe. (Helyeslés a bal oldalon) 

Lehet, t. ház, hogy mindazok, a miket én itt 
ezen törvényjavaslatban hátrányosaknak jeleltem 
ki, mindazok a t. ház többsége által előnyöseknek 
fognak elismertetni: épen ez egyik legfőbb ok arra 
nézve, hogy e tekintetben oly szakértők is hall
gattassanak ki, kik hivatásuknál fogva leginkább 
alkalmasak ar ra , hogy egész határozottsággal 
megmondhassák, mi az, a mi hazánk viszonyaira 
nézve előnyös, és mi az, a mi káros; s ezért bátor 
vagyok erre vonatkozó határozati javaslatomat a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslésabaloldalon.) 

(Olvassa): „Határozati javaslat a vám- és ke
reskedelmi szövetség iránt előterjesztett törvényja
vaslat tárgyában. A vám- és kereskedelmi szövet
ség tárgyában előterjesztett törvényjavaslat alapos 
megbirálhatása érdekéből egy 15 tagú bizottság 
küldetik ki, mely az ide vonatkozólag fenálló ren
deletekről magának kimerítő tudomást szerezvén, 
továbbá az ország különböző részeiben levő keres
kedők, iparosok testületeit, és az országos gazda
sági egyesületet a kebelökből választandó bizonyos 
számú szakférfíak kiküldésére fölszólitván, úgy
szintén a bizottság, belátása szerint, más szakértő
ket is meghiván, azoknak véleményeit nyilváno
san tartandó üléseiben meghallgatván, mindezek 
tekintetbe vételével szerkesztendő javaslatát mie
lőbb terjeszsze a képviselőház elé." 

E l n ö k : T. ház! A meginditandó átalános 
vitára nézve Benki sincs fölírva. (Szavazzunk /) 

BóniS S á m u e l : Én a szokásra hivatkozva, 
bátor vagyok fölkérni az elnök urat, hogy mivel 
a 9-dik osztálynak e részben szintén van egy elté
rő véleménye, méltóztassék azt fölolvastatni. (He
lyeslés.) 
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Prugberger József előadó (fölolvassa a 9-
dik osztály külön véleményét !). Szünet.) 

Gorove István közgazdasági minszler: 
T. ház ! Én e pillanatig vártam, hogy talán a t" 
képviselők közül akár a jobb, akár a bal oldalról 
valaki az indítvány mellett vagy ellen fel fog szó
lalni. De mivel ugy látszik, felszólalásra nem sok 
kilátás van e tekintetben: (Felkiáltások a bal oldalon: 
Majd lesz!) bátor leszek ezen indítványra átalános 
észrevételeimet megtenni; ha pedig az indítvány 
elvettetik, és az átalános tárgyalás felett tovább 
folytattatika vita: méltóztassanak inegengedni,hogy 
később, akkor t. i., midőn már többen szólottak a 
tárgyhoz, tehessem meg azok netaláni ellenveté
seire észrevételeimet. (Holnap! Zaj. Szavaznunk!) 

E l n ö k (csönget): Azt hiszem, a beadott határo
zati javaslatot együtt lehetne tárgyalni a törvény
javaslattal. (Helyes!) Nagyon természetes, hogyha 
a t. ház ezen törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes vita alapjául elfogadja: akkor a határo
zati javaslat elesik. (Tisza Kálmán föláll.) Eddig 
senki sem volt szólásra feljegyezve; most azonban 
látom, hogy Tisza Kálmán képviselő ur hozzá ki
van szólni. 

T isza K á l m á n : T. ház! Én is azt hiszem, 
hogy mint más alkalommal tettünk, ezen indít
ványt ugy tárgyaljuk, mint adott véleményt a sző
nyegen lévő tárgyra nézve, s így mindkettőhöz 
lehet hozzászólni. Én előre bocsátva, hogy a miket 
Várady Gábor t. barátom elmondott, helyeslem, s 
helyeslem azt, hogy ily nagy fontosságú tárgyban, 
midőn annyi minden irányú rendelkezéseket ha
gyunk helyben, ugy kell eljárni, hogy egyes 
pontokra nézve, szakértők és érdekeltek meghall
gattassanak, s a t. ház azután állapítsa meg néze
tét : azért én részemről az indítványt pártolom. Mi
előtt az átalános vita e tárgyban befejeztetnék, 
engedje meg a t. ház, hogy a t. kereskedelmi mi
niszter ur előadására tehessek néhány szerény ész
revételt. (Halljuk !) 

Én ugy látom — bocsássanak meg érte — 
hogy az ujabb időben legalább azok, kik minden
ből a lehető legjobbat következtetik, bizonyos 
mértékben optimismusnak adták át magokat. 
{Elénk ellenmondás a jobb oldalon.) Ugyanis rop
pant eredményeket várunk mindentől; roppant 
eredményeket vár a t. kereskedelmi miniszter ur 
most közvetlen ezen kereskedelmi szerződéstől, pe
dig ezen kereskedelmi szerződésben megerősítjük 
legalább bizonyos számú évekre mind azt, mit mint 
elszegényitésünk eszközeit megtámadtunk 18 éven 
át. (Ellenmondás a jobb, helyeslés a baloldalon.) 

E g y elvet emiitett fel a t. miniszter ur , oly 
elvet, melynek csak hallása is — megvallom, ma-

J) Lásd az Irományok 163. számát. 
KÉPV. H. KAPLÓ. 186%. VI. 

gamat is — bizonyos fokig elragad, és melytől én 
is csodákat várok: és ez a szabad kereskedés, sza
bad verseny, szabad forgalom elve. Teljes lelkem
ből örülök, hogy a t. kereskedelmi miniszter ur 
magát és a minisztériumot mint ezen elv hű köve
tőjét nyilvánította. De engedje meg a t, kereske
delmi miniszter ur, hogy kijelentsem, hogy én 
ugy látom, hogy e szabad kereskedés elvének még 
eddig csak egyik része fog a tárgyalás alatt levő 
szerződés által életbe léptetni: az t. i., mely a köz
tünk és ő felsége többi országai és tartományai 
között a szabad kereskedést megállapitja; és ki va
gyunk téve épen ugyanazon veszélynek, melyet 
a kereskedelmi miniszter ur felemlített ugy, hogy ki 
lehetnénk annak téve, ha máskép alakulnának a 
viszonyok: t. i. azon veszélynek, hogy habár jöven
dőre nézve fen van is tartva befolyásunk a vámté
telek meghatározására, de mivel most helyben 
hagyjuk és megerősítjük mindazokat, melyek ed
dig megállapittattak, köztünk meglesz ugyan e 
kereskedési szabadság, de érvényben maradnak azon 
vámok, melyek épen azon veszélyt idézik elő, me
lyet mint különben bekövetkezhetőt említett meg 
miniszter u r : a külföldi iparczikkek tőlünk elzá
ratnak, és ugy sokkal drágábban vagyunk kény
telenek azokat vásárolni, mintha a külfölddel szem
ben is szabad kereskedelmünk volna. 

Azon meggyőződésben vagyok továbbá, hogy 
épen az, hogy iparczikkeknek hazánkba hozatala 
azon vámok által ő felsége többi tartományai 
gyáripara érdekében meg van nehezítve, épen ezen 
körülmény nehezíti meg a mi kereskedésün
ket gazdasági és nyers terményeinkkel, megne
hezíti az által, mert szintén azon külföldi államok, 
amelyeknek kiviteli vagy iparczikkeikre mi szoru
lunk , szorulnak reá a mi gazdasági czikkeinkre, 
de mivel iparezikkeiket a magas vámtételek miatt 
hozzánk nem küldhetik, nagyon lenyomatik nyers 
terményeink ára, mert miután hajóik nem hozhat
nak és vihetnek fuvart, vagy ott keresnek, mint a 
keleti tartományokban vagy Oroszországban, nyers 
terményekbeli szükségletökre födözést, a hová ipar
ezikkeiket szállitathatják, vagy nyers terményeink 
árából levonják a kettős szállítás költségét. (Ellen
mondás a középen) Engedelmet kérek, de ez igy van. 

Ennélfogva én e kereskedelmi szerződéstől 
azon csodálatos hatást, melyet a kereskedelmi mi
niszter ur vár, nem várom. Óhajtom azonban, mi
vel ezen vámoknak rögtöni megváltoztatásáról 
a X H . t. czikkben — mondom, rögtöni megváltozta
tásáról — lemondtunk, óhajtom, hogy ha ezen nem 
segíthetünk, segítsünk legalább azon, min segíte
nünk lehet: azaz mielőtt helybenhagynánk oly, 
reánk nézve eddig törvénytelen rendeleteket, me
lyek mind forgalmunkat, mind gazdasági ipar
ágainkat, mint egyátalában iparunkat veszélye-
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zik vizsgáljuk meg azokat, hallgassuk meg a szak-
férfiakat és érdekelteket, az iparosokat, és csak az
után határozzunk. 

Pártolom Várady indítványát. [Elénk helyes
lés balfelöl) 

KautZ G y u l a : Nem volt száudékom a sző
nyegen forgó kérdés tekintstébenaz átalános vitában 
részt venni; (Felkiáltások: Hangosabban ! Halljuk! 
de miután igen tisztelt Tisza Kálmán Debreczen 
város képviselője által egy oly állítás tétetett, a 
melynek alaposságát, ugy hiszem, igen könnyen 
lehet megtámadni, {Halljuk!) kötelességemnek tar
tom néhány szóval arra vonatkozólag alázatos észre
vételemet megtenni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a szabad ke
reskedés elvének elismerése és érvényre juttatása 
csak a mornarchia két része, illetőleg Magyaror
szág és Ausztria közbenső kereskedésében van ki
látásba téve; hogy ez által a szabad kereskedés 
malasztjaiban és jótéteményeiben Magyarország 
azon mértékben, mint kívánatos volna, nem része
sülhet; ellenben kifelé, azaz más államok irányá
ban azon vámtariffa marad érvényben a jelen vám
szövetség idejére nézve, mely az osztrák legisla-
tión alapulván, nem a szabad kereskedés elvének 
elismerésére van fektetve, és az több oly tétele
ket foglal magában, melyek reánk nézve hátrá
nyosak és kártékonyak. T. ház! legyen szabad 
erre nézve röviden megemlítenem azt, hogy a ki 
az osztrák vámlegislatio történetét 1853—54 óta 
csak a legfelületesebben tanulmányozta is, azon 
meggyőződésre jutott, hogy az osztrák vámlegis
latio, értem kifelé a külföld irányában, korán sem áll 
már azon a ponton, melyen 1853-ig állott, t. i. a 
rideg protectio álláspontján. 1853-ban ugyan is 
nevezetes, mélyen ható változás állott be Ausztria 
vámtörvényhozásában, és minden elfogulatlanul 
gondolkozó be fogja vallani azt, hogy igen jelenté
keny lépés történt előre azon pályán, mely külö
nösen Magyarország érdekeinek is megfelelőbb, t. 
i, a szabad kereskedés pályáján. De még inkább hi
szem hangsúlyozhatni ez állítást a 1861 óta a tör
vényhozás terén mutatkozó mozzanatok szempont
jából. Méltóztatnak tudni,hogy 186 l-ben,miótaAng-
lia és Francziaország egymással szerződését meg
kötve, egész Európa vámtörvényhozásáoak egé
szen uj aei-áját nyitották meg, és akarva, nem 
akarva minden többi államot ezen példát követni 
és előbbre haladni kényszeríttették, közismereti! 
tény, hogy ezen pillanattól fogva, mert szeren
csénkre Ausztriában a magyar státus-férfiaknak is 
volt márnémibefolyásukezidőbena döntő körökben, 
a birodalom külvámtariffája tetemes mérséklések 
és várntételi leszállítások által, nemkülönben az 
1862-ki és az 1865-ik év april hó 11-én a német 
vámegyletbeli egyezmények nyomán annyira mó

dosíttatott és eredeti protectionisticus természetéből 
annyira kivetkeztetett, hogy egész joggal azt lehet 
mondani, miszerint Ausztria vámtariffája nem csak 
nem rideg protectionisticus már, hanem közel jár a 
szabad kereskedéshez. (Helyislés a jobb oldalon, 
nagy zaj és ellenmondás a bal oldalon.) 

Bátor leszek ezen, mint látszik, némelyekre 
nézve uj állítást adatokkal igazolni. (Halljuk! hall
juk ! A bal oldalon: Dehogy is uj!) 

E g y vámtariffa szabad kereskedési, vagy pro
tectionisticus jellemét minden szakértő egyértel
mű meggyőződése szerint az határozza el, hogy mi
lyenek a kiviteli és átszállítási vámdijak. Márpedig 
a ki a most fönálló birodalmi vámtariffát ismeri, 
tudni fogja, hogy kivévén a rongyot és hulladékot, 
a kivitel absolute szabad és vámmentes. Gabonán
kat, cerealiánkat, borunkat, fánkat és minden ne
vezetesebb termékeinket egy krnyi vám nélkül vi
hetjük ki. (Ugy van! a jobb oldalon. Zaj a bal ol
dalon.) 

A mi az átvitelt illeti. . . . (Zaj.) Előre bocsá
tottam, t. ház, hogy nekem ma legkevesbbé sem 
volt szándékom felszólalni. (Zaj. Felkiáltások: Hall
juk! Halljuk!) A mi az átviteli kereskedést illeti,*ez 
az 1863-ki év közepétől fogva szintén oly szabad, 
hogy semmiféle külföldi producens vagy kereskedő, 
ha portékáját az országon — értem az egész 
birodalmat, mint egészet — átviszi, sehol a legki
sebb vámilletéknek nincs alá vetve. 

Hivatkozom végre a beviteli vámokra , me
lyek e tekintetben legfontosabbak. Bátran merem 
itt állítani, hogy az ausztriai beviteli vámtariffa je
lenleg sokkal liberálisabb, mintciz olaszországi; to
vábbá ig-en közel jár a hollandi s a német Zoll-
verein vámtariffáihoz: s csak az angol és a svajezi 
tariffával nem versenyezhet. De nem ez rám nézve 
a döntő szempont; ily szempont rám nézve az, hogy 
ha a beviteli kereskedés vámilletékeit érték-percen
tekben számítjuk k i , a mint azt a szakemberek 
szokták tenni: s ekkor azt találjuk, hogy behozatali 
vámilletékeink jószág értékének 10—18 °/0-jenéi 
nem magasabbak. Mindezeknél fogva azt tartom, 
hogy az ausztriai tariffa , összehasonlittatván 
a többi európai vámtariffák tételeivel, nem olyan, 
a mely a szabad kereskedést akadályozná; és igy 
azt, hogy az a mi érdekeinkkel ellenkező, nem mer
ném állítani. Továbbá bizonyos az is, t. ház, hogy 
épen azon portékákra, melyek reánk nézve igen 
fontosak, és nagy mértékben is fogyasztatnak, épen 
ezekre igen csekély vámok vannak vetve. Döntő 
végre az is, hogy az egész vámkezelés, a vámmá-
nipulatió tekintetében az ujabb időben kitűnő 
szakembereknek befolyása alatt oly tetemes javí
tások foglaltak helyett, hogy versenyezhet a biro
dalom e tekintetben a liberális Angliával és némely 
tekintetben a német Zollvereinnel. -



CXCl. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 179 

Azonban van, t. ház, egy más megjegyzésem 
még ez állításra nézve. Ezen kérdést t. i. ugy fogom 
föl, t. ház, hogy lehetnek még esetek, hogy nekünk 
magyaroknak nem is áll érdekünkben a teljes vám
szabadság, a tökéletes szabad kereskedés. Van egy 
iparágunk, a mely nemzeti nagyságunk, független
ségünk emelésére elkerülhetlen szükséges. Ez a vas-
productió. Találkoznék-e, a ki ezen fófontosságu 
iparágra nézve ki merné már most az absolut szabad 
kereskedést mondani szemben az általam emiitett 
nagy érdekkel, a nélkül, hogy nemzeti bűnt nem 
követne el , miután igen valószínű, hogy a nemzet 
függetlenségének biztosítására megkívántató ezen 
egyik iparágat végképen veszélyeztetnők? [Helyes
lés a jobb oldalon.) 

Mintán már beleereszkedtünk a vitába, mél
tóztassanak megengedni, (Halljuk!) hogy azokra, 
a miket előbb hallottam, még néhány megjegyzést 
tegyek. Valóban nevezetes ellenvetést még eddig 
nem hallottam a szőnyegen forgó törvényjavaslat 
ellen. Lehetne pedig a tisztelt túlsó oldal álláspont
járól egy nagy ellenvetést tenni ellene, t. i. azt, 
hogy hazánk közgazdasági önállósága e vám szö
vetség által eléggé nem biztosíttatik anyagi tekin
tetben, s kezeink egyik-másik irányban szerfelett 
megköttetnek. Erre azonban, mivel objectió nem 
történt, nem akarok felelni; hanem az oly nyoma
tékosan követelt enquétre nézve azon alázatos né
zetet akarom nyilvánítani, hogy ez enquétet én 
a jelen esetben fontosnak és nélkülözhetlennek nem 
tartom. T. ház! Én az enquétekben egybehívott 
szakembereket, a hol tanulhatok tőlök, mindig a 
legnagyobb örömmel üdvözlöm. De megvallom, 
szeretem mindig előbb határozott czélját amaz en-
quéteknek ismerni. Már pedig a jelen esetben, 
megvallom őszintén, a követelt enquéte czélját 
nem bírom belátni. 

Nem vonom kétségbe, hogy vannak egyes 
tételei ezen különböző szabályoknak. a melyek 
nem egészen felelnek meg épen a technicai keze 
lés s az anyagi érdek követeléseinek; de én ebből 
nem azt következtetem, hogy, mivel mi ezen szö
vetségi törvényjavaslatot elfogadjuk, a miniszté
rium keze annyira meg legyen kötve, hogy a sza 
bályokban absolute semmi változásokat nem tehet. 

A mi az enquétenek praktikus működését 
illeti, erős meggyőződésem, hogy először szer
felett hosszú időre terjedne és sok idővesztességgel 
járna működése; másodszor, hogy ez enquétben 
itt mellettünk és velünk egyidejűleg egy ugynevez-
hető nemzetgazdasági eongressus ülésezne, mely
nek felette bonyodalmas mechanismusa az előttünk 
fekvő kérdés megoldását csak nehezítené, a helyett 
hogy könnyíteni bírná; végre még egy súlyos ér
dekharca kifejlődésére is szolgáltathatnánk okot, 
a mire pedig most ép legkevésbbé van szükségünk. 

A mi végre az előttünk fekvő szerződés áta-
lános jellemét és szerkezetét illeti, én is abban a né
zetben vagyok, hogy csakugyan általa nevezetes 
nemzetgazdasági és politikai előnyöket is szerzünk. 
A többi közt bátor vagyok utalni arra, a mit a 
kereskedelmi miniszter ur is már kifejezett, hogy 
ezen vám-szerződés első, valóban internationális 
jellemű* és alakú kötés, melyet Magyarország 
azon idő óta köthetett, hogy a Habsburg ház 
alatt van. (Helyeslés.) Másodszor bizonyos az is, 
hogy ezzel a szerződéssel befolyást nyerhetünk 
oly dolgokra, a melyekre, fájdalom, negyedfél száz 
év óta semmi befolyást sem gyakoroltunk. Végre 
az is nagyon fontos tekintet, hogy itten egyezmény
ről, alkuról, transactióról van szó, a hol minden 
szolgálat viszonszolgálatot, minden engedmény 
viszonengedményt szolgáltat, s épen azért, mert 
kölcsönös az előny, kétszeres nyereséget és bizto-
sitékot nyújt. (Helyeslés.) 

Mind ezek következtében azon nézetet va
gyok bátor kifejezni, miszerint meg vagyok győ
ződve, hogy az előttünk fekvő vámszövetségi 
törvényjavaslat mind politikai, mind nemzetgaz
dasági erdekeinknek tökéletesen megfelel, és nem 
csak hogy nem veszélyezteti befolyásunkat, hanem 
azt fokozza és erősiti: minek folytán a vámszövet-
ségi törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául elfogadom. (Élénk helyeslés a középen.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
csodálkozom Kautz Gyula képviselőtársam okos
kodásán. 0 érveit, melyeket a törvényjavaslat
nak részletes tárgyalás alapjául elfogadása mellett 
felhozott, tisztán ugy állítja fel, mintha e házban 
lett volna valaki olyan, ki kétségbe hozta volna, 
vajon kell-e nékünk vám- és kereskedelmi szö
vetséget kötni. Ezt senki kétségbe nem vonván. 
(Zaj) azt hiszem, hogy oly badar ember sem volt 
e házban, ki az enquéte-bizottságot azért tartotta 
volna szükségesnek, hogy azon bizottság mondjon 
majd ítéletet a felett, a mi a nemzetközi jogra tar
tozik. 

Kautz G y u l a : Én sem mondottam ! 
BÓniS S á m u e l : Ez nem is' volt kérdésbe téve 

a házban; hanem igenis az, hogy a törvényjavas
latnak vannak oly egyes részei, melyeket csak 
szakértő — mondom — szakértő felvilágosítás után 
láthatunk világosan. Ez tagadhatlan, kivált ha nem 
vagyunk oly szerencsések, hogy mindnyájan oly 
mély ismerettel bírnánk részleteiben is a kereske
delmi tudományoknak, (Többen : Biz az igaz ! Elég 
szomorú!) mint az előttem szóló t. képviselő ur : 
mert engedelmet kérek, tudományát nem vonom 
kétségbe, azonban jogát minden egyes képviselő
vel csak egy alapra helyezhetem. Annál fogva, ha 
felvilágosítás kívántatik olyankor , midőn oly tör
vény hozásáról van szó, a mely évekre terjed ki, a 

2S* 
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házban bárki kívánatit ellenezni, csak azért, hogy 
az idővel gazdálkodjunk, nem lehet. 

Én tehát részemről, minthogy itt kétségbe 
senki sem vonta azt, vajon mi akarunk -e vámszövet-
séget kötui ő felsége többi országaival, mert már 
az úgyis el van haátrozva, hanem a mennyiben az 
enquéte-bizottság által csak az éretik el, s akar 
eléretni, hogy némely tá rgyban, melyek iránt 
törvényt akarunk hozni, bővebb felvilágosítást 
szerezhessünk : Várady Gábor képviselőtársam 
indítványát pártolom. 

Egyébiránt üdvözlöm a kereskedelmi minisz
ter urat. a mennyiben kijelenté, hogy a törvényja
vaslat czimén viseli a szabad kereskedés bélyegét. 
Óhajtottam volna, hogy ne volnabenne, hogy , bár 
most módositása után nem egyenesen, de hallgatva 
mégis megajánl oly dolgot, mit a szabad keres
kedéssel és termeléssel nem igen tudok összeegyez
tetni: s ez a dohánymonopolium. (Többen: Nincs 
benne!) 

Trefort Á g o s t o n : Tisztelt ház! Én a napi
renden levő vám- és kereskedelmi szövetségről szóló 
törvényjavaslatot oly rendkívüli vívmánynak tar
tom hazánkra nézve, hogy a megelőző éles viták 
után, melyek a múlt héten lefolytak, azt hittem, 
mint egy nyúgpontul fog szolgálni (Helyeslés); de 
látom, csalódtam. Nincs is szándékomban a kérdés
hez magához szólni, mert valóban csak ismételném 
az e tárgyban már gyakran mondott locus com-
munisokat; hanem azon módositványra, melyet 
Várady képviselőtársam a ház elé terjesztett, 
mégis teszek némely észrevételt. (Halljak!) 

Egyes kérdéseknél, midőn részletes intézke
désekről van szó, ott az enquéte-k nagyon hasz
nosak; de jelenleg nem vagyunk ily esetben. 
Ezen törvényjavaslat, illetőleg szerződés nem 
bocsátkozik részletes intézkedésekbe ; itt a legfon
tosabb közgazdasági kérdéseinkre nézve az elvek 
állíttatnak fel; felállíttatik a keret, a melyben azon 
elveket életbe léptetni és érvényesíteni kell. Külö
nösen a főkérdés, a mely körül az egész szerződés 
forog, a vámterület közösségének megtartása vagy 
meg nem tartása. Én azt hiszem, hogy valamint 
ezen kérdésre, ugy azokra nézve, melyek e kérdés 
következményei, e ház sokkal competensebb íté
letet mondand, mint bármely más testület. En
gedelmet kérek, ezen ház valóban közgazdasági 
és szellemi szegénysége bizon}dtványát adná, ha 
az enquétet elrendelné. (Balról nagy zaj. Élénk he
lyeslés Jobbfelöl.) 

É n tehát a napirenden levő törvényjavaslatot 
a részletes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés jobb 
felöl. Szavazzunk!) 

SomSSieh P á l ; Én magam részéről a javas
latot átalános tárgyalás alapjául elfogadom; rész
leteire nézve lesznek észrevételeim; különösen arra 

nézve, a mit Bónis Sámuel barátom felhozott, a do
hányra nézve valóban én is szerettem volna azt, 
ha nem mint monopólium említtetik a törvényja
vaslatban. (Nincs ott!) 

P a p Mór: Tisztelt képviselőház! Nem szán
dékoztam e tárgyban szólani, nem is gondolva, 
hogy e felett az átalános vita ma megkezdődik ; 
annálfogva előre bocsánatot kérek, ha e tárgy 
feletti eszméimet csak töredékesen adhatom elő. 

A ház asztalára letett törvényjavaslat felett 
két kérdés merülhet fel: először , vajon megfelel-e 
az nemzeti önállásunk- s függetlenségünknek? 
másodszor , ha vajon annak irányelvei helyesek-e, 
s nincsennek-e ellentétben anyagi érdekeink fej
lesztésével ? 

Mindkettőre megfelel Magyarország újkori 
történelme s az ennek tapasztalásán okult gyakor
lati értelem : szabad legyen tehát ennek ujmutatá-
sára némileg hivatkoznom. 

Alittatott, miszerint ez első alkalma Magyar
országnak, más népekkel kereskedelmi szerződést 
köthetni : s ez állítás tévessége ösztönzött legin
kább ezen felszólalásra; de 261 évnek kellett 
Magyarország történelméből lefolyni, hogy ismét 
érintkezzék azon ponttal, melyet több mint harmad
félszáz évvel ezelőtt elfoglalt. 

Ugyanis az 1606-diki bécsi békekötés utolsó 
pontjában Bocskay István Alsó- és Felső-Ausztria, 
a morva és cseh rendekkel ugy egyezett meg, 
hogy Magyarország és ama tartományok lakosai 
között, kik a keresztyén hitet követik, szabad legyen 
a kereskedés, s e szerződés mindkét fél által oly 
tiszteletben tartassák, mintha az saját országuk és 
tartományuk által hozatott volna. » 

Eme béke egyik fő tételéül Bocskay által az 
köttetett ki, hogy az egyenesen ama tartományok 
gyűléseinek meghatalmazottjai által írassék alá : s 
így is lön, a mint azt a törvényeink közé beczikke-
lyezett béke aláírásai igazolják. 

Ez tehát, uraim, Magyarország történelmében 
a második eset, midőn most egy nemzetközi szer
ződésre lépni módunk és alkalmunk van, csakhogy 
azon különbséggel, hogy az, mit 1606-ban fegy
vereink győzelme vivott ki, jelenleg a fejedelem és 
nemzet között helyreállott egyetértés, Ausztria 
és Magyarország jól felfogott érdékeinek átértése, 
s az előre haladt közértelmiség vívmánya. (Igaz!) 

Most azon tétel igazolására térek át, vajon 
a történelem útmutatása nyomán helyes-e azon 
irány, melyet e törvényjavaslat a közbenső vám
sorompók megszüntetése eszméjéhez járulva — 
mely ugyan 1849 óta befejezett tény, de törvény
hozás útján mindeddig elfogadva és szentesítve 
nem volt — e szerződés alaptételeiben követ ? 

Ha Magyarország földmivelésének, iparának 
! és kereskedelmének árvaságát, mint okozatot, ma-
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gára az okfóré akarnám visszavezetni, azt együt
tesen e kettőben találnám fel: először Magyar
ország belső intézményeiben s törvényhozási 
eljárásában; másodszor Ausztria politikájának 
kizsákmányoló rendszerében. 

Az elsőről nem szólok, miután azl848-diki 
uj társadalmi alapok a fenállott akadályokat na
gyobb részben megszüntették', hanem egyenesen 
azon akadályokra szorítkozom, melyek kívülről 
és épen Ausztria felől származtak. 

Ha a hajdani osztrák kormány és osztrák 
népek érdekeit elkülönítve gondolhatnám egymás
tól, azt kellene mondanom, hogy Magyarország 
alkotmányos szabadságának egyenesen a kor
mány , anyagi jólléte felvirágzásának pedig, 
inkább az osztrák népek érdekei állottak útjában. 
{Helyes!) 1848 előtt Ausztriát és Magyarországot 
egy közbenső vámvonal választotta el egymástól. 
Az lett volna függetlenségünk és önállásunk leg-
praegnánsabb kinyomata, ha nem épen ez hasz
náltatott volna fel eszközül ellenünk anyagi érde
keink szabad fejlődésének bilincséül. 

Ama főelv, mely szerint Ausztria vámrendsze
rét irányunkban kezelte, ez volt: csak annyira köny-
nyittessék a magyar kereskedés, a mennyire azt 
az örökös tartományok érdekei megengedik. 

Ennek szomorú következménye elvégre az 
lett, hogy Magyarország gazdasági kereskedelmé
nek forgalma csaknem kizárólag a bécsi keres
kedők kezébe jutott, itt minden ipar csirájában 
elhalt, megcsökkent a pénzforgás, és kereskedel
münk hitele elveszett. 

Azonban Mária Terézia korszakáig a már 
is elviselhetlenné vált vámvonal csak mint fínáncz 
forrás használtatott; ellenben II . József császár 
alatt már egyenesen eszközül kivánt szolgálni 
arra, hogy egy részről az örökös tartományok 
gyárstátusokká váljanak, más részrél pedig Ma
gyarország ezek gyarmatjaivá szülyedjen. 

II . József szelleme, valamint politikai, ugy 
az anyagi világ körében is egy uj korszaknak volt 
teremtője, Ausztriának mind a külföldhöz, mind 
Magyarországhoz való viszonyában. 

A legszigorúbb elszigetelési rendszert követve 
a külföld irányában, ez által kereskedési tekintet
ben az egész monarchiát oly állapotba helyezte, 
mintha az nem is Ausztriában feküdt volna, de a 
melynek jótékony hatása később ki tűnt , ennek 
védszárnya alatt fejlődvén ki az örökös tartomá
nyok gyáripara. 

Magyarországra nézve II . Józsefnek 1785-
ben gr. Pálffy kanczellárhoz intézett levele volt 
végzetes. E levél örökre emlékezetes marad Ma
gyarország történelmében, messze tul szárnyalván 
kora szabad és humánus szellemét, s azon gyakor
lati felfogást, melynek valósítása részben 1848-ki 

törvényhozásunknak jutot t , részben pedig még 
ezután várja teljesülését. 

E levélben azt kívánta József, miszerint fo
gadja el Magyarország a physiocratiai adórend
szert, hozza be a közteherviselést, váltsa meg némi 
kis adófelemeléssel a közbeeső sorompók vám
jövedelmét, melynek fejében azok le fognak hul
lani, Magyarország és Ausztria között egy addig 
nem ismert forgalom fejlődik k i , megszünteti 
a fiscalitási jogot, minek folytán a birtok szabad 
és biztos lesz. 

József császár ezen levelére természetesen 
nagy zaj keletkezett az országban, és az ajánlott 
rendszer visszautasittatott. 

Azonban jótékony hatása későbbre ú nem 
maradt, mert halála után a fölébredt s jogaiba 
visszahelyezett törvényhozás, különös gondjai 
közé számította anyagi érdekeink felemelését. Az 
akadályok nagy része azonban olyan volt, melye
ket a fejedelem és törvényhozás csak egyesülten 
mozdíthatott volna elő; emellett a törvény annyira 
szétágazó és szövevényes, a közigazgatás légiin nyá-
sabb pontjaival összekapcsolt vala, hogy előleges 
munkálatok nélkül gyökeres javításokat tenni nem 
lehetett. E végre az országgyűlés több izben vá
lasztmányokat küldött ki, u. m. : 179°/,, 1802 és 
1827-ben. 

E munkálatok közül az 1790-ki foglalkozik 
legtüzetesebben azon eszközökkel, melyek volnának 
Magyarország anyagi felvirágzásának emeltyűi, 
melyek akadályai. E czélra 37 törvényjavaslatot 
készített, melyeknek fele része mindazon akadá
lyok elhárítása- s szabályozásáról intézkedik, me
lyek a Magyarország és Ausztria között fenálló 
vámsorompók folytán támadtak; a második fele 
pedig azon eszközöket tárgyalja , melyek egyes 
mezőgazdasági és iparágak, mint pl. selyem- és 
lótenyésztés stb. fejlesztésére vonatkoznak. 

Az 1802-ben kiküldött választmány vélemé
nye ebben összpontosult: ugy Ausztria, mint Ma
gyarország anyagi érdekei eg3^aránt azt kívánják, 
hogy a kereskedés közöttük tökéletesen felszaba
duljon, a vám és harminczad akadályai által ne 
korlátoltassék. 

Az 1827-ik évi 8-ik törvényczikk alapján 
kiküldött országos bizottság véleménye ismét azt 
fejezte k i , hogy Magyarország a külföld irányá
ban Ausztriával egy vámterületet képezzen. 

íme, tisztelt ház, midőn e vám- és kereske
delmi szerződés a szabadabb forgalom eszméjé
hez csatlakozott, s kilátásba teszi azon uj hódit-
mányt, melyre az örökös tartományok területe 
igérkezék, nem tett egyebet, mint hogy elfo
gadta a történelem azon újjmutatását, melyet az 
kijelölt s melyet a gyakorlati élet tapasztalása 
ajánl. (Helyeslés.) 
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Végül a mi azon kérdést illeti, hogy szüksé
ges-e e törvényjavaslat elfogadása előtt egy szak
értőkből alakítandó országos enquéte összehívása ? 
erre nézve nemmel kell szavaznom. 

Mert igaz ugyan, hogy az 179% választ
mány a királyi városokból szakértőket hivott 
össze ; de az most azért nem szükséges, mert ez 
nem foglalkozik a vámok- és vámtariffákkal, va
lamint azzal sem, hogyan kell egyes iparágakat 
felemelni a hazában, mert a jelen szerződési javas
lat csak mintegy ezek politikai oldalát tárgyazza, s 
az Ausztria és Magyarország közt fenállott akadá
lyokat hárítja e l , és habáraz egvetéríő intézkedést 
állította is fel a követendő rendszabályokra nézve, 
ez nem zárja ki feletti szabad intézkedhetésün-
ket, hogy egyes iparágak emeléséről magunk is 
ne gondoskodhassunk, piaczril pedig saját keb
lét kitárja, s részesít azokban, melyek Auszt
riát kereskedelmi szerződései folytán megilletik. 

A javaslat XI. szakaszában, a só és dohány
ügy , valamint a közvetett adók , egyező és 
egyetértő eljárási elveket kívánnak ugyan életbe 
léptetni; de legyen szabad reményleni, hogy midőn 
Ausztria a politikai jogok élvezéséhez eljutott, 
egyszersmind az anyagi téren is szabadabb szel
lem által fog vezéreltetni, minek feladata nem az 
lesz, miképen kell Ausztriában és Magyaror
szágon is a monopóliumot fentartani, hanem ellen
kezőleg az, hogy miként kelljen azt Ausztriában 
is megszüntetni. Annálfogva a szerződési javas
latot átalános tárgyalási alapul elfogadom. {Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

í í y á r y P á l : Tisztelt ház! T. barátom Vára-
dy Gábor inditványát pártolom. Nem azért teszem 
ezt, mintha annak indokolásra volna szüksége, 
mert az, ki e törvényjavaslatban foglalt tárgynak 
fontosságát tekinti, az, lehetetlen, hogy meg ne 
legyen győződve arról, hogy e tárgyra nézve nem 

a legkisebb körű, hanem a legnagyobb körű tár
gyalást kell előidézni. 

Én ugy ismertem t. Trefort barátomat min
dig , mint ki státusgazdasági tanulmányokkal 
foglalkozik, és valóban sok iratára emlékszem, 
melyeket valódi gyönyörrel olvastam; és ezért 
megvallom, csodálkozom azon, hogy megindulással 
szól a felől, hogy midőn Ő" azt hitte, hogy a na
gyobb tárgyak már befejeztettek, most még lehet 
valaki, ki ezen tárgyhoz hozzá is szól. (A jobb ol
dalon egy szó: Nem aztmondotta !) Megvallom, hogy 
igen csodálkozom azon, ha ez épen oly férfi 
részéről történik, ki. ugy hiszem, nekem nem mond 
ellent abban, hogy ennél, t. i. a közgazdasági 
ügynél nagyobb tárgy, nem Magyarország és 
Ausztria, hanem a világ minden népei közt nem 
foroghat fen. 

Vannak, kik nem tanulmányozták csak kevés

sé is e tárgyat, kik azt hiszik, hogy a közgazda
sági tudomány még csak nem is tudomány. Van
nak, kik ezt írásban is fejtegetik és megtagadják 
ettől a tudomány nevét. Hanem, Imla Istennek, 
ugy látom, naponkint fogy ezeknek száma, s ne
vekszik azoké, kik elismerik, hogy épen ezen 
tudomány az, a melyben benfoglaltatik minden 
tudomány, mely az embernek hasznos, és mely 
az emberiséget rendeltetése czéljához fogja egykor 
eljuttatni. Nem rég ideje annak, hogy igen érde
kes elvi viták voltak folyamatban e részben a tu
domány terén. Nem rég ideje annak, midőn pél
dául a szabad kereskedelem eszméje kimondatott. 
Ezt annak előtte agyrémnek tartották ; most alig 
találkozik valaki, ki azt a legnagyobb igazságnak 
s alkalmazását jótéteménynek el nem ismerné. 

Az a szerencsétlensége az európai államoknak, 
hogy igen sok pénzre van szükségök, mert külön
ben azon felvilágosult államok, melyek még most 
vámot szedni kénytelenek, azt mondanák: „Nincsen 
rá szükségünk, leromboljuk sorompóinkat;" és csak 
akkor felelne meg azon nagy eszme, a szabad ke
reskedés eszméje, rendeltetésének. Fájdalom, ez 
még nincs igy; s addig míg ezen idő eljövend, arra 
kell szorítkozni, hogy egyik államnak közlekedése 
a másikkal ne gátoltassék aránytalan vámok által. 
A legnagyobb eszme e részben megtestesülve ta
láltatik a német vámszövetségben. A sok apró nem
zet állam összevissza volt vámtariffákkal és vámso
rompókkal szeldelve. Az ezt megszüntető nagy 
eszme Poroszországtól indult k i : ő volt legelső, ki 
megpendítette azt, és ki előre már akkor tudta, 
hogy ezen tisztán gazdasági eszmének egykor 
nagy politikai eredményei is lesznek: és ime ez be 
is teljesedett. 

De, t. ház, hogy a tárgyhoz közelebb menjek, 
azt kérdem, akár Trefort, akár Katitz barátomtól, 
miért nem mondották el, hogy mi módon kezdő
dött és mi módon alkottatott ezen vámszövetség? 
Mert ha ezt elmondják, akkor nem hiszem, hogy t. 
barátom Várady Gábor indítványa ellenzéssel ta
lálkozott volna. Ez eszme Németország elé ter
jesztetett Poroszország által, s mindjárt voltak 
olyanok, kik felkarolták. De ezen eszme, mint min
den eszme, még a legéletrevalóbb, a legvilágosabb 
i s , csak nehezen és csak lassankint nyithatott 
magának nagyobb tért. Még mind ez ideig van
nak oly apró államok Németországban, melyek nem 
csatlakoztak; de legnagyobb része már csatlakozott. 
De hiszi-e valaki, hogy az ugy történt, hogy mi
dőn az indítvány megtétetett Poroszország által, a 
többi államok mindjárt berohantak a szövetségbe 
behunyt szemekkel? és nem tárgyalták-e előbb és 
nem vizsgálták-e meg, vajon Poroszország politi
kája helyes-e? Valóban igy történt. Hosszú tanács-
kozmányok, hosszú enquélek — a mint a történe-
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lem mutatja — előzték meg azt azon államok ré
széről, melyek később csatlakoztak. 

Es mi lett azon enquétek következménye ? Az, 
hogy azok magára azon vámszövetség politikájára 
is jótékony befolyással voltak. Maga tudja azt leg
jobban, s hiszem, elő is fogja sorolni Kautz Gryula 
barátom, hogy azóta, mióta az megállapittatott, mi
nő változásokon ment keresztül? mennyire válto
zott meg előbb protectiós iránya ?á mennyire vál
toztak meg e szerint annak szabályai is? Azt hi
szem, senki erre nézve minket jobban fel nem 
világosithat, mint ő, és mi őt igen szívesen fogjuk 
hallani. 

De midőn azon helyzetbe jöttünk, hogy ne
künk az Ausztria által eddig követett vámpolitika 
felett nyilatkoznunk lehet, és ezt legczélszerűbben 
szakértők előleges meghallgatása után tehetjük t. 
barátom Várady Gábor határozati javaslata szerint, 
megvallom, hogy ezen határozati javaslatnak mind 
ezélszerüségéről, mind logikájáról meg levén győ
ződve, nem tehetek mást, mint ezennel kijelentenem, 
hogy egész terjedelmében elfogadom; de egyúttal 
csodálkozásomat kifejeznem a felett, hogy ez ellen 
azon ellenvetések tétettek, melyeket Kautz Gyula 
barátomtól hallottunk. 

Elleumondása azonban lényegben alig tartal
maz egyebetennél : sietni kell. (Nem áll!) Nem 
értem szó szerint; de azt mondta, hogy az időt ki-
mélni kell. Ha illetékes helyen az mondatik, hogy 
nagy veszély forog fen, ha a szövetségi javaslatot 
azonnal el nem fogadjuk s a késedelem következései 
kiszámitkatlanok; ha az mondatik, nincs idő reá, 
hogy tanácskozzunk: természetes, hogy enqueteket 
nem tarthatunk. De én a dolgot ily sürgősnek indo
kolva nem látom; abban azonban, hogy Magyar
országnak uj aerája most kezdődik a közgazdasága 
téren, egészen egy értelemben vagyok vele. 

A szövetségnek eszméje e téren sokkal magasz
tosabb, mint a politika terén: mert e téren a szövet
ség eszméje nem lehet egyéb, mint elismerése a 
solidaritásnak a nemzetek és népek érdekei közt. 
Ez azon eszme, melyből foly, hogy nincs oka 
egyik nemzetnek a másik ellen ellenségesen föl
lépni : ez azon eszme, mely azt tanúsítja, hogy nincs 
oka egyik nemzetnek a másik kárát akarni; és mely 
különösen azt fejezi ki, hogy legtévesebb eszme az, 
ha azt hiszi egyik nemzet, hogy az neki használ, 
mi a másiknak árt. 

De ha elismerem is, hogy ez azon eszme, mely
nek bennünket is vezetnie kell e tárgyban, nem ve
heti rósz néven, ha őt ugy, mint Trefort barátomat 
is arra figyelmeztetem—és tudom, helyeselni fogják 
nézetemet — hogy valamint két oly állam közt, 
mely mind agricolaris , mind ipartényezó'i te
kintetében körülbelül egy fokon áll, a vámszövet
ség megkötése könnyű, ugy ellenkezőleg megfon

tolandó két oly állam közt, melyek egyike tisztán 
nyers terményekkel,mig a másik fejlett iparral is bir. 

Nem azt értem ez alatt : tehát nem kell meg
kötni ; hanem azt következtetem, hogy annak az 
államnak, mely iparral bir, a másik államnak ada
tokat kell nyújtania, ezt fel kell világosítania és meg
mutatnia, hogy ha iparát protegálja is, csak annyira 
protegálja, hogy a másikat nem nyomja el, annak 
kárt nem tesz, s nem hibás politikát követ. Többet 
lehetne arról beszélni, akár mennyit; de ha valaki 
azt mondja, hogy az által, ha t. ház egyik vagy 
másik érdemes tagja, mint pl. Kautz Gyula vagy 
Trefort Ágoston, mond valamit, már fel vagyok 
világosítva: azt hiszem, az ily képviselő a tárgy 
fontosságát és azon nagy terjedelmet, melyet az 
nem nálunk, de az egész világon elfoglal, nem mél
tányolja eléggé. 

Többet nem akarok szólani e tárgyhoz, ha
nem egyszerűen pártolom azt, mit Várady barátom 
indítványozott, mint elmellőzhetlent. (Helyeslés bhl 
felöl) 

Bánó M i k l ó s ; Előrebocsátom, t. ház, hogy 
én a nagyon tisztelt kereskedelmi miniszter ur ál
tal a vám- és kereskedési ügyben előterjesztett tör
vényjavaslatot e parlamenti ülésszak egyik legna
gyobb vívmányának tartom. 

E nézetben megerősített engem a t. barátom 
Várady Gábor által benyújtott határozati javaslat, 
mert midőn én azt gondoltam abból kiolvasni, hogy 
ő ugyanazon törvényjavaslatot fogja megtámadni 
és elvileg ledönteni akarni, azt látom, hogy ő mind 
azon fő vívmányokat, melyekazon törvényjavaslat
ban ki vannak fejezve és ki vannak fejtve, mind ezen 
vívmányokat szintén magáévá teszi, és csak a formá
ban támadja meg a törvényjavaslatot. 0 ezen tör
vényjavaslat ellenében először bevallja, hogy nagy 

'. vívmány az a nemzet részére, hogy köztünk és a 
lajtántuli népek közt valóságos szerződés köttetett. 
nemzetközi szerződés, milyent eddig még velők kü
lön nem kötöttünk. Másodszor bevallja egyenesen 
azt is, hogy kereskedelmi, forgalmi és ipar tekinte
tében csakugyan sokat fogunk nyerni ezen tör
vényjavaslat által, csupán csak az igen kétséges és 
homályos kitételek ellen van kifogása, mely tág 
és homályos kitételeket az általa benyújtott ha
tározati javaslat által akarja talán jobb formákba 
önteni. 

Tisza Kálmán képviselőtársam aggodalom
teljes szavakat ejtett ki, midőn azt mondta, hogy 
mi ugyan nagyon sokat várunk ezen szabad ke
reskedelmi szerződéstől, pedig mi csakis megerősit-

! jük azt, mi minket elszegényit. Tökéletesen meg-
I felelt már erre Kautz Gyula képviselőtársam, 

mi röviden összevonva e két kitételben van ki
fejezve. Egyik tétel az, midőn elmondta és kimu-

I tattá nekünk nagyon világosan, hogy azon vám-
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szerződések, vám-tariffák. melyek jelenleg Auszt
riában a külföld irányában fenállanak, azok ép ugy 
vannak felállítva, melyek a nemzetgazdasági ér
dekeinkkel, t. i. a szabad kereskedéssel megegyez
nek. De másodszor azt is kimuttatta, hogy ezen 
törvényjavaslat nem tudom hányadik szakaszában j 
van számunkra föntartva azon jog, hogy ha t. i. i 
a tariffának valamely tételét károsnak tartjuk, 
mindig szabadságunkban álland a hol föl van szá
munkra tartva a lehetőség azon tariffa minden téte
leinek megváltoztatása, melyek jelenleg állnak; és 
ha ez talán reánk némileg tételeiben terhes volna is 
(Zaj), de minthogy mi az által, hogy beleszólhatunk, 
nemzetünk önállóságát, függetlenségét tényleg biz
tosítottuk s a paritás és dualismus gyakorlatának bir
tokába helyeztük magunkat, már ez magában sok- ; 
kai nagyobb nyereség, semhogy azon kérdések 
megoldását, melyek különben is a két minisz
térium között erősen meg voltak vitatva, semhogy, 
mondom, ezen kérdéseket elodázzuk. 

T. ház! Midőn néhány hónap előtt e ház 
többsége, a közvélemény által késztetve, a biroda
lom tul részével, a megtért és kijózanodott Auszt
riával (Derültség) a birodalomnak két fele közti szö
vetkezés! eszmét ajánlá, akkor voltak sokan önök 
padjain, kik azt kérdezték tőlünk: ugyan mit fo
gunk kapni kárpótlásul alkotmányos jogaink némi 
részének feláldozásaért? A felelet, miután a kö
zösügyi törvény elfogadtatott, erre csakhamar 
megtörtént: visszakaptuk önkormányzati jogun
kat, (Zaj a bal oldalon) visszanyertük parlamen-
tális felelős kormányunkat , szóval gazdái lettünk 
önmagunknak, önvagy ónunknak, (Ugy van! a jobb 
oldalon.) Midőn a közösügyi törvénynek pénzügyi 
részét tárgyalók, megint ugyanazon kérdést hal
lottuk a t. ellenfél padjairól: ugyan mit nyertünk 
e roppant terheknek elvállalása által, melyeket ta
lán különben sem fognánk megbírni ? mi kárpótlás 
várhat reánk ? Megszavaztuk a közös törvénynek a 
quótára és államadósságra vonatkozó részét, nem 
mintha nem éreztük volna azt, hogy az ránk nézve fe
lette terhes;de megszavaztuk azért,mert tudtuk,hogy 
csak ezen basison fogunk őszintén és egészen kibé
külhetni a birodalom másik felével. S a felelet ezen 
kérdésre itt van kezünkben ezen törvényjavaslat
ban, melyet mi vám- és kereskedelmi törvénynek 
nevezünk. Ez legpraegnansabb kifejezése a mi kivá-
natunknak, a mi alapos közjogainknak, t. i. kifeje
zése a dualisticus parlamentális. elvnek. (Helyeslés 
a jobb, zaj a bal oldalon.) 

Azt mondtam, t. ház, hogy ez nagy vívmá
nya a nemzetnek, mert e vám- és kereskedelmi 
szövetség által fogunk mi újra az önálló népek so
rába a külvilág előtt is beléphetni, ezen vám- és 
kereskedelmi szerződés elfogadása által fogunk 

mi Ausztriával nem csak elméletileg, de gyakorla
tilag is egy rangban állani a külkereskedésben is. 

íme, t. ház! ezért nem fukarkodott a többség 
a nemzet nagylelkűségével, nem latolgatta pén
zét egész a krajczárokig. azon kérdésen töpren
kedve, nem fukarkodott azon kérdés körül, vajon 
nem lehetne-e, teszem azt, kereskedését jóval olcsób
ban megszerezni"? nem fukarkodott a kérdés kö
rül az által, vajon nem lehet-e lobogóját, czime-
rét, vagy e közös törvények elfogadása által még 
okvetlen bekövetkezendő több vívmányokat talán 
olcsóbban visszaszerezhetni ? hanem tévé azt egész 
nyugalommal, elhatározással. (Zaj. Mozgás.) 

Kérem a t. képviselőházat, én nagyon nyu
godtan kihallgattam t. képviselőtársaimat; enged
jék meg, hogy a még hátralevő öt perczet felhasz
nálhassam. (Zaj. Derültség. Halljuk!) 

Csak azt akarom mondani, hogy mi elvállal
tak a,terhet, mert azon meggyőződésben vagyunk, 
hogy nekünk ezentulra nagyon sokat kell meg-
birni. Nekünk, tisztelt ház, van egy eredőnk, mely 
azt mondja, hogy bizzunk s higyünk nemzetünk 
jövőjében. Ezen credo volt az, tisztelt ház, mely 
minden nehéz időben erőt adott nekünk, hogy 
bár hányszor teritteténk földre, mindig megerő
södve, megifjodva álltunk lábra. (Zaj.) A Herku
lesek ezentúl is meg fognak támadtatni, talán le is 
teríttetni; de mindaddig, mig ezen credónk keb
lünkből ki nem fog irtatni, szakittatni, mindig meg
ifjodva fogunk felkelni. 

És nekünk, tisztelt ház, én most is azon hitben 
vagyok, e hivatásban vetett hit fogadni erőt, az el
vállalt pénzterheket is elviselnünk. (Zaj. Hattjiok!) 
Engem most is azon hit buzdít: mert ha erőnk leg
nagyobb megfeszítésével bizonyíthatnék be, hogy 
képesek vagyunk nem csak magunkat, de a birodal
mat is megmenteni, ugy hiszem, bebizonyítottuk 
azt is, hogy a birodalomnak csakugyan itt, a nem
zet keblében van magva, s a birodalomnak gyú-
pontját és súlyát itt kell keresni s itt fogják meg
találni. (Éljenzés, zaj. Halljuk!) 

S épen azért, t. ház, nem értettem eddig sem 
az ellenfélnek azon eljárását vagy taktikáját, mi
dőn csak is szellemi téren akar a lajtántúli test
vérek segélyezéséhez járulni. Igen is, annyiban 
szellemi téren, mert magát az anyagi gyámolitást 
el akarják odázni, s csak is egy határozatuk által 
akarják gyámolitásukat kimondani, t. i. arra nézve, 
hogy alkotmányunkat, a mely különben . . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Már 4 óra! Hagyjuk holnapra!) 
Csak azt mondom, uraim, hogy én abban a meg
győződésben vagyok . . . (Felkiáltások: Elhiszsiük ! 
Hagyja holnapra ! Nagy zaj) Befejezem beszédemet. 
(Helyeslés.) Én abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy minél mélyebben hatolunk zsebeinkbe, an
nál mélyebben hatunk a lajtántúli testvérek szi-
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vébe, s nekünk csak is ott lehet keresnünk szövet
ségeseket, különben szövetségünknek nincs prak
tikus értelme. 

Tisztelt ház ! (Holnap! holnap! 4 óra ! Letelt 
az 5 perez! Hattjzik! halljuk!) I ly eljárással. . . 
{Szónok szava a nagy zajban nem érthető.) Látom, 
hogy kifáradt a t. ház türelme. Azzal végzem be
szédemet : ne bánkódjunk soha azon, hogy sok ter
het vállaltunk, mert azon teher nem csak önfentar-
tásunk, de öndicsó'ségünk adója. 

E l n ö k : Mindkét részről többen levén szó
lásra följegyezve, a törvényjavaslatnak átalánosság-
ban elfogadására vonatkozólag holnap délelőtt 10 
órakor folytattatni fog a tanácskozás. Egyszersmind 
óhajtanám a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy 
ha netalán ideje korán végét érné az átalános vi
tatkozás, méltóztassék a szavazást is elrendelni, 
hogy az a holnapi ülésben megtörténhessék. 

Az ülés véqzödik d. u. 4 óra után. 

1867. deczember 17-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Széchenyi Imre gr. lemondása ; Arad megye kérvénye vasTiti ügyben ; Rraszna megyéé a köz
vetett adók és vasut dolgában ; a nagy-kikindai kerületé kir. táblai székhely iránt; a szolnokkerületi tanitóké a nevelés ügyében ; 
Nyarad községé úrbéri ügyben; Szobi Istváné s Dávid Péteré 1848—9-beli káruk megtériteseert. Manojlovics Emil interpellálja a 
kormányt a vám- és kereskedelmi szövetségről szóló törvényjavaslatban emiitett tengeri magánjog iránt, mire a kormány a torvényja
vaslat részletes tárgyalása alkalmával igér fölvilágosítást. E törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly s bevégződik. 

A korwány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 i/i órakor. 

E l n ö k I Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengerylmre és Eadics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a deczember 
16-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

KautZ G y u l a : A jegyzőkönyvhöz akarok 
szólani, t. ház! Csak azon alázatos megjegyzésem 
van, hogy igen óhajtandónak látszik előttem, hogy 
ezen kifejezés helyett : „kereskedelmi miniszté
rium," valahára elfogadnók azt a nevezetet, a 
mely tulajdonképen a minisztérium hatáskörének 
valóban megfelel, t. i. „közgazdasági miniszté
rium." 

Csanády Sándor : A törvény szavait meg 
kell tartani. Az 1848-iki törvények pedig keres
kedelmi minisztériumnak nevezik. (Helyeslés. Ma
radjon !) 

E l n ö k : Széchenyi Imre gr. Sopronmegye 
nagy-martoni kerületének országos képviselője 

KÍPV. H. NAPLÓ. 1865 / , . VI. 

ezen állásáról családi körülményei miatt lemon
dott. Nevezett megye középponti bizottsága uj 
képviselőválasztás eszközlésére fog felhívatni. 

Aradmegye közönsége az alföld-fiumei vasút
vonal kiépítését Fiume városa előterjesztése sze
rint eszközöltetni kéri. 

Krasznamegye közönsége az absolut kormány 
által behozott gyűlöletes közvetett adónemeket 
szabályoztatni, a dohányegyedáruságot pedig és 
a pénzügyőri közegeket végkép megszüntetni kéri. 

Ugyancsak Krasznamegye közönsége a deb-
reczen-szigeti vasútnak mielőbbi kiépittetését esz
közöltetni és mindenesetre a szerencs-szigeti vasut 
feletti elsőbbségét megállapittatni kéri. 

A nagy-kikindai kerület, a királyi táblának 
kerületenkinti beosztása esetére, egyik kerület 
székhelyéül Temesvár városát kéri kitüzetni. 

A szolnok-kerületi összes elemi tanitók a ne
velésügy s vele a tanitók sorsának felkarolásáért 
esdenék. 

Ung-Nyarád községe összes lakosai s kuriá-
listái az 1828. évi házi rendezés alkalmával kia
dott s máig is kezöknél levő, s mind ez ideig nem 
tagositott földeket és réteket váltságdíj mellett 
kezökön hagyatni, s a '/. alatti Ítéletet megma-
gyaráztatni kérik. 

24 
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Ifjabb Szobi István és Dávid Péter, kis-sze-
csei lakosok Barsmegyében, az 1848—49. hadjárat 
alkalmával elveszett szekerökben s marháikban 
szenvedett 244 frt 40 krra becsült káruk megté
rítéséért esedeznek. 

Mindezen kérvények akérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Manojlovics képviselő' ur interpelíatiót kivan 
tenni. 

Manoj lov ics E m i l : Tisztelt ház! A napi
renden lévő törvényjavaslat Vl-ik czikkének 7-ik 
kikezdése igy hangzik : „Mindkét államterület 
tengerpartjain ós mindkét fél kereskedelmi tenge
részeiénél egyforma tengeri magánjog fog alkal
maztatni," Bátorkodom ennélfogva a tisztelt ke
reskedelmi miniszter úrtól felvilágosítást kérni az 
iránt, hogy egy fenálló, és ha igen, mely, vagy 
nj, ezentúl készítendő tengeri magánjogot méltóz-
tatik-e érteni ? (Fölkiáltások : Ez a részletes vitatko
zásra tartozik!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Méltóztassék ezt a részletes tárgyaláshoz áttenni, 
és akár ezen formában, a melyben most tetszett 
hozzám intézni, akár más formában, lesz szeren
csém reá válaszolni. (Helyeslés.) 

ManOJloviCS E m i l : Nem akartam a tár
gyalás fonalát megszakitni; azért bátorkodtam e 
kérdést most intézni. 

Elnök : A tegnap megkezdett tárgyalások 
folytatása van napirenden. A szó Ghyczy Kálmán 
képviselő urat illegi. 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Elismerem, 
hogy a tárgyalás alatt levő vámszövetségnek van
nak nevezetes előnyei. Ezek közé sorozom azt, a 
mit t. kereskedelmi miniszter ur tegnap megemlí
tett, hogy annak körébe az ipar és tágabb érte
lemben vett kereskedelmi törvényhozás nem vo
natott be, és ha, megvallom, ettől annak idejében 
némileg tartottam, hogy ez nem történt, azért ré
szemről a t. miniszter nrnak köszönetemet nyilvá
nítani, kötelességemnek tartom. 

Egyébiránt a tárgyalás alatt levő vámszövet
ség azon tárgyakra nézve, a melyekre vonatkozik, 
Magyarország önállóságát csak név szerint tartja 
fön, a gyakorlatban szerződésileg megszünteti. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Mi ugyanis esen kereske
delmi és vámszövetségnek főjelleme és lényege? 
Az, hogy a közgazdaságnak abban emiitett főté-
nyezőire nézve mindazon törvények és szabály
rendeletek, melyek eddig léteztek, jövőre is teljes 
érvényben fentartassanak, s csak a magyar or
szággyűlésnek és a birodalmi tanácsnak megegye
zésével változtathassanak meg. 

Ez nézetem szerint gyakorlatban annyit je
lent, hogy azon törvények és szabály-rendeletek, 
melyek ezelőtt a bécsi kormány közvetlen köze

gei által foganatosíttattak, ezentúl a magyar ke
reskedelmi minisztérium által lesznek foganatosi-
tandók. 

Es miután ezen rendeletek azok által készít
tettek, a kik iparunk és kereskedelmünk fejlődése 
iránt rokonszenvvel, figyelemmel nem viseltettek; 
és miután ezen rendeleteknek jövőben megváltoz
tatására is azoknak hozzájárulása lesz szükséges, 
a kiknek érdekei velünk e tekintetben nem mindig 
találkoznak: szabad legyen nekem legalább is 
kétkedni azon, hogy vajon a t. miniszternek mód
jában és tehetségében lesz-e mindig, nem mondom, 
mindenkor, sikeresen előmozditani kereskedelmünk 
és iparunk érdekeit, hanem csak sikeresen eltávo-
litni mindig azon hátrányokat, melyek a jelenleg 
létező rendszerből iparunkra és kereskedelm ünkre 
haramiának. 

Tudom, hogy a végrehajtás a törvény szi
gorát sokban enyhítheti, s e részben nem késem 
bevallani azon meggyőződésemet, hogy a létező 
rendszabályoknak végrehajtása e tekintetben a t. 
miniszter úr kezeiben jó kezekbe van letéve; de a 
legjobb akarat és a legkíméletesebb végrehajtás 
sem szüntetheti meg a rendszernek magának hát
rányait, és azért tartok attól, hogy nem egyszer 
fog a miniszter úr azon állapotba jutni, hogy a leg
jobb akarat mellett is kényszerítve lesz oly rendele
teket kiadni vagy érvényben fentartani, a melyek 
iparunk- és kereskedésünknek nem lesznek elő
nyére . 

Hogy ez igy van, erre nézve hivatkozhatnám 
a törvényjavaslatnak csaknem mindegyik czik-
kére; de elég legyen hivatkoznom azokra, a me
lyek a vámokra, a vasutakra, a közvetett adókra, 
só- és dohányjövedékre vonatkoznak. 

Ezen ezikkek nem csupán elveket mondanak 
ki, mint azt tegnap t. barátom Trefort Ágoston 
monda, hanem positiv részletes kezelési és igazga
tási szabályrendeleteket tartalmaznak. 

Ezen ezikkek nem csak azt rendelik, hogy, a 
mint egy közös vámterületben elkerülhetlen is, a 
szövetség tárgyai egyetértőleg intéztessenek el; 
hanem azt rendelik, hogy a szövetségnek tárgyai 
mind a két államterületen egyenlő elvek, egyenlő 
szabályrendeletek szerint intéztessenek el: igazab
ban azt rendelik, hogy a létező szabályrendeletek 
szerint intéztessenek el. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tudom én, hogy a szövetségnek természeté
ben fekszik, hogy mindegyik szövetséges lemond
jon önállásának bizonyos részéről és azt áldozatul 
hozza a szövetség érdekeinek ; és e tekintetben 
elismerem azt, hogy azon tárgyak fölött, a me
lyekre a vámszövetség vonatkozik, a két államte
rület között egyetértő intézkedések szükségesek; 
de nézetem szerint az nem foly a vámszövetség 
természetéből és eszméjéből, hogy az egyik szövet-
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séges által és talán saj át érdekében alkotott törvé
nyek és rendeletek a másik szövetséges által elő
leges vizsgálat nélkül átalában elfogadtassanak. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A német vámszövetségben, a mely ezelőtt lé
tezett, még a kül vámok szedésére és kezelésére 
nézve is meg vol t engedve az illető államok közt 
bizonyos különböző intézkedés; de én erre nem 
hivatkozom. Én elismerem, hogy egy közös vám
területben a külvámok szedése és kezelése iránt lé
tező intézkedések egymástól fokban nem külön
bözhetnek; de az egyenlősége ezen rendszabályok
nak nem egyenlíti ki a rendszer hiányait : és erre 
nézve engedje meg t. barátom Kautz Gyula úr 
megjegyeznem, hogy külkereskedésünk rendszere 
mind a mellett, hogy abban néhány év óta a 
szabad kereskedés felé történtek, mint ő maga is 
megjegyezte, előlépések, mind a mellett mégis kül
kereskedésünk rendszere távol van azon igények 
kielégítésétől, melyet e tekintetben Magyarország-
érdekei követelnek. 

Mit mondjak a vasutakról ? Ezekre nézve a 
törvényjavaslatnak 8-ik czikke, mely azt rendeli, 
hogy minden létező és létesítendő vasutak ugyan
azon elvek és ugyanazon üzleti szabályok szerint 
kezeltessenek, nézetem szerint ellenkezik az 1867. 
évi 12. t. czikkel: mert ezen törvényczikknek 
65-dik szakasza azt rendeli, hogy határoztassanak 
meg azon vasutvonalak, melyekre nézve a két fél
nek érdekében közös intézkedések szükségesek; nem 
mondja tehát ezen törvényczikk, hogy min Jen 
vasútvonalra nézve közös intézkedés szükséges, 
csak azon egynehányra nézve, melyek ki fognak je
löltetni; és még ezen vasutakra nézve is, amelyek 
iránt közös intézkedések szükségesek, nem azt 
mondja a törvény, hogy ezen intézkedés minden
ben közös legyen, hanem azt rendeli, hogy hatá-
roztassék meg, hogy ezen közösség mennyire ter
jedjen. Egyébiránt pedig ez általam idézett 65-ik 
szakasz határozottan azt is kimoudja, hogy min
den egyéb vasutvonalakra nézve az intézkedés 
kizárólag a magyar minisztériumot és országgyű
lést illesse; a törvényjavaslat 8-dik ezikke szerint 
pedig alig lesz oly vasútvonal, a melyre nézve az 
intézkedés egyedül és kizárólag a magyar minisz
tériumot és törvényhozást illetné. 

Legfontosabb előttem a 11-dik czikk, a mely 
a só- és dohányjövedékről és némely közvetett 
adókról szól. (Halljuk!) 

Ezen közvetett adók az államjövedelmeknek 
bő, és müveit államokban dúsan jövedelmező for
rásai; ezen közvetett adók képezik egyik alapját 
minden ország adórendszerének, és a termeléssel, 
az iparnak, kereskedésnek, földmivelésnek fejlődé
sével szoros kapcsolatban állanak; és egy ország 
sem mondathatik adórendszerére nézve önállónak, 

ha az adók ezen nemei fölött önállóan nem rendel
kezhetik. 

A német vámszövetségben, melyet már előbb 
emiitettem, az illető államok az adók ezen nemei 
fölött is, állami intézkedésüknek teljes szabadságát, 
következőleg adórendszeröknek önállását, fen tud
ták magoknak tartani az által, miszerint elrendel
ték, hogy az egymással szomszédos államok, ezen 
adónemek mennyiségére és kezelésére nézve, igye
kezzenek egymással egyességre lépni, ha pedig 
ezen egyesség nem sikerülne, azon esetben az ily 
adóval megrovott czikkeknek az egyik állam te
rületéből a másikba leendő átvitelénél azon adó, 
rnelylyel ezen czikkek azon másik államban van
nak megróva, fizettessék meg azon állam számára, 
a melynek területébe azok bevitetnek. 

Ezen intézkedés egyátalában nem közbenső 
vámvonal; egynéhány igen kevés czikkre terjed 
ki, és csupán csak az adó kiegyenlítésére szorítko
zik ; semmi más tekintetben nem gátolja a keres
kedés szabad mozgalmát, a mint ezt a tapasztalás 
is bebizonyította: mert ily intézkedésnek fönállása 
mellett a német vámszövetséghez tartozó államok 
példátlanul rövid idő alatt iparra és kereskedésre 
nézve a tökélynek magas fokára emelkedtek. Az 
ily intézkedés nem csorbítja meg az állam jövedel
meit : mert ha kiveszem a dohányt, melyre nézve 
külön intézkedések szükségeltetnek, egyébiránt oly 
czikkekre szorítkozik, melyek nagyobb mennyi
ségben alattomosan nem szállíthatók, s melyeknek 
rendes szállitására nézve, ugy mint az a német 
vámszövetségben is történt, bizonyos utvonalak 
jelöltethetnek ki. Különben is ezen czikkek adó
val lesznek mindig terhelve itt is, amott i s : s igy 
a csempészetnek csak az adókülönbözetben lehetne 
némi nyeresége; de ez sokkal esekélyebb, mint hogy 
főleg kisebb mennyiségekben ellensúlyozhatná a 
csempészetnek veszélyeit. 

Ezt csak azért említem meg, mert annak ide
jében, midőn a közösügyi törvény tárgyaltatott, 
ily intézkedést óhajtottunk volna mi Magyarország 
és ő felsége többi országai közt létesíttetni; miután 
azonban ez nem sikerült, most az úgynevezett ál-
lammonopoliumok és közvetett adók iránti intéz
kedés felette nehéz, mert nem tagadható, hogy 
a közös vámterületben ezekre nézve az egyenlő 
intézkedést elkerülni igen nehéz. Más oldalról 
mind az által az egyenlőség sokszor csakis névle
ges, mert a helyi körülmények miatt igen sokszor 
megtörténik, hogy ugyanazon intézkedés, mely az 
egyik félre nézve hasznos, a másikra nézve fölötte 
ártalmas. 

Mind azon fontos érdekek, a melyeket itt em
lítettem, mind azok, melyek az előttünk fekvő vám
szövetségben érintetnek, megkívánják, hogy mi
dőn azoknak jövendő rendezésére nézve határo-

24* 
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zunk, ezt a legnagyobb óvatossággal tegyük. Nem 
elég arra törekednünk, hogy törvényeink, rend
szabályaink legyenek, hanem vizsgálnunk kell 
azoknak minőségét is, és pedig annyival inkább, 
mert hozandó határozatainknak megváltoztatása 5 
vagy 10 évig nem fog a mi akaratunktól függeni, 
hanem függeni fog másoknak hozzájárulásától is, 
— e hozzájárulás pedig akkor lesz ránk nézve leg
inkább kétséges, midőn a változás saját érdekünk
ben leginkább kívánatos, 

T. ház! Magyarország vagyis inkább Magyar
országnak országgyűlése sokszor hozott törvénye
ket, de tudtomra nem hozott még törvényt olyant 
soha, melynek tartalmára nézve tökéletesen érte
sülve ne lett volna. Ha most ezen törvényjavaslat 
egyszerű elfogadásával az országgyűlés szentesíti 
és törvényesiti mindazon rendeleteket, a melyekre 
ezen vám- és kereskedelmi szövetség vonatkozik, 
akkor talán egynehány tuczat törvényt fogunk 
szentesíteni és megállapítani, a melyeknek tartal
mát, legyünk őszinték, kellőleg legalább nem is
merjük, s nem is ismerhetjük. A magyar ország
gyűlés hozott törvényeket, de mindig olyanokat, 
a melyeket maga ismét, ha hibájokat tapasztalta, 
megváltoztathatott. Most oly törvények megállapí
tásáról van szó, a melyeknek megváltoztatásához 
5 vagy 10 évig legalább mások hozzájárulása lesz 
szükséges. I ly 5 vagy 10 évi időszak pedig elég 
arra, hogy hibás rendelkezések által a legvirág
zóbb ipar is hosszú időre vagy talán örökre tönkre 
tétessék. 

Azon nézetben vagyok tehát, hogy minden 
módon igyekeznünk kell, miszerint törvényhozási 
működésünk a legezélszerübb legyen. 

Nem tagadhatjuk, t. ház, hogy épen azon tár
gyakra nézve, a melyekre a vámszövetség vonatko
zik, e ház a kellő szakavatottsággal legkevésbbé bir, 
mert azon csupán theoretikus ismereteket, melyek
kel némelyek közölünk kisebb-nagyobb mértékben 
birhatnak, s melyekkel bir különösen tagtársunk 
Kautz Gyula úr is, én mége tárgyra Jnézve valódi 
szakavatottságnak nem tartok ;"s azért elkerülhetíen, 
hogy meghallgassuk azok véleményét is, kik saját 
tapasztalataik' után szerzett gyakorlati ismereteik 
folytán leginkább képesek kijelölni a hiányokat, 
melyek az e részben fenálló rendeletekben létez
nek és jövőre elkerülendők lesznek. 

Ha ez némi időt kivan, az időmulasztást ne
vetem szerint a rendelkezés czélszerüsége eléggé 
kifogja pótolni. Ha ez utat követjük, nem fogunk, 
miként ezt t. barátom Trefort Ágoston mondta, 
erkölcsi szegénységünkről adni bizonyítványt, 
mert csak azon utat fogjuk követni, melyet más, 
•előbbre haladott törvényhozások hasonló esetek
ben szintén követnek. Sőt ellenkezőleg, ha nem 
ezen utat követjük, ha rögtön akarunk intézkedni 

oly tárgyakról, melyeknek tökéletes és kellő isme
retével nem bírunk: akkor azon vádnak teszszükki 
magunkat, hogy túlbecsüljük ismereteink körét, 
és ezt a haza és polgártársaink keserülendik meg. 

Ezeknél fogva én Várady Gábor barátom in
dítványát pártolom. {Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Z s a r n a y l m r e : T. ház! A mint észreveszem, 
a háznak többsége kívánja az átalános tárgyalás
nak azonnali befejezését. Ebbe én sszivesen be
nyugszom, annál inkább, mert maga Grhyczy Kál
mán képviselőtársam is, mint máskor tartott, ugy 
mai beszédében is jelét adta annak, mennyire óhajtja 
ő, hogy az országgyűlésnek minden tette, minden 
törvénye, melyet hoz, a hazára és annak lakóira 
boldogító legyen. (Halljuk! Halljuk!) Igen, de ezen 
jelen beszéde által engem csak arról győzött meg, 
a mi ennek előtte is véleményem volt: hogy bár 
mennyit fogunk mi itten vitatkozni átalánosságban 
ezen vám-és kereskedelmi szerződésre nézve készült 
törvényjavaslat felett, mind ezen vitákban nagy 
részt csak azokat adjuk elő és tárgyaljuk, a mik 
ugyanezen törvény részletes tárgyalásánál , an
nak egyik vagy másik szakában ismét elő fog
nak fordulni; és épen erről győztek meg azon kép
viselőtársaim is, kik tegnapi nyilatkozataikban az 
elleninditványt pártolták, miszerint egy szakértők
ből kinevezendő bizottság kinevezését óhajtván, 
annak jelentésétől vélik felfüggesztendőnek e tör
vény hozatalát. 

Ennek én szükségét nem látom, annál in
kább, mert p,gj képviselő társam, ki nem szokta 
egy vagy más párt véleménye, hanem csak saját 
meggyőződése után mondani ki véleményét, azt 
állította, hogy azon bizottság internationalis kérdé
seket [ugy sem fog eldönteni, mert a nemzetközi 
kérdések eldöntése nem a praktikus szakértők, ha
nem az országgyűlés teendői közé tartozik. 

A mint Ghyczy Kálmán t. képviselőtársam 
mondotta, hogy a törvénynek, ha vannak hiányai, 
azokat egy ügyes és hű végrehajtó ki fogja pótolni, 
én ezt magam is elismerem; és tudom, hogy vala
mint minden rendszer, ugy bár mely törvény, ha 
legtökéletesebb is,hűtlen kezelés által has zontalanná 
válhatik. Igen de bátor vagyok kérdeni, hogy te
kintve minden törvényeinket, melyeket a magyar 
törvényhozás valaha a kereskedelmi ügyekre nézve 
alkotott, van-e azok között csak egyetlen egy is, 
mely a magyar kereskedelem biztosítására s felvi
rágzására nézve nem hogy nagyobb, de csak oly 
befolyással is lehetett, mint a milyennel van e 
most tárgyalás alatt levő törvény ? 

Vajon minden törvényeinkben a kereske
dést illetőleg nem pusztán egyes kereskede Imi czik-
kekre engedtetett-e meg kisebb vagy nagyobb 
szabadság'? Annyira, hogy e tekintetben nemhogy 
tettleg, de még jogilag sem biztosítottak azon sza-
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badságot, melyet egy nemzetnek birnia kell, hogy 
ne csak bel-, hanem kül-kereskedése is virágzó le
hessen. 

Feltéve, hogy e jelen törvény, ugy a mint 
szerkesztve van, végre fog hajtatni, azonnal átfog
juk látni a különbséget, mely anyagi, só't szellemi 
tekintetben is a kereskedés által előidéztetett eddig, 
és fog lenni ezentúl. 

Kereskedelmünket Ausztriával illetőleg meg 
sem említem; azt kiki ismeri, jól emlékezik a volt 
gyakorlatra, mely egy rendszeresített intézkedés 
volt hazánk elszegényitésére. 

E törvény által látom én azt, hogy a régi vi
szony nagy mérvben meg fog változni. E törvény 
-adja vissza a nemzetnek a lelketj mely lélek ez előtt 
törvény szerint megvolt ugyan; de a haza bol-
dogitására, se az ipar, se a kereskedelem terén 
soha sem működhetett. 

Habár, a mint ezt képviselőtársam Gkyczy 
Kálmán mondotta, e törvényben a vasutakra és 
némely adónemekre nézve a törvényhozás egyet 
értő működése köttetik is ki, ez által az ország in
tézkedése meg nem szüntetik; szabad befolyást 
gyakorol. 

Szerintem e törvény által van valósulva azon 
-óhajtás, melyet a magyar országgyűlés már több 
-századok óta folytonosan nyilvánított: hogy ipa
ros kereskedését szabadon fejleszthesse ki. 

E törvény mutatja elő valóságos képét az örö
kös tartományokkal kötött kiegyezésnek. 

Ezelőtt hogy állottunk? Magyarországnak 
és országgyűlésének megvolt ugyan teste, de lelke 
nem volt, vagy legalább nem működhetett a haza 
javára : mert, ha volt is a magyar országgyűlésnek 
kezdeményezési joga , minden intézkedés Bécs
ben határoztatott e l ; csak a történt, a mit ott akar
tak. 

Most, a mint az örökös tartományoknak egy 
i ü l ö n testben külön lelkök van, ugy Magyar
országnak is külön testében saját külön álló lelke 
van, mely az országgyűlésen hazánk sorsa felett 
intézkedik. Vannak ugyan több tárgyak kijelölve, 
melyek felett mind a két országgyűlés együtt tar
tozik intézkedni: igen, de e közös intézkedést 
mind a két fél saját érdeke egyformán teszi szük
ségessé, s ez által szabadságunk nincs megszün
tetve. 

Ez okoknál fogva én óhajtom, hogy a hazára, 
s annak lakóira minden esetben szükséges és jó
tékony törvény mielőbb életbe lépjen: azért a 
törvényjavaslatot átalánosságban pártolom. (He
lyeslés jobb felöl) 

Mano j lov iCS Emil*. T. ház! A napi renden 
lévő törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául 
-el nem fogadom: el nem fogadom pedig azért, mivel 
különben a ház azon helyzetbe jönne, hogy vagy 

oly törvényjavaslatokat előleg szentesítene, melyek
ről tudomással nem bir ; (Nem áll!) vagy pedig a 
lefolyt 18 év alatt, hazánkra nehezedett azon ren
deleteket további 10 évre szentesítené, melyek az 
országnak azon anyagi sinlődését okozták, melyben 
jelenleg van. 

De szükségesnek találom azon kivül is, hogy 
a törvényjavaslat 11-dik szakaszának 7-dik alineá-
jában emiitett törvényjavaslatokkal közelebbről 
megismerkedjünk, mert a bécsi financzminiszter ur 
nem látszik épen osztozui azon nézetben, mintha a 
szóban forgó törvényjavaslat által Magyarország 
független állása megerősíttetnék, sőt ugy látszik, 
ezen törvényjavaslat, ezen vámszövetségi javaslat 
oda czéloz, hogy az úgynevezett „Reichseinheit" 
fentartassék. (Halljuk !) Én részemről, ha a t. ház 
megengedi, a bécsi financzminiszter exposejából 
csak két sort fogok felolvasni annak bebizonyítá
sára, mit emiitettem. Ugyanis a bécsi financzmi
niszter ur a szombati ülésben következőket mon
dott: „ Der Standpunkt derRegierung indieser Fra-
ge ist klar gégében, und besteht darin. wenigstens 
in den wichtigsten materiellen Beziehungen, die Ein-
heit des Reiches zu sichern." Ezen szavak félre nem 
magyarázhatók, és bizonyítják, hogy ellenkezőleg 
fogják fel a dolgot Bécsben, mint nálunk. 

Azért ismétlem, hogy a törvényjavaslatot a 
részletes tárgyalás alapjául el nem fogadom. (He
lyeslés a baloldalon.) 

Szakái L a j o s : Elfogadjuk-e a központi bi
zottsági javaslat fonalán a kereskedelmi és vám
szövetségi törvényjavaslatot, vagy enquete-bizott-
ságot hívjunk előbb össze ? ez a kérdés ; e kettő közt 
kell választanunk. Röviden, a legnagyobb átalá
nosságban fogok szólani mindkettőhöz. (Halljuk!) 

En ugy vagyok meggyőződve, hogy anyagi 
nyomoraink egyik fő kútforrása mindig az volt ele-
jétől fogva, hogy külpolitikánk s külkereskedelmünk 
egyátalában nem létezett; örülnöm kell tehát ezen 
alkalmon, midőn az illető szak-miniszter és az összes 
minisztérium elénk egy vám- és kereskedelmi 
szövetségi szerződést nyújtott. Örvendetes jelenség 
is ez valóban, melyet nem jelezni nem lehet. Elis
meri ezt az ellenzék is igen szívesen velünk együtt . 
Most vizsgáljuk meg, milyen ezen szerződés. Ata-
lában azt mondani valamiről, hogy jó, az igen ne
héz, mert a jó igen relatív , először az egyéni felfo
gás , 2-or a helyzet és körülményekhez képest. 
Ha valakinek semmije sem volt és jut valamihez, 
ez, természetes, erre nézve már az j ó ; ha addig is 
volt valami jó birtokában, de többhöz juthat, már 
ez jobb neki; ha pedig valaki azt, a mit szive 
óhajt, kivan, mind teljesen megnyeri, ez már reá 
nézve a legjobb. í g y akarom én bírálni e szerző
dést először is : mert, uraim, e részben mi szegények 
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voltunk, nekünk semmink se volt; ha tehát most 
positiv valamihez jutunk, hozzájutunk egy oly 
alaphoz, melyen tovább küzdve, fejlődhetünk, ha- ; 
lad hatunk e téren, ssezt helyzetünkben már jónak j 
kell elismerni. Hogy pedig mi viszonyainkból egy- j 
szerre rögtön, egy varázsütésre , kibontakozni j 
nem tudunk, hogy egyszerre mindent el nem ér- : 
hetünk : ebből nem akarom azt következtetni, hogy 
a mit markunkba adnak, azt meg ne ragadjuk, ''• 
azt el ne fogadjuk. Ez értelemben, mondom, én a ke- ; 
reskedelmi és vámszövetségi szerződést reánk nézve ; 
relatíve jónak tartom. Ezen állításomat mégbőveb- ! 
ben is fogom indokolni. Ugyanis ez a szerződés 
először a törvénynek megfelelő, törvényes for
mák k özött köttetett; 2-or alkotmányosan kötte
tett; 3-or a szabadság jellegét viseli magán, a 
mennyiben egyenes és biztos lépésekkel halad a 
szabad kereskedés felé, melyre mindnyájan egy 
értelemben törekszünk; 4-szer tekintettel van ezen 
szerződés a múltra, tekintettel a jelenre, és gon
doskodással a jövőre, melytől mi várjuk a legjob
bat és legszebbet. I ly értelemben, mondom, én jó
nak és helyesnek tartom e szerződést, és örülök 
neki, hogy módunk van felette tanácskozni, és 
meg is érdemli, hogy felette komolyan tanácskoz
zunk. 

Nem akarok részletekbe bocsátkozni, hanem 
még 'is szabad legyen egy észrevételt figyelmez
tetve'tennem, t. i. azt, hogy átalában nem lehet 
mondani, mikép olyan igen nagyon gyengén ál
lanánk eme szerződés kötésénél : mert ha vesz-
szük azt, hogy még alig kötötte meg az illető két 
minisztérium eme szerződést, alig tárgyaltuk e 
házban, már is a túlsó oldalon levő szerződő fél 
a szerződés tartamát, mint épen tegnap értesülénk, 
nem 10, de csak 5, illetőleg hat és fél évre kíván
ja reducálni. 

Továbbá 5-ször e szerződés a paritás alapján 
szabadon, függetlenül, a kölcsönös érdekek számí
tásba vételével köttetett,s ez az oka, hogy nem lehetett 
se magunknak nagyon kedvezni, se azoknak nagy 
kárt tenni. Az ily két oldalú szerződések megkötésé
nél mindegyik fél óvakodó, mindegyik fél igyekszik 
a maga részére a lehető legnagyobb hasznot, előnyt 
meriteni. Nem csekély érdeme az ezen szerződés
nek, hogy az a paritás alapján áll, mely paritást 
annyiszor gúnyolt Böszörményi, Madarász képvi
selőtársam. Ismétlem, nem oly gyenge, nem oly 
csekély alap e dolognál a paritás. A paritás itt 
jogegyenlőséget jelent, a paritás itt annyi mint a 
jogosság, méltányosság és becsületesség. A pari
tás, uraim, itt szabadság i s : mert a hol a paritás a 
szerződő felek közt megszűnnék, ott kezdődnék a 
zsarnokság egyfelől, az engedelmesség másfelől; 
a hol megszűnnék a paritás, ott kezdődnék egy
felől a szabadosság, másfelől az elnyomás; egy

felől a zsarnokság, másfelől a szolgaság. (Elénk he
lyeslés.') De ez, uraim, közöttünk nem történt meg ; 
méltányoltattak kölcsönösen az érdekek, és a pari
tás a két szerződő fél között Jeljes épségében fen-
tartatott, keresztülvitetett. (Élénk helyeslés.) 

Fölemlittetett itt, hogy némely régi szerződések 
meghagyattak. (Halljiűc!) Uraim, ott, hol százados 
együttélés, társadalmi, kereskedelmi és politikai 
viszonyok összeszőtték, fonták a dolgok, érdekek 
szálait, ezeket az életszálakat ahalábosztó párkák 
ollójával egyszerre ketté vágni nem lehet; de ha 
lehetne, sem volna tanácsos. Mindenben a vilá
gon kell hogy átmenet legyen : itt is kell lenni oly 
átmenetnek, mely előkészítse az eszméket, mely 
átidomítsa, még pedig kíméletesen idomítsa át a lé
tező körülményeket: különben rázkódtatás nélkül 
meg nem történhetik a nagy változás; (Helyeslés) 
különben szellemi és anyagi károk fognának fel
merülni, melyeknek kikerülhetése a törvényhozás 
bölcseségétől méltán váratik. 

Átmegyek már most a másik kérdésre. Kell-e 
enquéte ? Én azt mondom: nem kell. Ha végig 
nézek a képviselőház névsorán, ha végig nézek 
a miniszteri padokon, ugy a miniszteri bureauk-
ban levők névsorán, ha a magyar törvényhozás 
másik kiegészítő részét, a felsőházat nem mellőzöm 
figyelmemmel: akkor nem kell kétségbe esnem, 
hogy törvényhozásunk nemzetgazdasági ügyek
hez ne tudna alaposan és tüzetesen hozzá szó
lani , ne tudna épen azok alapelveihez átalá-
nosságban szólani. Mert hiszen csak is az áta-
lánosságok tartoznak most a dolgok ezen kere
tébe ; a részletek, melyek aztán sok oldalú és 
tüzetes szakképzettséget kivannak, s nem annyira 
ide, mint inkább a végrehajtás köréhez tartoz
nak. És ezt a törvény is megkülönböztette : nem 
azt mondotta, hogy az országgyűlés maga kösse 
a szerződést; hanem azt mondta, hogy a miniszté
rium kösse meg, és ha megkötötte, tegyen jelentést 
a felelősség el vénél fogva a törvényhozásnak. Nem 
feledkezett meg a törvény arról sem, hogy ha vál
tozások fognának időközben szükségesek lenni, 
azok mily utón módon hozzassanak létre. Ott van. 
ugyanis a XXI . czikkben, hogy akár mikor kell, 
lehet a kereskedelmi értekezletet összehívni, még 
pedig enquéte-alakban ; és igy lehet és kell a szak
értőket is kihallgatni, de a maga helyén, uraim. De 
mindez a részletekhez, mindez a végrehajtás köré
be tartozik. 

De tovább megyek, s kérdem : hogy ha 
csakugyan, feltéve, de meg nem engedve, csak
ugyan kellene enquéte, oly nagyon könnyü-e és 
oly kis dolog-e azt összehívni? A hány §-us, 
majdnem annyi szaktudomány van ama fontos 
szerződésben; ehhez valóban sok idő kívántatik. 
H a felveszszük, hogy a mostani ülésszakra a jóko-
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ribb összehívás, nem mint máskor, novemberre, 
vagy decemberre, hanem már Szent Mihály nap
jára, mi okon, mi vezérgondolatból történt? — 
kétségtelen, hogy a fógondolat az volt a kormány 
részéről — mely nézet részben a nemzetével is ta
lálkozott — hogy budget nélkül ne kelljen átmenni 
az uj esztendőbe, hogy az ismeretes kapcsolatos há
rom törvényjavaslat kellő időben tárgy altathatván, 
valahára megérjük azon örömteljes napot, hogy 
az első feudget-et itt a ház asztalára letéve lássuk, 
és a legnevezetesebb kérdések felett kellő idő
ben és kellő módon tanácskozhassunk. Hová jut
nánk, ha e három törvényjavaslat felett végezni 
még most sem bírnánk, ha még előbb enquéte-t 
hivatnánk egybe? Bizonyosan oda, hogy rá-
szoritnók a kormányt, hogy a most három hó
napra kért indemnityt, mielőtt meg tárgyalnék is 
a beadott törvényjavaslatot , holnap már hat 
hónapra kérje a*háztól — a mitől pedig Is
ten őrizzen! Ilyen az az egy-két nap, mit a tisz
telt ellenzék mond. Kérdem, midőn már ennyire 
mentünk, midőn a közösügyi törvény meghoza
tott, midőn a tárgyalások e hármas törvényjavas
lat felett végokhoz közelednek, most kelljen-e, 
most lehessen-e megszakítanunk a fonalat? sza
bad-e bizonytalan időre elodázni a legfontosb 
dolgokat? Nekünk, uraim, nincs időnk sokat kése-
delmeznünk: hosszú volt a mulasztás, ránk nőt
tek a teendők. 

Megvirrad: dolgozzunk, s haladjunk azon 
az utón, a melyen lehetséges, a mely, mint 
tapasztaljuk, kedvező eredményre fog vezetni, 
mely nekünk erős, biztos alapot szolgáltat, me
lyen tovább küzdve idővel eljuthatunk oda, hová 
mi az ellenzékkel együtt mindnyáján törekszünk, 
t. i. a teljes szabad alkotmányos függetlenségre. 

En az előttünk fekvő törvényjavaslatot a rész
letes tárg3Talás alapjául elfogadom. (Elénk helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Várady J á n o s : Tisztelt ház! Minden nem
zet, hogy más nemzettel szerződést, egyességet 
köthessen, kell, hogy önálló és független legyen. 
A magyar nemzet ezen önállóságát, függetlensé
gét én az előterjesztett törvényjavaslatban látom 
letéve, s annak egész szívből örülök: mert ezt 
önállóságunk és függetlenségünk egyik jelensé
gének látom. Midőn nemzetek egymással önállóan 
kötnek szerződéseket, vesznek és adnak'kölcsön en
gedményeket, s az ily kölcsönös engedmények te
szik a szerződések alapját, jogainknak s viszont kö
telezettségeinknek alapját. Az 1867. XII . t. czikk 
9 1 . §. már törvényes utasítást ad az országgyűlés
nek mindazon teendőkre nézve, melyeket a vám-
^s kereskedelmi dolgokban a külföld irányában 
elfogadandőnak és jónak talál azt, t. i., hogy azon 
kereskedelmi és vámszerződések, a melyek Auszt

ria részéről a külfölddel létesíttettek, azok Magyar
országot is kötelezik. Ezekre nézve a jövőben 
teljes befolyásunk s hozzájárulásunk vau fentartva, 
s azt hiszem, hogy ez ismét egy uf tanúsága önál
lóságunknak, függetlenségünknek s nemzeti anyagi 
jóllétünkre vonatkozó hathatós befolyásunknak. 
Az 1867.XII. törvényczikköO, 59 és 60. §-a meg
határozza azon szabályokat, a melyek szerint 
nemzetközi vám- és kereskedelmi szerződéseket 
köthetünk, elvállalhatunk. A társ nemzetekkel, t. 
i. őfelsége örökös tartományainak népeivel, ezekre 
nézve ismét a nevezett törvényben irány van adva; 
de ha nem volna is, öntudatunk, ösztönünk vezet 
rá, miszerint ezekkel a legnagyobb érdekek fölött 
ugy intézkedjünk, ugy szerződjünk, hogy az ő és 
a mi érdekünk is kiegyenlíthessenek. Pedig, t. 
ház, hogy ha tekintjük a százados törvényeket, a 
melyek minket és a mi kereskedelmünket lezárva 
tartották, és ha tekintjük, figyelembe veszszíik azon 
indokokat, azon eszközöket, a melyekkel letartat
tak : valóban ezen alkalomnak lehetetlen, hogy ne 
örüljünk. Én üdvözlöm a kereskedelmi miniszter 
ur ezen törvényjavaslatát különösen két szempont
ból: először azon szempontból, hogy a nemzet 
önálló működését ezen téren is az előterjesztett 
törvényjavaslatban teljesen fentartva s megóva 
látom; másodszor üdvözlöm azon szempontból, 
mert kiválóan igyekezett ez által azon akadályo
kat elhárítani, a mely akadályok századokon át 
terheltek minket, t. i. a Magyarország és az örö
kös tartományok közti vámsorompókat megszün
tetni, melyek többé ezen szerződés létre jötte után 
és annak tartama alatt fen nem állhatnak. 

Én. tisztelt ház, ezen törvényjavaslathoz csak 
átalános szempontból akarok szólani, s ezen áta-
lános szempontok közt legfőbb azoknak nézete, 
kik talán ezen kérdést részletek szempontjából 
bizonyos szakértő, tanácskozás elé kívánják terjesz
teni. Megvallom ezt nem tartom se czélszerünek se 
szükségesnek: nem tartom pedig szükségesnek 
azért, mert a helyzet és az 1867. XII . törvény-
czikk 67. §. szerint a nélkül is kényszerítve va
gyunk ezen évben ugy elfogadni a fenálló ke
reskedelmi és vámszabályzatot, a mint az jelenleg 
fenáll, mert azt rögtön megszüntetni nem lehet; 
fen van azonban tartva nekünk és tehetségünkben 
áll, hogy minden alkalommal, midőn azoknak 
megváltoztatása szükséges és czélszerü, az illető kor
mány és minisztérium e részben az intézkedéseket 
megteheti. De fölöslegesnek is tartom másodszor, 
t. ház, mert oly kérdések, melyek inkább a vám
kérdést tárgyazzák, azt vélem, hogy oly közös 
érdeküek már most köztünk és ő felsége többi or
szágai közt, miszerint kell, hogy mindkettőnek 
jóllétére szolgáljanak. És végre nem tartom szük
ségesnek azért sem, mert ezek oly pontjaira vonat-
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koznak a törvényjavaslatnak, a melyek az adó
zási, a fogyasztási kérdésre vonatkoznak, melyekre 
nézve épen törvényjavaslat fog a ház elé ter
jesztetni. 

Én ezen nézeteknél fogva tehát a törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés a középen) 

Perczel Mór : Tisztelt ház! Azt mondják, 
hogy nemzetünk szellem-erkölcsi vagy anyagi te
hetsége ezen utóbbi 18 év folytán nem változott, 
nem fogyott. Őszintén bevallom, ez magamra néz
ve nem áll. Nagyon is érzem, hogymint physikai, 
ugy szellemi valóm nagy metamorphosison ment 
keresztül, elgyengült testem, megcsillapult lelkü
letem. De ugy tapasztalom, hogy ilyesminem 
csupán velem történt meg, mertime Trefort Ágos
ton képviselő urnák lelki hangulata szintén tetemes 
változásnak örvend. 

Ugy hagyám el őt vagy húsz éve, mint igen 
békés, prudens et circumspectus férfit, kinek erei
ben csak egy csepp se folyt a forradalmiság véré
ből. Most pedig ugy találom Őt, mint egy minden 
perczben elsülésre kész töltött petárdát. Mindig 
haragos, s folytonos izgatottságban irgalmatlanul 
leczkézi a bal oldalt. 

Pedig a haragosság igen rósz tanácsadó a 
parlamentális vitatkozásokban, és mihozzánk.ag
gastyánokhoz épen nem is illik. Egyébként foly
tonos hibákba és ellenmondásokba téveszti az em
bert, így járt a tisztelt képviselőtársam minapi és 
tegnapi szónoklataival. 

Mikor pár napja a quótáról s az államadóssá
gok elvállalásáról volt szó, a t. képviselő ur ugyan 
egy kissé hosszasban értekezett, mint tegnap, de 
ki kell mondanom, hogy sok politikai okoskodáso
kat ada elő, mig financzialis érvelése igen csekély 
volt. Egyben azonban mesternek bizonyitá magát, 
tudniillik az intésben, tanításban. Haragosan inté, 
tanitá a nemzetet is, különösen ezen bal oldalnak 
fordulva, hogy dolgozzék, tanuljon. Bizony ször
nyű lőn: szinte rettegünk, ha már csak fel is kél! 

Fel kellett tehát tennie a nemzetről és a bal 
oldalról, hogy tudatlan és lusta is. (Felkiáltások: 
Eláll! A bal oldalon derültség.) Már most csak meg
engedi nekem, hogy az nem kis praesumptio egy 
ily magyar testületnek hasonló dolgokat szemébe 
kiáltani, még pedig oly emphasissal, mely szerint 
fel kellé ismét nekünk tennünk ő róla, hogy 8 csak
ugyan fajunkat lustának, tudatlannak hiszi. 

Ellenben tegnapi beszédében épen az ellenkezőt 
bizonyitá. Annyira tudósnak és dereknek tárta 
már akkor mindenkit, hogy felette megharagudott 
a bal oldaliak tanulási készségén. (Derültség.) 

Nem tagadom , sehogy sem szeretem az 
ilyféle eljárást. Az már csakugyan rendkívüli 
múlttal és érdemekkel, kell hogy bírjon, ki "egy 

egész nemzethez professori hangon akar szólani.. 
(Halljuk!) 

Kétségen tul hasznosb lett volna, ha a tisztelt 
képviselő ur, mint elismert szaktudós, a fenforgó 
tárgy érdeméhez részletesebben, bővebben hozzá
szólott volna; ha kimutatja a vámtariffák lénye
ges positióit és az előnyöket, melyek azok fen-
tartásából a nemzeti közgazdaságra, iparra, föld-
mivelésre és kereskedésre haramiának. 

A tisztelt képviselő ur szomszédságában ül 
Pulszky Ferencz hazánkfia. Tőle alapos és hiteles 
fölvilágosítást kérhetett és nyerhetett volna arra 
nézve, hogy vám- és kereskedelmi szerződés köté
sekor hogy és mit tesznek a más nemzetek ? és 
pedig olyanok, melyek nem csak helyes politikai 
szabadsággal birnak, de a melyeknek ipara, keres
kedelme a tökély tetőpontjáig ért, és a melyek
nek nem kell félni a concurrentiától. 

Pulszky Ferencz képviselőtársunk utolsó be
szédében fölemiitette , hogy ö több éven át 
Angliát is lakta és többször találkozott Cobden 
Rikhárddal. Nem ütközném meg rajta, ha a tisztelt 
ház mosolygana, midőn hallania kellett, hogy mi 
a hontalanságból visszatérők minduntalan a kül
földre hivatkozunk, és felemlegetjük, hogy An
gol-, Francziaországban, Amerikában, sőt talán 
még Chinában is megfordultunk. Magam iskacza-
gok rajta, mert ilyenkor mindig eszembe jut a 
híres komikus Nestroy, ki a bécsi szinpadon szám
talanszor megnevettette a publikumot az által, 
hogy szerepében szünetlen elmondogatja : „Ich 
war zwei Jahre in Paris." 

Pulszky Ferencz képviselőtársunk emiitett 
beszédében szintén nem mulasztá el az országot 
figyelmeztetni, hogy okuljon, mivel csak okulás
sal boldogulhat. Ugyan megjárta szegény nemze
tünk : fiai közül még meg is leczkézi sok olyan. 
kik magok se tanultak még eleget. 

Tehát a tisztelt képviselő ur Cobden Rikhárd-
dal is értekezett: ez szép dolog. Isten mentsen, 
hogy az értekezés leírását akár kétségbe vonjam, 
akár a képviselő urnák külföldön való cselekvősé
gét bonczkés alá vegyem. Nem tartozik ez a do
loghoz. Hanem engedje meg nekem, hogy ha ő 
nekie volt alkalma Anglia egyik jeles emberével 
érintkezni, nem maradhatott ismeretlen előtte Cob-
dennek azon működése, melynek folytán Anglia 
és Francziaország között az utolsó vám- és keres
kedelmi szövetség létrejött. 

Nekem is volt szerencsém Cobdent látni és 
vele néhányszor hazánk ügyei iránt, értekezni. Bi
zony derék egy férfi volt Cobden. 

A miként régebben a gabonabeviteli vámok el-
törlésétinditványozá és keresztülvivé,mertaz ország 
agriculturája a non plus ultrát elérvén, nem kellé azt 
többé védvámok által pártfogolni; e mellett pedig 
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még a külföldi gabona behozatala az iparüzlet 
számára is nagy előnyöket tett kilátásba: ugy ké
sőbb is, pedig még az 18ő9-ki olasz-osztrák had
járat előtt már, megkezdé az izgatást és munkássá
got egy Franczia- és Angolország között nem csak 
politikai, de előlegesen' már egy, a politikainak 
alapul szolgáló vám- és kereskedelmi szövetség 
megkötésére, és pedig a szabad kereskedés, a „free 
trade" elveinek alkalmazásával. Osvénykészitésül 
számtalan röpiratokat, hirlapczikkeket irtak ők is, | 
mint elvrokonaik. Sőt ő maga személyesen átkelt a 
csatornán és meglátogatá a francziák hatalmas 
mesterét a Tuileriákban, A képviselő ur épen oly 
jól tudja, mint én magam, mennyi elővizsgálatok, 
enquétek vitettek véghez ezen időszakban. Meghi
vattak, kihallgattattak Francziaország minden vi
dékeinek kitűnőbb iparosai, gyárnokai, testületei, 
szaktudósai: a végre, hogy kimutathassák, hogy 
a francziák iparának., kereskedésének már oly 
kevéssé van szüksége protectióra s még kevésbbé 
prohibitiv rendszerre, mint az angolokénak, és 
hogy mind a két nemzet industrialis tekintetben 
oly egyforma magaslatra emelkedett, miszerint a 
kereskedelmi szabadság mindkettőnek csak hasz
nára váland és mindkettő' benne szépen meg
férhet. A íraneziák hatalmas császára, maga is régi 
kedvelője e magasztos világeszmének, felkarolta, 
magáévá tette az ügyet, és mindent elkövete. hogy 
roppant előnyeinek elismertetését a franczia nép 
között átalánossá tegye. 

És mégis, mi lett több évi ernyedetlen fá- J 
radozásaiknak az eredménye ? Történt ugyan j 
elöhaladás , néhány áruczikkekre nézve mérsé-
keltettek a vámok', történt tehát egy kis elő-
készülés, meg lőn vetve az alap, kijelölve a czél. i 
De igen csalatkoznék, a ki azt hinné, hogy Fran
cziaország megszűnt beviteli vámozat által ipa- j 
rát védeni és lemondott legfontosb gyártmá- ' 
nyaira nézve a protectio rendszeréről. Még Anglia 
sem tévé ezt végkép és nem egy kézmű vagy áru-
czikk súlyos beviteli vám által terheltetik. Fran
cziaország pedig még kevésbbé. Itt bizony még 
csak igen szerény lépések történtek a vámles zálli-
tásra nézve, és még távolról sem érkeztek a szabad 
kereskedés EldorádójáJioz. 

Már most miért tartathatnék egy oly országra 
nézve tanácsosnak és sietősnek a kereskedelmi 
szabadság elfogadtatása, melynek nyomorult mű-
ipara alig teng, gyárai nincsenek és még agricul-
turájában is hátra van, inkább pusztulásban mint 
virulásban ? Szegény bizony, koldus, szegény, sze
rencsétlen hazánk ; de nem ám szellemileg, lega
lább nem itt az én oldalomon, hanem anyagilag. 

Sehogy se birok megnyugodni benne, hogy 
igy elmaradt, kizsarolt országunk egyszerre min
den előleges s kellő informatio nélkül és mindazon 
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intézkedések, kutatások mellőzésével, minőket más, 
nálunknál szabadabb, erősebb, gazdagabb és vi
rágzóbb népek felhasználnak, egy oly vámsza
bályzat fentartatását elfogadja, mely eddig a nem
zeti közgazdaság minden ágaira nézve károsnak 
ismertetett föl. Ha ezt tenné nemzetünk, ugy csak
ugyan bebizonyítaná, hogy múlt szenvedésein nem 
okult még eléggé. Es még ha az valóságos kereske
delmi szabadság lenne, a mivel megkináltatik ! 

Kautz Gyula t. képviselőtársam tegnap igen 
röviden értekezett. En nem csak tisztelem az ő 
szakavatottságát a financziákban, ép ugy a keres
kedelmi és vámdolgokban, sőt mondhatom, több 
szónoklatait nagy kedvteléssel hallgattam, és sok 
tanulságot merítettem belőlök. Tegnap azon
ban ugy látszik, valami nyomasztó körülmény 
uralma alatt volt, és nem fejthette ki oly mér
tékben tehetségét és tudományát, mint azt ta
lán az ügy fontossága megkívánta volna. Nem 
akarok én visszaélni e tekintetben, hanem mégis 
szükséges állítására némelyeket megjegyeznem. 
Lássuk, mit mondott ő? Egymás mellé állította 
a protectiót és prohibitiót. Tudom, hogy ő is, mi-
kép én. érti, hogy a vámszabályoknál és a keres
kedelmi külforgalom tekintetében a prohibitio és 
protectio közt végtelen nagy különbség létezik. 

Az osztrák vámrendszerben, melyet a legkö
zelebbi időkig és pedig a legszigorúbb következe
tességgel alkalmazott Magyarország ellenében a 
zsarnok hatalom, volt aprotectiónak egy bizonyos 
neme, mely egészen a prohibitiónak természetével 
és hatásával bírt : azon neme t. i>, hogy az osztrák 
kormány nyíltan ugyan nem tiltotta ki, teszem azt 
az angol, franczia, belga gyártmányok és kézmű
vek behozatalát, hanem oly magas vámot vetett 
az importra, hogy lehetetlenné vált a kereskede
lemnek azokat az országba szállítani. Es igy nem 
mondta ki ugyan Ausztria a prohibitiót, hanem 
nyíltan bár csak protectiót gyakorolván, alattom
ban mégis prohibitiót űzött. Csak is ily vám
szabályzat segitségével monopolizálhatta Ausztria 
Magyaroszág rovására a kézművek és gyáripar 
kifejlődését és aljasithatá le hazánkat coloniává. 

T. barátomKautz Gryula azt is méltóztatott em-
teni, hogy 1853 vagy 1852 óta lényeges módosu
lást szenvedett az osztrák kormánynak iránya a 
vámszabályzati eljárásra nézve. Bocsássa meg, ha 
szavait egy igen jeles osztrák státusférfiunak csak 
pár év előtti hivatalos jelentéséből leszek bátor 
megezáfolni. Nincs előttem az okmány, csak emlé
kezetemből idézem elő az egy pár szót, a mint azt. 
a külföldön hírlapokból olvastam néhány év 
előtt. Grondolom, az angolokkal és francziákkal 
kötendő szerződésre nézve egy bizottságot kül
dött ki Ausztria, s nagy és hosszas enquéte tartatott f 
mit ismét bátor vagyok figyelmébe ajánlani tulol, 
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dali t. képviselőtársaimnak. Kimondhatlan érdekes 
és nagybecsű ezen bizottság jelentése, és külö
nösen mind az. mit, gondolom, Hock báró tanácsos 
ez alkalommal nyilvánita. Oly drastikus kifejezé
sekkel ecsetelte, s oly határozottan kárhoztatta 6' 
Ausztriának kereskedési politikáját és Magyaror
szág ellenében mostoha viseletét, miként azt ^a 
legtüzesb magyar patrióta sem tehetné éleseb
ben. Azt mondja többek között, miként épen nem > 
csodálja, hogy a magyarok folytonosan halálos • 
ellenszenvvel viseltettek Ausztria irányában, mert j 
hiszen ezen vámszabályzata, ezen kereskedelmi 
rendszere Ausztriának ölte el Magyarországban ugy 
az iparnak, mint az agriculturának és kereskedelem
nek felvirágzását és okozta teljes elszegényülését. 

Megengedem, hogy történt ez irányban vál
tozás, de még ez is csak egy pár év előtt. Azon 
18 vagy helyesebben hát 16 évi gazdálkodás alatt, 
melynek eljárását e törvényjavaslat most majd-
nem szorul szóra elfogadja és megerősíti, oly 
irányban vezettetek és ugy kezeltetek a közgazda
ság, hogy, azt hiszem, Kautz Gyula képviselő ur 
maga is kénytelen azt Magyarországra nézve kár-
hozatosnak, sőt gyilkolónak jelölni. És ha talán 
Hock báró nem használta is az én kifejezéseimet, 
mivel az exclnsive osztrák státusférfiunak óvato
san kellé nyilatkoznia; de érdemileg ugy szóla, a 
hogy én azt fölemlítem. Már most kérdem tisztelt 
képviselőtársunkat, meri-e azt állítani itten, hogy 
azon vámtariffákban az utóbbi 2 vagy 3 év folya
ma alatt oly lényeges módosítások és alábbszálli-
tások történtek, melyek lehetővé teszik hazánkban 
az iparnak keletkezését, mert nekünk még csak 
keletkezőben is alig van gyáriparunk? meri-e azt 
állítani, hogy ezen vámrendszer mellett a belfor-
galom ezen legnevezetesebb factora a belipar és 
gyárak teremtésének és gyarapításának illó' és a 
kivánt mértékben foghat növekedni és fokoztatni? 
Én ezt sehogy sem hiszem. Ausztriával keres
kedelmi forgalmunk szaporodhatik, de nem ugy 
a belforgalom. Osztrák gyártulajdonosok, külföldi 
capitálisták alakithatnak itt nálunk is fiókgyára
kat, építhetnek vaspályákat; de nem ám mi. És 
másodszor kérdem, meri-e azt állítani határozot
tan, hogy Ausztria lemondott nem a prohibitió, 
hanem a protectió systemájáról ? hogy csakugyan 
bona fide áttért a free trade ösvényére, és nem tartja 
többé szükségesnek saját iparát, gyárosait, kéz
műveseit védeni a külföld concurrentiája ellené
ben? Minő boldog illusiók, minő szerencsétlen 
ámítás! 

Határozottan kijelentem, Ausztria, bár belipara 
ugy mint földmivelése igen magas fokon áll, még 
most sem hagyta el a védvámrendszert, és ha ta-
riffáit némely áruezikkre nézve módositá is, eleget 
fentarta, mi iparüzletét a külföldről elárasztás el

len biztosítsa és megvédje. És mi magyarok ezután 
is, mint eddig, drágán veszszük Ausztriától ipari 
szükségletünket, és comparative olcsón kénysze
rülünk eladni nyers termékeinket az illő concur-
rentia hiánya miatt. 

Egyébként tegyük fel, hogy ugy van, mi
ként Kautz képviselő ur állítja, és hogy jobbra 
fordultak a dolog, dato non concesso: de hát mért 
nem méltóztatik beleegyezni azon egyetlen módba, 
mely ezt kibizonyitaná és a nemzetet és minket ez 
oldalon megnyugtatna? Miért nem terjesztetik 
vámtariffa a ház elé? (A jobboldalon.- Hisz logyisiü 
van !) Tagadom, hogy itt van : nem láttuk azt, sem 
a külfölddel kötött szerződéseket! Miért nem akar
nak önök ott tul beleegyezni az előleges vizsgá
latba, és ugy eljárni, miként azt más népek, miként 
azt közelebb is Ausztria maga Angliával és Fran-
cziaországgal való szerződései kötésénél követé? 
Noha csak néhány czikkbe-^és kiviteli vámzatának 
alábbszállitására szorítkozott a transactio: mégis 
holnapokon át alkudoztak, és enqueteket tartottak 
és felszólították, igénybe vették a közvetlen ér
deklett iparosok és kereskedők értekezletét felvilá
gosításul. Csodálom, hogy önök, ügyök igazságá
ban oly makacsul bízók, ugy tartanak az enquettől. 

Már most kérem, midőn egy sok száz áru- és 
iparczikkre szóló vámtariffának öt évre megálla
pítása kívántatik tőlünk, mi itt, a nemzet képvise
lői, se azt nem tudjuk, hogy mik a be- és kiviteli 
vámtételek az egyes tárgyakra nézve, se arról 
nem birunk tudomást, hogy vajon saját termelőink 
vagy iparosaink meg vannak-e a fenálló vámsza
bályzattal elégedve. Oh igen! nem csak részletes, 
okadatolt, de még superficialis tanulmányozási 
vizsgálódást sem tettünk és informatiót nem sze
reztünk. Neki megyünk vakon a világnak. 

Nem lett volna-e illő, nem lenne-e még ma is 
szükséges a közgazdasági szakértőket, a kereske
delmi és egyéb társulatokat, főkereskedőket, gyá
rosokat kihallgatni, megkérdezni, sőt még mago
kat a földmivelőket és a gazdasági egyesületeket, 
hogy így a képviselőház ismerhetné véleményö-
ket, és tudhatná, vajon ők is csakugyan oly nyu
godtak és nagyhitüek e tekintetben, mint Trefort 
és Kautz képviselő urak ? Nem lett volna-e illő, sőt 
szükséges elkérülhetlenül a bécsi dunagőzhajózási 
társulatnak hazánkban roppant befolyása és nye
részkedése iránt a kis magyar dunagó'zhajózási tár
sulatot megkérdezni, és megtudni, bir-e emez con-
currálni amaz óriással, mely mintegy valóságos boa 
eonstrictor materialis és nemzetiségi érdekeinket 
egyaránt agyon szorongatja és talán sikeresebben 
öli el hazánk jövőjét, mint az absolutismusbáimely 
politikai adniinistrativ experimentatiója ? Nem 
kellett volna-e mindenekelőtt Fiumét is felszólíta
ni, vajon érdekében van-e hajózási fejlődésének, 
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hogy a trieszti Lloyd gőzhajózási társulatnak az 
osztrák állam részéről engedélyezett több millió
nyi dotatiójához mi magyarok is adózzunk? és 
átalában mi szükségünk van nekünk a Lloyd-tár-
sulatra ? (Élénk tetszés a bal oldalon.) 

Tisztelt képviselőház! Ne higyék, hogy én 
csupán jelenleg foglalkozom ezen, az ország anyagi 
jóllétét érdeklő tárgyakkal, sőt megvallom, ép e 
napokban se idó'm, se módom nem vala azt kellő
leg tanulmányozni. Inkább csak a régi múlt üti 
föl magát emlékemben; és a mit ma mondok, az csak 
gyenge ismétlése annak, mit sok év óta sokkal^ava-
tottabban és pontosabban hirdetek az országban. 

Többen ülnek itt e teremben azok közöl, kik 
az 1843—44-i országgyűlés tagjai voltak: itt van 
Ghyczy Kálmán, Lónyay Menyhért, itt maga Tre- I 
fórt Ágoston. Más jelesekkel való találkozásnak is j 
örvendek én; de csak ezeket említem fel, mert ők 
azon országgyűlés alatt velem ugyanegy téren 
működtek és a fenforgó kérdéssel foglalkoztak. 
Ugyanis ugyanazon bizottság tagjai voltunk, 
mely az ipar, a kereskedelem, a vámszabályzat, a 
közlekedés és átalában minden, a közgazdaságra 
vonatkozó tárgyakra nézve előleges véleményezés 
és törvényjavaslati előterjesztés végett az ország-

• gyűlés által kiküldetek. 
Sokat kellé ott nékünk tanulni, fáradni, ada

tokat gyűjteni, felvilágosításokat szerezni, hogy 
megbízásunknak illőn megfelelhessünk és hogy 
aztán másokat is taníthassunk. Véghetlen sok be
adványok, értekezések küldettek be hozzánk fel
szólításainkra iparosoktól, szakértőktől, kereske
delmi, gazdasági egyletektől. És csak ezután és 
ezek köteles figyelembe vételével dolgoztuk ki 
azon operatumot, melyet én még ma is bátor len
nék a t. kereskedelmi miniszter ur figyelmébe 
ajánlani, ha nem tudnám előre, hogy ő azt maga 
is birtokolja és meleg érdekkel fogja átolvasni. 

Itt szomszédságomban ülő Szitányi barátom 
emlékeztet egy ide vágó eseményre. Az ő édes 
atyjának a dohánytermelés és kereskedelmi üzlet 
előmozdításában tagadhatlan érdemei vannak és az 
ő ügyes operatiói következtében az ország több vi
dékei, többek közt Tolna, Baranya dohányter
melő községei roppant nyereséget értek el, és 
1848 előtt ritka felvirágzásra jutottak ; holott most, 
midőn száműzetésemből visszatértem; azokat nem 
csak degradatióban és hanyatlásban, sőt szinte ro
mokban és pusztulásban találtam. 

Mint mondám : az én tisztelt szomszédom édes 
apja nálam és a bizottság tagjai előtt többször meg
fordult, és nem csak a balparti vasutépités elsősé
gének szükségéről meggyőze bennünket, a mely
nek kivitele körül ismét őt illeti a főérdem, de nem 
egy fontos értesítést, szakavatott felvilágosítást is 
nyújtott a hazai kereskedelem érdekében. 

Számos ily eseteket tudnék még elősorolni. De 
csak még egyet, a legkülönösebbet. Ki ne ismerné 
LisztFriedrichnek a nemzeti közgazdaságról irtmun
káját, mely 1841-ben egész Európában nagy ha
tást tőn, és hazánkban is nem csekély lendületet 
okoza ? Még ő hozzá is intézénk felszólítást. Felelt 
is. De felelt mint német ember, mint német pa
trióta, ki Ausztriát és a szőke Dunát is német tu
lajdonnak tartja. Az ő örök igazságú tanai nem 
Írattak a magyarok, a colonia, hanem a németek, 
a colonia gazdái számára. Nem export, hanem csak 
import. Ez vala a válasznak sommás értelme, G 
német patrióta volt! 

Engedje meg a tisztelt képviselőház, hogy 
visszatérjek az 1848-ki országgyűlést'előző idő
szakra , miután már Liszt Friedrichnél va
gyunk. 1841-ben a „Pesti Hirlap" megindula, az 
által Magyarország egy uj korszakba, vagyis az 
1823—1848 közti regenerationalis aranykorszaká
nak egy uj stádiumába lépett. A nemzet jelesbjei 
nem csak a bel administratio' javítására, a cardi-
nalis jogok rehabilitatiójára és a bérreformra, de 
még az ipar- és kereskedelmi érdekekre is kiter
jesztek gondoskodásukat. Oly activitas fejtetek ki 
akkor, milyenhez hasonlót alig lelünk más népek 
történelmében; de a mely elnyeré méltó jutalmát, 
s megtermé üdvös gyümölcsét az 1848. márcziusi 
vívmányokban. Szabad lett a nép a nemzetben, 
és a nemzet a fejedelem birodalmában. 

Én és radicalreform társaim, mi is tanulmá
nyoztuk Liszt Frigyes munkáját. Es nagyhamar 
megleltük benne és kiértettük belőle azon axiómát, 
mi a nemzeti közgazdaság teremtésében és kifej
lesztésében döntőleg működik. Megértettük és rög
tön fel is ismertük, hogy azon ország, mely csak 
termeszt, de nem gyárt, vagyis a csupán föklmi-
velő és belipart nélkülöző ország mindig szegény, 
szomszédjai koldusa; nem szabad nemzet, hanem 
kizsákmányolt colonia: mert belipar, kézműzet és 
gyárak nélkül lehetlen maga az élénk belforgalom 
és teljesen ki van zárva a külfölddel való kereske
delem. A minő bölcs és igazolt, oly egyszerű ta
nítás. Őseink is, bár nem tudományos államgaz
dák, ismerek azt, midőn yallák, hogy saját zsírjá
ban ful meg a magyar. És nem is az axióma fel-
állitása, mint inkább annak gyakorlati és termé
szetesen remek fejtegetése által győződtünk mi 
meg Liszt'Frigyes munkájából, hogy minő „injusta 
noverca" irányunkban ez az Ausztria. 

Ausztria, melynek kül- és belpolitikáját két 
főeszme vezérlé, az absolutismus és depauperatio, 
mindent elkövetett, csakhogy gyárosai és kézmive
séi minél olcsóbban vehessék meg a magyar né
pek nyers termékeit; mig viszont Magyarország 
kényszerítve volt kézmíízeti és gyári szükségeit 
egyedül Ausztriától vásárolni. Épen ugy Ausztria 

25* 
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hosszú évek során át kétfélekép is egyedárusko-
dott hazánk földjén, és nem csak lehetlenité ná
lunk az ipar fejlődését, de még a kezdetben meg
lévőt is megrontá és uj vállalatok keletkezését le
hetlenité. 

Magyarországban gyönyörű volt a birkate
nyésztés és gazdag a gyapjutermelés. Nem tuda-
kolhatám még ki, hogy jelenleg miként áll. Noha 
félek, hogy inkább hanyatlott a 18 év alatt, mint 
gyarapodott. De a magyar juhgazdák nem adha
tók el másnak a gyapjút, mint osztrák iparosnak , 
mert oly nagy volt a kiviteli vám, hogy a kül
földi vagyis angol, franczia, belga gyámok már 
azért sem concurralhatott az osztrákkal, mert még 
a transport, a fuvar, és más egyéb üzleti költségek 
is nsgy hátrányunkra váltak. (Helyeslés a bal olda
lon, mozgás a jobbon.) Figyelmeztetem Trefort 
Ágoston barátomat, hogy intse nyugalomra saját 
oldalát, és tanítsa őt, mert ugy látszik , annak 
több szüksége van rá, mint nekünk innen. (Heves 
dlenrnondás a jobb oldalon, zaj. Elnök csenget) 

Elég az hozzá, hogy a belga, angol vagy 
franczia gyáros, kinek megapadt azon forrása, hon
nét szerzé és vásárolta a szükséges nyers produe-
tumokat, midőn kényszerítve volt, hogy Magyar
ország piaczait is felkeresse, mivel hátrányára 
voltak már magok a roppant transportköltségek 
is, másrészt 50 — 60 forint kiviteli vám volt egy 
mázsa gyapjúra róva, (Zajos ellenmondás a jobb ol
dalon) ezen roppant nagy (Felkiáltások : Nem 
áll!) Jó, tehát legyen 40 ft, vagy bárcsak 10 frt; 
még ez is roppant előnyt biztosított az osztrák vá
sárlóknak a külföldiek felett: és így azon sajnos 
eset állott elő. hogy külföldi kereskedő igen ritkán 
bátorkodott országunkat meglátogatni, és inkább 
Ausztráliából hozatá szükségleteit. És ha még 
hozzá gondoljuk a borra, nyers bőrre, dohányra 
vetett vámokat: világos lesz előttünk, hogy a ma
gyar vásárt a szó szoros értelmében monopolizálta 
az osztrák gyáros. (Zajos ellenmondás jobbról.) 
A magyar olcsón adá termékeit, drágán vásárlá 
iparszükségleteit. 

T. ház! Azon időszakban — 1841 ben — itt 
Budapesten székelt egy más bizottság is, a büntető 
törvényjavaslat kidolgozására kiküldött ország
gyűlési bizottság. Deák Ferencz hazánkfiának, kit 
akkor a „Pesti Hirlap" szerkesztője Washingtonnak 
és ország bölcsének nevezett, (Elénk felkiáltások a 
középen ; Most is az! Zaj. Halljuk !) Deák Ferencz 
hazánkfiának akkor az ifjúság fáklyás zenével 
tisztelgett. Az angol királynő vendéglőnek a kis-
hid-utczára szolgáló erkélyén állott ő, midőn vála
szát monda a tisztelgők felköí.zöntésére. (Zaj.) Soha 
nem felejtem el akkor mondotta jeles szavait. (He
lyeslés.) Élénk izgalom volt akkor az országban. 
Az osztrák kormány, mely addig Argus-szemekkel 

őrzé és vas kezekkel igázá a sajtót, engedélyt ada 
Landerernek egy politikai lap kiadására. Felsza
badító nem csekély részben a sajtót. Ugyanazon 
Metternich-féle kormányzat, mely csak pár nap
pal előbb Kossuthot erőszakosan bezáratta csupán 
azért, mert egy irott és alig egy-kétszáz példány
ban körzött lapot szerkeszte, és ebben a törvény
hatósági történeteket közié, mondom, ugyanazon 
Metternich-féle kormányzat a börtönből kiszaba
dult Kossuthnak megengedte, hogy a felvilágoso
dás, a szabadság leghatalmasabb terjesztőjét, fegy
verét, a sajtót használhassa, kezelhesse, Kossuth
nak megengedé a „Pesti Hirlap" szerkesztőségét, és 
oly szabad mozgást hagya nékie, mint eddigelé 
soha senkinek. Komoly gyanúsítások kerengtek 
akkor ezen transactiók iránt; megtámadták min
den oldalról Kossuthot. És csak is mikor Deák 

! Ferencz emiitett hatalmas beszédében kimondta 
i határozottan, hogy Kossuth helyesen és jól cselek

szik, hogy semmi ok az aggodalomra, nincs helye 
a bizalmatlanságnak, és kemény szavakkal elitélte 
a kaján gyanuskodást; nyeré meg a „Pesti Hirlap" 
az összes szabadelvű pártnak osztatlan istápolását. 
Az emiitett ünnepély alkalmával én és néhány sze
gény halász legény polgártársam szintén ott állot
tunk a tömegben, ott állott Salamon Lajos képvi
selőtársam. Azt súgtuk mi egymásnak, felséges 
mindaz, mit Metternich és az osztrák kormány aján-
dékoza, hogy hirdetni engedi a belreform, a nép
nek igazságváltatás szükségét, hogy megtámad 
minden visszaélést, mindent rosznak állit, mi Ma
gyarországban létezik. De azt láttuk, hogy midőn 
a kérdések eldöntésre kerültek, a megyék közgyű
lésein a kormány hivatalnokai, a főispánok, a püs
pökök ellenkezőt cselekedtek és megbuktatni ipar
kodtak minden oly indítványt, mely a „Pesti Hir
lap" által hirdetett eszmék megtestesitését czélozá. 

Ez már nekünk sehogy sem tetszhetek. 
Mi tehát néhányán, kik már ezelőtt pár éven 

át hasonló irányt követtünk a megyékben, össze-
állottunk . . . (Jobb oldalról fölkiállások : A dologra !) 
Kérem, nagyhamar vissza fogok térni a dologra. 
Még erélyesebben folytattuk a radicalreform izga
tását. Madarász József barátom is egyike volt 
azoknak, k ik igy éreztek, cselekedtek. Mikor a Pesti 
Hirlap azttanitá: „örökváltság,* mi az úrbér meg
szüntetését követeltük. Mikor a Pesti Hirlap a 
háziadó elvállalását ajánlá, mi a közterhek közös 
viselését sürgetők. Szóval, túlhajtottunk még rajta 
is, nyíltan arra törekedtünk, mi 1848 tavaszán 
törvénynyé lett. Mi nem hajtottunk Széchenyi Ist
ván nagy hazánkfia akkori szavaira, mert ugy hit
tük, hogy az okos több hasznot huz ellenségeiből, 
mint a bolond barátaiból. Mi nem löktük el a 

j kést, és nem is ragadtuk azt meg élénél, hanem 
nyelénél. 
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Bejártam én azon időben Tolnát, Fehért, Ba
ranyát . De ezt tevék többi társaimis más megyék
ben, íme ott pillantám meg Besze János képvise
lőt is. 

És hirdettük az evangéliumot. Sőt miután 
mindig szemünkre vetették, hogy mi csak idealis
ták vagyunk, csak is politikával foglalkozunk : tehát 
általtértünk az anyagi javítások terére is. íme, 
uraim, most jövök a dologra. [Helyes!) 

Mi tudtuk, hogy mi a valódi gyöngéje az 
osztrák absolutismusnak: pénzrendszere, vámsza
bályzatai. Elkezdők tehát ezeket feszegetni, ostro
molni és exordium gyanánt megindítók a „véd
egy le t i é t , azon védegyletet, melyet Hock báró 
fenidézett hivatalos jelentése is igazolt annyiban, 
mennyiben elismeri, hogy az osztrák gazdálkodás 
ürügyet szolgáltata a védegyleti agitatióra. E g y 
osztrák államférfitól ennél többet ki kívánhatna ! 

Jól emlékszem reá, hogy 1842. január első 
napjaiban Salamon Lajos barátommal kiindulva 
Pestről, elmentünk Fehér vármegyébe, és ott in
dítványt tevék az osztrák bankrendszer ellen, in
dítványt tevék az osztrák vámszabályzatok revi-
deálására, a fiumei kikötő kiépítése végett, egy az 
ország szivéből, Pestről kiinduló vaspályahálózat 
iránt és a Dunagőzhajózás privilégiuma ellenében; 
szóval practice akartunk mi is részt venni Magyar
országnak anyagi regeneratiójában. 

Indítványomat Tolna, Baranya, Fehér várme
gyében iparkodtam érvényesíteni, terjeszteni ; és 
működésünk nem is volt hasztalan, sőt hamar tel
jes siker is koronázta. Az 1843. országgyűlésen 
36 megyei többségünk volt 14 megyei kisebbség 
ellenében. Itt van, t. ház, genesise azon nagyszerű 
mozgalomnak, mely Magyarországban érvényesí
teni akarta azt, mit más országok beliparuk felvi
rágoztatására vagy teremtésére nézve használtak. 

Már most, t. ház, ha a magyar nemzet abban 
az időben, akkor, mikor neki több éven át al
kalma volt ezen dolgokat tanulmányozni és kedve 
is lehete azokkal foglalkozni, ha akkor, mikor én 
magam is, és talán minden itt j"elenlevő hajdani kép
viselőtársam avatottabbak voltunk a f.nforgó kér
désekben, és szebb, derekabb beszédeket is mond
tunk el a gyűléseken és egyletekben, mint a mi
nők ma vagy tegnap elszaval tattak. még akkor is 
szükségesnek tartottuk — miként az 1843-ki 
országgyűlésen is — a több hónapi áttanulmá
nyozást, tárgyalást: most, 18 évi kínlódás után, 
most, midőn annyit kellé felednünk, annyi roszat 
tapasztalnunk és kizárólag csak is politikai szabad
ságaink helyreállításán vitatkozunk, fáradozunk, 
most egyszerre rögtönözve tanultunk volna annyit 
és erőködtünk volna fel annyira, hogy a képvi
selőház jogosítva és képesítve érezhesse magát csak 

ugy per Bausch és Bogén elfogadni az előterjesz
tett törvényjavaslatot ? 

Az ellenfél egy idő óta sok ellentétest állita. 
Egyszer s az egyik azt mondja, Francziaország-
ban, Belgiumban, Svecziában kereskedelmi sza
badság létezik; máskor és a másik ismét, hogy 
Ausztriának vámszabályzata liberálisabb, mint 
amazoké. Nincs bizony se ott, se itt valódi „free 
trade", valódi kereskedelmi szabadság. Mindenki a 
külforgalmat, a vámszabályzatot saját érdekei ipa
rának és egyes gyárczikkeinek érdekei szerint ala-
pitá meg a rendezé. És szükséges is, hogy min
denki azt tegye; mert a vámrendszer normativu-
mát és zsinórmértékét csakis a belipar minő lábon 
állása, ; kisebb vagy nagyobb tökélye határozza 
meg. Es mégis mi szerencsétlen szegény magya
rok, kik alig mutathatunk fel mást, mint a gácsi 
posztógyárt — a mely pedig maga bomlásnak 
indult — mi merünk kereskedelmi szabadságról 
álmodozni ?! Hát csakugyan azt hiszik képviselő 
urak, hogy a jelen szerződés és az általa megerő
sített vámszabályzat kereskedelmi szabadságot biz
tosit és hazai belipart teremt? 

Igen, ha az elénk terjesztett törvényjavaslat 
azt tartalmazná, hogy miután beleegyezünk a kor
mány azon önkényes intézkedésébe, mely szerint 
a közbenső vámsorompókat eltávolitá és aharmin-
czadot megszűnteié, egyúttal az egész birodalmat 
körülövező vámkorlátok is lehullanak és teljes 
kereskedelmi szabadságot élvezendünk az egész 
világgal, a nagy Németországgal ép ugy, mint 
Olasz- és Francziaországgal: ugy lelkes készséggel 
fogriók azt itt mindnyájan aláírni. Hanem ilyen 
vámszövetséget kötni — minő szatíra a mi viszo
nyainkban maga ezen kifejezés: kötni — ez már 
csakugyan túlmegy a kényszerűség dictálta poli
tikán. 

Önök ott tul egyszer azt mondják, hogy köz-
i tünk és Ausztria közt felbonthatlan szövetség léte

zik ; máskor ismét, hogy most kötünk szövetséget. 
Egyik azt állítja, hogy szabadok és törvényho
zásra illetékesek volnánk. Pár nap előtt még azt is 
definiálták előttünk a végre, a mit nem is lehet de
finiálni, valamint magát az Istent, az igazságot 
sem: a szabadságot. Nyomban Pulszky Ferencz 
viszont az állitá, hogy meg kell vásárolni a szabad
ságot, és e végre elvállalni az osztrák államadós-

! ságok egy részét. 
Rabok vagyunk, uraim, még ma is. És a 

kényszerűség, a „neeessitas frangit legem" az egye
düli helyes érv. mely a majoritás eljárását igazol
hatja vagy mentheti. Minden egyéb okoskodása 
hamis és alaptalan. Mi submittálunk, denemlegis-
lálunk 1 Hol látták a képviselő urak a történelem
ben, hogy népek szabadságukat megvásárolták 
volna? A szabadságot pénzért csak eladni lehet. 
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nyékért, melyeket egy keményen indokolt szava
zásom idézhetett volna eló'. Ha mindazt feltárom a 
nemzet előtt, mi agyamban főtt, keblemben forrott, 
nyomban egy más nagy szót is kellett volna ki
kiáltanom, mely eddigi mondataimat túlszárnyalva, 
eddigi eljárásommal ellentétben lett volna. Csak 
addig mentem tehát, a meddig azt multam paran-
esolá és a jövő biztosítása elkerülhetlenné tévé. 

De, tisztelt ház, a jelen tárgyra nézve mái1 

nagy különbség áll elő. Itt többé nem lehet elle
nünkben felhozni Európa sympathiáit, vagy a 
pénzvilág érdekeit, hatalmát, miként ez a státus
adósságok elvállalására nézve felhozatott. Itt többé 
a kényszerűség nem jöhet tekintetbe. Itt vagyunk 
a próbánál: lássuk, vajon ha nem is teljesen, de 
mégis némileg szabadok vagyunk-e? szabadon 
intézkedhetünk-e legégetőbb szükségeinkről ? sza
badon egyezkedünk-e? Vajon midőn a kénysze
rűség firmája alatt roppant terheket vállalunk el, 
hatalmunkban áll-e legalább az iránt gondos
kodni és intézkedni, hogyan teremtjük elő a 
forrásokat és biztosithatjuk a szerzési eszközöket? 
Vajon szabadság és ildomosság uralkodik-e ott. 
a hol egy oly közgazdasági rendszer fogadta
tik el vagy inkább erősittetik meg, melytől eddig 
gyűlölettel fordultunk el, és melyet eddig szünet
len jóllétünk, iparunk gyilkolójának czimeztünk 
és vádoltunk? 

de megvásárolni soha. Jaj azon nemzetnek, mely 
lételét aranynyal kénytelen megvásárolni. Pár 
napi tengődés után okvetlen elvesz. 

Pulszky Ferenez : Hát Görögország ? 
Percze l Mór : Görögország is vérén, hosz-

szas, kitartó küzdelem által vívta ki felszabadulá
sát a török járom alól. Ismeri a t. képviselő ur 
Byron ama felséges versét, melyben megénekli 
Hellas hőseit, de egyúttal inti is, hogy ne Ingye
nek Európa fejedelmei ígéreteinek, s egyedül 
őseiktől öröklött kardjok hatalmában bizzauak. 
Nem csak a t. képviselő urnák volt szerencséje 
Cobden Richárddal beszélgetni. Én is láttam őt né
hányszor. Ritka tudós derék ember volt; roppant 
érdemei vannak. Nemzete el is ismeri; s minden
kép megjutalmazá, mint azt illik tenni egy igazsá
gos népnek. De hát ő a béke apostola volt • míg 
én a harcz és háború embere. És így történt, hogy 
midőn ő nekem is oly értelemben nyilatkozott, 
mint a képviselő urnák, kivevék a zsebemből és 
feleletül előmutaték neki egy Cromwell-érmet, me
lyen az a körirat olvasható : „paxquaeriturbello." 
A népszabadság Bajzánk szerint ott tenyészt leg
szebb virágokat, hol legtöbb honfivér lépé a 
harczi sikokat. Örök és senki által nem tagadható 
igazságok ezek, minőket még oly zajos aplaususa 
bárminő majoritásnak sem lesz képes meghazud
tolni. Midőn minap Jókai Mór igen t. barátom a 
„Hon"-ban fölemlité Brennust, nekem meg eszembe 

jutott Camillus dictator. A megvert rómaiak alku
doztak a győztes gallusokkal. Igaz, hogy ekkor 
Brennus kardját veté a mérlegbe, felkiáltva: „vae 
victis." De ott terme Camillus, és közbe dörögve: 
„nem aranynyal szokták őseink, de vassal a szabad
ságot megvédeni," szétüzi az alkudozókat, meg
veri a gallusokat és megmenti Rómát. (Tetszés a 
bal, zaj a jobb oldalon) 

Deák Ferencz mélyen tisztelt képviselőtár
sunk (Éljenzés a jobb oldjon) utolsó beszédét 
avval végzé, hogy elsorolá, kinek tartozik fe
lelősséggel ; és miként számol Istennel, monda ő, 
nemzetének, és saját lelkiismerel ének. Én hálát 
adok Istennek a rendkívüli pálya miatt, melyet 
számomra rendelt, hogy annyi vész között fen-
tar ta , és hogy minden szavamat közcselekvősé
gem igazolta. Nemzetemnek nem kell számolnom ; 
én csak elismerést és jutalmat nyertem és fogad
tam nemzetemtől, midőn visszatértem hazám szent 
földjére. A fenforgó ügyekben pedig én is öntuda
tosan és lelkismeretem szerint jártam el, midőn a 
quóta és az államadósságok iránti törvényjavasla
tokra egyszerű nemmel szavaztam, bár nem tudám 
magamat elhatározni, hogy szavazatom indokoljam". 
Mindig szemem előtt lebegett a „kényszerűség," a 
jobb oldal egyedüli alapos érve. Nem merhetném 
magamra vállalni a felelősséget azon következmé-

Már kérem, ha a lajtántuli országgyűlésnek 
e kérdésre nézve is annyira menne konoksága, ha 
a felséges uralkodó ugy gondolkoznék, hogy még 
azért is, mert a nemzet jólléte biztosítása és az 
elvállalt terhek leróhatása miatt óvakodik a pro-
jeetált vámszerződést vakon elfogadni és időt kér 
azt tanulmányozni, képesek lennének mindent újra 
visszavenni és az előbbi ostromállapotot visszahe
lyezni; ugy nyíltan kimondom: az 1867. június 
8-kai szertartás csak legkisebb biztosítékot sem 
nyújthatna a kibékülésre és a kibékülés állandó
ságára. 

Akkor azt kell hinnünk, mindezen trans-
actió, és maga a delegatiók intézete egyedül arra 
számitvák, hogy az, mit erőszak utján nem sike
rült a zsarnokságnak keresztülvinni : hazánk vég
leges fölolvasztását: azt a delegatiók által lépcsőn
kint és ezen vám- és kereskedelmi szerződés hatása 
mellett érendik el. 

Tisztelt ház! engedjen meg nekem egy ko
moly szót a többséghez. (Halljuk, halljuk!) 

Azt gondolom, hogy elközelge az idő, midőn 
az eddigi majoritás feladatát betölté és annak lét
oka megszűnt. (Ellenmondások jobbról, helyeslés bal
ról.) Elfogadtam, elfogadtuk eddigi eljárását, me
lyet csak is a kényszerűség menthet, mint átme
neti eszközlődést, mint ideiglenes korszakot. 
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De nyíltan kijelentem, hogy rettenetesen csa
latkozik, ki azt hiszi, hogy mind az, mi ezen kény
szerűség korszakában és annak stílya alatt történt, 
maga legyen a czél. Lehet hidazat, előkészítés a 
szabadság és államiság kivívásához, de nem maga 
a szabadság. (Felkiáltások : Ezt ne<n mondja senki!) 

És épen azért, nehogy bárhol azthigyék, hogy 
ezen transactio a végezel, és hogy ezzel be van 
végezve a felszabadítás müve, felkérem a majori
tást, hogy legalább ezen tárgyban szavazzon ve
lünk, (Átalános derültség) járuljon így nemzetünk 
megnyugtatásához. Kövessük azon nagy népek 
példáját, melyek bár teljesen szabadok, hatalmas 
hadsereggel rendelkeznek, iparuk, kereskedelmük 
a legpompásb virágzásban, mégis még csak azt is 
komolyan megfontolják és hosszas vizsgálódás 
Után határozzák el, ha egyes iparczikkek bevi
teli vámját pár fillérrel leszállítják. 

Pártolom Várady Gábor barátom és bajtár
sam indítványát. 

Besze J á n o s : T .ház ! Igaza van Perczel Mór 
képviselőnek, hogy én is egy valék az öt közül, 
kik közt ő egy vala , (Nagy dei illtség) kiket a hal-
hatlan Dessewffy commis voyageur politikusok
nak nevezett, kik szétmentünk az országban, hogy 
mindig többet hirdessünk, többet akarjunk, előre 
menjünk és mindig tovább,' mint akkor a közvéle
mény volt; és mi teljesítettük kötelességünket, és 
mert a józanabbakra, Széchenyire, a környülállás-
sal megalkudni akarókra, nem hallgattunk, bele ve
zettük a nemzetet a forradalomba. (Nagy zaj. Derült
ség.) A magyar harezok alatt, generáliskodtunk 
egy kissé . . . (Zajos tetszés a középen. Nagy zaj a bal ol
dalon.) 

E l n ö k (csönget) l A kereskedelmi és vámszö
vetségről van szó. 

Besze J á n o s : . . . és belezavartuk Ausztriát 
egy pár ezer millió adósságba. (Hosszan tartó nagy 
zaj a bal oldalon. Fdkiáltások balról: Mi zavartuk 
be ? !) Nem következik ebből, hogy Ausztria összes 
államadósságának ez lett volna oka; de ha mi ak
kor 200 millió ft. elvállalásába beleegyezünk, va
lóban most ilyen teherrel nem kellene megküzde-
nünk. (Zaj. Egy hang; Akkor nem volt bátorsága ezt 
kimondani !) 

Uraim, ez csak bevezetés. Igazán, nagy múlt
jának kell lennie egy embernek . . . 

Keglev i ch B é l a g r . : Ő n e k i nincs? (Zaj. 
Derültség.) 

Besze JánOS: . . . . hogy bátorságot vehes
sen magának az itteni szónokokat petardaszerü 
tüzességgel kritizálni. Kritizálja, taglalja azt, a 
mit mondottak; de személyiségével senkinek, ha 
kétszer Perczel Mór volna is, semmi köze. (Zajos 
te'szés a középen. Hosszasan tartó nyugtalanság 
« bal oldalon) O, midőn az 1844-iki epochára 

| hivatkozott, azt monda, hogy nagy hazánkfiát 
Deák Ferenczet akkor bölcsnek nevezték. Nem csak 
akkor volt ő bölcse, bölcse ó' most is a hazának. 
Mert az ő esze vezérletének és belátásának és a 
nemzet kiábrándulásának köszönhetni, hogy ujabb 
experimentatiókat mellőzve, a kardra nem hivat
kozva, eszélyességgel igyekszünk megmenteni a 
hazát. (Tetszés a középen. Zaj) Most, midőn lejárt 
a forradalom ideje, itt nem kardra, nem királyokra, 
de higgadt megfontolásra van szükség, (Nagy zaj a 
bal oldalon) hogy a nemzetet megmentsük és az euró
pai civilizált nemzetek sorába emeljük. 

Ha az ember az olvasottságot rögtönözve. 
elő akarná hozni, (Felkiáltások a bal oldalon: 
Sliakespere!) én is hivatkozhatnám e tárgyban 
Chevalier Michelre, (Nagy derültség) a ki kimutatta, 
hogy csak a szabad kereskedelem utján juthat egy 
nemzet a polgárosodáshoz és vagyonossághoz. A 
szabad kereskedésnek első nyoma van letéve ezen 
törvényjavaslatban. Először kiegyezünk Ausztriá
val, hogy aztán az ausztriai és a magyar lobogó 
egyetemben ismerje meg a nagy tengereket, hogy 
együtt kössünk szövetséget és kereskedelmi vi
szonyt, és vívjuk ki a szabad kereskedést. Azért 
üdvözlöm én ezen törvényjavaslatot, mert meg
nyitja a józan haladás utait, boldogulásunknak és a 
szabad kereskedés útját is. 

A mi az enquétet illeti, uraim, Francziaor-
szágban, tudjuk, XIII . Lajos idejében volt egy mi
niszter, a kinél nagyobb financier soha sem volt : 
neve Colbert, Mazarin mestere. O azon időben egy 
nagy enquetet hivott össze tanácsot kérni, mikép 
lehetne a kereskedést világszerte nagygyá tenni, 
és az enquéte-bizottság csak ezt felelte neki : ,,Lais-
sez nous fairé." (Felkiáltásod a bal ol-talon: Mi is 
azt akarjuk!) Majd elvégezzük mi, csak ne avat
kozzék bele a kormány. 

Egyes kereskedők, bármily becsületesek, bár
mily szakértők legyenek is , mindig fő czéljok 
meggazdagodni; kereskedő pedig ugy gazdag
szik meg, ha az egyik a másikat túlszárnyalhatja. 
Egyes gazdasági ágak kifejtésénél az enquetek czél-
ra vezetnek; de ha nemzeti intézményeket kell 
életbe léptetni, ott el kell némulnia az egyes szak
emberek képességének és ott a törvényhozó testület 
fogja megtalálni a czélhoz vezető Ariadne-fonalat. 

Ezért én a szőnyegen levő törvényjavaslatot 
átalánosan elfogadom. (Élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Olgyay L a j o s : T. ház! Engedelmet kérek, 
(Zaj) hogy az előttem szólott képviselő u r egyik 
kifejezése ellenében véleményemet nyilváníthas
sam. Azon kifejezést, azt tartom, el nem fogadhatja 
a ház, és egy képviselőtől jó nevén nem veheti, 
(Mozgás) ha ez azt mondja, hogy a nemzet forra
dalomba zavartatott, (Zajos helyeslés a bal oldalon) 
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hogy a nemzet lépett volna a forradalom terére, 
midőn a nemzet mindig azt vallja, és a história is 
azt fogja bizonyítani, hogy a magyar nemzet a for
radalom terére soha sem lépett, hanem a hatalom 
által az önvédelemre kényszeríttetett. (Szavazzunk /) 
Ezen kifejezést én el nem fogadhatom ; és nem cso
dálnám, ha egy osztrák centralista mondaná, hogy 
a magyar nemzet zavarta be az osztrák kormányt 
a forradalomba és az államadósság jelenlegi nagy
ságába. (Szavazzunk !) 

A szőnyegen levő tárgyra ki kell jelentenem, 
megvallom őszintén, hogy kereskedelmi kérdések
ben igen is gyenge vagyok. (Igaz!) Tessék csak 
nevetni: őszintén bevallom ezt ; de egyszer
smind azt i s , hogy ezen ház tagjainak többsége 
kevéssel tud többet ezen tárgyról, mint én. vagy 
épen semmivel sem. Tehát ezen oknál fogva is, 
de egyszersmind azért, mert tisztelt Kautz Gyula 
képviselőtársam szavaiból azt következtetem, hogy 
többféle czikkekre a vámkedvezés ki nem terjesz
tetett a behozatalnál, hogy pedig ez mennyire elő
nyös avagy hátrányos hazánkra nézve és meny
nyire nem terjed tul a méltányosságon a netalán ré
szünkre is,mit p. o. vas- iparra nézve fentartott kedve-
zések irányában, ezt szakértők alaposabban megitél-
hetvémmint mi : ennél fogva pártolom az inditványt. 

Várady G á b o r : Tisztelt ház! Azok után, 
a miket Tisza Kálmán, Bónis, Nyáry, Ghyczy 
Kálmán és legutóbb Perczel Mór t. képviselőtár
saim és elvbarátim indítványomra vonatkozólag 
elmondottak, számomra igen kevés mondani való 
maradt még hátra. 

A miket Kautz Gyula tisztelt képviselő ur 
a kereskedelmi szabadságról, vámokról , kivitel
ről elméletileg és 'elvontan elmondott, és né
mely pontokban gyakorlatilag megvilágosítani 
törekedett, azokat közülünk senki kétségbe nem 
vonta; nem tette azt Tisza Kálmán barátom sem, 
ki ellen a t. képviselő ur, ugy látszik, beszédének 
élét intézte volt. Egyébiránt köszönettel tarto
zom at . képviselő urnák azon érvekért, a melyeket 
állítása támogatására felhozott, mert ezekből felfo
gásom szerint azt következtethettük volna, hogy az 
én indítványomat fogja pártolni. A t. képviselő ur 
ugyanis taglalásába bocsátkozott a vámtörvények
és rendszabályoknak, és bennünket érzékenyen, 
csaknem fájdalmasan emlékeztetett arra, hogy mi 
ezen törvényeket és rendszabályokat jelenleg nem 
tárgyalhatjuk nem csak azért, t. ház, mert a hivatott 
szakértők nyilatkozatai, véleményei előttünk nem 
fekszenek, hanem azért sem, mert azon hivatott 
rendszabályok és törvények sem fekszenek előt
tünk , és igy parlamentalis és jogi fogalmak sze
rint azoknak tárgyalásába nem bocsátkozhatunk. 

Trefort t. képviselő ur azt hozta fel ezen tör
vényjavaslat mellett és az én indítványom ellené

ben, hogy ezen törvényjavaslat részletes intézke
déseket nem tartalmaz ; és én csupán a t. képviselő 
urat kérdezem, — mert ugy hiszem, hogy a t. ház a 
képviselő ur ezen állítását nem fogja pártolni"—- kér
dem a t. képviselő urat, a ki bizonyára gondosan 
tanulmányozta ezen törvényjavaslatot és ezért 
lepett meg engem említett nyilatkozata, hogy a vám
rendszabályok és törvények az üzletrend és üzlet
szabályok s más ide vonatkozó törvények nem 
egészen részletes intézkedéseket tartalmaznak-e'? 
és midőn ezen törvények ide beigtatattnak, vajon 
nem részletes intézkedéseket teszünk-e? (Igaz!) 

A t. képviselő ur azt is állította , hogy 
azonesetben,ha nem a házban ülő szakértők is ki fog
nának hallgattatni, az szegénységi bizonyítvány 
lenne a házra nézve. Hivatkozhatnám a t. képvi
selő ur ellenében más polgárosult államok példá
jára, a melyekben minden hasonló nagyfontosságú 
kérdésben, különösen a szaktudományba vágó 
tárgyakban, enqgte-bizottságok szoktak kihallgat
tatni ; hivatkozhatnám ezen t. ház példájára is, 
melynél fogva sokkal csekélyebb, mindnyájunk 
által alaposan tudott és értett kérdésekben is szak
értők alkalmazása Ion megrendelve, mint pl., hogy' 
csak egyet említsek, a közintézetek tárgyában ki
küldött bizottság tárgyalásainál is. De én ezekre 
nem hivatkozom, elégségesnek tartván a t. kép
viselő urnák ujolag felmutatni az általam már felol
vasott 21. czikkét ezen előttünk fekvő javas
latnak, melyben maga a t. kormány is szakértőket 
hoz javaslatba. Távol van tőlem még csak szándéka 
is annak, hogy a t. képviselő urat azzal akarnám 
gyanúsítani, mintha az igen t. minisztériumot azzal 
vádolta volna, hogy midőn ezen 21 . czikket javas
latba hozta és ezen czikk szerint a szakértők 
kihallgatását indítványozta, hogy akkor, mon
dom, a t. minisztérium a képviselőháznak sze
génységi bizonyítványt kívánt volna kiállitani. 
(Helyeslés a balon.) 

Bánó Miklós t. képviselő ur beszédének azon 
részére, mely az előttünk fekvő tárgygyal nézetem 
szerint semmi összefüggésben nem áll, nem felelek. 
Azonban beszédemnek egy részét nem helyesen 
fogta föl, mert nem tehetem föl róla, hogy annak 
világos értelmét öntudattal kívánta volna félrema
gyarázni. Azt mondotta ugyanis, hogy én a tör
vényjavaslatot csak forma tekintetében támadtam 
meg, és azt mondotta, hogy csupán tág, homályos 
kifejezésekről tettem említést. Ha ez állana, t.-kép
viselőház, akkor a t. képviselő urnák igazat kel
lene adnom, mert a homályos és tág kifejezéseket 
talán módosításokkal is lehetett volna javítani. 
Azonban én okmányokra, szerződésekre hivatkoz
tam, melyek előttünk nem feküsznek; én törvénye
ket, rendszabályokat emlitettem, melyeknek tárgya
lásába nem bocsátkozhatunk , mert nincsenek 
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előttünk, nem terjesztettek elő a t. minisztérium 
által. U g y hiszem, t. ház, ez lényeg és nem forma. 
(Helyeslés a balon.) 

Szakái Lajos t. képviselő ur beszédében egy 
érvet hallottam, melyet szó nélkül nem hagyha
tok. Azt mondotta ugyanis t. képviselő ur e tör
vényjavaslat támogatására, hogy Ö felsége többi 
országai birodalmi tanácsában ezen törvényja
vaslat csak 5̂  illetőleg 6 és V2 évre fogadtatott 
e l ; tehát nekik nem egészen tetszik, mert nem 
merték ezen törvényjavaslatot 10 évre elfo
gadni. Ebből az tűnik ki a t. szónok szerint, hogy 
a mit a birodalmi tanácsban képviselt országok talán 
rosznak, hátrányosnak tartanak, az reánk nézve 
már mindenesetre hasznos. Ha ez áll , ha ily 
szembe szökők, t. ház! az érdekek a t. szónok fel
fogása szerint: akkor annyival több okunk van a 
törvényjavaslatot alaposan megbírálni, és meg
kérdezni, hogy azon öt év is vajon nem káros-e 
reánk nézve? (Helyeslés a bed oldalon?) 

Besze János t. képviselő ur azt mondotta, 
hogy mi bezavartuk Ausztriát az államadósságokba. 
Azt hiszem, t. ház! hogy azon méltó megbotránko
zás, melylyel e t. ház minden tagja ezen nyilatko
zatot fogadta. (Igaz! a jobb oldalon, átalános he
lyeslés) azon indignátió, melylyel ezen az igazsá
gokkal és tényekkel homlokegyenest ellenkező' 
nyilatkozat ellenében tiltakozott, felold engem 
azon kellemetlen tehertől, hogy neki feleljek. 
(Átalános helyeslés.) 

Mi itt a bal oldalon nem akarjuk az időt elmu
lasztani, sőt épen az időnyerésre van indítványom 
irányozva, minthogy egy munkálat alapos kidolgo
zásával csak idő lesz nyerve ; az ezzel ellenkező' 
tény idővesztegetés. Nem akarjuk az alkalmat 
elszalasztani, melyet igen t. pénzügyminiszter ur 
ez előtt pár nappal szerencsének méltóztatott 
nevezni; hanem mindenek előtt meg akarjuk tudni, 
hogy azon alkalom, mely kinálkozik, az a sze
rencse , melyet előttünk a kormány föltüntet, 
vajon valósággal szerencse-e? (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

'Mélyen hatottak rám a t. kereskedelmi mi
niszter ur szavai, melyekben hazánkra nézve ezen 
törvényjavaslat elfogadása által szebb, jobb jövőt 
helyezett kilátásba. Hiszen, t. képviselőház, még a 
közönséges jövendőmondóktól is, kik kártyákból, 
vagy a tenyérből jósolják a jövőt, örömmel hall
juk, a midőn gyász, csapás, halál helyett csak sze
rencsét, örvendetes dolgokat jósolnak nekünk. 
(Derültséy, tetszés a bal oldalon.) Annyival jobban 
esett lelkemnek, hogy a tisztelt kereskedelmi mi
niszter ur által, tehát e házban a legilletékesebb 
helyről igértetik nekünk dús, szép jövendő; hogy 
az igen tisztelt kereskedelmi miniszter ur a mi szo
morú helyzetünket szépen festette, de mindenesetre 
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csak festette, virágokkal betakarni igyekszik. (He
lyeslés a balon.) Vajha teljesülne a tisztelt kereske
delmi miniszter ur ezen szép jóslata! vajha soha 
sem volnék kénytelen az előttünk álló tíz vagy 
öt év alatt őt figyelmeztetni ezen törvényjavaslat 
elfogadása által kereskedelmünkre és nemzetgazda
ságukra háramlóit hátrányokra! és vajha kénytelen 
volnék beismerni az előttünk álló 5 év leforgása 
után, hogy midőn e pillanatban mindkettőnk lelke 
előtt hazánk sorsa lebegett, ő volt a látnók és én 
csak rémképeket láttam! Vajha igy legyen! és hi-
gye el a t. miniszter ur, hogy ha igy lesz, öröm
mel fogom ezt előtte is ünnepélyesen elismerni. 

Ujolag kérem a t. házat indítványom elfoga
dására. (Helyeslés a bed oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! Előadásomat épen azon szavakhoz kötöm, 
melyekkel előttem szólott képviselőtársam beszé
dét bevégezte. Azt állitá a tisztelt képviselő ur, 
hogy én tegnapi előadásomban a nemzet részére a 
kereskedelmi és vámszerződés következtében Ígér
tem fényes jövendőt, hogy azt mondottam volna, 
hogy a nemzet anyagi nagyságának alakulását 
ezen kereskedelmi szerződéstől várom. Bocsásson 
meg a t. képviselő ur, én igy fejeztem ki maga
mat, igy értelmeztem szavaimat, s igy óhajtanám, 
hogy értse a nemzet: azt mondottam, hogy ezen 
szerződés is egyike azon kérdéseknek, melyeknek 
megoldása a nemzet sorsát önkezébe helyezi; (Igaz ! 
a középen) azt állítottam, hogy a feladatok ily sze
rencsés megoldása a további folytatást a nemzet 
kezébe teszi le ; s igy főkép kettőre alapítottam re
ményemet: először a munkára, másodszor az egyet
értésre. Nem is mondottam ujat a munkáról, csak 
azt mondottam, a mit évezredek óta hirdet a^ egész 
emberiség: „dii laboribus omnia vendunt;" s az 
egyetértést illetőleg csak arról szólottam, a mi e 
jelszónál fogva nemzeteket te t tnagygyá: „concor-
dia paivae res crescunt." (Tetszés a középen.) 

Ez az, t. képviselőház, a mi e nemzetet jelen
legi feladatának megoldásában fogja, és kell, hogy 
vezérelje ; erre építettem hitemet és reményemet. 
A vám- és kereskedelmi szerződést pedig csak egyik 
eszköznek tekintem ezen czélok elérésére. 

De, t. képviselőház, hogy magához előttem 
szólott t. képviselő ur indítványához szólhassak, 
meg kell említenem, hogy azt hittem, nem lesz 
az egyéb, mint egyszerű formakérdés, mely abban 
fogja megoldását lelni, vajon az úgynevezett vizs
gáló vagyis enquéte-bizottság megelőzze-e e szö
vetség elfogadását vagy sem. Azonban a tárgya
lások folyama e forma-kérdésen fölül, mely foi-mai-
lag sem állhat meg, mikép alkalmam lesz bőveb
ben kimutatni., magára a lényegre vitte át a vitát, 
különösen azon kérdés felvetése által, melyet Ko
márom városa t. képviselője intézett hozzám. 
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Azt kérdé a t. képviselő ur, vajon a közgazda
sági miniszter és magyar kormány igérheti-e azt a 
képviselőháznak és a nemzetnek, hogy mind azt, 
a mit az anyagi és kereskedelmi téren, összefüggő-
leg a nemzet önállásával és anyagi érdekeivel, 
szükségesnek tart, a magyar kormány keresztül 
fogja-e vinni vagy nem ? Ez a kérdés egész lénye
gét foglalja magában. Az előttünk fekvő kereske
delmi szövetség főkép azon viszonyt intézi, mely
nek a két államterület közt kell alakulnia. E tekin
tetben a kereskedelmi szövetség kimondja a for
galmi és kereskedelmi szabadságot; a másik vona
lon — és erre a kormány nagy súlyt fektet — a 
közös vámsorompót állítja fel. Miként áll a kér
dés a közös vámsorompókra nézve ? ugy áll-e, 
hogy az egyes vámtételek felállítása, az ösz-
szes kereskedelmi rendszer megállapítása, magá
nak a nemzetnek, sőt többet mondok, talán a mo
narchiának hatalmában van ? Koránsem. A kivi
telnél a nemzet meghatározhatja az egyes vámtéte
leket ; de mi fog történni azon áruczikkekkel a szom
széd határnál? azt megállapítani a nemzet ha
talmában nincs. (Tetszés a középen.) Mi ennek a kö
vetkezése ? Következése az, hogy igenis beáll az 
internationalis, a nemzetközi szerződések feltétele. 

Ha a kérdésben enquéte-bizottságnak méltóz
tatnék ezen tárgyat előlegesen kiadni, ha a t. ház 
nem nyugszik meg az előterjesztett szerződésben: 
talán felteszi azt is, hogy a kormány egyes szak
értőket, egyes érdekelteket egyik és másik, de ta
lán minden pont iránt nem hallgatott meg? Azt 
hiszi-e a t. ház, hogy ily szerződéseknek, melyek lé
teznek, s melyeknek fenállását nem mi, hanem az 
1867. XII . t.-czikk mondotta ki, nemzetközi utón 
való megváltoztatása oly könnyen eszközölhető ? 
(Tetszés a középen.) 

Vagy azt gondolja a t. ház, hogy midőn -<z 
egyes vámtételeket érdekünkben fogadjuk el, mint 
elvet azok lejebb szállítására, az-e a nemzetnek 
feladata, hogy ezen lejebb szállításért, azon elő
nyökért, melyet az ország a külnemzeteknek nyújt, 
maga számára semmi engedményeket ne követel
jen? Ez széles e világon sehol sem történik. (Élénk-
helyeslés a középen.) 

T. ház! Méltóztassék azt, mint elvet felvenni, 
hogy igen is a jelenleg fenálló vámtételekben és 
a kereskedelmi rendszerben vannak oly szabvá
nyok, melyek Magyarországra nézve nem haszno
sak. Vajon, t. ház, mi következik ezen feltevésből? 
Az-e, hogy azt jelenleg azonnal szüntessük meg ? 
vagy addig is, míg ennek megváltoztatását kiesz
közöljük, nyissuk meg a tért az összes világnak? 
nyissuk meg nemzetközileg minden szomszédaink
nak, a birodalom másik felében ép ugy, mint ma
gunknál? (Tetszés a középen.) Ezen kereskedelmi 
szerződés azt nem akarhatta, mert a kormány e 

nemzetnek és az országgyűlésnek feladatai és ki
induláspontjai közé nem sorozhatta azt, hogy itt az 
összes kereskedelmi rendszer változtattassék meg. 
A kormány ugy ítélte meg ezen kérdést, mint az 
az 1867-diki törvényben valósággal le van fek
tetve, hogy t. i. a szerződés értelmezze és irja kö
rül azon módot, mely által mindazon tételek, me
lyeket az idő, a tapasztalás Magyarország iparára 
és kereskedésére nézve károsaknak fog mutatni, 
nemzetközi szerződés vagy a két törvényhozás ut
ján megváltoztathassanak: és ez az, amivel a nem
zet eddigelé, legalább tényleg, nem bírt. (Igaz! 
Uyy van! a középen) 

Mivel tehát e szerződés a jelenleg fenálló 
egész kereskedelmi rendszert nem akarja megvál
toztatni, hanem csak ki akarja jelölni azon módot, 
mikép eszközöltessék annak az idő és a tapaszta
lás folytán szükségesnek mutatkozó megváltozta
tása: ez az enquüte összehívását is fölöslegessé te
szi. (Helyeslés a középen.) 

De menjünk át az e kereskedelmi szerződés
ben foglalt egyes részletekre, és vegyük figyelem
be, vajon ezeknél szükséges lesz-e ezen enquéte 
összehívása ? (Halljuk !) 

Tegnapi felszólalásom alkalmával már meg
emlékeztem az első szakaszokról, melyek a keres
kedelmet átalában illetik. Itt a 3-dik szakaszban 
meg van mondva, miként történjék a szerződés 
megkötése. A 4-dik szakasz a jelenleg fenálló 
törvényeket szentesíti. Az 5-dik meghatározza a 
módot, miként szedessenek a vámok, azután szól a 
magyar tengerpartról, a folyamokról, hajózásról, 
vasutakról, a consulátusról, szól a statistikai ada
tokról, szól a pénz- és sulyrendszerről, a megtele
pedésről, üzleti szabadságról és házalásról, és igy 
tovább. Vajon mindezen kérdések nem lelik-e már 
megoldásukat az 1867. XII . törvényczikkben ? 
Mondhatnám, majdnem egytől egyig, kivéve tán a 
kisebbeket, a házalást, az árubélyeget, a szabadal
mi pátenst, stb. Mire nézve volna tehát szükséges 
az enquéte? Igenis, van még egy tárgy, egy pon-
tozat, melyre nézve elismerem, hogy lehetne, sőt 
talán kellene is enquéte-bizottságot összehívni; de 
ezen kérdések nem döntetnek el részletekben, 
egyes intézkedésekben, a törvényhozás által jelen
leg, hanem el fognak döntetni akkor, midőn az 
ezek iránti javaslatok a kormány által a törvény
hozás elé fognak kerülni. 

Azonfölül benne foglaltatik ezen jintézkedé-
sekben több oly tárgy, melyekre nézve az enquéte 
a kormány által már valóssággal meg is tartatott. 
Ilyen, hogy többet ne említsek, a súly- és mérték
rendszer kérdése. Erre nézve az egyes iparkama
rákkal, több kereskedelmi testületekkel, gazdasági 
intézkedésekkel, a magyar akadémiával közöltettek 
a tervezetek a törvényjavaslat iránt, melyet a kor-
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mány az országgyűlés elé szándékozik terjesztetni. 
Ezekre vonatkozólag vélemények be is érkeztek, 
és ezeknek tekintetbe vételével fog az illető tör
vényjavaslat a t. ház elé terjesztetni. 

Komárom városa t. képviselője a vasutakat 
emiitette, és különösen felhozta, hogy ezekre nézve 
az intézkedésekben az üzleti és építkezési egyfor
maság van megállapítva. Megvallom, hogy ha ezek 
lettek volna a szövegbe felvéve, és a bal oldal bár
mely t. tagja ezeket indítványba hozta volna, én 
bizonyára elfogadom, mert ezek felvétele épen 
Magyarország érdekében fekszik. (Helyeslés a közé
pen.) Méltóztassék csak meggondolni, h o g y h a kö
zöttünk az üzleti és épitkezési szabályok a vasu-
takra nézve nem volnának egyformák, mi követ
keznék ebből a kereskedelemre nézve? Nem az-e, 
hogy azon áruk, melyek kivitelének elősegítésére 
törekedtünk mindnyájan, mindjárt a határnál ott 
rekednének? (Élénk helyeslés a középen.) Majdnem 
ugyanez áll a folyamszabályozásra és hajózásra 
nézve. 

Mi, t. ház , nem tehetünk egyebei, mint a 
a mit a törvény szabott elénk, hogy határoztas-
sanak meg az átalános elveken fölül már most a 
módok is, melyek által Magyarország önállásával 
öszhangzólag, annak anyagi érdekei előmozditas-
sanak. Azt mondja tán valaki a t. ház tagjai közül: 
igenis, de az anyagi érdekek előmozdításának sok 
módja van, és ezen kereskedelmi szerződést épen 
ugy, mint előttem szólott t. képviselőtársam Per-
czel Mór nem tartja helyesnek. Igen, hanem ha a 
t. képviselő ur nem tartja helyesnek a szerző
dést, különösen nem azért, mert a jelenleg fenálló 
kereskedelmi vámtételek és szabályok Magyaror
szág iparára és kereskedésére nézve károsak, nem 
fogjuk e téren követhetni másként, mint ha mél
tóztatik nekünk kitűzni, melyek azon vámtéte
lek, melyeket Magyarország érdekeire károsoknak 
tar t? és mi tekintetbe fogjuk venni mindazt, s ha 
csakugyan károsaknak találjuk, azok megváltoz
tatásának eszközlésén iparkodni fogunk. (He
lyeslés^ 

Összehasonlítani a régi időket, felhivni ámul
tak emlékeit, igenis érdekes, sőt többet mondok, 
tanulságos dolog. Méltóztassék elhinni, hogy senki 
a multak emlékeit nagyobb tiszteletben nem tartja, 
mint én; de épen azt voltam tegnapi előadásom
ban szerencsés kiemelni, hogy midőn a szövetség 
kötéséhez fogtunk, a fonál egyik szála a multak 
emléke volt. Ha azon terrénumra kellett volna ál
lani, melyen állottunk 1848 előtt, h igyékmeg a t. 
képviselők, a tollat mindjárt az első pillanatban 
letettem volna, hogy e szerződés meg ne köttessék. 
(Tetszés a középen.) De mivel oly tapasztalatok ál
lottak előttünk a közelebb múltból, és oly jelen
ségek a jelenből, hogy nem kellé attól tartanom, 

hogy Magyarország visszasodortatik azon állapotba, 
melyben 1848 előtt volt, tiszta lélekkel járultam e 
szerződés megkötéséhez. 

Jelenségeket emiitettem. Köteles vagyok ezt 
igazolni is. {Halljuk!) T . képviselőtársam Kautz 
Gyula már e részben kiterjeszkedett némelyekre ; 
engedje meg a t. képviselő ur, hogy kiterjeszked
jem én is. (Halljuk !) Minő adatok állottak előttünk ? 
Előttünk állott azon adat, hogy az utolsó 14 évben, 
azaz 1853 óta azon iparczikkek, melyek eddig igen 
is protectionalis szellemben voltak az ausztriai ha
tárvámvonalon, sőt Magyarország és Ausztria közt 
kezelve, nevezetes változáson mentek át. I lyen 
változáson mentek át a gyapotfonál, lenfonál, gya
potáruk, kötélgyártó-czikkek, vászonnemüek, gyap
júszövetek, papir, selyemáru, stb. Szóval, minda
zokra nézve, mik gyártmányok neve alatt előfor
dulnak, az ausztriai vámok 45, 50, 70%-ig szállít
tattak alá. 

Engedje meg a t . ház, hogy még tovább men
jek. Kétséget nem szenved, hogy ha valaki azt 
kérdezné a képviselő urak közül, nincs-e ezen ösz-
szes vámtételi complexusbau oly valami, a mi ki-
válólag Magyarország érdekeit sérti, azt kellene 
válaszolnom, hogy igenis van. De minő tapaszta
lást szerzett magának a kormány e téren ? Azt, mit 
a szakértők alig fognak tudni: hogy nem találja fel 
a régi makacsságot ő felsége többi országai kor
mányánál, hanem igenis találkozik azon kézsség-
ge l . ezen tételekre nézve a magyar érdekekkel ka
röltve járni. {Elénk tetszés a középen.) 

Egyet hozok csak fel például. Felhozom az 
egyezkedést, mely jelenleg Poroszország és a mo
narchia közt van tárgyalás alatt. Igen természetes, 
hogy a t. képviselőház nem fogja tőlünk kívánni, 
hogy ezen alkudozásokról egyenkint és részletesen 
szóljak, mivel ezek még függőben vannak; de 
mondhatom azt, hogy azon nevezetes czikkre, inely 
mindnyájunk figyelmét, érdekeltségét és támoga
tását kívánja, értem a bor érdekét, értem a bor ki
vitelét, tulajdonképen bevitelét a külföldi államok
ba, jelesül Németországba, ezen érdekre nézve, Ma
gyarország érdekének előmozdítása a legnagyobb 
rokonszenvre talált ő felsége többi országai kormá
nyánál, {Tetszés) s igen is kilátás van arra, hogy 
Magyarország bora csekélyebb vám mellett vites
sék Németország-ba, mint vitetett be eddig. Arra 
nézve hoztam ezt fel, miként állanak a multak em
lékei ezen rendszerrel szemközt, melyet jelenleg 
akarunk megalapítani. A múltban az ország-gyű
lések s a megyék felterjesztéseket tettek ilyen egyes 
tárgyakra vonatkozólag; a felterjesztések azonban 
elhangzottak, vagy legfeljebb jött rá egy-két meg
nyugtatni akaró szó, mi azonban a nemzetet nem 
nyugtathatta meg. Jelenleg azonban karöltve jár 
a két kormány, s jelesül a két kereskedelmi minisz-
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ter, és ezeknek talán sikerülni fog a külföldi hatal
maknál kölcsönös érdekeinket előmozdítani. Eddig 
e téren Magyarországnak szava nem volt. 

így állván a dolgok, t. ház, azt kérdem: va
jon ha e szerződés tárgyában enquéte-bizottságot 
hivunk össze, minő speciális nyereséget nyújtana 
ez az országnak? 

Nem tartozom azok közé, kik azt hiszik, hogy 
tán azok, kik ez ügy megoldásának elhalasztását 
kívánják, ezt azon czélból teszik, hogy a kiegyen
lítési kérdéseknek, melyek köztünk jelenleg eldön
tetnek, uj akadály, uj gát gördittessék útjába. Meg 
vagyok győződve, hogy ez a legtisztább hazafi
ságból, a legjobb szándékból eredt; de nem vagyok, 
nem lehetek meggyőződve arról, hogy az enquéte-
bizottság valamely specificus czélt elérni képes vol
na. És mivel erről igy vagyok meggyőződve, és e 
meggyőződésemet a részletes tárgyalás alkalmával 
tán bővebben lehet szerencsém kifejteni: kérem a 
t. házat, méltóztassék a javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául átalánosságban elfogadni és a ta
nácskozást tovább folytatni. (Hosszas élénk éljenzés.) 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás be levén fejezve, 
szavazás következik. A szavazásra kitűzendő kér
dés a következő: a vám- és kereskedelmi szövet
séget tárgyazó törvényjavaslatot átalánosságban, a 
részletes tárgyalás alapjául, elfogadj a-e a t. ház. vagy 
nem? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A t. ház a törvényjavaslatot átalá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
Deák PerenCZ: Ezen kimerítő hosszas tár

gyalások után, minekelőtte a részletekbe bemen
nénk, nem volna-e jó az ülést például egy órára 
felfüggeszteni ? Némelyek tán enni is akarnának. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva az ülést fél órára felfüg
gesztem. 

(Félórai szünet múlva Gajzágó Salamon el
foglalja az elnöki széket.) 

E l n ö k : Következik a részletes tárgyalás. A 
központi bizottság által elfogadott, szöveg fog fel
olvastatni és a mennyiben a miniszter urnák ne
talán valamely szakaszra észrevétele volna, azt sza-
kaszonkint fogja előadni. (Helyeslés.) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a közép
ponti bizottság jelentésínek bevezetését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bevezetést e szóig: 
„igtattatik" elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Még egyszer bátorkodom a t, házat figyelmez
tetni, hogy a központi bizottság javaslata fog felol
vastatni, és hogy az tekintetik eredeti szerkezetnek. 
A minisztérium módositásait az egyes szakaszoknál 
fogja előadni. 

BÓniS S á m u e l : Engedelmet kérek: azt tar
tom, hogy most a miniszter ur által elfogadott tör
vényjavaslatot kell felolvasni, mert hogy ha sza
vazás történik, és a kettő között változás van, 
minthogy a redactióra történik legelsőben szavazás, 
megtörténhetik, hogy a ki a miniszteri javaslatot 
akarja is elfogadni, nem tud szavazni. 

PulSZky FerenCZ e l ő a d ó : Igen helyes Bó-
nis képviselő urnák észrevétele: én is azt hiszem, 
hogy az ügy menetét igen fogja könnyíteni, ha nem 
ugy, mint előttem inditványoztatott, a központi 
bizottság szövege, hanem a miniszter által előter
jesztetett ezerkezet vétetik legelőször föl. 

B o b o r y K á r o l y : A ház szabályaira akarok 
hivatkozni. A ház szabályai azt tartják, hogy ha 
az igazolt képviselőknek fele száma nincs jelen, a 
ház nem határozatképes, a mint most sem képes: 
annálfogva kérem az ülést feloszlatni. (Fölkiáltások : 
Most nem határozunk.') 

Manoj lovics E m i l : Most nem csak tanács
kozunk, de határozunk is pontról pontra. 

E l n ö k : Épen a tárgyalás iránt voltam bátor 
inditványozni, hogy a minisztérium által először 
beadott törvényjavaslat tekintessék eredeti szöveg
nek, miután a kormány kifejezte hozzájárulását a 
központi bizottság javaslatához. 

Meg fognak a t. ház jelenlevő tagjai számlál
tatni, és ha nem volnának kellő számmal, az ülést 
eloszlatom. (Megtörténik.) T. ház! 402 igazolt kép
viselő közül csak 105 van jelen. Kérem tehát a t. 
házat, méltóztassék elhatározni, vajon még egy 
fél óráig várjunk-e az ülés megkezdésével, va gy fel-
függeszszem ? 

BÓniS S á m u e l : Azt hiszem, várakozzunk 
még egy kissé, meg fognak a hiányzók jelenni. 

E l n ö k (szünet múlva): Minthogy kevesen 
vannak arra, hogy a t . ház határozatképes legyen, 
az ülést eloszlatom. Egyszersmind tudatom a t. ház
zal, hogy pénzügyminiszter ur kéri a pénzügyi bi
zottság t. tagjait, hogy ma este 7 órakor méltóz
tassanak összegyűlni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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Tárgyai: Bemutattatnak : Zimmermann József András lemondása; Ladányi Ferenez kérvénye 1848-beli kárai megtérí
téséért ; Grédig Jeremiás és társa panasza a nyíregyházi tanács ellen ; két szeszfinomitó társulat kérvénye a szeszadó tárgyában. Stoll 
Károly bányatörvény iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. Csiky Sándor határzati javsslatot nyújt be. Molnár Endre föltétele -
sen igazoltatik s osztályba soroltatik. Az államadóssági törvényjavaslat vég szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik, 
A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lón>;ay Menyhért; később Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Mihályi Péter jegyző 
ur , a szólani kívánók neveit fogja jegyezni 
Csengery Imre jegyző ur. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesittetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a deczember 
17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zimmermann József András, Szeben 
város országgyűlési képviselője, ezen állásról 
egészsége helyreállítása végett lemondott. Uj 
képviselőválasztás lesz eszközlendő. 

Ladányi Ferenez budai lakos, volt honvéd
hadnagy, az 1848-ik évi hadjáratban szenvedett 
tetemes kárait némi részben kárpótoltatni kéri. 

Grédig Jeremiás és Jeszter Antal nyiregyházi 
ezukrászok a város tanácsa által elkövetett visz-
szaéléseket megvizsgáltatni és szenvedett kárukat 
megtéríttetni kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té-
etnek át. 

Az első újpesti és az első magyar szeszfino
mitó társulat kérvényt nyújtottak be a szeszadó 
tárgyában: ez talán a tizenötös pénzügyi bizott-
sághoz volna utasítandó ? {Helyeslés.) Tehát a 
pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

Stoll Károly ur iterpellátiót kivan intézni 
a minisztériumhoz. 

Sto l l K á r o l y : Tisztelt ház! A földmivelési, 
ipar- s kereskedelmi minisztérium a folyó év har
madik negyedében kibocsátott felhívása által 
alkalmat nyújtván arra, hogy a bányaiparosok a 

hatályban álló bányatörvények iránt észrevételei
ket és azokat ugy, mint kívánalmaikat is, küldöt
teik által e czélból kilátásba helyezett bizottsá
goknak szóval is kifejezhetik: a bányásziparosok 
keblében azon remény támadt, hogy ez ipar fel-
virágzik, mely azonban, minthogy a felhívást tett 
nem követé, már-már tűnni kezd. 1848 után a 
bányászat inkább csak pénzügyi forrásnak tekin
tetvén, meglehetősen elnyomatott és elhányagol-
tatott. Ezen bányaipar első feltétele az, hogy 
szabad mozoghatást nyerhessen, valamint, hogy 
mindazon törvényszabályok, melyek drágitólag 
és zsibbasztólag hatnak, sőt már első csirájában 
a bányászatot elfojthatják, hogy mindezen rendsza
bályok megszüntettessenek. A magyar a bányászat 
iránt mindig kegyelettel viseltetett, mert kincsnek 
tartotta; ezért elhalmozta azt kiváló szabadal
makkal. A kiváltságok ideje ugyan lejárt 1848-
ban, de a kincs kincs marad; és épen azért, mert 
az ápolva gyarapszik, de meg azért is, mert nem 
csak a bányászati körök, hanem, mert ha valaha, 
ugy épen most van hazánkban leginkább szüksége : 
a t. ház engedelmével azon kérdést vagyok bátor 
intézni az ipar- és kereskedelmi miniszter úrhoz, 
meghatároztatott-e a bányaiparosok küldötteinek 
összehívására az idő"? és ha nem, mikorra szán
dékozik azokat összehívni ? Szükséges ez azért,hogy 
a körülmények megvitattatván, a kívánalmak 
meghallgattatván, mielőbb, még ja jelen ország
gyűlés folyama alatt, tétessék a ház asztalára tör
vényjavaslat, s a bányaiparosok még a jelen ország
gyűlés folyama alatt a kor igényeinek megfelelő 
bányátörvény nyel és az idevágó erdészeti vi
szonyok szabályozásával megörvendeztessenek. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő urnák röviden csak annyit 
válaszolok, hogy a kormány, midőn a teendőket 
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átvette, első gondjai közé sorolta, hogy a bánya-
ipar is a kormány részéről azon figyelemben és 
előmozdításban részesüljön, melyben a földmive-
lési, ipari és kereskedelmi érdekek bármelyike. 
Ezen fölfogás következése 16'n, mint a t. képviselő 
ur is emiitette, hogy felhívás ment az illető bánya
kerületekhez a végett, nyilatkoznának a jelenleg 
fenálló bányatörvények hatása és következményei 
iránt. E felszólítás, ha jól emlékszem, július 8-
vagy 9-kén ment a bányakerületekhez; azonban 
eddig csak három bányakerület részéről voltunk 
szerencsések választ kapni. Tehát nem a kor
mány az oka, hogy azon remények, melyek a bá
nyaipar és annak előmozdítása tekintetében 
tápláltattak, tünedeznek. A kormány ugy van 
meggyőződve, hogy igenis kötelessége nem keve
sebb érdekkel viseltetni az egyes iparágak iránt, 
mint magoknak az iparüzőknek; hanem azt igenis 
van joga megvárni, hogy az illető iparüzők ma
gok ne viseltessenek kevesebb érdekkel iparuk 
iránt, mint a kormány. Ennélfogva e kérdésre 
magára csak azt jegyezhetem meg, hogy mihelyt 
az illető bányakerületektől, jelesül a budai, iglói 
és beszterczebányai kerületektől a válaszok meg 
fognak érkezni, a kormány azokat kellő figyelem
mel át fogja tekinteni, és az illetőket a lehető leg
rövidebb idő alatt össze fogja hivni, és elő fogja 
terjeszteni azon véleményt, melyet e tekintetben a 
beérkezett jelentések következtében magának ké
pezni fog, és akkor a lehető legrövidebb idő alatt 
fogja a törvényjavaslatot kidolgozni és a t. ház 
asztalára letenni. (Elénk helye lés.) 

StOll K á r o l y : E nyilatkozat kielégítene, ha 
az eredményt egyes hivatatalok jóakaratától felté
telezve nem látnám. Minthogy azonban már a ta
nácskozások folyama alatt kellé tapasztalnom, 
hogy a nagybányai bányaigazgatóság, melynek 
tagjai szakképzettségűknél fogva vezető szerepre 
voltak hivatva, a tanácskozásokban minden rész
véttől tartózkodott: nehogy e fontos ügy részvét
lenség miatt végtelenbe huzassék , felkérendőnek 
vélem a t. kereskedelmi minisztériumot, hogy a 
hiányzó vélemények beadására záridőt tűzni mél
tóztassék. 

E l n ö k : Csiky Sándor ur határozati javasla
tot kíván benyújtani. 

Csiky Sándor : Tisztelt képviselőház! Fo-
lyó hó 9-én at . miniszterelnök, egyszersmind hon
védelmi miniszter úrhoz egy kérdést intéztem a 
végett, hogy mi jogalapra fektette azon intézke
déseket, melyeknél fogva a törvényhatóságokhoz 
a jövő 1868. évi ujonczoknak összehívásának 
megtétele iránt őket fölhívta és kötelezte. Erre a 
következő napon a t. miniszterelnök ur válaszolt; 
de azon felelet, mint akkor is volt szerencsém a t. 
ház előtt kijelenteni, engem meg nem nyugtatott; 

mihez képest kijelentem, hogy ez érdemben hatá
rozati javaslatot fogok e ház elé terjeszteni. Ezt 
elkészítvén, ezennel kérem a t. házat, hogy azt 
felolvastatván, kinyomatni, egyszersmind akkor, 
midőn az ujonczállitás érdemében a t. miniszté
rium által a ház elé törvényjavaslat fog ter
jesztetni, vagy pedig e védrendszer iránt nyujtatik 
beatörvényjavaslat, ennek tárgyalását napirendre-
kitűzni méltóztassanak. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon?) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa Csiky Sán
dor határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szét fog osztatni, a 
azon időben, midőn a ház a honvédelem tárgyá
ban fog tanácskozni, szintén tárgyalásra fog ki-
tüzetni. *) 

Lázár Dénes képviselő ur egy igazolást fog 
előterjeszteni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményét a Szabolcsmegye nádudvari 
választó kerületében megválasztott Molnár Endre kép
viselőnek megválasztása tárgyában. A bizottság igazo
lást véleményez a törvényszerű 80 nap fentártása 
mellett.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni ? {Elfo
gadjuk!) Ennélfogva Molnár Endre ideiglen iga
zoltatik. Az osztályokba osztás a múlt alkalom
mal a 6-ik osztálynál végződött, a t. képviselő ur 
tehát a 7-ik osztályba osztatik. 

Napirenden van az államadósságokról szóló 
törvényjavaslat végső megszavazása. Azt hiszem, 
ezt talán későbbre hagyhatjuk? (Felkiáltás ik. Must•!' 
Később!) Azért vélem későbbre halasztandónak, 
mert még kevés számmal vannak jelen a képviselő 
urak. (Felkiáltások: Most! Most! Szavazzunk!) 

Csengery Imre jegyző (föloltassa az állam
adóssági törvényjavaslatot l). 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat felett a végle
ges tárgyalás befejeztetvén, következik a szavazás. 
Ennélfogva méltóztassanak azok, kik a most felol
vasott törvényjavaslatot elfogadják, felkelni. (Meg
történik.) A ház az államadósságok évi járulékai 
egy részének elvállalásáról szóló törvényjavaslatot 
végleg elfogadja. A jegyző ur a végleges szavazás
ról szóló jegyzőkönyvet fel fogja tenni, az ezen, 
ülésben hitelesittetvén, Radics Ákos jegyző ur a 
jegyzőkönyvet a méltóságos főrendekhez még ma 
át fogja vinni. 

Ghyczy K á l m á n : Nem az államadósságok 
utáni járulék egy részének elfogadásáról van szó, 
mert ez volt eredeti czime a minisztérium által be
adott törvényjavaslatnak ; a törvényjavaslat a ház. 
által meg levén változtatva, már most a törvény-

J) Lásd az Irományok 174-dik számát. 
*) Lásd az Irományok 17 5-dik számát. 
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aek ez a czime: „Az államadósságok után elválla
landó járulék." 

Elnök í A czim tehát ez lesz: „Az államadós
ságok után elvállalandó járulék." 

Csengery I m r e : T. ház ! Az eredeti törvény
javaslat lényegesen megváltozott; ezért szükséges
nek látnám, hogy méltóztatnáfiak elrendelni an
nak kinyomatását, hogy a ház tagjainak kezében 
is meglegyen az uj szöveg. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva ki fog nyomatni. 
Mielőtt a napirendre áttérnénk, kérem az osz

tályok által az izraeliták egyenjogositását tár* 
;gyazó törvényjavaslat tárgyában megválasztott 
előadókat, méltóztassanak ma este 7 órakor az el
nöki szobában megjelenni. Egyszersmind kérem a 
7-ik osztály tagjait, hogy ugyanezen tárgyban tar
tandó tanácskozás végett ma este 51 / , órakor szin
tén az elnöki szobában megjelenni szíveskedjenek. 

Következik a vám- és kereskedelmi szerződés 
részletes tárgyalása. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését'). 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a be
vezetést? (Efogadjuk!) Marad. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az ehö 
•czikket.) 

GhyCZy IgnáCZ: T. ház ! Azon fontosság
nál fogva, melylyel a vámkülzetek, mint a közvetítő 
kereskedés emelésére szolgáló eszközök birnak; 
továbbá tekintve azt, hogy minden változás, mely 
azokra nézve időnkint tétetik — vonatkozzék az akár 
kiterjedésőkre, akár pedig megszorításukra — a 
kereskedelem folyamára mindig mélyen ható be
folyással bír ; tekintve végre az ezek folytán a tör
vényhozásra háramló azon szükséget, hogy ezen 
vámkülzeteket folytonos figyelemmel kisérje és 
ellenőrizze: szükségesnek vélem, hogy ezen ellen
őrzés alapja a jövő törvényhozások számára most 
szereztessék meg; miért is óhajtom, hogy a jelen 
törvényjavaslat 1-ső §-nak utolsó bekezdésében a 
jelenleg létező vámkülzetek név szerint beigtattas-
'sanak. Bátor vagyok erre nézve a t. ház asztalára 
egy módositványt letenni, és a t. házát annak el
fogadására tisztelettel felkérni. (Olvassa:) „Módosit-
vány a vám- és kereskedelmi szerződés tárgyában 
beadott törvényjavaslat 1. §-ának utolsó bekezdésére 
nézve: A közös vámhatárból kizárva maiadnak a 
jelenlegi vámkülzetek, melyeket az egész dalmát 
királyság, az isztriai félsziget, a quamerói szige
tek, Trieszt, Fiume, Zengg, Bukkari, Karlópágó és 
-a portoréi szabad kikötök, végre Brodi város G-a-
licziában alkotnak." 

PulszkyFerencz előadó : T. ház! Előttem 
szóló követtársunkat figyelmeztetni bátorkodom 

') Lásd az Irományok 176-dik számának mellékletét. 

először is arra, hogy ez a szerződés oly szerződés, 
a melyet szabad nemzet szabad nemzettel köt, 
melyre nézve igen nehéz változtatást tenni: (Nyug
talanság a bal oldalon), mert ha az egyik fél változ
tatást akar tenni, szükséges, hogy ahhoz a másik is 
hozzá járuljon. Ez nem törvény, ez szövetség; 
ugyanazért ott, hol a fő elvekben tökéletesen meg
egyezünk, igen nehéz dolog, hogy ilyen kicsiny
ségekben fönakadjunk. (Zaj a bal oldalon. Felkiál
tások : Kicinység ez f) Igen is, ez kicsinység: és pedig 
azért kicsinység, mert itt semmi uj külzet nem for-
máltatik, és semmi régi külzet nem szüntettetik 
meg és nem vétetik be a vámterületbe; megtarta-
tik a fönálló állapot; és semmivel sem lesz erősebb 
a szöveg, ha bele tétetik is az, a mit a tisztelt 
inditványozó ur akar, mint ha ugy marad, a 
hogy van. Még van szerencsém hozzá tenni, hogy 
a t. képviselő ur egyet ki is hagyott, t. i. Jungholz 
községét Tirolban. Minthogy azonban erre nézve 
a minisztérium már beadta a jegyzéket, azt gon
dolom, itt semmi nehézség sem forog főn, s egy-
átalában nincs ok arra , miért tegyük mi ide szó 
szerint ezen külzetek neveit: mert ezen szó alatt : 
jelenlegi vámkülzetek, azok úgyis benfoglaltatnak. 
(Helyeslés.) 

NiCOliCS Sándor : Arra nézve, a mit a t. 
előadó ur mondani méltóztatott, azt jegyzem meg, 
hogy a reichsrathban lényeges változások tétettek 
ezen törvényben, mely most elfogadás végett a 
ház elé terjesztetett. 

BŐníS S á m u e l : T. ház! Én szintén ezen 
kérdéshez akarok szólni. Csak azon argumentumra 
szorítkozom, melyet a központi bizottság előadója 
méltóztatott fölhozni, hogy t. i. ez szerződés, és 
igy bajos azon változtatásokat tenni. Erre csak 
azt vagyok bátor felelni, hogy igenis, ez szerződés. 
de oly szerződés, melynek jóváhagyását az ország
gyűlés magának fentartotta. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Megvallom, én nem osztozom azon aggodalmak
ban, melyeket t. képviselőtársunk magában érez
hetett, midőn ezen módositványt a ház elé terjesz
tette. Ezen aggodalma, ugy gondolom, nem lehet 
más, mint az, nehogy idő haladtával uj külzeti 
pontok, uj szabad kikötők állíttassanak fel, a nél
kül, hogy a törvényhozások jogai e részben érvé
nyesíttetnének. Méltóztassék ezen szerződés 4-dik 
czikkét megnézni: ott fogja t. követtársunk a 
2-dik kikezdésben azon kikötést találni, hogy uj 
vámkülzetek felállítása szintén csak közös egyet
értéssel történhetik. Megnyugtathatja t. képviselő 
urat e tekintetben ti központi bizottság t. előadója 
által fölemiitett azon körülmény is, hogy a kor
mány részéről benyujtatott egy hiteles jegyzék, 
melynek első pontja előszámlálja a fenálló külze-
teket egyenkint, ugy hogy bár mikor a legkisebb 
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Kétség támadna arra nézve, vajon bizonyos pont 
uj külzet-e és a törvényhozás mellőzésével véte
tett-e fel ? elő lesz mutatható e hiteles jegyzék. 
melyben a jelenleg létező külzetek benne foglal
tatnak. 

Elnök : Méltóztatnak kívánni, hogy a módo-
sitvány ujabban felolvastassák ? 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ignácz 
módositványát.) 

E l n ö k : Á kik a fölolvasott 1-ső czikket vál
tozatlanul kivánják elfogadni, méltóztassanak föl-
állani. (Megtörténik.) Az első czikk el van fogadva. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Van 
ezen czikknek, nézetem szerint, egy igen fontos 
része: az, hogy az ország saját gyáriparának 
veszedelmére nem csak a védvámokróí, hanem még 
a védadókról is lemond, Nézetem szerint köteles
sége minden nemzetnek, melynek gyáripara még 
kifejlődve nincs, a szabad kereskedés concurren-
tiájától némileg irtózni. Tudom, igen sokan van
nak, kik azt hiszik, hogy a szabadság e tekintet
ben meghozza azt, mit a nemzet gyári]3ara kivan. 
De én erről nem vagyok meggyőződve: ennélfogva 
ezen czikk azon részét, mely igy hangzik: „bármi
nemű és bárki részére szedett belső adókkal az 
egyik fél a másik fél területéből bevitt czikkeket 
csak oly mérvben terhelheti, a milyenben ily 
adókkal saját területe hasonló ipar-készítményeit 
vagy termékeit terheli," Magyarországra nézve 
igen veszedelmesnek tartom, a mennyiben Magyar
országra nézve veszedelmessé válkatik az Ausztriá
ban kifejtett gyáripar, nem különben a külföldről 
Ausztriába behozott gyártmányi czikkek. Ennél
fogva én kötelességemnek tartottam figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ba saját gyáriparát örök időkre 
megakadályoztatni nem akarja, ha már a véd
vámokróí lemond, legalább tartsa fen azon jogát, 
hogy beladóiról szabadon rendelkezhessék. Azért 
ezen czikk végéhez e következőt kívánnám tenni: 
„azon esetetet kivéve, ha azt gyáriparunk érdeke 
megkívánná." Azaz: fentartja az ország magának 
azon jogot, hogy a külföldről behozott gyárczik-
keket adóval terhelhesse. Ezt saját nézetem érde
kében kötelességemnek tartottam kijelenteni és a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Fölkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Ezen czikket a t. ház már elfogadta, 
ennélfogva e módositvány szóba nem jöhet. (He
lyeslése) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 2, 3, ,4. és 5-dik czikket, melyek egyenkint 
elfogadtatnak. Olvassa a 6-dikat.) 

SomOSSy I g n á c z : T . képviselőház! Ezen 
6-dik czikknek első pontja helyébe bátor vagyok 
következő módósitványt ajánlani: „Mindkét állam 
kereskedelmi hajói lobogóikon saját szineiket és 
czimeröket használják, a magyar hajók lobogójára ! 

nézve az 1848. 21. t. czikk határozottan rendel
kezvén. A két állam költségén közösen segélye
zendő hajók oly lobogót használnak, mely 6' fel* 
sége többi országainak jelvényeivel a magyar 
korona országainak színeit és czimerét egyesíti." 

Módositványom okai e következők. Az 1848. 
XXI. t. czikk határozottan rendelkezvén a magyar 
színek és czimer felvétele iránt a magyar lobo
gókra nézve, miután ezen törvény se a módosított, 
se a felfüggesztett törvények sorában nincs, teljes 
erejében fenáll: fentartandó azon szerződéseknél, 
melyek az 1867. XII. t. czikk LXI . §. szavai sze
rint ő felsége többi országaival mint két egymás
tól jogilag független országok között létesülhetnek. 
Fentartandó ezen törvény azért is, mert Magyar
országnak állami függetlenségét a külön magyar 
lobogó jelzi, és ideje, hogy azon Magyarország, 
mely eddig mint Ausztria provincziája szerepelt a 
világ előtt — miután az a jobb oldal állítása sze
rint is a kiegyezkedés folytán önállóságra jutott •— 
mint ilyen mutattassék be a világ népei társasá
gába ; ez pedig nem történhetnék azon esetben, 
ha színei az ő felsége többi országai színeivel 
egyesittetnének : mert az nem volna egyéb, mint 

•az eddigi egybeolvasztás! politika folytatása. De 
fentartandó ezen törvény azért is, mert semmi 
akadály nincs annak gyakorlati életbe léptetése 
ellen, mivel ő felsége többi országai érdekébe nem, 
ütközik, és a paritás alapján nekünk ehhez teljes 
jogunk van. Ha ezen kérésem és kivánatom el 
nem fogadtatnék — mi tulajdonkép nem is uj ki-
vánat, hanem egyenesen fölhívás a törvény meg
tartására — azon igen csodálkoznám. 

A mi a másik pontot illeti: mivel ott, hol 
segélyezés nyujtatik, igazság és természet szerinti, 
hogy mindkét félnek, melytől segélyezését nyeri, 
színeit és czimerét vegye föl, annak további indo
kolását fölöslegesnek tartom : mert ennek ellenzése 
a paritás megtagadása volna. 

Bátor vagyok ezen módósitványt — mint a 
mely a törvény föntartására hivatkozik, mely tör
vény e szerződésnél alku tárgya nem lehet — a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

E l n ö k : A beadott módositvány még egyszer 
föl fog olvastatni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház ! Ezen módositványra nézve mindenekelőtt 
meg kell említenem azt, mikép fog a magyar 
lobogó a magyar kereskedelmi tengerészetben 
jövőre alakulni. Nem ugy, mint talán azt indít
ványozó úr gondolni látszik, hogy a magyar szí
nek és jelvények egyesittetnek 8 felsége többi 
országa színeivel, olyanformán — mint magán , 
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utón is hallottam — hogy a kétfejű sasban bizo
nyos helyen fog Magyarország czimere megjelöl
tetni ; hanem az egész lobogó kétfelé fog osztatni, 
melynek egyik része viseli Magyarország szineit és 
czimerét, másik része pedig viseli azt, melyet Ő 
felsége többi országai jelenleg fölvenni, vagy a 
mint van, megtartani akarnak. 

Ezek előrebocsátása után kénytelen vagyok 
a dolog állását kissé értelmezni. T. előttem szóló 
a törvény szavaira hivatkozik. Tökéletesen igaza 
van, ha arról volna szó, hogy a kormány ez 
ügyet egy rendelettel döntötte volna el; ekkor 
tökéletesen joga volna a képviselő urnák és bár
kinek is a kormányt e tekintetben maga önigazo
lására fölszólitani. De a törvényhozás utján mél
tóztatnak e tekintetben intézkedni, és ha a törvény
nek módosítása fog ez intézkedésből következni, 
az az országgyűlés törvényes hatalmánál fogva 
fog történni. {Helyeslés a középen) 

A tárgyra nézve pedig igy fogta fel a kor
mány e kérdést. A hajó, midőn a kikötőt elhagyja, 
neutrális terrénumra vagyis tulajdonképen neutrá
lis térre jön. Addig, mig a magyar hajó a kikötő
ben vagy a tengerparton van, ott van a szerződés 
egyes pontj'aiban intézkedés arra nézve, hogy ott 
tökéletesen a magyar kormány alatt áll, mind 
egészségi, mind kikötői, szóval minden ügyében. 
De a mint a hajó a sík tengerre kiszáll, ott a 
magyar kereskedelmi miniszter hatósága megszű
nik, megszűnik épen ugy, mint bármely tökélete
sen önálló állam, önálló hatalom kereskedelmi, 
közgazdasági miniszter hatalma megfog ott szűnni, 
és átmegy azon kormányágazat rendelkezése alá, 
mely e tekintetben az országot kifelé képviseli, s 
mely a külügyminiszter. Mind az, mi a sík tenge
ren, a külföldön, az idegen kikötőkben, a keres
kedelmi hajózásra nézve az intézkedést, a bajok 
orvoslását igényli: a eonsulatusok hatóságához 
tartozik. Már pedig az 1867-iki 12. törvényczikk, 
és hozzáteszem, igen helyesen, a consulatusoknak I 
egységes vezetését nem bontotta meg, mert nem 
is bonthatta meg, ha csak a kivánt czélt megsem
misíteni nem akarta; mivel tehát ez, a eonsulatu
sok, a külügyminiszter hatásköréhez van utasítva: 
igen természetes, hogy e pontokon megszűnvén 
az önálló rendelkezés a magyar kormányzatra 
nézve, oly lobogónak, oly jelvénynek kell fölvé-
tetnie, mely megfeleljen a helyzetnek ugy, a mint | 
legújabban megalakult; megfelel pedig az által, 
ha ugy, mint a birodalomban ezen ügy kezelése a I 
dualismus alapjára lett fektetve, maga a jelvény i 
és maga a czimer is ezen helyzetet tünteti ki. ; 
{Helyeslés.) Lehetnek a dualismusról különböző j 
nézetek; dehogy a monarchiáé téren máskép nem 
fog feltüntethetni, azt hiszem, kétségbe senki sem 
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vonhatja. Ennélfogva kérem, méltóztassanak a 
szerkezetet ugy, a mint van, elfogadni. 

Ha netán más tárgyról is szólt volna a kép
viselő ur, méltóztassék azt emlékembe hozni: lesz 
szerencsém arra válaszolni. 

Somossy I g n á c z : Módósitványom egyébre 
nem vonatkozik. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ezen pont bővebb felvilágosítást nem igényel. 
Kérem a t. házat, méltóztassék a szerződés e pont
ját ugy, a mint van, megtartani. 

W a s s S á m u e l gr , : Mindazokat, miket a 
t. kereskedelmi miniszter ur kifejtett, helyeseknek 
elismerem, és meg vagyok győződve, hogy magá
nak Magyarország kereskedelmének, most legalább, 
teljességgel nem lenne érdekében, hogy tengeri 
lobogója más legyen, mint ily egyesitett lobogó, 
mely az eddig használt színekkel a Magyarország 
szineit és czimerét egyesíti. 

Engedje meg nekem azonban a t. miniszter 
ur, ha én bátor vagyok ezen első pontra nézve 
egy észrevételt nyilvánítani. (Halljuk!) 

Ezen szerződésben, ámbár az — mint egész 
— alapjaiban bizonyosan igen helyes, és igen üd
vös eredményre vezethet, de vannak annak rész
letezésébennémely apró horgacsok, melyeken, meg
lehet, hogy Magyarországnak kereskedelmi intézke
dései alkalmilag fenakadhatnának, vagy legalább 
sok tekintetben hátramaradást okozhatnának. 
Ezen tekintetből vagyok tehát bá torá t , házat ezen 
pontnál felkérni arra, hogy ha már a külkereske-
désre nézve az egyesitett lobogó felvételét — a, 
mi bizonyosan igen ezélszerü és helyes fog lenni — 
elhatározza: a belhajózásra nézve méltóztatnék el
határozni azt, hogy minden hajó saját lobogóját 
használhassa. (Felkiáltások: Ugy is lesz!) Meglehet; 
de ezt a törvényben kimondatni óhajtanám. Én 
tehát a szerződésnek ezen pontját módositani kí
vánnám, és pedig annyival inkább, mert módó
sitványom bizonyosan se a lajtántuliaknak, se a 
központi kormánynak semmi sérelmet nem okoz
hat. Ellenben méltóztassanak elhinni, hogy az a 
belföldi vállalatokra nézve nagyon jelentékenynyé 
válhatik, főleg midőn látjuk, hogy ezeknek nagy 
privilegiált vállalat ellen kell küzdeniük, olyan 
szabadalmazott vállalat ellen , mely még nagy 
subventióban is részesül. Ennélfogva igy akar
nám a 6-ik czikk elejét mósodositani: „Mindkét 
fél kereskedelmi hajói egy és ugyanazon lobogót 
használandják, mely az eddigi jelvényekkel a ma
gyar korona alatti országok szineit és czimerét 
egyesiti. A birodalom határain belül azonban a 
hajók saját nemzeti lobogójokat használhatják." 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Azon kötelességet, hogy a magyar hajó Magyar-

27 
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ország vizein magyar lobogót viseljen, senki kö- ' 
ziiiünk kétségbe nem vonja; és csak igen fájna j 
bármelyikünknek, ha magyar hajótulajdonos mást ' 
tűzne föl, mint magyar lobogót. 

Halász Bold izsár : Tisztelt ház ! Somossy | 
Ignáez képviselő urnák indítványa, illetőleg javas- i 
lata — mert nem indítvány az, hanem javaslat — 
ragaszkodik a fenálló törvényekhez. Igaz, hogy a 
miniszter ur azt mondotta, hogy a háznak jogában 
áll a fenálló törvényeket módosítani; de igaz az 
is, hogy mellőzni sincs joga. Ha tehát a t. ház azt 
akarja, hogy az 1848-ki nemzeti lobogóról szóló 
törvény megszüntettessék, méltóztassék azt meg
szüntetni. Egyébiránt a mi illeti azon összeve-
gyitett lobogókat — a melyekre bátran el lehetne 
mondani: 

. . . Congestaque eodem 
Non bene junetarum discordía semina rerum — 

igaz, uraim, szomorú helyzetben vagyunk mi, | 
midőn {Zaj) — már méltóztassanak megengedni, én 
abban vagyok — midőn a kereskedelmi miniszter 
ur azt mondja, hogy a magyar kereskedelmi hajó 
csak addig magyar hajó, mig a sík tengerre ki 
nem száll . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Azt nem mondottam! 

Halász B o l d i z s á r : . . . a mint oda kiszáll, 
lesz belőle osztrák hajó, mert már akkor a ma
gyar kereskedelmi miniszternek semmi joga nincs 
hozzá, hanem ott van a külügyér. Hát, uraim, már a 
kereskedelmünk is külügy ? {Nagy zaj, derültség.) 
s Magyarországnak lobogóját nem szabad a sík 
tengeren, mint olyat , sehol mutatni ? (Dehogy 
nem !) Es miért nem szabad ? 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Nem respectálnák! 

Halász B o l d i z s á r : A mely nemzetnek lo
bogóját a legtávolabb világrészekben nem respec-
tálják : bizony ha össze lesz vegyítve más nemze
tek színeivel, még kevesebbé fogják respectálni. 
Hisz az valóságos nevetség tárgya lesz a sík ten
geren, ha ott találkoznak más idegen kereskedelmi 
hajók s meglátják azt az összepingált nem tudom 
micsodát. Azt kérdezik: „Mi ez ? Még nem láttunk 
ilyen czifra mesterséget!'1 Azt mondják: hogy ez 
az összesített Osztrák, Magyarország, Tirol, s nem j 
tudom még hányféle nemzet lobogója. Ezek ebből | 
fognák megtanulni, hogy a birodalom csakugyan 
egységes: mert íme a beolvasztott nemzetek magok 
óhajtják, hogy az ő lobogójok, a mint a kereske
delmiminiszter uris már hallotta, s beszélni kezdi: 
hogy pingálnak egy iszonyatos kétfejű sast, s an
nak farka hegyére, vagy nem tudóin hová, oda 
pingálják Magyarország czimerét. (Zaj, derült
sége) Uraim, ezt nem akarhatjuk ; vagy, ha mégis ' 

ezt kell elfogadnunk, az valóságos kényszüréség 
lesz. A mely nemzetnem mer maga lobogója alatt 
a sík tengerre lépni, az maga irta alá halálos íté
letét. 

Wass Sámuel képviselő ur pedig még azt 
sem merte feltenni, hogy Magyarországban a ma
gyar kereskedelmi hajók magyar lobogót viseljenek. 
Ez igen természetes azon oldalról: mert vannak 
otyanok, kik azt hiszik, hogy a magyar kereske
delem Magyarországon is külügy és a külügymi
niszterhez tartozik. 

Ha Somossy Ignáez ur indítványa, illetőleg 
figyelmeztetése nem pártoltatik, oly nagy kérdés 
bukott meg az által, a melyet igen sokan a lehe
tetlenségek közé soroznak. En tehát az indít
ványt teljes szivemből pártolom. 

KurCZ G y ö r g y : Tisztelt ház ! Ismerem én is 
mindenesetre azon elvet, melynél fogva a törvény
hozás kezében minden törvény felolvad, ha czél-
szerünek és szükségesnek tartja a felolvadást. De 
itt most nem arról van szó, hanem arról, hogy az 
1848-diki 21-ik törvényezikknek elég tétessék, 
mivel az érvényben maradt. Meggyőződésemet ta
gadnám meg, ha azt mondanám, hogy ezen törvény 
engem nem kötelez, mertmegváltoztatva nincs. Ezen 
elvből indulva ki, a módositványhoz csatlakozom. 

Nem változtatta meg nézetemet a miniszter 
ur azon előadása sem, hogy a közösen intézkedő 
miniszternek ez bajt csinálhatna: mert hiszen nem 
is kívántatik semmi egyéb, csak a két fél lobogó
jának egymástól különválasztása. Az mondatik, 
hogy ugyanazon lobogón, egyik felén a magyar, 
a másikon az osztrák színek lesznek; tehát itt 
csak a. módról van szó, hogy nem azonegy, ha
nem külön lobogója legyen a magyar és külön az 
osztrák hajóknak; az pedig nem szolgál akadá
lyul a közös külügyminiszternek, midőn valamely 
kérdésben intézkedik, vajon egyesítve vannak-e, 
vagy pedig külön választva a lobogók. 

Azt hiszem, az 1848-diki 21. törvényezikk 
rendeletének annyival inkább elég tétethetnék ezen 
mód szerint, mert még azon akadály sem marad
hatna fen. hogy a kapcsolt részeknek akadályo
kat okozhatna: mert ugyanazon törvény megóvja 
attól. 

Én az indítványt pártolom. 
Manoj lovics E m i l : Nem fogok annak 

elemzésébe bocsátkozni, hogy az 1848-diki 21 . 
törvén}7czikk fentartandó vagy módosítandó le
gyen-e ? arra azonban a t. házat figyelmeztetni 
bátorkodom, hogy alkotmányos országokban a 
törvényt csak törvény által lehet módositni, szer
ződések által pedig soha. Ha tehát czélszerünek 
tartja a t. kormány azt, hogy az érintett törvény 
módosíttassák: akkor méltóztassék e tekintetben 
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külön indítványt előterjeszteni: inert csak ily in
dítvány elfogadása után lehet magára a szerződés 
vonatkozó pontjára nézve határozni. 

Bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni még 
egy más körülményre is, t. i. arra, hogy törvény
javaslatnak, ugy a mint elő van terjesztve, elfoga
dása által, a színekre és czimerre vonatkozólag, 
sértést ejtünk társországainkon, melyek itt képvi
selve nincsenek: mert az 1848-diki törvényezikk 
2. szakaszában az van mondva, hogy a kapcsolt 
részeknek — melyek alatt a társországokat 
érteni — szabadságukban hagyatik , hogy az 
ország szinei és czimerei mellett saját czimeröket 
is használhatják; a jelen szerződési tervezetben pe
dig az van, hogy csupán Magyarország- czimerét 
kell használni, és csak a különböző szinek hasz-
nálhatása engedtetik meg. 

Minthogy pedig nem lehet czélunk társorszá
gainkat e tekintetben sem sérteni: azért pártolom 
a beadott módositványt. 

Tisza Lász ló : Tisztelt ház! Ámbár átlátom, 
hogy az igent, miniszter ur által ajánlott kettős lo
bogó a kettőben egyet, a két félben egységes monar
chiát jelent: nem volt czélom ebben a kérdésben 
felszólalni; kötelez azonban erre, t. ház, egy szent 
emlék, kötelez egy szent emlék 1848 iránt, kötelez 
egy szent emlék egy férfi iránt, a ki akkori miniszté
riumának gépezetében egy igen csekély szegnek 
lenni magamnak is szerencsém volt. Kötelez e szent 
emlék kimondanom, mit tőn ez ügyben a magyar 
minisztérium akkor, mit tőn azon férfiú, ki az 
akkori kereskedelmi minisztériumnak élén állott. 
Azon helyzetben vagyok, miszerint kinyilatkoz
tathatom, hogy a magyar lobogóra vonatkozó 
akkori miniszteri köriratot a külföldi konzulsá
gokhoz — talán, mert esetleg ezen nyelvben jár
tasságom volt — franczia nyelven nekem volt sze
rencsém föltenni. Nem hallgathatom el tehát, hogy 
a magyar lobogó iránt nem nekünk kell most elő
ször intézkednünk, hanem a magyar lobogó iránt 
alkotmányos intézkedés már történt. Fölkérem a t. 
házat ezennel, méltóztassék figyelembe venni, a mi 
akkor e tekintetben történt, s ebből kiindulva in
tézkedni tovább. Szavaim bizonyitására nincs 
miért hivatkoznom másra, mint akkori főnökömre 
Trefort Ágoston t. képviselőtársunkra, ki e do
logban sokkal részletesebb felvilágosítást fog adni, 
mint én azt akkori csekély állomásomból kifolyó
lag tehetném. {Elénk tetszés a bal oldalon?) 

BÓniS S á m u e l : Megvallom, hogy engem a 
kereskedelmi miniszter ur előadása, a mit t. i. mint 
nehézséget hozott föl az indítvány ellen, teljesség
gel nem elégített ki. 0 azt monda, hogy a magyar 
hajók, midőn elhagyják a kikötőt, nem állnak 
többé azon hatóság alatt, mely alatt ezelőtt álltak, 
hanem a külügyminiszter hatósága alatt. Minthogy 

a magyar király ugyanaz, ki egyszersmind auszt
riai császár; minthogy a magyar király letette az 
esküt a törvények megtartására : azon magyar 
királynak, ki egyszersmind ausztriai császár, kid-
ügyminisztere bizonyára köteles lesz azon törvé
nyeket respectáltatni, a mely törvényekre az ő 
fejedelme az esküt letette. 

Tovább megyek. Előttem még az is feltűnő', 
a mit a kereskedelmi miniszter ur a törvények 
változtatásáról előhozott. Azt monda, hogy a tör
vény megváltoztatására a háznak joga van. Ta-
gadhatlan joga a háznak a törvényeket megvál
toztatni ; hanem a fönálló törvények megváltozta. 
fásának megvan a maga szokott útja és módja: 
ezt mellesleg tenni, szerződés által - - a mely szer
ződés mellett, mikor ellene felszólalunk, az hozatik 
föl, hogy az két nemzet közti szerződés és így az 

I ellen szólni nem lehet — ez szerintem nem helyes. 
Ha a törvényt meg akarja változtatni a miniszté
rium, beadja módosítványát a törvény változtatá
sára : akkor a törvényt a ház vagy elfogadja, vagy 
nem fogadja el; de ezt szerződésben tenni meg, 
ugy per tangentem, — mikor a szerződés mellett 
még olyan okok is hozatnak fel, mint a melyet a 
központi bizottság előadója hozott föl, hogy az ily 
nemzetközi szerződést a háznak nem lehet megvál
toztatni— ez szerintem nem correct eljárás. Engem 
ezen törvényjavaslat feletti eljárásnál, megval
lom, sok aggaszt. Az mondatik, hogy ez két nem
zet közti szerződés, melyen változtatni bajos. Mint 
az imént is mondám, a törvényhozás az országgyű
lésé, és ennélfogva ez a törvények változtatását 
is föntartja magának. De látjuk, hogy ezen tör
vényjavaslaton is lehet változtatni: mert a lajtán
túli országok megváltoztatták némelyekben ezen 
szerződést és a mi minisztériumunk egész készség
gel elfogadta a módosítást, sőt ugy módositva ter
jesztette a ház elé. 

Egyébiránt, ezeket előre bocsátva, a módo
sitványt pártolom. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A mit legfontosabbnak tartok, az, a mi a törvény 
megváltoztatására vagy alkotására vonatkozik. En 
azt mondom, igenis, ha a kormány egyszerzü szer
ződést terjesztett volna a t. ház elé, oly szerződést, 
a milyeneket előbb-utóbb lesz alkalma elfogadás 
végett a törvényhozás elé terjeszteni: állana azon 
nézet, melyet a t. képviselő ur előhozott; ámbár 
egész mérvben, oly mérvben, mint a melyet ő' 
neki tulajdonított, még akkor sem állana: mert mi 
a törvény alkotásának vég czélja ? Az, hogy a 
törvényhozástól semmi el ne vonassák, a mi oda 
tartozik: egyes törvény értelmezése, egyes tör
vény magyarázása. El lehet-e ez ügyet a törvény
hozástól vonni? Nem. 'De ez maga nem kívánja 
különös törvényjavaslat vagy módosítvány előter-

27* 
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jesztését. Jelenleg azonban a kormány még ennél 
is tovább ment és teljesíteni akarta egész mérték
ben törvénves kötelességét, és a ház asztalára nem 
egvszerü szerződést tett le , hanem törvényjavasla
tot, mert ezen szerződés mint törvény fog a magyar 
törvénykönyvben íregjelenni. 

I)e visszatérve magára a lobogó és az ország czi-
mére használatának kérdésére, engedje meg a t. ház, 
hogy egy megjegyzést tegyek arra, amit az egyik t. 
felszólalóul'emiitett. Mit fog e lobogó, mit fog ezen 
jelvény képviselni jövendőben? Azt mondtam, kép
viselni fogja a jelen helyzetet, a monarchia alaku
lásának mostani képét, a minek következtében el 
fog távolittatni azon lobogó, melyet Ausztria eddig 
mindig használt, és helyébe az fog kitüzetni, mely 
a jelen helyzetnek és a törvényhozás azon intéz
kedésének felel meg, hogy a mint az ausztriai te
rületet a hajó elhagyja és neutrális területre lép, 
a külüsrvminiszter ótalma alá tartozik. Bónis Sá-
muel képviselő ur azt monda, hogy igenis a ma
gyar királynak van külügyminisztere. Ez kétséget 
nem szenved. Van az ausztriai császárnak is külügy
minisztere ; és én azt mondom, hogy ha jelen alaku
lás tisztán a personal-unio alapján történt volna, 
akkor is megállhatna a kérdés egyszerű megol
dása, mert kifelé a fejedelmi souverain csak
ugyan nem fogja magát kétfélekép képviseltetni. 
(Helyeslés.) Az nem áll, hogy a magyar királynak 
nincs külügyminisztere. Igenis van, hanem egye
sítve az osztrák császári külügyminiszterrel, és ezen 
közös külügyiminiszter ép ugy köteles külföldi 
érintkezéseiben és viszonyaiban Magyarország 
törvényeinek érvényt szerezni, és épen ugy köte
les Magyarország hajóinak és lobogójának ótal-
mat adni, mint tenné azt a magyar királynak kül
ügyminisztere. 

A czimerek és lobogók kérdésének ilyetén 
megoldása megfelel a törvényhozások által jelen
leg elfogadott rendszernek, és nézetem szerint elő-
haladás. Tekintve azt, hogy a jelenleg használt 
osztrák lobogó eltávolittatik: ez valóságos vív
mány. Kérem tehát a törvényjavaslat szövegének 
elfogadását. (Helyeslés a középen.) 

RadiCS Á k o s : T. ház! Azokhoz, a miket hal
lani szerencsém volt. részemről csak azt akarom 
még hozzá tenni, és ezt határozottan állithatom is, 
hogy az egész magyar tengerpart óhajtja, hogy a 
magyar lobogó használata helyreállittassék. Az én 
vélekedésem szerint nem is lehet ily ideiglenes szer
ződés által egy fenálló szentesitett törvényt meg
változtatni ; s ezért pártolom Somossy Ignácz kép
viselőtársam módositványát. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Nem napok, 
nem hetek, nem hónapok, hanem esztendeje is van 
már annak, mióta, valamely kérdés előfordult a 
ház asztalán, mindig azzal volt a felelet megoldva, 

hogy milyen boldogság néz ránk, hogy fog virá
gozni a haza, mint fog a kereskedelem előhaladni-
Azt hiszem, hogy nincs a t. házban senki, ak i cso
dálkozni fogna rajta, hogy, midőn már révpartján 
volnánk annak, a mit reményleni, a mit várni le
het és kell azok után, a miket oly sok fényes, 
gyakran elragadó szónoklatokban hallottunk, hogy 
épen ekkor mindazokat, a miket valami tárgyban 
figyelemre méltóknak tartunk, tán kissé tüzeteseb
ben, tán kissé hosszabban is előadjuk. U g y va
gyunk mi ezzel, mint a római költő irja azokról az 
utasokról, a kik egy révparthoz értek és a boldog
ságot a túlparton látták: azt mondta rólok: 

„Tendebantque manus ad ripas ulteriores" 
í g y nyulunk mindnyájan a boldogság után, 
és bizony azt a boldogságot még most is igen 
távol látjuk; sőt némelyikünk nem is akarja 
hinni, hogy látja a túlparton azt. A törvényjavas
lat, mely előttünk fekszik, volna hát megoldása an
nak a boldogságnak? ezek a ezikkek volnának 
azok, a melyek azt számunkra meghozzák ? 

Megvallom, hogy ilyen szembekötve még so
ha törvényalkotásban részt nem vettem, mint most. 
Szembekötve, mondom, mert mind azon okmányok, 
melyek az osztályok tanácskozmányaiban is kéret
tek a minisztériumtól, mindeddig nincsenek a ház 
asztalán. Azt mondják: ott vannak a ház könyvtá
rában : olvassa el ez a 400 ember, ha neki tetszik. 
Ezt én nem tartom azon módnak, mely mód sze
rint a törvénynek anyagát összeszedhetné a törvény
hozó : mert ez csak tapogatódzás , és nem olyan 
világos tétel, mely világos tételből lehozhatná egy 
tiltó vagy parancsoló törvénynek alkotását. 

Ezen szakaszra megyek át, hogy a többiekről 
már ne szóljak: mert határozatot bontani czélom 
ugy sem volt; czélom csak az, hogy kimondjam 
azon kivül, miszerint Somossy Ignácz képviselőtár
sam módositványát egész mérvben pártolom. Erre 
pedig az az ok vezetett, melyet t. miniszter űrtől 
hallottam. A t. miniszter ur azt mondja, hogy nem 
lehet lobogókat változtatni. Én azt hiszem, hogy 
épen nem lehet lobogókon lévő czimereket. Nem 
azt mondom, hogy távolittassék el minden hajóról 
az ausztriai lobogó : mert ez annyi volna, mint meg
támadni a szomszéd azon jogát, melyről mi mindig 
óvatosan beszéltünk, s melyet mi terjeszteni, nem 
kevesbíteni akarunk. Igen is, maradjon az ő lobo-
gójok. U g y is, eszembe jut — hanem csalatkozom, 
ha híí emlékezetem — hogy a t, előttem indítvá
nyozó azt mondta, hogy a melyek magyar hajók, 
tisztán magyar birtok, azokra más lobogó ne kell
jen, hanem csak egyedül a magyar. Ezt nem pár
tolni lehetetlen, mer thogy az én tulajdonomra, arra, 
a mi az enyém, azon jelvényt tegyem, mely engem 
megillet, mely jogos jelvényem : azt megtagadni 
nem lehet. 
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Á tenger épen oly közös minden emberrel, 
mint a lég. Ha lég nem volna, nem élhetnénk; ha 
tenger nem volna, nem kereskedhetnénk. A tenger 
épen olyan átalános szabad kellék a kereskedésre, 
mint az életre a levegő. Ez volt e szakaszra nézve 
észrevételem. 

De van még egy átalános észrevételem egy 
másik szakaszra nézve, t. i. azon szakaszra, mely
ben az mondatik, hogy mind két államterület ten
gerpartjain mind két fél kereskedelmi tengerésze
iénél egyforma tengeri magánjog fog alkalmaz
tatni. E részben hivatkozom t. miniszter urnák sza
vaira, ki épen most méltóztatott mondani, hogy ak
kor sértetik meg a törvényhozás joga, ha attól bár 
mi részben, bár mi olyan tárgyat elszedegetünk, 
mely oda tartozik. Hibázik tehát ezen szerkezet
ben az, hogy ezen tengerészeti törvény a magyar 
törvényhozás elé is hozassák; következésképen 
alázatos nézetem szerint igy kellene azt interpre
tálni. E szavak után: „Minikét államterület ten
gerpartjain mindkét fél kereskedelmi tengerészeié
nél egyforma tengeri magánjog fog alkalmaztat
ni ," kell, hogy jöjjön ezen hozzátétel: „mindkét 
félnek törvényhozásai által alkotott törvények sze
r in t : " mert ha ez bele nem jön, ugy fog előtűn
ni azon rendelkezés, mintha Magyarország törvény
hozásának hire , tudta és beleegyezése . illetőleg 
szentesítése nélkül is lehetne tengerészeti törvénye
ket alkotni, anélkül, hogy mi arról tudósíttatnánk. 
Ajánlom ezt alázatos tisztelettel figyelműkbe. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tökéletesen méltánylom előttem szólott képviselő 
ur észrevételeit- csak azon megjegyzésem van, 
hogy e törvényjavaslat ezime: „ Vámszerződes a ma
gyar korona országai és ő felsége többi országai 
között." Azon kikezdésben, melyet említeni mél
tóztatott, k ivan fejezve, hogy mind azon ügyeket 
illetőleg, melyek a tengerészeire és a többire vonat
koznak, egyforma törvényes rendszabályok fog
nak a két fél között egyetértőkig megállapittatni. 
I t t tehát a két fél alatt ő felsége többi országai és 
Magyarország értetnek. Ez tehát Magyarország or
szággyűléséből soha sem fog el vonatni, és a kor
mánynak sem volt szándéka azt a törvényhozástól 
elvonni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Mindenek előtt szabadságot veszek magamnak 
Bernáth Zsigmond képviselőtársam által ezen 
tárgyra nézve tett két észrevételére válaszolni. 

Azt méltóztatott mondani,hogy e törvény szem
bekötve készült. E tekintetben határozottan nyilat
kozhatott!, hogy a minisztérium, ezen törvény elké
szítésénél és az egyesség megkötésénél nem szem
bekötve járt el, hanem az ország minden érdekeit 
igyekezett érvényesíteni. Ez volt föladata, annyi
val inkább, minthogy a XII . törvényezikk 61 . §-a 

I határozattan azt mondja , hogy „a két fél felelős 
l minisztériuma közös egyetértéssel készítse el a 
| szövetségi részletes javaslatot, és terjeszsze azt 
| mindegyik illető országgyűlése elé." 

Ugy hiszem, a t. képviselőház sem fogja ma
gára venni azt, hogy e törvény megszavazásá
nál szembekötve kívánna eljárni, mert ezen tőr
vényjavaslatot illetőleg, melyet a 61-dik pont 
értelmében terjesztett a minisztérium a ház elé, 
kellő idő adatott, hogy azt minden képviselő 
figyelmesen tanulmányozhassa, és mindenkinek, ki 
a részletekkel meg akart ismerkedni, a mint az az 
előttem szólottak előadásából is látszik, a szüksé-

| ges adatok rendelkezésére állottak. 
A másik állítása t. képviselő urnák, melyre 

nézve bátor vagyok észrevételt tenni, az, hogy az 
egész törvényjavaslat tapogatódzás. Bárki, ha rész-

I rehajlatlanul és elfogultság nélkül megvizsgálja 
I e g y e s pontjaiban ezen kereskedelmi szerződést, 
i meg fog győződni arról, hogy mindenütt az or-
j szagnak nem csak anyagi érdekei, de a törvé

nyekben gyökerező jogai biztosítva vannak, és a 
minisztérium ezen egyesség kötése alkalmával azok
nak érvényt kívánt szerezni. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Egyébiránt áttérve a fönforgó kérdésre, 
i a lobogó kérdésére, azért kívántam fölszólalni, mert 
! a viták folyamában még nem hallottam megem-
J liteni egy lényeges szempontot, melyből nekünk e 
j kérdést tekintenünk kell. Mi ezen lobogó ? E lo

bogó nem más, mint a vámszövetségnek, melyet 
kötünk, kifejezése. Még az esetben is ; ha Magyar-

1 ország teljesen önálló és független állam volna, 
nem ugyanazon fejedelem alatt állana, mint a 
birodalom másik fele, és ha ezen másik féllel váni-

; és kereskedelmi szerződést kötne: ennélfogva a 
külföld irányában kereskedelmi képviseltetése és 
igy lobogója is közös lenne. Hivatkozom egy pél
dára. (Halljuk!) Megkötötték a német vámszövet
séget; több souverain állam egyesült. Mihelyt 
megkötötték a vámszövetséget, ennek természetes 
következménye volt, hogy egy és ugyanazon lobo
gót kellett választaniuk, csak egy és ugyanazon lo
bogó alatt jelenhettek meg a tengeren. Miért ? Mert 
a kötött szövetség folytán és annak értelmében ez 
államok minden kereskedelmi képviseltetése, min
den vámszabályzata tökéletesen egyenlő lévén 
a külföld irányában kereskedelmi szempontból egy 
államot képeztek. Ha tehát ily eljárás követtetett 
a német vámszövetségben, hol egészen önálló sou
verain államok szövetkeztek: igen természetes, 
hogy midőn mi a birodalom másik felével vám 
és kereskedelmi szövetségre lépünk, a külföld 
irányában ugyanegy lobogót kell megállapítanunk. 
Hogy pedig ezt nem anyagi érdekeink, hanem 
minden törvényes jogunk teljes méltánylásával 



214 CXCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 18. 1867.) 

tettük, kitűnik abból, hogy színeink és ezime-
rünk a másik félével tökéletesen egyenjogú. E 
szempontból véve föl a kérdést, mihelyt vámszö
vetséget kötünk, a külföld irányában egy lobogónk
nak kell lenni, és e lobogón a mi színeinknek és a 
mi czimerünknek ép ugy van helye, mint a mási
kénak. (Elénk tetszés a középen) 

Klapka G y ö r g y : Tisztelt ház ! Azt hiszem, 
a lobogó egy nemzet függetlenségének, és lételének 
jele. Norvégia azon viszonyban van Svédország 
irányában, mint mi Ausztria irányában, és mégis 
megvan Norvégiának saját lobogója. A dunai feje-
lemségek suzerain országok, a török konzulságok 
és követek által képviseltetnek , külföldön mégis 
megvan külön lobogójok. Megvan a kis Samos 
szigetének és Jaffának, Jeruzsálem városa kikö
tőjének is saját lobogója. Én megvallom, nem 
látom á t , miért ne viselhetnék a magyar ha
jók a magyar lobogót: és azért Somossy kép
viselőtársammal szavazok. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

B á n ó Miklós : Tisztelt ház! Meglehetősen 
kifejtette felhozni akart nézetemet a pénzügymi
niszter ur. Azért akartam én is a minisztérium ja
vaslatát pártolni, s mely indokból pártolja a pénz
ügyminiszter ur, t. i. a szövetkezés eszméjénél 
fogva. Azon tónynél fogva, hogy Ausztriával szö
vetkeztünk, nem vehetjük rósz néven esnem mond
hatjuk . hogy jogaink sértetnek, midőn Ausztria 
épen annyit áldoz fel nekünk, mint mi viszont 
Ausztriának. 

A lobogót illetőleg tehát a törvényjavaslatot 
pártolom. De van egy scrupulusom, melynek foly
tán a törvényjavaslatot módosíttatni kívánom. E n 
szeretném magam is a törvényjavaslatot praeci-
sebben és értelmesebben kifejezve és szerkesztve 
látni; szeretném azon szellemben szerkesztve látni, 
a mint azt a kereskedelmi miniszter ur maga ki
fejtette. O ugyanis azt monda, hogy a lobogó kér
dését ugy kell érteni, hogy az egészen egyforma 
mezőkre fog felosztatni. Ezen eszmét a törvény
javaslatban kifejtve nem. láttam; az csak azt 
mondja : „mindkét fél kereskedelmi hajói egy és 
ugyanazon lobogót használnak, mely az eddigi 
jelvényekkel a magyar korona országainak szí
neit és czimerét egyesíti/ ' Lehetne tehát sok em
bernek azon scrupulusa, hogy a magyar színek és 
czimer alárendelt kis részét fogják a lobogónak 
képezni: és azért e pontot ugy akarnám bővíteni, 
hogy ezen szavak u tán: „színét és czimerét4* ezen 
intercisum jönne be : „két külön mezőn egymás mel
lett. u Ha ez bele jönne, akkor a dualismus és pari
tás eszméje tökéletesen képviselve lenne. (Zaj.) 

I v á n k a I m r e : T . ház! {Halljuk!) A lobo
góknak használata iránt oly röviden és szabatosan 
foglalta össze az ügy állását Klapka György t. 

barátom, hogy ahhoz alig tehetek ujat; körülbelül 
ugyanazon érveket akartam felhozni én is; én is Svéd-
és Norvégországok viszonyát egymáshoz akartam, 
megemlíteni. De ha visszaemlékeznek t. képviselő
társaim az 1848—49. előtti időkre, mindazok, kik 
az időn jártak külföldön és nézték kikötőkben a 
nemzeti lobogókat mutató táblázatokat, ott találták 
az átalánosan elismert tengeri lobogók közt a ma
gyar lobogót is. Ez átalánosan világszerte elismer
tetett a, tengeren, és ez nem szűnt meg, csak 
1850-ben, mikor az osztrák k o r m á n y — külügy
minisztere által — a magyar lobogót megszűntnek 
hirdette. Azon állásnál fogva, melyet e tekintetben 
mindenkor elfoglaltam, szükségesnek és mulhat-
lannak tartom, hogy a magyar lobogó mindenütt 
ismét visszahelyeztessék azon helyre, mely őt meg
illeti. Sajnosán látom, t. ház — s talán jelzett ál
láspontom költi föl bennem ez érzelmet — hogy 
már itt a többségnél átalánossá válik az, hogy Ma
gyarország nem is állam, hanem egy másik állam
nak részecskéje. (Ellenmond i-^ jobbról. Ugy van! bal
ról.) Ezen aggodalmaim azokból származnak, a mi
ket itt hallottam a jobb oldal szónokaitól, sőt a 
miniszter uraktól: p. o. : „az osztrák birodalom 
egyik fele;" „a közös lobogó ;a „az összállam;" 
„nem lehet Magyarországnak külön tengeri lobo
gója." Mind ez azt mutatja, hogy a többség azt 
véli, hogy már az országnak külön lobogója nem 
is lehet többé; pedig, uraim, oly ország, a mely sa
ját színeit és czimerét felmutató lobogót nem hasz1 

nálhat, az már nem külön állam, az más államnak 
csak része. (Mozgás a jobb oldalon.) 

Véleményemet nem ingatja meg azon állitás, 
hogy ez csak kereskedelmi, egy vámterületet ki
tüntető lobogó akar lenni. Azon állítás, melyet ke
reskedelmi miniszter ur is mondtott, a mint a sík ten
gerre kimegy a hajó, már akkor az megszűnik a 
magyar miniszter hatósága alatt állni és a közös 
külügyminiszter hatósága alá kerül, némileg az 
1867. XII. t. ez. 8. §-ával ellentétben áll, a mely
ben ki van mondva, hogy a közös külügyminisz
ter csak a mi kereskedelmi miniszterünk hozzájá
rulásával és egyetértésével intézkedhetik ; tehát nem 
fogadom el azt, hogy a közös külügyminiszter 
mindent maga és külön intézhet el, hanem követe
lem, épen a közösügyi törvény értelmében, hogy 
ily esetben a mi miniszterünkkel egyetértve intéz
kedjék; s így a mi kereskedelmi miniszterünknek 
hatósága nem szűnik meg, ha a hajó kijutott a sik 
tengerre, hanem folytatja azt mindig ugy, a mint 
kifejezte Bónis Sámuel igen t. képviselőtársam, a 
magyar király nevében. 

Én csak két módot tudok és ismerek, a me-
melyek közül az egyiket választaniok kell. Vagy 
azt méltóztatnak elfogadni, hogy a magyar szinek. 

j a nemzeti czimer és lobogó egy valóságos magyar 
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államot képviseljenek oly módon, mint az Svéd-
és Norvégországok közt létezik, és a mint azt régi 
törvényeink rendelik; vagy pedig a szerint méltóz
tassanak intézkedni, mint Gí-orove t. miniszter ur 
mondotta volt, hogy t. i. „a két lobogó egyesítve 
tünteti fel a mostani valóságos helyzetet/' Ha ezt 
méltóztatnak elfogadni, akkor tessék a consequen-
tiákat is mindenfelé keresztül vinni: akkor a feje
delem palotáján, a hadseregben, a tengeri rajnál, 
a követségeknél és konzulságoknál, szóval minde
nütt, a hol a két állam együtt mutattatik be, ezen i 
uj, önök által tervezett lobogó használandó ; kell 
mindenfelé intézkedni „az osztrák császár és ma
gyar király" nevében. De ily fontos ügyet igy per j 
tangentem elintézni nem lehet; hanem kell, hogy 
rendelkezzék törvény a felett, hogy a magyar lo
bogó a követségeknél vagy külön függesztessék 
ki, vagy tehát mi módon és alakban tüntessenek 
ki nemzeti jelvényei ? Szükségesnek látom tehát, 
hogy, akár ez, akár az általunk ajánlott mód fogad
tatnék el, külön törvény által határoztassék meg a 
színek felmutatása. 

Pártolom Somossy Ignácz t. képviselőtársam 
indítványát. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ: T. ház ! Azon ellenvetést nem 
értem, hogy ezen kérdés mellesleg döntetik el. Egy 
szerződés fekszik előttünk, melyet a magyar ko
rona országai egy részről, ő felsége többi országai 
más részről kötnek kereskedelmi viszonyaikra 
nézve. Tudjuk, hogy az európai kereskedelmi po
litika oda látszik irányozva lenni, hogy minél na
gyobb vámterületek alakíttassanak addig is, míg a 
világ teljesen beevezhet a szabad kereskedés rév
partjába. Mi sem láttuk czélszerünek, hogy Ma
gyarország külön vámterületet képezzen; ezen né
zetben voltak a lajtántuliak is magokra nézve. Ok 
is azt hitték, hogy nagyobb vámterület a kereske
désnek nagyobb előmozditója. Jelenleg a vámszö
vetség fölött tanácskozunk, melyet e területre 
nézve kötünk. 

Ha valahol, épen e szerződésnél van helye 
annak, hogy arról is szóljunk, hogy ezen vámte
rület, mint vámterület, minő lobogd alatt űzze a 
kereskedést. Ez nem a politikai existentiára, ha
nem a vámterületre vonatkozik; s ezen kérdés még 
akkor is eldöntendő volna, ha Magyarország töké
letesen külön állana, külön király alatt, minden 
tekintetben elkülönözve Ausztriától, s avval semmi 
más viszonyunk nem volna, mint szomszédságunk 
és azon vámszövetség, melyet kötünk. 

Például hozta fel a pénzügyminiszter ur — 
és igen helyesen — a német vámszövetséget, a hol 
souverain, a fejedelemtől kezdve az utolsó pontig 
külön álló államok egy vámterületben egyesültek, 
s ezen vámterület lobogója volt a megállapított 
vámterületi lobogó. 

Az ellenvélemény mellett felhozott példákra 
csak azt jegyzem meg-, hogy azon országok, me
lyek megemlittettek, nem voltak másokkal vámte
rületi szövetségben. 

Ivánka ur azt állítja, hogy az előbbi időkben 
Magyarországnak külön lobogója volt, Erre azt 
jegyzem meg, hogy akkor Magyarország külön 
vámterületet képezett Ausztriától; most pedig nem 
fog külön vámterületet képezni, hanem azon tarto
mányokkal együtt egy vámterületet alakit. 

Ezen egy vámterület lobogójának megállapí
tásáról van jelenleg szó. 

Senkinek sincs eszében Magyarországnak ke
reskedelmi lobogójáról politikai állására következ
tetéseket vonni. Mért ne állapíthatna meg valamely 
külön alakult, több részből álló vámterület a maga 

ereskedelmi szövetkezésében oly lobogót, mely az 
egész vámterületnek megfeleljen, melynél mindket
tőnek színei és czimere egymás mellett egyesítve 
volnának, s e részben is a paritás elve tartatnék 
meg? (Helyeslés a középen.) Valóban szomorú volna, 
ha a vámszövetség megkötésénél közösen megálla-
pitott közös lobogó a nemzet politikai állását ve
szélyeztethetné. Ha mi a magunk alkotmányos ál
lását másként nem tudjuk megóvni, ezzel bizony 
nem fogjuk azt megmenteni. 

Én tehát a törvényjavaslatnak ezen szakaszát 
pártolom. (Helyeslés a középen.) 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház! Engedjék meg, 
hogy mélyen t. tagtársunk Deák Ferencz előadá
sára tegyek néhány megjegyzést. 

A t. képviselő ur azt akará kimutatni, hogy 
itt egy egységes vámterületről van szó. s igy e 
vámterület lobogójának egynek kell lenni. Hivat
kozott e tekintetben a német vámszövetségre, hol. 
noha független királyok voltak, mégis egységes 
lobogót használtak a kereskedelmi viszonyok kö
zött. De mi nem ugyanazon helyzetben vagyunk, 
mint ők; s ha nálok semmi horderó'vel sem bir 
ezen egy lobogónak használata, reánk igenis hord
eró'vel fog bírni, kik Európa előtt nem vagyunk 
képviselve követeink és konzulságok által. En. 
uraim, megvallom, nem bírom tökéletesen elszige
telni a politikai horderőt e vámszövetségi ténytől. 

A mi magát a dolgot illeti, hogy ezt előad
hassam, el fogom foglalni a t. miniszter ur állás
pontját. 

A t. minisztérium, a personal unió és dualis-
mus között, a dualista álláspontot foglalván el, ter
mészetes, hogy azon vörös fonalat, a mely ezen 
egész szövetségen, ezen egész eljáráson végig hú
zódik, consequenter keresztül akará vinni. Méltány-
Lom ezen állást, s elismerésemet fejezem ki iránta ; 
de azt, hogy épen ezen kereskedelmi és vámkér
désben ne lehessen kimondani, hogy két lobogó 
használtassák és a mellett a dualismus elv 
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állhasson, azt részemről nem tudom helyeselni 
a következő okokból. 

A dualisticus elvet lehet a maga tetőpontján 
ugy értelmezni, hogy a felség, a fejedelem egy, mi
dőn a personal unióval tökéletesen egyez; de lefelé 
is sok pótfokozat van, hol a dualismus megáll
hatna. Mi például nem birunk oly személyt, ki 
bennünket a külföldön képviselne, pedig azon kon
zulságok épen ugy képviselhetnének bennünket, 
mint a német tartományokat. 

A t. kereskedelmi miniszter ur azt állitotta, 
hogy a personal unió elve sem engedi az ilyen el
járást. Engedelmet kérek, hiszen ott áll döntő pél
dául IV-dik György mint Anglia és Hannovera 
királya, ki egy személy, és mégis a külföld előtt 
mint két személy volt képviselve követei által. t. 
i. mint Anglia és mint Hannovera királya. 

Minthogy tehát én a politikai horderőt nem 
tudom tökéletesen elválasztani a kereskedelmi szö
vetség alapjától, t. tagtársam Somossy Ignácz in
dítványát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Zsedényi E d e : T. képviselőház ! Igen rövi
den akarok szólni. A mai nap vitája azt mutatja, 
hogy a hol az érzelmek határozzák el a politikai 
nézetet, ott mélyebben fekvő okszerű adatokkal 
az ellen vitázni és azokat czáfolni lehetetlen. 
Miután pedig Lónyay miniszter ur kimondotta 
azon okot, mely minket, arra indított, hogy ezen 
czikket elfogadjuk, hogy t. i. egy vámterületen 
két lobogó nem lehet: ha ez lehetetlen, akkor vagy 
a vámegyletről le kell mondani, vagy pedig azt a 
következést kell elfogadni, mely a vámegyletekkel 
egész Európában összeütközésben van. 

Én csak Ivánka Imre barátom észrevételére 
akarok felelni: mert nekem ugy látszik, hogy 
midőn szólt, szem előtt nem tartotta a XII. t. ez. 
8-dik szakaszát, mely ezt mondja: ,, A pragmatica 
sanctióból folyó közös és együttes védelemnek 
egyik eszköze a külügyek czélszerü vezetése. E 
czélszerü vezetés közösséget igényel azon kül
ügyekre nézve, melyek az ő felsége uralkodása 
alatt álló összes országokat együtt illetik. Ennél
fogva a birodalom diplomatikai és kereskedelmi 
képviseltetése a külföld irányában és a nemzetközi 
szerződések tekintetében fölmerülhető intézkedések 
mindkét fél minisztériumával egyetértésben és 
azok beleegyezése mellett, a közös külügyminisz
ter teendői közé tartoznak. Ezen külügyeket tehát 
Magyarország is közöseknek tekinti," stb. Tehát 
a kereskedelmi ügyek egyenesen a külügyi minisz
ter teendői közé tartoznak. (Nyugtalanság a bal 
oldalon.) Ezzel igazolni akarom az igen tisztelt 
kereskedelmi miniszter úr azon állítását, hogy 
midőn a hajó elhagyja a magyar kikötőhelyet, 
akkor már maga a magyar kereskedelmi miniszter 
azon nem segíthet, ugy mint az osztrák hajón sem 

segíthet maga az osztrák kereskedelmi miniszter^ 
hanem segit mindkettőn a közös külügyminiszter. 
Ez pedig a törvényből foly, hogy ez azon lobo
gót védi, mely a vámegylettel közös. 

Előre látható, hogy a ki tengerre száll, hajó
ján bizonyára oly lobogót fog használni, a mely 
a hajóhadnak ótalma alatt áll és őt megvédi. Én 
tehát praktikusnak sem tekinteném azt, hogy csu
pán a magyar lobogót használjuk. (Zaj.) Mint
hogy pedig mi egy vámterületet akarunk, az egy 
lobogó használását is akarnunk kell. 

Ahhoz, mit Deák Ferencz igen tisztelt kép
viselőtársam mondott, többet hozzáadni nem tudok : 
azért a szerkezetet pártolom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

J ó k a i M ó r : T. képviselőház! Én csak min
dennap tanulok valami szépet a t. miniszteri padok
tól. (Derültség.) Mai nap megtanított reá a keres
kedelmi miniszter úr, hogy egy hajó, a mint a 
tengerre kifut, idegen földre jut. (Felkiáltások a 
jobb oldalon: Neutrálisra!) Tehát neutrális terré
numra. (Felkiáltások: Helyzetbe!) Eddig azt hittem, 
a tenger víz (Derültség) és azon a tengeren egyet
len terrénumot képez a hajó födélzete. Eddig azt 
tanultam a nemzetközi jogból, hogy annak a hajó
nak födélzete annak az országnak territóriumához 
tartozik, melynek lobogója azt védelmezi. (Helyes
lés a bal oldalon.) Az igen tisztelt kereskedelmi 
miniszter úr a felől világosított fel, hogy az a 
darabja a magyar territóriumnak, mely a hajó 
födélzete alakjában van, csak addig terrénuma 
Magyarországnak, a mig Magyarország határán 
belül van, de a mint kimegy a tengerre, azonnal 
osztrák. (Felkiáltások a középen: Nem ezt mondotta!) 
Egy amerikai hajó födélzete annak az amerikai 
szabad statusnak terrénuma még akkor is, ha 
ausztriai kikötőbe belemegy. (Zaj.) Tényeket tu
dok felmutatni, melyekkel bebizonyíthatom. Meg
vallom, mindig attól féltem, hogy a külföldön ugy 
fogják magyarázni mostani szövetkezésünket, mint 
azt az igen tisztelt miniszter úr magyarázta; hanem 
hogy a miniszteri rózsás karszékekről jőjön leg
először e magyarázat, az engem megdöbbentett: 
mert igy valósággal bebizonyul az „extra Hungá
riám non est vita* reánk nézve, és mi magyarok 
csak addig vagyunk, mig Magyarországon va
gyunk, azon kivül pedig osztrákok vagyunk. 
(Felkiáltások a középről: Ezt senki sem mondotta!) 
Addig, mig az előttünk fekvő törvényjavaslat ezen 
pontját olvastam, csak féltem tőle; azon védelem 
után, melyet a miniszter úr méltóztatott adni, 
meg vagyok tőle ijedve: s ennélfogva pártolom 
Somossy képviselőtársam módositványát. 

Kerkapo ly K á r o l y : En mindenekelőtt azon. 
kijelentést akarom előrebocsátani, hogy a törvény
javaslat kérdéses szerkezetét szóról szóra elfoga-
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dom; elfogadom pedig a mondottak után is, mert 
meg vagyok győződve arról, hogy a lobogó tulaj
donkép semmi más, mint jelvény, és ha jelvény, 
jeleznie kell neki azt. {Zaj. Tudjuk mindnyájan!) 
Én nem vonom kétségbe, hogy ezen átalános igaz
ságot in thesi bizonyosan mindnyájan elfogadjuk; 
de kénytelen voltam mégis kimondani azért, mert 
következményeiben ezen igazságot megtámadva 
hallottam; pedig nem elég a thesist elfogadni, a 
mint van, hanem el kell fogadni, ha következete
sek akarunk lenni, annak consequentiáját is ; pedig 
azt elfogadva nem látom. Ha tehát a lobogó nem 
egyéb, mint jelvény, jelezni kell nekie azt, a mi 
tény. Mi a t ény? A tény az, hogy a nyilt tengeren 
levő hajó, akár osztrák, akár magyar, mindig az 
egységes vámterübt az ő hazáj'a. Kereskedelmi 
tekintetben mindig a vámterület kérdése a döntő; 
itt pedig másról, mint kereskedelmi hajóról, nincs 
szó; és épen azért a lobogónak kell azt jelölnie, 
hogy ezen hajó otthon van az egységes vámterüle
ten. A lobogó nem lehet se osztrák, se magyar, 
hanem valami neutrális, mit a kettőből ujonan 
alkothatunk, vagy a kettőnek egyesítése. Azt hi
szem, nekünk inkább van érdekünkben, hogy 
legyen ez a kettőnek egyesítése, mint egy harma
dik ujabb. 

Azokra, miket Jókai t. képviselőtársam mon
dott, szintén akarok néhány szót válaszolni. A 
nemzetközi jogból én is tanultam valamit; és, leg
alább én, azt tanultam a nemzetközi jogból, hogy 
a hajónak fedélzete olyannak tekintendő, mint ter
ritóriuma azon országnak, melynek ezen hajó 
sajátja; hanem vissza kell mennem az előbb mon
dottakra, hogy kereskedelmi tekintetben a keres
kedelmi terület a döntő. De azt is tanultam, a mi 
tökéletesen igazolja a kereskedelmi miniszter úr 
kijelentését, hogy a nyilt tenger és tengerpart 
között a nemzetközi jog nagy különbséget tesz: 
mert nyilt tengeren a hajó fedélzetét ismeri azon 
territóriumnak, melyhez a hajó tartozik; a parto
kon pedig magát a vizet is, mert a tengerpart 
melletti viz az ország területének vétetik, ez pedig 
kihat addig, a meddig a part közegei terjednek; 
és e tekintetben a viz nem viz, hanem földterülete 
az országnak, melynek partját mossa. És ide vágott 
a kereskedelmi miniszter kijelentése, midőn azt 
mondotta, hogy midőn a tengerre megy a hajó, 
idegen territóriumra lép. Annak territóriuma csak 
ugy,mint a népjog szokta venni, ha valamely feje
delem idegen territóriumon van, azt azon territó
riumon levőnek gondolja: így van a hajóval a 
nyilt tengeren, nem pedig a part vidékein. Azért 
a ki bene distinguit bene docet: nem kell a fogal
makat összezavarni, és ez által a consequentiák 
eltalálását nehezíteni. (Helyeslés a középen.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
KÉPV H. NAPLÓ. 1865/7- VI. 

Csupán Jókai képviselő ur beszédére akarok fe
lelni. 

Előadása, nem mondhatom, hogy tanulsá
gos, de mindenesetre érdekes volt. Tanulságos 
azért nem volt, mert olyan ügy körül forgott, me
lyet — azt hiszem — mindketten értünk. Senki 
se állithatja, hogy nekem szándékom lehetett 
volna képviselő urnák ily elemi dologban tanulsá
got nyújtani; és engedje meg a t. képviselő ur, 
hogy én épen oly kevéssé fognék akarni tőle ta
nulni, mint, azt hiszem, őneki sem volt szándékában 
nekem e tekintetben tanitást adni. {Elénk helyeslés.) 

Én igen világosan fejeztem ki magamat a ma
gyar hajó-és lobogóra nézve. Az által, hogy a ma
gyar hajó a magyar tengert elhagyja, nem szűnik 
meg magyar hajó lenni, mert ha megszűnnék, ak
kor nem kellene róla többé szólni. A hajó igen is 
magával viszi, ha szabad e részben diplomatikus ki
fejezéssel élnem, ugy szólván, az országnak egyik 
részét: az az országtól ellökött földdarab. Én azt 
állítottam, hogy az országtól ellökött földdarab az 
által, hogy a sík tengerre kiszáll, nentralis térre 
jő. Megszünik-e ez által a magyar törvényhozás 
hatósága e hajókra? Kétségtelenül, hogy nem. 
Itt van magában ezen pontnak egyik kikezdésé-
ben, hogy arra nézve a magyar törvényhozás fog 
intézkedni, minő magánjog állapittassék meg ezen 
hajókra nézve. 

Demitjelentalobogó? Jól mondotta Kerkapoly 
képviselő ur, a lobogó egyik feltétele annak, mily 
hatalomtól kíván azon hajó, mely neutrális téren 
mozog, ótalmat, micsoda hatóság az, melynek ótal-
ma alatt a magyar hajó neutrális téren állani fog. 
Ez azon hatóság, mely az 1867-iki t. czikkben 
már körül van írva: azaz a külügyminiszter, a ki 
a consulatusoktól meg fogja kívánni, hogy a ma
gyar hajóknak ótalmat szerezzenek ott, hol azok 
idegen hatalmak által sértetnek. (Egy hang a bal 
oldalon: A ív agyai' király!) Azt hallom egyik ol
dalról, hogy a magyar király. Kétséget nem szen
ved — ne csináljunk magunknak illusiót — hogy 
ha nem volna Magyarországnak és a legfőbb pon
ton a magyar királynak e tekintetben joga és kö
telessége : az osztrák külügyminiszter nem fogna 
hajóinknak ótalmat nyújtani, mert nem tartoznék ve
le ; de tartozni fog azért, mert nem csak az osztrák 
császár és osztrák tartományoknak, hanem egyszers
mind a magyar király és a magyar korona orszá
gainak minisztere. 

A szerződés ezen pontjára nézve egyéb érvet 
nem tudnék felhozni; hanem ha a tisztelt kép
viselő urak e kérdésben az ország közpolitikai 
állását akarják bevonni, kénytelen vagyok meg
vallani, hogy az ország közpolitikai állása e tekin
tetben, t. i. Magyarország önállása tekintetében is 
tökéletesen meg van védve. Ha egy magyar alatt-

28 
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való érkezik a világ bármely kikötőjébe, hol oszt
rák eonzulátus van, és nem fog ott ótalmat találni, 
és az a magyar kereskedelmi miniszternek vagy a 
magyar kormánynak tudtára jut, kötelessége lesz 
ennek azon ponton, a hol ez történik, a magyar 
alattvaló számára ótalmat eszközölni és annak el
mulasztásáért az illetőket megkérdezni. Ha a t. 
ház bármely tagja ily speciális esetet fel fog hozni, 
ha ki fogja mutatni, hogy az illetőknek nem nyúj
tatott ótalom, hogy Magyarország hajóin, Magyar
ország törvényes jogai, kereskedelmi érdekei nem 
lettek elegendőkép megvédve : a magyar kereske
delmi miniszter föladata lesz az illető közös orgá
num , a külügyi miniszter által kieszközölni az 
elégtételt. (Élénktetszés a középen.) 

Makray L á s z l ó : Előre bocsátom azon esz
mét, hogy mielőtt osztrák birodalom létezett, már 
előbb Magyarországnak független állami élete volt 
és hatalmas birodalmat képezett. Már akkor ma
gyar nemzeti lobogó lengett Velencze Márkíerén, 
hirdetendő Magyarország kereskedelmi nagysá
gát és tengeri hatalmát, mikor az osztrák zászlót 
még nem ismerték. A magyar államnak már ten
geri kereskedése volt akkor, mikor osztrák keres
kedés nem létezett. Most, mivel az osztrák biroda-
lodalommal dualismus létezik, én ezt máskép nem 
érthetem, mint ugy, hogy a 350 éves harcz után, 
melyet országunkkal a lajtántúli tartományok 
folytattak, mely az osztrák császárnak a magyar 
királyival való háborúja volt, a béke megkötte
tett. Ha ez áll, akkor állni kell annak is az én fel
fogásom szerint, hogy a magyar nemzetnek vannak 
olyan jogai, melyeket a mostani törvényhozásnak 
megváltoztatni nincs hatalmában: nincs hatalmá
ban arra kényszeríteni, hogy fegyverét letegye; 
nincs hatalmában arra kényszeríteni a nemzetet, 
hogy a haza zászlaját az ellenség lábaihoz porba 
hajtsa. Ennélfogva méltányos, hogy a magyar lo
bogót oly módon fentartsa, a hogy azt Somos-
sy képviselőtársam módositványában előterjeszté. 
(Szavazzunk!) 

B á n ó M i k l ó s : Mielőtt szavazásra kerül a do
log, kérem módositványomat fölolvastatni. (Nagy 
zaj. Fölkiáltások'. Nem szabad kétszer szólani!) 

E l n ö k ! Annak idején föl fog olvastatni. 
Ónossy M á t y á s : Valóban nem fogom a t. 

ház figyelmét sokáig igénybe venni. Tisztán csak 
azon szempontból vagyok bátor felszólalni, mert 
igen nagy szükségét látom annak, hogy e tekin
tetben, hol a törvényjavaslat ide vonatkozó czik-
kének módositásánál leginkább az érzések ural
kodnak felettünk, ezen túláradó érzéseket, a meny
nyire tőlünk telik, egymásban kölcsönösen igye
kezzünk megnyugtatni. Ezen érzéseknek, illető
leg a félelemnek hazánk önállósága megszűnése 
s Ausztriába leendő beolvadása tekintetében leg

élénkebb kifejezést adott Jókai képviselő ur, mi
dőn azt állitá, hogy ő a jövőt tisztán képzelte 
magának eddig is, azonban most az iránt minden 
kétsége eloszlott . mert a minisztériumtól hal
lottak után mindenikünk tudhatja, hogy csak ad
dig vagyunk magyarok, mig a magyar haza hatá-

' rain belül vagyunk, ellenben neutrális terrénumon 
j megszűnünk magyarok lenni és ott osztrákokká 

leszünk. Ha t. képviselő urnák e következtetése 
állana, a mit én egyébiránt magam részéről el
fogadni nem szándékozom, akkor Jókai képvi
selő ur bizonyosan meg fogná nekem engedni, 
hogy ennek ellentétes következményét szintén 
alaposnak és helyesnek joggal fognám vitat
hatni. És ha mi attól féltünk eddig, hogy Auszt
riábabeolvasztatunk, a jelen törvény meghozatala 
után attól többé nem félhetünk: mert e törvény 
életbe lépése után az osztrák hajók is kötelezve 

| lesznek a sik tengeren a magyar-osztrák szövetségi 
i lobogót használni; és ennél fogva — a t. képviselő ur 
I gondolatirányát követve— azt lehetne állítani,hogy 
jövőre csak addig lesz osztrák az osztrák, a mig 
otthon saját geographiai határai között marad, el
lenben a mint neutrális terrénumra lép, magyarrá 
lesz. Ezt csupán azon szempontból hoztam elő, hogy 
ha ez által a t. képviselő ur aggodalma a jövő iránt 
netalán megnyugtattathatott, én lehettem légyen a 
szerencsés ezt eszközölni. (Helyeslés a középen.) 

P a p L a j o s : T. ház! A jelen esetre nézve 
bátorkodom pár szerény észrevételt tenni. 

Mindenekelőtt az előttem szóló tisztelt képvi
selő urnák megjegyzem, hogy minket is ekérdésben, 
mint minden másban, nem érzés, nem felhevülés, 
hanem hazánk jólléte, hazánk függetlenségének 
higgadt megfontolása vezérel. 

A szőnyegen levő kérdést illetőleg csak egyet
len egy, némileg tekintetei; érdemlő érv hozatott fel 
a túlsó oldalon: az, melyet a tisztelt pénzügymi
niszter ur is mondott, hogy minden vámterületnek 
külön jelvénynyel, külön lobogóval kell birnia. Ha 
a lobogó jelvény, én nem látom át, hogy e jel
vénynek egynek kell lenni. Ha jelvény jelvény 
mellé tétetik, vagy összehalmozott zászlócsopor
tot vesz is valamely vámterület jelvényül, e terü
letnek jelvénye azon csoport zászló lesz. Ebből te
hát nem következik az, hogy egy vámterületnek 
csak egy zászlója legyen; és nem következik az, 
hogy a mi vámterületünkre nézve most egy külön, 
nem tudom miféle színekből álló zászló készíttes
sék ; hanem körülményeink közt legközelebb 
áll az, hogy használjuk együtt mindkét szerződő 
fél zászlóját. Hiszen nem oly rettenetes dolog ez és 
könnyen keresztülvihető: azért pártolom Somossy 
képviselőtársam indítványát. 

Még csak a t. miniszter urnák azon észrevé
telére akarok megjegyzést tenni, hogy ha a hajó a ki-
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kötőből eltávozik, már nem áll többé a mi hatóságunk 
alatt, hanem az osztrák alatt, mert a birodalom 
diplomatikai és kereskedelmi képviseltetése közös 
ügynek mondatik. Igenis, elismerem, hogy a biro
dalom diplomatikai és kereskedelmi képviseltetése 
közös ügy ; de ez ki nem zárja azt, hogy nekünk 
abban részünk ne legyen. A külföldön levő kon
zulságok épen ugy képviselik a magyar királysá
got ő felsége többi tartományaival, s azért, habár 
kisebbségben leszek is ezen egy inditványnyal, még
is azt bátorkodom indítványozni, hogy a konzul
ságok a külföldön a magyar színeket is viseljék. 

A mi pedig Zsedényi képviselő urnák azon 
megjegyzését illeti, hogy más, mint a közös kül
ügyminiszter, nem is szólhatna külügyi dolog
hoz , erre csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy az nem áll: mert ha méltóztatott volna a 
tisztelt képviselő ur az illető törvény 8. át 
egészen elolvasni, ott megtalálta volna, hogy a 
külügyek, a konzulok s más egyéb ügyek nem 
mind a közös külüpyminiszter hatásköréhez tartoz
n a k , hanem azokra nézve mindkét fél miniszté
riumának beleegyezése és jóváhagyása föntartatik. 
Nem áll tehát az, mit a külügyekre nézve mon
dani méltóztatott. 

Egyébiránt Somossy képviselőtársam indítvá
nyát pártolom. 

Justh JÓZSef: Nem akarom sokáig untatni 
beszédemmel a t. házat, mert ez sokkal komolyabb 
kérdés, mintsem élczeléssel lehetne harczolni. Tu
dom, mit képvisel e szerződés ,* mit kell képviselnie, 
azt is tudom; sőtazt is tudom, hogy a vám szerződések
nél első tekintet az, hogy mind a két szerződő fél az 
igazság és paritás alapján tegye meg a szerződést 
egymással. Elismerem egész készséggel, hogy lehet 
oly eset, hogy az egyik vagy másik fél képes le
mondani a másik kedveért bizonyos előnyökről. 
De azt, megvallom, meggyőződésemmel nem va
gyok képes megegyeztetni, hogy egy vám- és ke
reskedelmi szerződésben egy nemzet a legpraegnan-
sabb jelvényéről, mely nemzeti egyéniségét kifejezi, 
lemondhasson. Azért Somossy indítványát pártolom. 
(Elérik helyeslés a hal oldalon.) 

J á m b o r P á l : Tisztelt képviselőház! Nem 
akartam e tárgyhoz szólni, mert nincs kedvem a 
tisztelt kereskedelmi miniszter ur elé gátakat emelni, 
hisz ugy is elég gátot emelnek elébe Bécsben, an
nál kevésbbé, mert neki, mint kereskedelmi minisz
ternek, egy világot kell meghóditnia;de ha e vilá
got csakugyan meghódítja, óhajtom, hogy azt ma
gyar lobogó aegise alatt tegye. Semmi sincs szen
tebb valami, mint egy nemzetnek lobogója. Ez a 
nemzet büszkesége, ez a nemzet dicsősége, ez a nem
zet jó és rósz napjainak tanuja. Mi a lobogó? Kérd
jétek meg 1848-at: megmondják azt Szent Gellért 
hegyének ormai,Mi a lobogó? Kérdjétek meg az oszt

rák hadsereget, mely tisztelettel volt kénytelen 
előtte meghajolni. (Elénk tetszés.) Mi a magyar lo
bogó ? Kérdjétek meg Petőfit, ki e lobogónak árnyé
ka alatt vérzett el. Azt mondja Kerkapoly képvi
selőtársam, hogy a viz nem viz, hanem föld. Én is 
azt mondom, ez n zászló nem zászló, nem a mi zász
lónk, mert pékünk csak egy zászlónk van, s ez a 
tricolor. Uraim, adjunk oda mindent; de ne adjuk 
oda a lobogót: mert ha eztoda^adtuk, nem lesz a 
nemzetnek mi után menjen. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Igen sajnálom, hogy 
a szavazást kívánóknak nem engedhetek. Igen saj
nálom, hogy most, midőn at . ház, ugy látom, nem 
igen szívesen hallgat már az okoskodásokra, szólani 
mégis kénytelen vagyok azért, mert hallottam oly 
dolgokat felemliteni, melyeket felelet nélkül hagyni 
nem akarok. (Halljuk!) 

Azt mondotta egy t. képviselő ur, hogy a jel
vényeknek azt kell jelezni, a mi tény, jeleznie kell 
tehát a hajónak hazáját, ,,a mely most az ujonan 
született egész." Én megvallom, eddigelé azon il-
lusióban voltam, hogy a jog és törvény ellen erő
szakkal egy egészszé lánczolt két fél a most legkö
zelebb történtek nyomán ismét mindenik vissza
nyerte saját egyéniségét; s igen szomorúan hat rám 
annak hallása, hogy ezzel ellenkezőleg most ala
kult egy uj egész. Azt fogják tán mondani erre, 
hogy a képviselő ur csak arra értette, hogy most 
alakult egy egész vámterület; de ezzel azt, hogy 
egynek kell lenni a lobogónak, indokolni még 
nem lehet. Voltak már máskor és másutt is egy ke
reskedelmi egészet képező vámterületek; ott volt pél
dául a német vámszövetség, melyhez tartozott egyes 
államok hajói hogy kizárólag saját lobogójukat 
használták, azt Dunánkon is szemlélhettük. Ha te
hát olyan uj egész van itt, melynélfogva nem lehetne 
a magyar lobogót használni, azon egész nem csak 
a kereskedelmi, nem csak a vámterületre vonat
kozik. 

Azzal vigasztalt ugyan a t. miniszter ur, hogy 
hiszen , ha a magyar hajó nem lelné föl a védel
met, a magyar minisztérium tudni fogja kötelessé
gét és a védelmet meg fogja szerezni a magyar ha
jónak. Egyátalában nem kétkedem, hogy a t. mi
niszter ur ezen irányban mindent meg-fog tenni. 
De mi lesz annak az útja? Fog fordulni, s jöhet idő, 
folyamodni, és meglehet. . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Rám nézve a folyamodás ideje soha sem fog bekö
vetkezni. (Eltnk közJulyeslés.) 

Tisza K á l m á n : . . . s meglehet, eredmény 
nélkül azon közös külügyminiszter, kit se a t. mi
niszter ur, se Magyarország országgyűlése feleletre 
nem vonhat. 

Jókai t. képviselőtársam érvelése ellenében 
28 * 
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az hozatott itt fel, hogy épen az is jele, hogy szó 
sem lehet arról, hogy mi beolvasztattunk volna, 
mert tételét meg lehet forditani s azt is lehet mon
dani, hogy miután az osztrák alattvalók se hasz
nálhatják kizárólag saját szinöket, ebből azt lehetne 
következtetni, hogy ők is megszűnnek osztrákok 
lenni a mint elhagyják hazájokat, s hogy mintegy 
ők olvadtak volna belénk. Engedelmet kérek : azt 
tartom, hogy ez nem igy van; megjegyzem azon
ban mielőtt ezt indokolnám, hogy én a beolvadás
nak is, igaz, ellene küzdöttem, de ellene küzdök 
az összeolvadásnak is, s én nem kívánom se a ma
gunk érdekében, se az ó' érdekűkben, hogy össze
olvadjunk : én meg akarok maradni a mi jog sze
rint vagyok , s óhajtom, hogy ők is maradjanak 
osztrákok. De a mi a képviselő ur észrevételét 
illeti, csak egy különbségre vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat. Lehetne mondani, hogy az 
osztrák alattvaló szűnt meg osztrák lenni, a mint 
a hajóra lépett; lehetne mondani, hogy ő olvadt 
belénk, ha azon konzulságok, melyek ügyét védeni 
fogják, magyar konzulságoknak hivatnának. De 
engedelmet kérek, minthogy a védelem az osztrák 
konzultól és az osztrák külügyminisztertől szár
mazik, az osztrák megmarad osztráknak, de mi 
elveszítjük a világ előtt nemzetiségünket. (Tetszés 
a bal oldalon.) 

Én tehát Somossy Ignácz módositványát 
pártolom. 

E l n ö k : A 6-ik czikk első' pontja fog szavazás 
alá bocsáttatni. Még Bánó Miklós képviselő ur is 
kívánja módositványa fölolvasását. (Derültség.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Bánó 
Miklis módositványát) 

E l n ö k : Ugyanezen czikkre nézve Wass 
Sámuel gr. is adott be módositványt: ez is fel fog 
olvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (fölolvassa Wass Sá
muel gr. módositványát.) 

E l n ö k : A kik az eredeti szakaszt akarják 
megtartani, álljanak fel. (Megtörténik. Fölkiástások: 
Ellenpróbát!) A kik nem fogadják el, álljanak fel. 
(Megtörténik) A többség az eredeti szerkezetet 
tartja meg. 

Ugyanezen czikknek egy másik pontjára 
nézve Radics Ákos ur jelentett be módositványt. 

BadiCS ÁkOS: Tisztelt ház! A ki azt állítja, 
hogy az ausztriai Lloyd Magyarország speciális 
kereskedelmi érdekeit előmozdította volna, vagy 
hogy azt kitűzött czélunkhoz képest jövőben 
előmozdíthatná, annak ez úttal csak azt válaszol
hatnám , hogy a lajtántuli országok kereske
delmi érdekeit sem mozdíthatta elő, legalább nem 
mozdíthatta elő azon mértékben, a melyben a nyúj
tott subventió magasságához képest aat jogosan 
követelhették volna. Ha e társaság átalában vala

mit előmozdított, akkor azt hiszem, csakis saját 
erszénye érdekeit és a monopolizálásra való törek
vést mozditotta elő. (Igaz !) 

F ő feladata e szerződött ausztriai Lloydnak 
a posta-szállítást eszközölni és minél több keres
kedelmi összeköttetést létrehozni. Azonban ugy a 
posta-szállitást, mint 'szintén a kereskedelmi ösz-
szeköttetést illetőleg, bátran állithatom, hogy ha 
mi a ránk háramló haszon arányához képest 
akarnánk e társaság évi subventióriálásához járulni, 
akkor, főleg a konzulságok jelen függési viszo
nyai és szervezete folytán, melyre nézve a ke
reskedelmi miniszter ur iménti előadásában se 
adhatott megnyugtató felvilágosítást, az álta
lunk fedezendő évi járulék inkább minus mint 
plus fogna lenni. Tudtommal az ausztriai Lloyd-
társaság hetenkint csak három ponton érinti a 
magyar korona tengerpartját, ekkor is csak né
hány perezre, természetesen azért, hogy Trieszt 
városára e pontokon kereskedelmi összekötteté
sek létre ne jöhessenek. Hajóiból ekkor egyet 
sem építtetett saját tengerpartunkon, holott pedig 
ama 1 7 millió frt. subventióhoz, melyben ekkorig 
részesült, Magyarország legalább is 6 millió frttal 
járult. í g y a társaság jövedelmi adójára nézve 
sem tudjuk, hogy hányadán állunk; csak azt tud
juk , hogy még néhány évig, és a mint a fiumei 
vasúti előmunkálatok jelenleg állanak, azt hiszem, 
hogy még hosszabb ideig is , semmint óhajtanok, 
Magyarország nyers terményforgalmából fogja 
meríteni jövedelmének nagy részét. Ha tehát mi 
ezen kívül a társaságot még subventióban is ré
szesítjük, akkor azt hiszem, hogy jogos és méltá
nyos követelés tőlünk megtudni: vajon a jöve
delmi adónak mekkora részét fogja-e társaság a 
magyar kincstárba szolgáltatni ? 

Egyébiránt mutassa ki nékem a t. kereske
delmi miniszter ur azon hasznokat és előnyöket, 
melyek e társaság működéséből ránk háramolnak, 
és én hajlandó leszek e kimutatott hasznok és elő
nyök arányához képest a társaság évi subventió-
jához hozzájárulni; de határozottan kikötöm 
magamnak, hogy a külön magyar tengeri hajózási 
vállalat megalakulását ne hátráltassa, és azon kí
vül az annak szükségképen nyújtandó előnyöket 
és államsegélyezést semmi szin alatt ne korlátoz
hassa. Meg vagyok győződve, hogy a lajtántuli 
országok csak örömmel fognák üdvözölni az ily 
külön tengeri hajózási vállalatot, mely végre őket 
is kiszabaditandja az ausztriai Lloyd elviselhetet
len egyedárusága alól. (Helyeslés.) 

Azt óhajtom még megjegyezni, hogy tudtom
mal az ausztriai Lloyd magán társaság, mint magán 
társaság kötött szerződést az állammal, következő
leg, mint ilyen, igénytelen felfogásomszerint a 
külügyminiszter hatásköre alá nem is tartozhatik. 
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Részemről még csak azt kívánom kijelenteni, 
hogy az eddigi terhek elfogadásához csakis azon 
feltétel alatt járultam, ha összes anyagi érdekeink 
terén, minden kül befolyástól menten, teljesen 
függetlenül és szabadon intézkedhetünk , sza
badon és függetlenül intézkedhetünk főleg a va
sutak és kereskedelmi tengerészet kérdésében, mely 
kérdések anyagi fejlődésünknek elsőrendű alap
tényezőit képezi. Meg vagyok győződve, hogy 
csakis ily utón fogjuk létre hozhatni azon eszközö
ket, melyek az elvállalt, bizonyára tetemes ter
hek elbirhatására képesíthetnek. Mert ne ringassuk 
magunkat illusióban, t. képviselőház: Magyaror
szág kukoricza-, búza-, szóval gabona-terméséből 
•e terheket még csak rövid időre sem fogja fedez
hetni. (Helyeslés.) 

E rövid indokolásomat előre bocsátva, van 
szerencsém elfogadás végett a következő módosit-
ványomat terjeszteni a képviselőház elé. (Olvassa:) 
„Módositvány a 140-ik számú törvényjavaslat 
Vl-ik czikkének8. és 9-ik pontja helyett. Az „auszt
riai Lloyd" czim alatt működő magán hajózási 
vállalatnak 187l-iki deczember 31-ig szerződési
leg biztosított államsegélyezéséhez, a magyar 
korona országai évenkint azon arányban fognak 
hozzájárulni, a mely a rá idban a nevezett magán 
hajózási vállalat ezen országok kereskedelmi érde
keit elomozditandja. Az ekként biztosított államse
gélyezési járulékok mindkét kereskedelmi minisz
térium költségvetésének külön tételeit képezendik." 

NiCOliCS S á n d o r : Tisztelt képviselőház! Az 
1867. XII. törvényczikk csak is a kül- és hadügyet 
mondja közösügynek, mely a delegatiók hatásköré
hez tartozik, és minden más országos ügy elinté
zését Magyarország törvényhozásának tartja fön. 
Az előttünk fekvő törvényjavaslat azonban a kö
zös ügyeket egy harmadikkal toldja meg, a trieszti 
Lloyd-társulat segélyezésével. Valóban meglepő, 
hogy egy 10 év tartamára kötendő vám- és keres
kedelmi szerződésben csak ugy mellékesen egy 
idegen társulat segélyezése a közös ügyek sorába 
igtattatik, és oly szerződésben, mely a szövetkező 
felek, illetőleg a két országgyűlés elhatározása 
következtében változásoknak van kitéve, oly 
intézkedés emeltetik törvény erejére, mely a közös 
ügyekhez tartozván, jövőben már nem ezen ország
gyűlés, de a delegatiók illetősége alá fog esni. 
Nem oly csekély dolog ez, t. ház, mint a milyen
nek látszik azon szerény helynél fogva, melyet a 
vám- és kereskedelmi szerződésről szóló törvény
javaslatban elfoglal. Két milliónyi évi segélyről van 
itt szó, mely a t. ház által elfogadott hányad sze
xint Magyarország pénztárát évenkint 600 ezer 
írttal fogja terhelni. Ily nagy összeg éven kinti 
fizetésének törvénybe igtatása, ugy hiszem, beha
tóbb tanulmányozást érdemel. Ha a t. miniszté

rium a Lloyd-társulatot hazánkra nézve áldásho
zónak tartja, miért nem tarjesztett külön tör
vényjavaslatot a ház elé ? miért nem nyújtott 

i adatokat, hogy a haszon és áldozat mérlegezésével 
meggyőződhettünk volna arról, hogy a Lloyd-tár
sulat a segélyezésre kívánt összeget valóban kiér
demli, és hogy ezen összeg megfelel azon haszon
nak, a melyet a Lloyd-társulat hazánknak hajt ? 
Tudom én jól, t. képviselőház, hogy ily vállalatok 
állami segély nélkül fen nem állhatnak, hogy 
Anglia ily hajózási társulatait 26 millió frankkal és 
Francziaország 24 millió frankkal segélyezi; de 
tudom azt is, hogy ezen segélyezések tetemes 
része posta-vitelbér-alakban azon államok pénztá
raiba visszaszivárog, és azon kikötőkben, honnan 
a hajók indulnak, a kereskedés csakhamar nagy 
kifejlést nyer, mi azon államok jóllétének előmoz
dítására szolgál. A Lloyd-társulatnak azonban, a 
melynek segélyezésére Magyarország részéről 600 
ezer frt. kívántatik évenkint, főkikötóje Trieszt, és 
az általa eszközlött postai vitelbérek nagyobb 
része ő felsége többi országainak pénztárait gaz-
dagitja. Nem akarok most e tárgyba mélyebben 
bele bocsátkozni, sem a Lloyd-társulat működése 
felett Ítéletet mondani; azonban nem tartózkodom 
kijelenteni, hogy gyanús szemmel nézek mindent, 
mi a volt bécsi kormány részéről emlékül fenmaradt. 
Ismeri mindenki a bécsi kormányok szándokait és 
czéljait; tudja mindeki, mint igyekeztek Magyaror
szágot kiéheztetni és igy megpuhítani j látta min
denki, mint iparkodtak eltávolítani mind azt, a mi 
által Magyarországnak anyagi jólléte kedvező len
dületet nyerhetett volna. Mily előszeretettel pár
tolták Triesztet a magyar termények olcsóbb ten
gerhez szállítása rovására a magyar tengerpart 
kárára! Régi igazság, hogy a pénzt a pénz vonja 
magához, a kereskedést a virágzásnak induló 
kereskedés. Egy véletlen, egy kedvező kereske
delmi conjunctura megállapítja néha valamely 
kitötő fölényét más szomszéd kikötő felett: meny
nyivel inkább egy részrehajló kormány pártfo-
golása. Kettős czéí lebegett a bécsi kormány sze
mei előtt mindig : emelni Triesztet, és tönkre tenni 
Velenczét és a magyar tengerpartot. E kettős czélt 
el is ér te: bizonyítja azt Fiume kereskedésének 
hanyatlása és Adria egykori királynéjának elszegé
nyedése. Mennyire segítette a Lloyd-társulat ezen 
czélzatokat, és ennéfogva mily haszonban részesült, 
nem kutatom. De, mielőtt a Lloyd társulat sub-
ventióját közös ügynek jelentjük ki, mielőtt Ma
gyarország pénztárát évenkinti 600 ezer frttal 
terheljük, ugy hiszem, jogunk van kérdezni — de 
ez nem csak jogunk, hanem kötelességünk is — 
mily hasznot hajt ezen társulat hazánkra, és a 
haszon a kívánt segélyezésnek megfelel-e ? 

Indítványozom ennélfogva, hogy a vám- és 
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kereskedelmi szerződési törvényjavaslat 6-ik ezik-
kének utolsó előtti és utolsó kikezdése következő
kép módosíttassák. (Olvassa:) „Az ausztriai Lloyd 
czlm alatt fenálló tengeri hajózási vállalatnak segé
lyezése iránt, figyelemmel arra, hogy ezen válla
lat mennyiben mozdítja elő a magyar korona 
országainak érdekeit, külön egyezmény fog a mi
nisztériumok által a két országgyűlés elé terjesz
tetni. " 

Ajánlom módositványom elfogadását. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

T. képviselőház! Röviden lesz szerencsém e tárgy
ra vonatkozólag szólani. (Halljuk!) Először azon 
társulatnak, mely „Lloyd" czim alatt ismeretes, 
viszonya az állam irányában nem a kereskedésre, 
hanem a posta-szállitásra van alapítva. A subven-
tiót ezen társulat nem azért húzza az államtól, hogy 
a kereskedelmi érdekeket egy vagy más irányban 
mozdítsa elő; hanem viszonya alapul azon, hogy 
a monarchiának postaszállitását mind a Közép, 
mind a Fekete tengeren eszközli. Ezen szerződés 
még négy évig fog fönállani, végét éri 1871-ben. 

Másrészt ott van ezen szakaszban, hogy ezen 
nemzetközi tengeri postaszállító és hajózási válla
lat a külügyi miniszter vezetése alatt áll, ki az 
ezen intézetet illető tengerészeti és postaügyekben 
a két kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg fog 
eljárni. Tehát nincs kizárva, sőt tökéletesen bizto
sítva van a magyar kereskedelmi miniszter bele
szólása ezen ügyekbe, a mennyiben az a postákat 
illeti. 

Hogy miért vétetett fel ezen szakasz, annak 
oka az, hogy a „Lloyd" postaszállító intézet, a 
külföldi posták pedig a konzulságoknak vannak 
alávetve. Ezek irányában se az osztrák, se a ma
gyar kereskedelmi miniszter közvetlen hatóságot 
nem gyakorol. 

Még azon előadásokra, melyeket egy részről 
Nicolics Sándor képviselő ur, a jobb oldalon pedig 
Radics Ákos képviselő ur felhoztak, részemről azon 
nyilatkozatot tehetem a t. képviselőház előtt, hogy 
a minisztériumnak kötelességei közé fog tartozni 
ezen társulat ügyeit kellő arányba hozni azon 
áldozattal, melylyel még néhány évig Magyaror
szág hozzá járul. {Helyeslés.) Mi fog később tör
ténni? Erre nézve a törvényhozás fog intézkedni, 
és a magyar minisztérium kötelessége lesz ezt tel
jes öszhangzásba hozni ezen szerződés alapelveivel 
és Magyarország anyagi érdekeivel. (Helyeslés a 

jobb oldalon.) 
Manoj lovics E m i l : T. ház! Én már előbb 

akartam a 7-dik alineához szólani; miután azon-
ban Radics Ákos képviselőtársam a VIII. és IX-ik 
alineák taglalásához megelőzőleg fogott, fentartom 
magamnak a jogot, hogy a kereskedelmi miniszter 

urat a Vll-ik szakaszra nézve később interpellált-
kassám. 

Ezt megjegyezve, most a Lloyd segélyezésére 
nézve akarok némi megjegyzést tenni : mivel sze
rintem az, ki az ausztriai Lloyd-társulat genesisét 
s történetét egyrészt, másrészt pedig a fiumei ki
kötők exportját ismeri, az nem csak nem fogja 
elismerni annak helyességét, mi a tárgyalás alatt 
levő szerződés VIH-ik pontjában mondatik, t. i., 
hogy az ausztriai Lloyd mindkét fél, tehát Ma
gyarország forgalmi érdekeit is előmozdítja; ha
nem ellenkezőleg ezen állítást legkeserűbb iróniá
nak fogja tekinteni. Mert tapasztalás szerint épen 
a Lloyd-társulat az, mely a magyar-horvát tenge
részeti érdekeket leginkább gátolja az által, hogy 
minden ujabb tengeri vállalatot már csirájában 
elfojt,azon kivül pedig az egész tengeri kereskedel
met székhelyén, Triesztben, concentrálni igyek
szik. Tények ezek, melyeket tagadni nem lehet, 
és melyeket nem is fog tagadni senki, ki a körül
ményeket közelebbről ismeri. Ez volt a bécsi kor
mánynak is czélja akkor, midőn néhai Bruck mi
niszter közbenjárása következtében a Lloydot, 
mely 18 éven keresztül subventio nélkül fenállt, 
1851-ben először egymillióval, 1858-banazonban 
már 2 millió forint subventióval ellátta; sőt 1864-
ben ezen snbventiót még szaporítani is akarták, 
mi ellen azonban a bécsi reichsráth maga is tilta
kozott, és ezen subventiónak fölemelését meggá
tolta. 

De nem csupán a subventio az, mi által az 
osztrák Lloyd a concurrentiát lehetlenné teszi. Az 
ausztriai Lloyd még más oly nevezetes kiváltsá
gokban is részesül, melyek tökéletesen lehetlenné 
teszik minden ujabb vállalat létrejöttét. Ezen auszt
riai Lloyd t. i. nem fizet konzulsági illetményeket, 
noha már rég megszűnt személyszállító hajókat 
járatni, és most rendesen sok millió értékű terhe
ket is szállít. Nem fizet konzulsági illetményeket 
nem csak azon 32 hajótul, melyek tulajdonképen 
postaszállitók, de nem fizeti azokat egyéb hajói 
után sem, noha mintegy 70 hajóval ú'zi a világ
kereskedést. Nem fizet tulajdon correspondentiá-
jáért postabért; nem semmit az úgynevezett Sa-
nitatsgebühre-k fejében, de sőt a contumaciát is 
rövidebb ideig köteles tartani, mint bármely más 
hajó. A legjobb kikötők birtokában van, és e 
tekintetben biztosítással bir, hogy a legjobb kikö
tők birtokában főn is fog tartatni. 

És van még egy igen lényeges privilégiuma 
az által, hogy az államtól pengő 3,000,000 frtot 

1 csekély kamatra kölcsön bir. (Nagy mozgás a jobb 
! oldalon.) Tessék engem kihallgatni, én is meg 
j fogom hallgatni az ellenvetéseket. Ismétlem, az 
I államtól két-három millió forintnyi kölcsönt bir, 
| melytől a legközelebbi időig csak három perczen-
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tet, most pedig 4°/0-et fizet. Fizeti pedig ezt oly 
államnak, mely a végből, hogy neki adhasson 
pénzt három percentre, maga ugyanazon tőke 
ntán 8—9 percentet fizet másoknak. 

f 

Es mi a feladata ezen társulatnak? A tisztelt 
miniszter ur azt megmondotta előbb, hogy fő fel
adata, legalább azért subventionáltatik, a corres-
pondentia fentartása; azonban, ha miniszter ur 
méltóztatik figyelemmel kisérni azon vonalakat, 
melyeken a Lloyd czirkál, el fogja ismerni, hogy 
azért nem érdemes két milliót fizetni. Mert bizony 
valami rendkívüli vonalokon nem megy keresztül, 
nem megy Mexikóba, nem megy Tunisba, hanem 
megy Konstantiuápolyba, Alexandriába és Odes-
sába, következőleg oly kikötőkbe, melyekbe más 
hajók is sűrűn járván, ezek tulajdonosai szívesen 
megtennék a posta-szolgálatot a birodalomnak, ha 
csak azon kiváltságokban részesülnének, melyek
ben a Lloyd részesül, a subventiót egészen mel
lőzve is. 

A mi különösen Magyarországot illeti, szabad 
legyen kiemelnem egy körülményt, mely a t. ház 
figyelmét ekkoráig kikerülte. (Halljuk!) Szerződés 
szerint a Lloyd mindezen utak közt Fiumét heten 
kint egyetlen egyszer tangálja, s akkor is kikötő
jében csak 5—6 perczig állapodik meg. És hova 
utaznak a Lloyd hajói Fiuméből? Nem a külföld
re , nem Alexandriába, Konstantinápolyba, vagy 
Smyrnába, hanem — Zárába. És azért, mert a 
Lloyd méltóztatik egy héten egyszer Zárába 
fáradni és Fiumét érinteni, azért, mondom, Ma
gyarországnak lehet szerencséje, évenkint hatszáz
ezer, tehát négy év alatt 2 millió és négyszázezer 
forintot fizetni, Magyarország népének pedig dol
gozni és gazdálkodni, hogy a Lloyd subventióját 
kikeritse. [Elénk helyeslés a bal oldalon) Méltóztas
sanak kiszámítani, mennyibe kerül a Lloyd egy 
ily útja Fiúmétól Zárába az országnak ? Én kiszá
mítottam : bele kerül 11,500 néhány írtba. 

Vegyünk azonban még más körülményeket 
is szemügyre. Mennyire használ a Lloyd Magyar
országnak, leginkább bizonyítják a számok, me
lyek, legalább előttem, kérlelhetlenek. Statisztikai 
adatok szerint az export Triesztből évenkint — 
legalább tavaly így volt — 95,825,400 frtot tett, 
míg ellenben a fiumei, melyet állítólag az osztrák 
Lloyd mozdít elő, ugyanazon évben összesen és 
egészben 520,000 frtot tett ki. Ugy hiszem, hogy 
a különbség nem csekély; és reménylem, hogy a 
t. ház ezen különbséget kiváló figyelembe fogja 
venni, midőn most azon kérdés merül fel, hogy 
ily csekély exportért, bár maga a Lloyd eszközölje 
is azt, mi azonban nem ugy van, annak subven-
tióként 600,000 forint fizettessék, kiváltképen ha 
tekintetbe vétetik, hogy ezen exportot is, se a 

Lloyd se más társulat ingyen nem teljesiti, hauem 
a szállításért a szállítók részéről is dús fizetést kap . 

De fel fogok emliteni, t. ház, még egy más 
körülményt is, a mely hasonlókép Bruck minisz
tersége alatt történt, ki, mint méltóztatik emlé
kezni, e Lloyd-társulatnak direktora vagy titkára 
volt Triesztben. Midőn Bruck a minisztériumba 
lépett, (Halljuk, halljuk!) akkor ezen Lloyd-társu-
lat bukófélben volt, valamint jelenleg is bukófél
ben látszik lenni, tekintve, hogy actiájának cur-
susa most 189 frt, mig emissiója peugő 500 frt 
volt. Bukófélben volt, mondom, e társulat akkor: 
főleg azért, mivel valami inspiratio következtében 
egy roppant arsenalt építtetett Triesztben, mely 
5 milliónál többe került és semmit se jövedelme
zett ; egy más inspiratio következtében pedig a 
Pó folyón gőzhajózást indított, mely az olaszok 
részéről nem párt oltatván, teljesen megbukott, és 
az egész tőke, mintegy 3 millió, odaveszett. Az 
arsenal és ezen uszkáíás a Pón, kimerítették az 
egész tőkét, mely valami 9 millióból állott. Ekkor 
lépett be a minisztériumba Bruck, s első feladata 
volt ezen bukófélben levő társulatot megmenteni : 
megmenté pedig subventiókkal, meg az által, hogy 
3 millió frt kölcsönt adott neki hármas kamatra, 
mikor ő ugyanazért az állammal 8—9%-et fizette
tett. Hogy pedig semmi se hiányozzék a jóból : 
még négy elhasznált hajóját is megvette azon az 
áron, a mint azt ő maga, vagy mások a Lloyd 
könyveibe beigtatták, t. i. 1,275,000 frtért, és 
ezen összeget pénzben azonnal ki is fizettette. 

Mind ezek után, kérdem, ki azon vállalkozó, 
hol van azon társulat, mely egy ily protegált rivá
lissal a versenyt kiállhatná? 

Deák Ferencz : Hisz bukófélben van! 
ManOJlOViCS E m i l : Azt hiszem, hogy se

hol. Megpróbálták azt többen, 1854-ben 1855-ben 
pedig különösen Kopcsevics és Tonello, de egyik 
se tudott boldogulni, és nem is fog soha senki, 
legkevésbbé pedig Magyarországban, eredményhez 
jutni, hogy ha a t. ház a Lloyd monopóliumát 
fentartani méltóztatik. 

Mindezeknél fogva pártolom Nicolics képvi
selőtársam indítványát. (Hdyeslés a bal old/ljn.) 

Lónyay Menyhért pénziigyminisz er: 
Csak a számokra nézve kívánok néhány szót szó
lani. Mindenütt ugy tüntetik fel ezen 2 milliónyi 
összeget, mint a \ mely mindenesetre fizetendő. 
Utalok a szerződésre, mely meg van kötve, s mely 
szerint ezen 2 millió ugy van kimondva, mint a 
fizetésnek maximuma. Es mikor fizettetik ez? A 
fizetésnek alapjául a tett szolgálat vétetik, fel: a 
hány tengeri utat tesz és a hány postát szállít, a 
szerint részesül bizonyos dijban, és ezen maximum 
nem lehet több 2 milliónál. Midőn tehát Nicolics 
képviselő ur azt mondja, hogy Magyarország min-
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denesetre 600,000 frtot fog évenkint fizetni, az 
nem igazolt állítás, épen a szerződés értelme sze
rint nem. Hogy ezen szerződés rósz, azt nem taga
dom ; de létezik; létezik pedig előbbi körülmé
nyek folytán is megkötve; és még e szerződés négy 
évig tart. Mihelyt ezen 4 év elmúlik, gondoskodni 
fog a magyar minisztérium, hogy a kötendő szer
ződésben az ország érdekeit minden tekintetben 
megvédje, és hogy az lehetőleg olcsó legyen. Ha 
ellenben azon szempontból indulnánk ki, hogy ezen 
szerződést meg kell semmisíteni: mi következnék 
ebből? Az, hogy mivel a magyar államnak is 
van tengeri szállítása, a birodalom egyik fele és a 
másik fele is külön-külön hajót inditnának, és e 
kettő bizonyosan többa kerülne. Föladatunk tehát 
e fontos tárgy tekintetében, midőn Anglia, mint 
Nieolics képviselőtársunk fölemiitette, 26 millió fo
rintot, Francziaország pedig 24 milliót áldoz 
évenkint nemcsak a tengeripostaszállitásra, hanem 
átalában a kereskedelmi érdekek védelmére : hogy, 
mivel mi is birunk tengerparttal, kereskedelmi ér
dekeink előmozdítására tőlünk kitelhetőleg min
dent megtegyünk. De kötelessége lesz az országnak 
arról is gondoskodni, hogy e czél lehető legol
csóbban éressék el; és ha nem is a Lloyd-társulat-
tal, de igyekezni fogunk közösen a birodalom má
sik felével elintézni e kérdést. E szerződésen jelen
leg nem lehet változtatni, mert fönáll; nehogy te
hát a magyar állam a tengeri postaszállítási még 
nagyobb terheltetéssel legyen kénytelen intézni 
az által, hogy azt a másik féltől külön eszközölje, 
nem marad egyéb hátra, mint a javaslatba hozott 
szerkezet elfogadása. (Élénk helyesléi a középen.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Engem a miniszter ur 
előterjesztése győz meg arról, hogy egyedül azon 
intézkedés helyes, melyet Radics képviselő ur aján
lott. Maga a miniszter ur monda, hogy rósz volt a 
kezelés : épen azért tehát, hogy a kezelés jó legyen, 
meggyőzött engem arról, hogy nem szabad a kül
ügyminiszter kezére bizni, hanem kezelje azt a mi 
miniszterünk. Én abban logikai consenquentiát 
látok, hogy mivel ez nem nemzetközi intézkedés, 
vagyis nem külhatalmakkal való szövetkezés, ha
nem magában Ausztriában levő társulat •subventión-
álásáról van szó, nem oly kötelezettség, melyet 
Magyarország elfogadni tartozik; tehát azon arány 
szerint kell megállapítanunk, melybe az a magyar 
államra jó és üdvös lehet, mert nagyobbal nem 
tartozunk. Én tehát azon buzgóságot, melyet t. 
miniszter ur felajánlott, tisztelem, elfogadom, és kí
vánom, hogy épen azért az ő kezébe tétessék le 
azon ügy és ne jusson egy tőlünk nem függő mi
niszter kezébe. 

Gubody S á n d o r : Azok után, miket Manoj-
lovics t. képviselőtársam a Lloyd-társulatnak ten
geri kereskedelmünkre nézve veszedelmes voltáról 

elmondott, megvallom, némi tartózkodással szólok 
e kérdéshez, mely sokak előtt oly csekély érdekű
nek látszik, holott én ellenben igen is fontosnak 
tartom, s annak elfogadása ellen szavamat emelem. 

Nem csak azért, mert ezen subventiónak a 
költségvetésbe felvétele törvényünkön nem ala
pul, mert se nem had-, se nem külügyi költség, se 
nem államadósság, s nekem ugy tetszik, hogy ez 
olyan beikaufforma kedvezés, mint mikor a gazda
ember gyapját eladja, s már a szerződés meg is 
van kötve, a zsidótól még reá kér egy tuczat ezüst 
kanalat; hanem különösen azért, mert magaasub-
ventio reánk nézve még akkor is káros befolyású, 
ha mi abban nem is participálunk. Egyszer a sor-
bonnei magistratus azon kérdést állitá fel, mutas
sák be, micsoda befolyással bírt a keresztyén val
lás a civilisatióra ? és egy vakmerő theologus azt 
mutatta be, micsoda akadályokat gördített eleibe; 
ha én adtam volna be a subventio elleni médosit-
ványt, nem azt kértem volna a t. minisztériumtól, 
hogy mutassa ki, mennyiben mozdítja előaLloyd-
társulat a magyar tengeri kereskedést, hanem azt, 
hogy miképen ölte azt meg ? 

Ha semmi tudomással nem birnék is aLloyd-
társulat alakitása és subventiója okairól, józan ész-
szerüleg átlátom azt, hogy minden vállalat, mely 
caeteris paribus hasonló vállalat felett segélyeztetik, 
előnynyel bir, s vele a maga erejére hagyatott 
nem versenyezhet s többször, mint nem, meg is 
bukik. 

A Lloyd-társulat subventionálásának ránk 
nézve káros befolyását kimutatni a fiumeiek leg-
competensebbek. 

Miért alakíttatott, miért subventionáltatik ez 
a Lloyd-társulat ? Emiékezetökbe hozom vissza a t. 
ház idősebb tagjainak az 1832—36-ki időket, mi
dőn akkor már a magyarok , különösen Szé
chenyi által rebesgettetvén az óhaj a magyar 
nyers terményeknek a fiumei kikötő felé eszköz-
lendő kivitele által az idegen kereskedőkkel meg
ismertetése s a magyar kereskedés által anyagi ál
lapotunk javulásának reménye , az osztrák kor
mány, melynek negyedfél századon keresztül fő-
tendentiája volt Magyarország szellemi s anyagi 
emelkedésének erkölcsi s physicaiSchlagbaumok ál
tal gátat vetni, eljöttnek látta az időt, hogy ezen 
reményt embryoban megölje. 

Most már a Lloyd-társulat 70 gőzös és vitor
lás nagy hajó ura, kivitele mintegy 90 millióra, 
bevitele mintegy 80 millió értékre rug, s a tenge
ren sokakban Európa leghatalmasabb nemzeteivel 
versenyez, de egyúttal a bécsi s a Pragerhofnál 
összeköttetett buda-kanizsai vasút s a két millió sub
ventio segítségével s a fiumei vasutengedély meg
tagadásával érte el azon fő czélt is, melyre töreke
dett : nevezetesen, hogy a kereskedés minden elő-
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nyeit magához ragadván, azt Triesztbe eoncentrál-
ván, monopolizálja, s az egész adriai tengerparti 
kereskedést megsemmisítette s több mint kétszáz 
mértföld hosszaságon szétszórt 100 kikötőt apró
lékos tengerparti, főleg halásr.ati kupeczségre tör-
pitett. 

T . ház! midőn a napokban a vállainkra ne
hezülendő nagy terhek miatt feljajdultunk,, a t. mi
nisztérium azzal kecsegtetett bennünket, hogy a 
minél hamarabb felvirágzandó ipar és kereskedés 
által azokat nem csak megfogjuk bírni, só't annak 
hasznaiból a szegény nemzetnek kényelmesebb 
élet is fog biztosíttatni: sime most a helyett, hogy 
a fiumei vasútépítés haladéktalan megkezdésére, a 
magyar tengerpart kiépítésére s általa a magyar 
tengeri kereskedés megkezdhetésére czélzó tör
vényjavaslat terjesztetnék elénk, arra szólitta-
tunk fel, hogy annak ellenségét továbbra is segé
lyezzük. A trieszti Lloyd-táráulatnak segélyezésre 
többé szüksége nincs; az a 31 évi subventió által 
oly erőre emelkedett, mely által Trieszt a biroda
lom kereskedése stappel-piaczává vált; s ha szerző
désileg Ausztria azt még subventionálni néhány 
évig köteles, ám tegye; de mitőlünk az ahhoz 
járulást ne kivánja; van nekünk mire fordítani 
erőnket. 

Nekünk önmagunk iránt kötelességünk a 
pest-fiumei vasút által a legrövidebb utón Fiumét fő
városunkkal összekötni, a fiumei kikötőt minél 
hamarább kiépiteni s ott másik Lloyd-társulatot 
subventionálni; s még akkor is nagy feladat lesz, 
valaha Trieszttel versenyezhetni, melyet az általam 
elmondott tényezők emeltek hatalomra. 

Mi lesz a mi tengeri kereskedésünkből, ha 
csavargós utón egy-egy nyomorult kikötőhöz 
érve, nyers terményeink kivitele sokkal drágábba 
fog kerülni, mint Trieszt felé ? A kereskedés nem 
ismer hazafiuságot, nem ismer sympathiát, az 
kényelmet és hasznot keres : lehet-e reményiem, 
hogy az idegen kereskedő, ha hasznot nem lát, 
valaha elhagyja a biztosabb, kényelmesebb, olcsóbb 
trieszti kereskedést a mi kedvünkért? 

Chateaubriand azt mondja : „Az amerikaiak 
olcsón készülő, könnyuszerü hajóikkal, vakmerő 
sebességgel utazva, hazánk életét veszélyeztetik, 
hogy egy souval olcsóbban adják a theát, mint az 
angolok." 

Valóban mai időben a kereskedésben krajczá-
rok határoznak; s ne folytassuk mi legalább a se
gítségét az oly kereskedésnek, mely a mienket 
ugy is túlszárnyalja, hanem fordítsuk azon hat
százezer forintot a magunk kereskedése emelésére. 
Annál fogva én pártolom Nicolics Sándor tisztelt 
képviselőtársam módositványát, s a subventió ellen 
adom szavazatomat mindaddig, mig azt a minisz-

KÉPV n. NAPLÓ. 18Ga/7. vi, 

terium be nem mutatja, hogy abban nekünk is 
hasznunk van, mit soha be nem mutathat. 

E l n ö k : Nem levén többen szólásra fölírva, 
szavazás alá bocsátom a kérdést. A. kik a 6-dik, 
czikk utolsó két tételét elfogadják, ugy a mint 
szerkesztve vannak, álljanak fel. (Megtörténik.) 
A 6-ik czikk utolsó két tételét is, igy .tehát az 
egész 6-dik czikket, a tisztelt ház elfogadja. 

Mielőtt most tovább haladnánk a tárgyalás
ban, méltóztassanak megengedni, hogy az állam
adósságok után elvállalandó évi járulékról szóló-
törvényjavaslat kérdésében és a végső szavazás 
tárgyában tartott tegnapi ülés jegyzőkönyvét a 
jegyző ur felolvasván, az hitelesíttessék, hogy 
Radics Ákos jegyző ur azt a méltóságos főrendek
hez átvihesse. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ilhtö pon-jáL) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre 
nézve? (Nincs!) Ennélfogva hitelesíttetik, s a 
méltóságos főrendekhez Radics Ákos képviselő ur 
viszi át. 

Most még a tisztelt ház engedelmével felké
rem a pénzügyi bizottság tagjait, hogy ma délután 
6 órakor tanácskozás végett itt megjelenni méltóz
tassanak. Az 1868-ík év első negyedére készült 
törvényjavaslat elkészülvén, be fog mutattatni. 

Madocsányi Pál : Tisztelt ház ! . A IV-ik 
osztály minap az izraeliták polgári egyenjogositá-
sát illetőleg előterjesztett törvényjavaslat megvita
tását befejezvén, a jegyzőkönyvet még nem hitele-
sité : ennek eszközlése végett tehát felkérem a 
IV-ik osztály tisztelt tagjait, hogy ma d. u. 4 
órakor az osztály értekezleti helyén megjelenni 
méltóztassanak. (Felkiáltások : Ez nem tarlozik ide ! 
Menjünk át a napirendre f) 

E l n ö k : Az államadóssági törvényjavaslat ki
nyomatván, szét fog osztatni. 

Most, kérem, folytassuk a tárgyalást. A 7-ik 
czikk tárgyalása következik. 

ManOJloviCS E m i l : Tegnap volt szeren
csém interpellálni a tisztelt kereskedelmi miniszter 
urat az iránt, hogy a 6. §-ban foglalt azon kifeje
zést : „tengeri magán jog", miképen méltóztatik 
értelmezni ? Minthogy tegnap előterjesztett inter-
pelíatiómra a tisztelt kereskedelmi miniszter ur azt 
méltóztatott felelni, hogy a kimerítő választ a rész
letes tárgyalás alkalmával fogja megadni : bátor 
vagyok felkérni, méltóztassék megadni erre nézve 
most a kívánt felvilágosítást. 

Deák FerenCZ : Ez már el van intézve, az 
illető szakaszt már elfogadta a ház. 

ManOJlOViCS E m i l : Tévedés van a dolog
ban, az elnök ur már constatálta is. Interpellatióm 
a 6-ik szakaszra vonatkozik, s ez lévén tárgyalás. 

29 
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alatt, ragaszkodom interpellatiómhoz. s feleletét 
kérem a t. kereskedelmi miniszternek. 

Deák FerenCZ : Erre nekem csak azon meg
jegyzésem van, hogy az interpellatióknak nem a 
tanácskozás közben egyes pontozatoknál, hanem 
azonkívül, külön van hely ök; mivel pedig az inter-
pellatió már megtétetett, arra annak idejében 
felelni fog a miniszter ur. 

ManOJlOviCS E m i l : Engedelmet kérek: Pest 
belváros t. képviselője, Deák Ferencz ur tán nem 
volt jelen, s nem hallá, hogy a miniszter ur tegnap 
nekem azt felelte, hogy a részletes vita alkalmával 
fog válaszolni. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő ur , . ki a parlamentális formá
kat oly jól tudja, mint én, tudni fogja a dolog for
máját is, és jól tudja, hogy az interpellatió a kor
mány egyes intézkedése iránt kér felvilágosítást, 
az interpellatióra pedig, ha a ház többsége kívánja, 
az illető miniszternek felelni kötelessége. Sőt a 
minisztérium tovább megy , s az interpellatióra 
átalában a mondottam eseten kivül is eddigelé 
mindig kész volt válaszolni. De a mit a tisztelt 
képviselő ur kivan, az nem interpellatió tárgya. 
A törvényjavaslat szövegét a minisztérium oly 
világosan fogalmazta, hogy bővebb értelmezésre 
nincs szükség. Azt mondja ugyanis az illető 8. 
§., hogy a jelenleg fenálló magánjogi törvény sza
bályzata mindaddig érvényben marad, roig közös 
egyetértéssel meg nem fog változtattatni. Már pe
dig meg fog változtattatni, mert sok hiánya van, 
mert a tapasztalás azt mutatja, hogy azon segítni 
kell, s ezt tán még ezen ülésszak alatt lesz lehető 
eszközölni. A minisztérium az illető törvényt a 
lehető legnagyobb gyorsasággal igyekszik végleg 
és czélszerüen megállapitani. 

ManOJlOViCS E m i l : Joga levén az ínter-
pellálónak a válaszra nézve nyilatkozni, én az ed
digi szokáshoz ragaszkodva, azt akarom kijelen
teni, hogy a felelet engem ki nem elégített, mert 
én ebből még mindig nem tudtam meg, milyenféle 
magánjogot tetszett érteni a miniszternek. Itt sem
mi más nincs mondva, mint a javaslatban, s azért 
constatálom, hogy a ház, ha a miniszteri felelettel 
megelégszik, oly törvényt fog szentesíteni, mely
nek tartalmát nem ismeri. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Kénytelen
nek érzem magam felszólalni kereskedelmi minisz
ter urnák azon kijelentésére, melylyel az interpel
latió hatáskörét mintegy közbeszólólag szabályozni 
méltóztatott. Jelesül azt méltóztatott kijelenteni, 
hogy az interpellatióra akkor telel a miniszter, ha 
a többség azt magáévá teszi, vagyis kívánja, hogy 
arra feleljen a miniszter. Bocsánatot kérek, t. kép
viselők, a mint rögtön a miniszter úr is méltózta
tott mondani, az, legalább Magyarországban, eddig 

m é g gyakorlatban nem igen állott. Mert azon kor
látozott interpellálalási jog, melyet először méltóz
tatott említeni, az — legalább ugy tudom— most 
a franczia parlamentben van szokásban; de ná
lunk a gyakorlat az, hogy a miniszter az interpel
latióra, ha azt egyes ember tette is, felel. Csak az 
a kérdés, ha a ház többsége a felelet iránt megelé
gedését nyilvánitja-e ? és azután napirendre tér 
át. Hogy a ház többsége kimondhatná azt, hogy a 
miniszter nem tartozik az interpellatióra felelni, ez 
eddig Magyarországban ismeretlen volt, s ez által 
a képviselők hatásköre megszorittatnék. Ezért 
kivántam felszólalni. 

E l n ö k : Arra kívánom figyelmeztetni a tisz
telt képviselő urat, hogy ez semmi esetben sincs a 
napirenden. Felkérem tehát a t. házat, térjünk át 
a napirendre. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa a vám- és 
kereskedelmi szerződés 7-dik czikkét. Felkiáltások ; 
Marad!) 

E l n ö k : Tehát kimondhatom a végzést, hogy 
a 7-dik pont marad. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 8-dik 
czikket.J 

Várady Gábor : T. képviselőház! Hogy az 
előttünk fekvő szakaszt alaposan megbírálhassuk, 
mindenekelőtt szükségesnek látom a t. képviselő
ház előtt felolvasni az 1867. évi XII . ez. 65. §-át, 
mely igy szól : „A kereskedelem előmozdításának 
egyik leglényegesebb eszköze levén a vasutak, 
ugyanakkor, midőn a vám- és kereskedelmi szö
vetség megköttetik, a fentebbi 59. és 61 . §§. értel
mében létesítendő egyezkedés által határoztathatik 
el, hogy melyek azon vasútvonalak, melyekre 
nézve mindkét fél érdekében közös intézkedések 
szükségesek, és hogy ezen intézkedések mennyire 
terjednek. Minden egyéb vasúti vonalak fölött ki
zárólag azon minisztériumot és országgyűlést illeti 
az intézkedés, melynek területén ezek keresztül
mennek. u 

Én csak sajnálkozásomat fejezem ki, t. képvi
selőház, hogy ezen törvény az előttünk fekvő tör
vényjavaslat által részben mellőztetett, részben meg
sértetett. (FölkiáUásokjobbról: Ugyan hol f) Ki fogom 
jelölni. 

Meg vagyok győződve, hogy a t. kormány 
mindent elkövetett arra nézve, hogy az ne történ
j ék ; csak egyszerűen constatálni akarom, hogy ez 
neki nem sikerült, és pedig épen ezen fontos kér
désben, mely oly lényeges összefüggésben áll ha
zánknak a kereskedelmi és forgalmi téren való ön-
állásával. 

Mellőztetett az emiitett, törvény azon része 
is, mely által világosan meg, van szabva, hogy 
azon vasutvonalak jelöltessenek ki, melyekre nézve 
mindkét fél közös intézkedése szükséges. De ez 
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nincs kijelölve. {Nagy zaj. Fölkiáltások jobbról: De 
ki vannak jelölve!) Méltóztassanak megmutatni, hol 
vannak kijelölve ? Megsértetett a törvény világos 
rendelete az által, mert az előttünk fekvő javaslat 
VHI . czikkében egyenlő intézkedésekről, egyenlő 
elvekről van szó akkor, midőn az 1867. XII . t. ez. 
65. §-ában csak közös intézkedésekről tétetik em
lítés. 

De van e törvényezikknek még egy nevezetes 
pontja, a mely rendeli, hogy „minden egyéb vasut
vonalak felett az intézkedés kizárólag azon miniszté
riumot és azon országgyűlést illeti, a melynek terüle
tén azok keresztülmennek. "Méltóztassanak már most 
nekem kijelölni, hogy ezen VIII . ez. szerint, mely 
vasntakra nézve illeti hazánkat ez önálló intézkedés? 

A mi az általam emiitett VIII. czikknek egyes 
részeit illeti: az első alineában áll, h o g y : „a létező 
vasutak mindkét államterületen egyenlő elvek sze
rint kezelendők.'' T. ház! Hisz a vasutakat nem a 
kormány kezeli, hanem az illető társaságok telje
sitik azt, a kormányt a kezelés feletti ellenőrködés 
joga illeti: s kérdem, minő egyenlő elvek azok, a 
melyeket itt a tisztelt kormány létesitni akar? Ta
lán, hogy az állam vaspályának, tiszai vaspályának 
és az erdélyi vaspályának igazgatóságai folyton 
Bécsben székeljenek, mint jelenleg ? 

De ezen czikk hivatkozik az 1851. november 
16. vasúti üzletrendszerre, hivatkozik az 1863-iki 
július 30-ikai vasúti üzletszabályzatra. 

Ezen 1851. november 16-ikai vasúti üzletsza
bályzat oly tételeket tartalmaz, a melyek ugyan a 
vasúti forgalom biztosságára nézve szükségesek, de 
nem szükséges, hogy azok mindkét államterüle
ten egyenlők legyenek. Tartalmaz sok olyat, a 
mi már alul áll a tudomány szinvonalán, a mit a 
16 évi gyakorlat régen túlszárnyalt már ; de a mi 
legfőbb, tartalmaz sok olyat, mi hazánk törvényei
vel homlokegyenest ellenkezik. 

Megengedi a t. ház, hogy ezen 1851-ki üzlet
szabályzatból egynehány szakaszt fölolvassak. 

A 19 dik szakasz ezt tartalmazza: „A forgal
mi vállalatok kezeskednek, saját vagy hivatalno
kaik és cselédjeik hibájából személyeken vagy tár
gyakon okozott károsításokért: 

„1) az elvállalt kötelezettség értelmében és az 
ezen kezesség iránt fenálló különös törvényszerű 
rendeletek szerint; 

„2) ilyenek hiányában az átalános polgári 
törvénykönyvnek a kártérítés iránti határozatai 
szerint." 

Nem hiszem, hogy a t. kormánynak szándé
kában állott volna, az osztrák átalános polgári tör
vénykönyv ide vonatkozó részét ezen 19-ik szakasz 
szerint becsempészni. 

Az 58 ik szakasza azon rendszabálynak, mely
re a mi törvényjavaslatunkban hivatkozás törté

nik, igy hangzik: „Hogy valamely magán vaspá
lyára az engedélyezés mikép lészen kieszközlendő, 
e tekintetből mit kell teljesíteni és kimutatni, minő 
körülmények alatt szabad e czélra társulatot áta-
lán és különösen részvénytársulatot alakitni: az a 
vasút-engedélyezési törvényben, továbbá az egy
leti törvényben átalán, és a részvénytársulatiak-
ban különösen bővebben meg van magyarázva. t ó 

T. ház! egyszerre három törvény lesz nálunk 
elfogadva: egyik a vasut-engedélyezési törvény, 
másik az egyenlőségi törvény, a harmadik a rész
vénytársulatokra vonatkozó törvény. 

A 73-ik szakasz ezt mondja: „A felsőbb fel
ügyelet és ellenőrködés, a vasúti forgalmi biztos
ság és rend kezelhetéseül (és pedig szintúgy az ál
lami, valamint a magán pályáknál is), egy e czélrafel-
állitandó vasúti főfelügyelőség által (egy felügyelő 
és ennek alárendelt biztosok által) fog gyakorol
tatni, melynek hatáskörét egy különös szolgálati 
utasítás fogja megszabni. Ezen felügyelőség köz
vetve a cs. kir. kereskedelmi, ipar- ésközépitészeti 
minisztérium alatt áll." 

Arról is meg vagyok győződve, hogy a t. 
kormánynak nem volt, nem lehetett szándokában 
az általam fölolvasott szabványokban emiitett tör
vényeket ily érvényben tartani fön ; de ezen VIII . 
czikk által mindez fentartatik. 

Hivatkozhatnám még több szakaszra is, mé
lyek azokkal, a melyeket fölolvasni szerencsém 
volt, e tekintetben csaknem egy vonalon állanak; 
de elégségesnek tartom még a 85-ik szakaszt meg
említeni. Ezen szakaszban az administratióra nézve 
büntetéseket hoznak javaslatba, holott ezek ko
runkban csaknem nevetségesek, midőn olyan 
kérdéseket is rendes bíró által, rendes törvény ut
ján Ítélnek el; tehát ezen rendszabály nem 
is eléggé szigorú, s ezen kivül a tudomány színvo
nala alatt is á l l , mert minden más polgárisult 
államban e tekintetben sokkal szigorúbb rendsza
bályok léteznek. 

A mi az ezen 8-dik czikkben említett 1863-
dik évi június 30-diki vasúti üzlet-szabályzatot il
leti, ennek legfőbb része a vasúti administratio biz-
tositására vonatkozik. Alapul vétetett ezen üzlet-sza
bálynál azon munkálat , melyet a német vasúti 
egyesület a németországi vasutakra nézve készí
tett, s melyet a német szövetség legtöbb államai 
elfogadtak. Ezen üzletszabályzatban vannak olyan 
tételek, a melyek a német államok mindenik ré
szével közösek, és reájok nézve közösen kötelezők ; 
de vannak olyanok is, a melyekre nézve mindenik 
államnak szabad intézkedési joga és rendelkezési 
köre fentartatik. Mindenik állam megtartotta a 
maga rendelkezési jogát, különösen a jótállási kö
telezettségekre vonatkozólag. Hogy mily roppant 
befolyást gyakorolnak ezen jótállási kötelezettsé-

29* 
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gek és az ezekre vonatkozó intézkedések a keres
kedésre, és mily szoros összefüggésben állanak ezek 
a törvényhozás körével: azt taglalnom szükség
telen. 

Továbbá az 1863. évi szabályoknak az áru
szállításra vonatkozó része szoros összefüggésben 
áll magával az osztrák kereskedelmi törvénynyel 
is, mert ezen szabványok az ausztriai kereske
delmi törvény alapján készíttettek. Én nem hiszem, 
hogy a t. kormánynak szándokában lett volna az 
ausztriai kereskedelmi törvénynek ezen ide vonat
kozó részét itt alkalmazásba hozni; sőt meg vagyok 
arról győződve, hogy ez ellen határozottan tilta
kozott épen ugy, mint mi tiltakozunk; azonban en
gedje meg az igen t. pénzügyminiszter ur — saj
nálom, hogy nincs jelen — hogy inkább azt hi-
gyem el, miszerint ezen törvényjavaslat csak ugy 
szembekötve létesíttetett, a mint azt Bernáth Zsig
mond t. képviselőtársam emiitette, mintsem annak 
a hitnek engedjek keblemben tért, hogy ezen tör
vényjavaslat által hatályon kivül akarta volna he
lyezni hazánknak érvényben álló ide vonatkozó 
törvényeit, hogy életbe kívánta volna léptetni, az 
osztrák polgári és kereskedelmi törvénynek ide 
vonatkozó tételeit, és különösen, hogy ezen tervbe 
vett intézkedés által a 1867-iki XII . t. czikket, 
azon törvény czikket, melyet a t. kormány hasisául 
fogadott el, és a mely a t. kormánynak jelenlég is 
hasisául szolgál, kivánta volna megsérteni. 

Hivatkoznatnám még, t. képviselőház, e rend
szabályoknak többi részeire is ; itt azonban csak 
annyit kívánok megjegyezni, hogy vannak igenis 
ezen emiitett rendszabályoknak nagyon hasznos, 
szükséges és elfogadható részei. Azért nézetem 
szerint ki kellett volna válogatni ezen rendszabá
lyokból mind azt, a mi szükséges, a mi általunk 
elfogadható, épen ugy, mint azt a német államte
rületen, az illető államok saját önállóságuknak 
megóvása tekintetéből, tették, a hol is minden ál
lam tartott fön a maga részére bizonyos intézke
dési jogokat, holott számunkra, a mint én felfog
tam, semminemű intézkedési jog fön nem maradt. 

Még csak annyit kívánok előadásom indokolá
sául megjegyezni, hogy az 1863-iki emiitett üz
leti szabályok elfogadásával hatályon kivül he
lyeztetnek még némi tekintetben a kereskedésre, 
különösen a fuvarozásokra és áruszállításra vo
natkozó törvényeink is. 

Ezeknek nyomán ezen nyolczadik czikk he
lyett következő szerkezetet vagyok bátor javaslat
ba hozni. (Olvassa.) ,.Az ujonan létesítendő vas
utak mind a két állam területén akként fog
nak építtetni, hogy a pálya szerkezete az aka
dálytalan átmeneti forgalmat biztositsa. A meg
levő, valamint az ujonan építendő vasutakra néz
ve, mindenik állam területén alkalmazandó üzlet

szabályokba köteles mindenik fél -— a mennyiben 
ezt az átmeneti forgalom igényli — azonos hatá
rozatokat felvenni: nevezetesen kölcsönös egyez
mény alapján ki fognak jelöltetni az 1851. nov. 
16-kai vasúti üzletrend, és az 1863. jun. 30-kai vas
úti üzlet-szabályzat azon határozmányai, melyeket 
mind a két fél köteles mindaddig érvényben tar
tani, mig azok kölcsönös egyetértéssel mind a két 
félre nézve egyforma módon meg nem változ-
tattatnak." 

Ezen módositványban, t. ház, megvan mind 
az, mit a kormány elérni óhajt. Meg van védve kü
lönösen a 67-dik évi XII. t. ez. 65. §-a, és különösen 
meg van védve önálló intézkedési jogunk a keres
kedelemre és forgalomra nézve. Bátor vagyok ezen 
javaslatot a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (olv ássa Várady 
Gábor módosító anyát.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház ! Én részemről, meg
vallom, nem osztozom azon aggodalmakban, me
lyekéit, képviselőtársunk Yárady Gábor az imént 
fölemlített, és azt hiszem, nem is alaposak azuk, a 
melyeket az itt javaslatba hozott szakaszra nézve 
elmondott. 

T. képviselőtársunk ugy tüntette föl ugyanis 
e szakasznak itt javaslatba hozott szerkezetét, mint
ha az némi ellenkezésbe jönne az 1867. XII. tör
vénynek erre és illetőleg a vasutakra vonatkozó 
megállapításaival és rendelkezéseivel. A XII . t. ez. 
65. §-a ugyanis azt mondja: „A kereskedelem elő
mozdításának egyik leglényegesebb eszköze lévén 
a vasutak, ugyanakkor, midőn a vám- és kereske-
kelmi szövetség megköttetik, a fentebbi 59. és 61. 
§§. értelmében létesitendő egyezkedés által hatá-
roztathatik el, hogy melyek azon vasutvonalak, 
melyekre nézve mindkét fél érdekében közös intéz
kedések szükségesek, és hogy ezen intézkedések 
mennyire terjedjenek. Minden egyéb vasúti vona
lak fölött kizárólag azon minisztériumot és ország
gyűlést illeti az intézkedés, melynek területén azok 
keresztül mennek." Ezen szakasz értelmében tehát 
mi volt a teendő ? Ugyanazon időben, midőn az 
országgyűlés az államadósságokra s a vám- és ke
reskedelmi szövetségre nézve intézkedik, voltakor
mány egyszersmind intézkedendő azon vonalakra 
nézve is, melyek a magyar és'alajtántuli területekre 
nézve közösséget képeznek és ekként közös intéz
kedéseket tesznek szükségessé. Erre nézve a kor
mány ez értekezéseket még meg nem kezdette, mert. 
annak szükségét nem látta, nem érkezvén el még 
azon idő, melyet maga a törvény kijelöl. Ennek 
ideje elérkezik akkor, midőn a t. ház az államadós
ságokra és a vám- és kereskedelmi szövetség meg
kötésére vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadja. 

' E pillanatban, t. ház, beállott azon idő, melyet a 
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törvény is kijelöl, és mely szerint kizárólag csak 
azon vasutakra nézve történjék a két minisztérium 
megelőző egyetértésével intézkedés, a melyek kö
zös intézkedéseket igényelnek. 

Ma, t. ház, nem volnék képes meghatározni, 
lesznek-e egyátalában oly vasutvonalak, melyek 
közös intézkedéseket tesznek szükségessé, vagy 
nem; de igenis az államadósságokra hozott törvény 
határozottan kimondja, hogy a vasut-ügy egészben 
financialiter közigazgatásilag, területileg elválasz-
tatik. Mielőtt ezen területi elválasztás megtörtént 
volna, csak egyről kellett gondoskodni: a közigaz
gatási módról. 

Közönségesen tudva van, hogy a vasúti for
galomra nézve, nehogy annak folytonossága meg-
akasztassék, mindenek fölött egyöntetű, öszhangzó 
szabályzat kívántatik. Midőn a magyar kormány 
átvette a teendőket, a honi vasutakra nézve nem 
lehetett egyátalában a fenálló szabályzatokat pó
tolni, mert nem voltak mások. Bevallom, hogy a 
közigazgatási intézkedés, hogy azon intézkedések, 
melyek törvény szerint magánjogi viszonyokat 
alapitanak meg, név szerint épen az u. n. „Betriebs-
Reglement, "melyetüzleti rendszabály nevezete alatt 
ismerünk sok tekintetben nem elégséges, a meny
nyiben a magánjogot nem őrzi meg kellőképen; 
és igy a törvényhozásnak gondoskodni kell jelesen 
arról, hogy ez módosittassék. De ajelen pillanatra 
nézve, azt hiszem, hogy a rósz törvény is jobb a 
semminél, (Hosszas élénk helyeslés a középen) mert 
a szabályzat hiánya merőben megakasztotta volna 
a forgalmat, még pedig az országnak legnagyobb 
kárával. (Tetszés a középen-) 

Erre nézve csak egyet hozok föl. (Halljuk!) T. 
barátom Várady Grábor megütközött abban, hogy 
a szakasz azon intézkedést foglalja magában, mely 
szerint egyenlő elvek szerint rendeztessék az üzlet 
itt és ott. De ebből még koránsem következik az, 
hogy politikai, kormáuyzati utón történjék az in
tézkedés egyenlő elvek szerint és centralizáltan; 
hanem szerintem következik igenis az , a mi az 
egész müveit világon, név szerint épen azon terü
leten, melyre a t. képviselő ur hivatkozni méltóz
tatott, a német vámegyesületben és a német vasu
taknál észlelhető: hogy t. i. társulatok tisztán tár
sulati téren egyesülnek, és a társulati téren egye
sülve alapszabályokat dolgoznak ki, melyeket az 
illető kormánynak helybenhagyása és szentesítése 
után életbe léptetnek, és ezek alapján vitetik az 
egész üzleti kezelés mindenütt a világon. (Tet
szés a középen?) 

Ennek következése az, hogy ma megindítha
tunk vonatokat, ha tetszik, Pesttől Barcellonáig, 
megindíthatunk egész Vársóig, de Vársón tul nem : 
mert a világon csak egy állam van, mely ezen elvek
nek nem. hódol, és ez állam Oroszország. Oroszox'szá-

gon kívül az egész világon elfogadták ez elveket, és 
Magyarország e rendszabályok fentartásának kö
szönheti azt, hogy az idei rendkívüli gabonakivitel 
tekintetében képesek voltunk eleget tenni az ország 
kívánságainak. (Tetszés a középen.) Az idén történt 
először, és nem épen a magyar kormány befolyá
sán kívül, hogy hazánkban porosz, franczia és bel
ga vasúti kocsik, sőt egész vonatok fordultak meg, 
melyek szükségünkből kisegítettek. (Helyeslés.) 

Csak ezen rendszabályok fentartása által vált 
lehetőséggé, hogy a franczia kormány képviselői 
jelenleg Pesten vannak, egyenesen egyezkedve a 
a magyar kormánynyal ; és jelenthetem a t. ház
nak, hogy sikerült egyességre jutnunk; mely sze
rint deczember 15-től kezdve naponkint eg)renesen 
Franeziaországból három külön vonat fog Pestre 
érkezni a végből, hogy gabonánknak fölöslsgét 
kivigyék. Ekként egyenes összeköttetés fog léte
sülni a franczia és magyar vasutak közt, és e sze
rint havonkint legkevesebb 20 külön vonat fog 
egyenesen Franeziaországból idejönni. (Elénk hosz-
ssas tetszés.) Az ország jelen állapotában igen neve
zetes segítség ez, és hogy azon esetben, ha az em
iitett szabályok fen nem állnának, éa azok teljes 
érvényben nem tartatnának mindaddig, mig a ma
gyar törvényhozás azokon nem fog változtatni, 
hogy, mondom, azon esetben, ezen ténynyel dicse
kedni nem lehetne : az igen természetes. (Helyeslés 
a középen.) 

Tisztelt barátom azt monda, hogy nem reméli, 
hogy a magyar kormány ezen javaslat elfogadása 
által hatályon kívül kívánta volna helyezni a ma
gyar magánjogot, és hogy ezek ellenében az oszt
rák törvényeket, a polgári törvénykönyvet kívánta 
volna behozni, becsempészni. E részben bátor va
gyok azon két okmány keletkezésére vonatkozólag, 
melyek e 8-dik szakaszban fölemlittetnek és me
lyekre hivatkozás történt, a következő rövid felvi
lágosítással szolgálni. (Halljuk!) 

Ami az 1851-iki nov. 16-ikai vasúti üzletrendet 
illeti, az, mint közönségesen tudva van, nem foglal 
semmi egyebet magában, mint közönséges, köz
igazgatási és rendőri szabályokat egyfelől azon 
társaságokra nézve, melyek a vasutakat kezelik, 
más részről azon közönség szamára, mely ezen vas
utakat használja. De, mint mondám, ezeket nem ugy 
fogadja el a magyar kormány, és ezeknek elfoga
dása nem ugy hozatik javaslatba, mint ha rajtok 
változtatni nem lehetne, hanem ezek mintegy a 
szükséget pótló intézkedésekként fogadtatnak el, a 
melyek azon időpontban fognak megváltoztattatni, 
midőn a két minisztérium közös megállapodását a 
két törvényhozás elé javaslatként terjesztendi. (He
lyeslés a középen.) 

A mi az 1863-iki június 30-ikai vasúti üzleti 
szabályokat illeti, ezeknek valósággal érdekes és 
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tanulságos keletkezésűk van; és bátor leszek azt j 
Töviden érinteni. (Halljuk! halljuk!) 

Midőn a vasúti forgalom Európában nagyobb 
mérveket vett fel, igen természetes, hogy többé 
kielégítők nem lehettek azon szabályrendeletek és 
törvényes intézkedések, melyek azon időig a kö
zönséges fuvarozásra nézve fenállottak ; kellett te
hát ezen nagyobb mérvű forgalomnak megfelelő 
szabályokról gondoskodni. Az első szabályzat, 
mely lehető egyszerűséggel az egész forgalmi kö-
aönségre nézve lehető könnyen megérthető módon 
felállíttatott, a vasúti társaságok gondoskodása 
folytán keletkezett. Ezek ugyanis mindenek fe
lett érezvén ily szabályok szükségét, a kezdemé
nyezést magok ragadták meg. De ha szükséges 
volt is azokról gondoskodni, egyes vonalnak egyes 
állomásai közt: még inkább kellett gondoskodni 
erről akkor, midőn a forgalom egy egyes vonalról 
átment a második, átment a harmadik vonalra, a hol 
különösen a spediteurök közbenjárásának mellőzé-
sévelatársaságoknak magoknak kellett egy etértőleg 
intézkedniök. í g y történt, hogy 1847-ben már meg
alakult az úgynevezett német vasúti egylet, mely 
közös szabályokat, mondhatnám, alapszabályokat 
fogadván el, ezeket a maga részéről életbe léptette. 
Miután azonban e kezdeményezés egyoldalú volt 
és a szállító társaságok részéről történt, természe
tes, hogy azzal a kereskedelmi világ mindenben 
nem volt megelégedve. í g y történt az, hogy a ke
reskedelmi nagy gyülekezetek, melyek Német
országban tartattak, a hiányokat pótolni igyekez
tek. E módon keletkezett nevezetesen Poroszor
szágban a kereskedelmi törvénykönyv, melynek 
egyik lényeges részét képezi épen az itt felhozott 
1863-ik évi június 30-ikai vasúti üzleti rendszabály: 
mely tehát nem Ausztriában keletkezett, nem is 
osztrák törvény, hanem a német kereskedelmi tör
vénykönyv egyik ágazata, melyet már egész Német
országban mindenfelé elfogadtak, sőt mely Német
országon kivül is sok államban fenáll. (Tetszés a 
középen.) 

Mind ezzel nem akarom azt mondani, hogy e 
rendszabály mindenképen kielégítő. Tudom, hogy 
nevezetes hiányai vannak ; tudom, hogy különösen 
azon intézkedései miatt, melyekre az előttem szó
lott képviselő ur hivatkozott, ugy mint a reclamatió, 
a kártérítés és raktározás, stb. hiányossága miatta 
magyar kereskedőknek több ízben alapos okuk volt 
panaszt emelni. De erre csak ismét azt mondom, 
mit az imént mondottam, hogy a rósz törvény is 
jobb a semminél, (Elénk helyeslés a középen) és en
nélfogva ezen intézkedéseket is fen kell tartanunk 
mindaddig, mig jobbakkal nem pótolhatók; fog
juk pedig pótolni a törvényhozás utján, {Helyes
lés a középen.) 

A mit a t. képviselő ur — ha jól értettem — 

az ország területére vonatkozó engedélyekre, azok 
kiadására és azon egyenlő elvekre nézve méltóz
tatott mondani, melyek szerint ezekre nézve az in
tézkedések történnek : röviden a következőket vá
laszolom. (Halljuk! halljuk!) 

A minisztérium keblében, különösen az ujabb 
engedélyekre vonatkozólag, sok kérdés fordultelő, 
és azt hiszem, közel idő múlva szerencséje lesz a 
minisztériumnak az e téren meginditott munkásság 
eredményét a t. háznak bemutatni. A mi ezen en
gedélyeknek minden részeiben való kiállítását és 
készitését illeti, bátran állithatom , hogy azok a 
legtisztább öszhangzásban állnak a magyar törvé
nyekkel, és hogy törvényes tekintetben se kor
mányzati, se közigazgatási téren kifogás alá nem 
eshetnek. (Tetszés a középen.) Ezen intézkedések 
tökéletesen függetlenül és önállólag történtek. 

A mi azon hatóságot illeti, melyre a t. képvi
selő ur méltóztatott hivatkozni, t. i. a vasúti főfel
ügyelőséget : erre nézve is van szerencsém jelen
teni, hogy igen is a minisztérium keblében fönáll 
a magyar királyi vasúti főfelügyelőség, a mely 
minden teendőit közigazgatási téren azon utasítá
sok következtében teljesiti, melyeket a miniszter 
ur ő nagyméltósága rendeletéből vesz, és melye
ket még szabatosabban fog gyakorolni azon meg
állapítandó szabályzatok által, melyek, itt hozatván, 
a minisztérium részéről fognak neki kiadatni. 

E részben is az ország függetlenségét, vala
mint az önálló intézkedés jogát fentartva látván, 
nem osztozhatom a t. képviselő ur által előterjesz
tett aggodalomban, s azért azt hiszem, hogy a szö
veg, ugy mint eredetileg megállapittatott, elfogad
ható. (Elénk helyeslés a középen.) 

Ha a t. képviselő urnák valamely észrevéte
lére nem terjeszkedtem volna ki, méltóztassék az 
aggodalmas pontot előadni, és iparkodni fogok 
aggodalmait '.eloszlatni; de ugy emlékszem, hogy 
minden észrevételére válaszoltam. (Elénk hosszas 
éljenzés a középen.) 

E l n ö k : A kik a 8-ik czikket változatlanul 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
Ennélfogva a 8-ik czikk változatlanul megmarad. 

Mihály i Péter: (olvassa a 9-ik czikket.) 
W a s s Sámue l gr . : Bocsánatot kérek a tisz

telt háztól: de kénytelen vagyok e pontnál ismét 
a t. ház figyelmét igénybe venni. Ugyanis a kon
zulságokat illetőleg, mind a bel, mind pedig a kül 
konzulságokra nézve nagy fontosságú kérdések 
keletkezhetnek, s épen e tekintetből nem fog ártani, 
ha a konzulságok elrendezésében kellő óvatosság
gal jár el a t. ház. 

A konzulságok ama nem csekély fontosságú 
kereskedelmi közegek szoktak lenni, melyeknek 
direct közbejövetele által létesülnek a kereske
delmi összeköttetések országok és népek között. 
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A mely országnak rendszerezett konzulságát 
nincsenek, ott a kereskedelmi forgalom csak spo
radikus szokott lenni; ama rendes, életerős for
galmi összeköttetés pedig, mely az országok bár
melyikének is évről évre folytonos kereskedelmi 
forgalmat adhat, semmi esetre se létesülhet, a mint 
ez, fájdalom, saját hazánk forgalmában eléggé 
tapasztalható. 

Nem érdektelen dolog tehát bármely or
szágra nézve is, minő' intézkedések tétetnek a 
konzulságokra nézve ; s épen ezért nem lészen fö
lösleges a törvényjavaslatnak erre vonatkozó szer
kezetét szorosabb figyelemre venni. 

A törvényjavaslat szerint az összes konzul
sági ügyet a közös külügyminiszter vezérli. 
Bocsánatot kérek, de dualistikus helyzetünkben 
nem tndom belátni, miért kelljen a külügyminisz
ternek a konzulságokra nézve ép annyira terjedel
mes teljhatalmat adni, mert e tekintetben igenis 
lehetnek Lajtán innen és tul olyan természetű 
saját követelmények, melyek horderejűknél fogva 
igenis megkívánják, hogy az illető kereskedelmi 
miniszternek azokra nézve döntő befolyás adassék. 

Ezen állitásom igazolására legyen szabad a 
konzulságok igen fontos kérdését hazánk érdeke 
szempontjából helyezetünkhöz alkalmazva tag
lalnom. 

Ha Magyarország kereskedelmi érdekeit kel
lőleg tájékozzuk, ugy fogjuk találni, hogy 
bel fejlettsége mostani fokozatán figyelmét három 
pontra kell főként irányoznia. 

Mint — még most — kiválólag nyers ter
melő országnak, figyelmét első sorban Angolor
szágra kell fordítania azért: mert ezen gazdag 
gyáriparos országnak minden évben rendesen 
szüksége lévén nyers terményekre, ezekre nézve 
legjobb piacz. 

Második sorban figyelemre veendők azon 
tartományok, melyek hazánk kereskedelmében 
Levante névvel jelöltetnek. 

Nevezetesek Magyarországra e vidékek főként 
három okból, s pedig: 

1-ször, mert ez egyedül még azon tér egész 
Európa területén, mely kereskedelmileg kiak
názva nincsen; 

2-szor, mert ezen még ki nem aknázott tér 
közvetlen szomszédságunkban van ; 

3-szor, mert e tér mindennemű ipar tekinteté
ben még a fejletlenség bölcsőjében lévén, mint 
ilyen, Magyarország lendületet vett iparának igen 
nevezetes és kedvező tért nyújt. 

Igaz , hogy e két téren lévő nevezetesebb 
forgalmi pontokon mindenütt vannak osztrák cs. 
kir. konzulok, kik ezentúl Magyarország kereske
delmének is ügynökei lesznek; de hogy mind
nyája hasonló jó indulattal és igyekezettel fogja-e 

kezelni a lajtáninneni kereskedelmi érdekeket 
mint a lajtántuíiakat ? az már más kérdés. 

De van egy harmadik, Magyarországra nézve 
igen nevezetes kereskedelmi tér, mely különösen 
azért érdekes reánk nézve, mert jelenlegi iparunk 
készítményei az ottani szükségletekhez kitűnően 
alkalmasak. 

E tért ama tropikus vidékek képezik, melyek 
európai népfajokkal vannak benépesülve. 

Az pda települt európaiak európai szokáso
kat vittek oda magokkal, az európai életmódot 
megtartották s ma is folytatják. 

A tapasztalás által van már a teljes meggyő
ződésig bebizonyítva , hogy Magyarországban a 
malomipar —minden létezett nagy nehézségek da
caára — mégis sikerhez jutott, jeléül annak, hogy 
ezen iparág hazánkban a legkiválóbb életképes
séggel bír. 

Épen e tényállás következtében az előbb em
iitett tér hazánk forgalmára nézve annál érdeke
sebb, mert — bárha azon vidékeknek európai 
életmódhoz szokott lakói élelmükre búza-kenyeret 
óhajtanak — épen ez azon czikk, melynek anyagja 
a tropikusok dús földjén nem terem. 

Ilyen tér különösen Amerika aequinoctialis 
vidékeinek egész kiterjedése, hol az európai nép
faj számban naponkint növekszik s növekedni fog 
sok századra kiterjedő folytonosságban. 

Saját tapasztalásból mondhatom pedig, s név 
szerint elő tudnék sorolni számos közép- s dél-ame
rikai tengeri kikötőket, melyek a mellett, hogy 
már magokban is jelentékenyek, még azon fölül 
nagy kiterjedésű gazdag belvidékeknek forgalmi 
fő helyei. 

E nagy és ránk nézve igen fontos téren két 
osztrák konzulságon kivül több nem létezik, és 
ezek is nem az osztrák birodalom fiai, hanem me
rőben idegenek, kik uralkodónk összes birodalma 
területén soha sem tartózkodtak, forgalma termé
szetével tehát ösmeretesek nem is lehetnek, s en
nélfogva különösen hazánk forgalma érdekében 
avatottsággal épen nem működhetnek. 

Az eddig elmondottakból kifolyólag képzelni 
lehet, hogy a magyar minisztériumnak rövid időn 
eszébe juthatna, hogy ezen épen felemiitett érde
kes helyeket saját küldöttjei által tanulmányoz-
tassa, hogy e tanulmányozás következtében azután 
az illető országok és Magyarország közt rendes for
galmi összeköttetést eszközöljön, s e végett azon 
helyekre konzulokat jelöljön. 

Igen, de e tekintetben a törvényjavaslat sza
vainál fogva a külügyi miniszter teljhatalommal 
rendelkezik. 

Mondja ugyan a törvényjavaslat, hogy a 
külügyi miniszter a két kereskedelmi miniszterrel 
egyetértőleg járjon el a dologban; igen, de hát ha e 
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nagyon fontos természetű kérdésekben a lajtán 
túli kereskedelmi miniszter más véleményen talál 
lenni, mint a lajtáninneni — mi sokkal könnyeb
ben és gyakrabban megtörténhető, mint sem keres
kedelmi miniszterünk maga képzelné — a külügyi 
miniszter pedig a lajtántuli véleményét találná 
czélszerübbnek: hol akkor a biztosíték, mely érde
künket védhetné? 

Hasonló viszonyban állanak forgalmunk ér
dekei az Angol országban,a Levántéban és más helye
ken létező konzul ságokra nézve i s , s én me
rem megjövendölni, hogy mihelyt Magyarország
nak külforgalma fog keletkezni, sürü és keserű 
panaszok fognak a képviselőház elé kerülni, és 
pedig épen a konzulok némelyike ellen. 

Ekkor ismét elő áll a már említett eset, tud
niillik, hogy ha a külügyminiszter,a lajtántuli keres
kedelmi miniszterrel egyetértőleg, a keletkezett 
panaszokat alaptalanoknak találandja, a konzul 
eljárását helyeslendi, a magyar kereskedelmi mi
niszter kisebbségben marad a tanácskozásban, Ma
gyarország kereskedelme pedig nagyon szenvedni 
fog mellette. 

De felettébb agg;;sztólaghat rám nézve főként 
az, hogy a belföldön elfogadandó külkonzulságokat 
a törvényjavaslat hallgatással mellőzi, és csakis 
átalánosságban a konzulságok ügyét egyenesen a 
külügyi miniszterre bízza. Múlhatatlanul szükséges 
lenne pedig a két külön természetű konzulságok
ról — a tárgy igényelte módon — külön intézkedni. 

Hogy ezen aggodalmam igenis alapos, ennek 
bebizonyítására legyen szabad felemlítenem , hogy 
hazánk fővárosában, mely Európa belföldi keres
kedelmi főpontjai közt nagyon is jelentékeny he
lyet foglal el, saját hazánknak pedig forgalmi 
gyúpontját képezi — bárha önálló független mi
nisztériumunk már több hónap óta ki van nevezve 
— külföldi konzulságok máig sincsenek még fel
állítva. Már pedig méltóztassék a t. ház elhinni, 
hogy épen a külföldi konzulok be nem bocsátása 
okozta nagy részben azt, hogy hazánk a világ
forgalomban mindeddig terra incognitának ma
radt ; és épen ennek egyenes következése az, hogy 
külforgalmunk oly annyira sporadikus természetű, 
a milyenhez hasonló a civilizált világ terén sehol 
se létezik; s valameddig e tekintetben határozott 
intézkedés nem történik, forgalmunk rendes, egész
séges menetet nem is nyerhet. 

Vigyázzunk tehát, miként adjuk át a konzul
ságok feletti teljhatalmú rendelkezést a külügyi 
miniszternek, mert az exequatur-jog egyátalában 
kitilthatja fővárosunkból e nélkülözhetetlen kereske
delmi közegeket, melyek nélkül forgalmunk kellő 
fejlődése lehetetlen lévén, lett légyen mostanig bár 
miként, de ezentúl forgalmunk e közegeket többé 
nem nélkülözheti. 

Sajátságosak azon Bécsből származó ijesztge
tések, melyekkel minket a külkonzulok elfogadá
sától elrettenteni törekszenek. Én kimondom 
egyenesen, hogy mind ezen czélzatos ijesztgeté
seknek végczélja nem más, mint hogy Magyar
ország eddigi teljes gyarmati helyezetében ezen
túl is — és pedig saját belenyugvásunkkal — 
megmaradjon. 

A bel-konzulságokra nézve elősorolt ezen né
zeteimet sajátszerüleg igazolja a tegnapi sPester 
Lloyd"-nak egy épen e tárgyra egyenesen vonat
kozó czikke, mely azon hirt említi fel, hogy fő
városunkban az éjszaki német Bund konzulá
tus felállítását követelné. A czikk ezen szavakkal 
végződik: „Aus diesen Grundén ist man in betkei-
ligten Regionén der Meinung, dass trotz der Pro-
tection, welche die Errichtung eines Bundes-
konsulates in Pest , seitens der ungarischen 
Staatsmanner geniesst, Báron Werther in Wien aűf 
bedeutende Schwierigkeiten stossen wird. um das 
Esequatur zu erlangen." 

Mind ezen okokat szoros figyelembe véve, a 
röviden itt felemlített, s még több, itt elő nem sorolt 
káros következmények megelőzése tekintetéből, a 
9-ik ezikket következőképen óhajtanám módosítani: 

„Az összes külföldi konzulátusi ügyeket a 
közös külügyi miniszter vezérli. Konzulátusok fel
állításánál az érdekeltebb fél kereskedelmi minisz
terével , a konzulátusok számára kereskedelmi 
ügyekben adandó utasításoknál pedig, a külügymi
niszter mind két kereskedelmi miniszterrel egyetér
tőleg fog eljárni, fen tartván mindkét fél kormánya 
magának, hogy saját területén, ott, a hol szükséges
nektartja, külföldi konzulságokat fogadhasson el.Cí 

Ez után megmaradna a szerkezet szerinti 
második és harmadik pont ; befejezésül pedig kö
vetkező uj pont lenne hozzáadandó : 

„Ha valamelyik fél minisztériuma valamely 
konzul elmozditását szükségesnek látná, a külügy
miniszterrel folytatott értekezés következtében el 
lesz mozdítandó." 

A csak közelebbről elfogadott törvényjavas
latokban letéve látom azon elvet, miszerint Ma
gyarország beváltja azon ígéretét, hogy a lajtán
tuli tartományok terhei könnyítését kötelezettség 
nélkül is elvállalni kész. Akkor azok elfogadására 
szavaztam, és teljes lelki meggyőződéssel érzem 
most is, hogy helyesen cselekedtem. Igen jól tu
dom, hogy azon törvények elfogadásával Magyar
országra nevezetes terhek haramiának, olyan ter
hek, melyeket —könnyen meglehet — hogy, elein
tén kivált, deficit nélkül fedezni alig fogunk; de 
azt is jól tudom, hogy ha Magyarország kereske
delmi és ipari fejlődése elé akadályokat nem gör-
ditünk, hanem azt a lehetőleg elősegítjük, az elvál
lalt terhekkel könnyen megküzdhetünk. A jelenleg 
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tárgyalás alatt levő harmadik törvényjavaslatot 
látom főkép olyannak, mely Magyarország forgal
mának előmozdítására bizonyosan a legnagyobb 
befotyással lesz, s ennek következtében tisztelettel 
kérem a tisztelt házat, méltózlassék jól megfontol
ni a benne foglalt elveket, melyek lehetnek lénye
gükben s egészben igenis jók ; de vannak benne sok 
olyan pontozatok, melyek bárha jelentéktelenek
nek mutatkoznak formailag, a gyakorlat terén na
gyon veszélyesekké válhatnak. 

Azért bátor vagyok módositványoniat a tisz
telt ház becses figyelmébe ajánlani. 

P a p Lajos ; Tisztelt ház ! A szőnyegen lévő 
törvényjavaslat épen felolvasott IX. czikkéhez bá
tor vagyok a következő módositványt ajánlani, 
mely az előttem szóló képviselőtársam inditványát 
is magában foglalja. (Olvassa :) Az első és máso
dik bekezdés közé igtattassanak be a következő 
határozatok: 

„A konzulok mindenütt az osztrák és magyar 
czimet. czimereket, lobogókat és színeket fogják 
egyaránt használni. 

„Ott, hol a magyar korona országainak ér
deke igényli, külön magyar konzulságok is állít
tassanak fel. 

„Ha Budapesten, vagy a magyar korona or
szágainak más városaiban idegen hatalmasságok 
konzulságokat kivannak felállítani, ezek felállítá
sának ő felsége jóváhagyásával engedélyezése a 
magyar minisztérium hatásköréhez tartozik." 

Tisztelt ház! Midőn a tisztelt ház a lefolyt 
napokban a haza consolidálására, függetlensége és 
alkotmányos szabadságának biztosítására oly nagy 
áldozatot hozott, csaknem pleonasmus volna e fen
tebbi módositványomat közjogi szempontból bőveb
ben indokolnom. Hisz ez csak egy alárendelt attri
bútuma az önállóságnak, államiságnak, melyet, 
hogy az igen tisztelt jobboldali vezérszónokok 
eszméjével éljek, mintegy 33 millió forint évi já
rulékkal vásároltunk meg. 

Igaz, hogy régi törvényeink szerint a magyar 
korona ingyen birta azon jogot, hogy magát a 
külföldön diplomatikailag és kereskedelmileg ön
állóan képviseltesse, és hogy ezen jog csak önké-
nyileg confiscáltatott el és hozatott feledésbe; 
méltó tehát, hogy ha ezen jogot ezentúl ő felsége 
többi tartományaival közösön gyakorolja, ennek 
láttatja is legyen, vérré és testté váljék az. 

Nem hiszem, hogy legyen e házban valaki, ki 
e módositványomban foglalt exigentiákat jogsze
rűnek, méltányosnak és czélszerünek ne tartaná; 
legfeljebb az állittathatik szemben, hogy ezek ma
gától értetődnek, vagy a törvényjavaslatban in-
directe ben foglalvák. D e , tisztelt ház ! temér
dek keserű tapasztalások a múltból sajnosán meg-
tanitottak, hogy még világos törvényeink sem biz-

KÉPY. II. NAPLÓ. 1 8 6 % . VI. 

tositották eléggé jogainkat; annál kevésbbé nyűg-
hatunk meg abban, hogy ezek valaha csak ugy 
mellékesen subintelligenter legyenek pertractálva. 
Mindaddig, tisztelt ház, mig hazánk függetlensége, 
államisága a külföld előtt nincs elismerve, nem te
kintve a nemzeti haderőt, hozhatjuk a legczélsze-
rübb törvényeket, hozhatunk még nagyobb áldo
zatokat : önállásunk, függetlenségünk mindig két
séges, hogy ne mondjam, illusorius marad. 

A külföldi dijalomatikai és kereskedelmi kö
zös képviselőinknek a magyar czim, czimerek, szí
nek és lobogók felvétele, az osztrák mellé, első 
lépés a külföld előtt feledésbe ment államiságunk 
uj elismerésére, és a dualismusnak legilletékesebb 
symboluma. Ha akarjuk innen és tul is a paritás 
elvére fektetett dualismust őszintén, minden hátulsó 
gondolat nélkül, el kell fogadni annak consequen-
tiáit, el kell fogadni annak symbolumát is. 

Tudom, hogy a vám- és kereskedési szerző
dés is ő felsége örökös tartományainak képvisele
tével, mint szabad nemzet szabad nemzettel, köt
tetik kölcsönös egyezés utján, és hogy egyes pon-
tozataihoz mind a két fél beleegyezése szükséges; de 
ebből nem következik, mint a központi előadó ál-
litá, hogy az előttünk fekvő szerződésen nem lehet 
változtatni, mert azt már a másik fél elfogadta: a 
mit az is bizonyít, hogy a másik fél is változtatott 
egyes pontozatain, és minisztériumunk elfogadta 
azt, valamint elfogadjuk mi is. Meg vagyok győ
ződve, hogy ő felsége örökös tartományainak fel
világosult testvér népei a magyar nemzetnek eb
béli szerény kivánatát viszont méltányolni fogják. 

A mi illeti módositványomnak azon részét, a 
mely ott, hol a magyar korona országainak érde
ke igényli, külön magyar konzulságok felállitását 
kívánja, a mennyiben ezen módositvány bizonyos 
oldalról némileg az 1867. évi XII . t. ez. 8 §-ávaí 
hozathatnék ellentétbe, legyen szabad indokolására 
következőket felhozni. 

Aa 1867-iki évi XII. t. cz.-nek 8. §-a szerint 
ugyan a birodalom diplomatikai és kereskedelmi 
képviseltetése a külföld irányában közös ügynek 
mondatik, és a két fél minisztériuma egyetértése és 
beleegyezése mellett a közös külügyminiszter alá 
rendeltetik; de meg van világosan ezen szakasz 
kezdetén határozva, hogy ezen közösség csak azon 
külügyekre nézve igényeltetik, melyek az ő felsége 
uralkodása alatt álló összes országokat együttilletik. 
Tehát lehetnek és vannak más oly külügyek, kü
lönösen kereskedelmiek, melyek nem az összes orszá
gokat együtt illetik, a melyek tehát nem kivan
nak közös elintézést. Ez az idézett t. ez. világos ér
telme, és igen bölcsen van ez igy. Igen is, tisz
telt ház, vannak ő felsége örökös tartományainak, 
ben is. kün is, külön bel- és külügyei, és vala
mint senkinek se jutott eszébe külön belügyeit 
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a két félnek közös kezelés alá erőszakolni, ugy j 
ezen híres közösügyi törvény is, mely jobbnak j 
látszik lenni fairénél, koránsem erőszakol minden 
külügyet, különösen az olyant nem, mely az egyik j 
vagy a másik félt külön érdekli, közös kezelés alá. ' 

És igy, tisztelt ház, remélem, szerencsés vol- j 
tam bebizonyítani, hogy módositványomnak azon ! 
része is, mely ott, hol a magyar korona országainak I 
külön érdeke igényli, külön konzulságok felállítását j 
biztosítja, nemhogy nem ütközik az 1867. évi ] 
XII . t. ez. határozataiba, hanem egyenesen abban : 

találja indokolását. i 
Nem marad egyéb hátra, mint kimutatnom, 

hogy van-e hát széles e világon valahol Magyar
országnak különös oly érdeke, mely nem illeti 6' 
felsége többi tartományait közvetlen ? 

Nem tekintve azon fontos politikai anteceden-
tiákat, melyek nyomán ád a magyar korona a ' 
közös birodalomnak jelentőséget és befolyást a j 
szomszéd kelet és dél fejlődésébe; nem tekintve ' 
egy szóval Magyarországnak politikai, kulturhis-
toriai missióját a szomszéd keleten és délen: egye
dül azon kereskedelmi és nemzetközi szoros viszo
nyokra utalok, melyekben a magyar korona or
szágainak polgárai a szomszéd kelet és dél népei
vel és hatóságaival folytonosan állanak, a nélkül, 
hogy ott külön vagy bár kellően a kormány ré- ! 
széről képviselve legyenek. Foliansokat lehetne ar
ról irni, miként csökkent Magyarországnak egykor 
hatalmas, majdnem kizárólagos befolyása a szom
széd hat országban azóta, hogy ott külön diplo
matikai és kereskedelmi képviselettel nem bir; si
ralmas krónikákat lehetne felhalmozni arról, mi
ként hanyatlott ott hajdani virágzó kereskedésünk 
és társadalmi súlyunk azalatt, míg világszerte keres
kedelem, ipar és közlekedés a népek között óriási 
mérvekben emelkedett; kebelrázó ismertetéseket 
lehetne arról tartani, miként kinlódik páriaként 
egyedül a magyar kereskedő, iparos és napszámos, 
kiket balsorsuk vagy a nemzet geniusa még máig 
isezerenkint visz keletnek e szomszéd tartományai
ba, hol már Magyarországnak neve is alig ismeretes, i 
De elég legyen ezen igazi fekete foltokra utalnom, 
nem akarván hazafiúi keblöket e gyászos fátyol 
merő fellebbentésével megszomoritani. Eddig is, tisz
telt ház, a mohácsi vész óta ő felsége többi tarto
mányainak diplomatikai és kereskedelmi képvi
selői képviselték ott is a magyar honpolgárt: 
mily eredménynyel? mutatják a fenti átalános váz
latok. Hogyan képviselik az osztrák konzulok és 
starostok Magyarország honpolgárait jelenleg is? 
elég utalnom a kairói, alexandriai és stambuli saj
nos eseményekre ; elég utalnom amaz embertelen 
tömeges tolonczozásra,melyben részesittettek tavaly 
télnek idején kenyértelen székely napszámosok a 
szomszéd Moldvaországban; elég lesz megemlite- i 

nem, hogy egyedül a szomszéd Moldva-Oláhor
szágban 80 ezer magyar lakónál több, és ugyan
annyi járó-kelő kereskedő, iparos és napszámos 
fordul meg ott, minden honi védelem és ótalom 
nélkül. Csoda-e, ha ezen kis államokban a magyar 
név ott, hol az egykor tisztelve és szeretve és a 
kor viszonyaihoz képest respectálva is volt, ma a 
magyar név majdnem a gúny tárgya lett ? Cso
da-e, ha ott Magyarország feldaraboltatásáról ál
modoznak és fenhangon hirdetik a magyar biro
dalom annectálását egészen a Tiszáig? Nem tartom 
méltónak ezen ábrándozásokra komolyan reflectál-
ni, mert meg vagyok győződve, hogy mihelyt mi 
ezen államokkal, mint szabad nemzet szabad nem
zettel, hivatalos érintkezésbe jövünk, rövid időre 
be fog következni a mi mindnyájunk forró óhaja: 
a nemzetek közti kölcsönös egyetértés és testvéri 
szeretet. 

De, tisztelt ház! nem hagyhatom ez alkalom
mal szó nélkül, sok igen tisztelt és érdemdús nagy 
hazánkfiainak e házban azon igen hangsúlyozía-
tott tanát, hogy mi a népek csoportjában igen cse
kélyek, igen gyengék vagyunk arra , hogy ma
gunkra megállhassunk, hogy a mai kornak ten-
dentiája volna nagy államokat alkotni és a kiseb
beket absorbeálni. 

Tisztelt ház ! Távol legyen a gondolat, e tisz
telt hazafiaknak dus érdemeit csökkenteni akar
nom ; senki se tiszteli őket jobban, senki se mél
tányolja nagy érdemeiket jobban, mint én ; tehát 
távol legyen tőlem dus érdemeiket csökkenteni 
akarnom, midőn bátorságot veszek magamnak ezen 
tanok ellen egy pár szerény megjegyzést koczkáz-
tatni. Es ezt nem azért teszem, mintha én a szö
vetséget Ausztria népeivel ellenezném, mert elis
merem, hogy a legerősebb nemzetnek is szüksége 
van a szövetségre, annyival inkább szükségünk 
van nekünk reá. De teszem ezt azért, mert az ön
bizalom elvesztését, az elcsüggedést ép oly nagy 
hibának és károsnak tartom egyeseknél, mint nem
zeteknél, sőt még nagyobbnak, mint az elbiza-
kodást. 

Hazánk múltja, a megtöretlen, kiállott nagy 
országos megpróbáltatások, melyek alatt nagyobb 
államok és nemzetek összeroskadtak volna, mig 
hazánk phönixként mindig megerősbülve került ki 
a hosszas súlyos vészből, korunk dicsőséges fegy
veres és szellemi harezosai: mind meg annyi zá
logai egy jobb, egy kedvezőbb, egy biztatóbb 
prognostikonnak. És végre, tisztelt ház, hol az 
ujabb kornak ama tendentiája, hogy nagyobb ál
lamok természetes kapcsok nélkül kisebbeket ab-
sorbeáltak volna? Itália egyesülése, Poroszország 
terjedése a termesztés fajrokoni kapcsok erejénél 
fogva jöttek létre, mint jövend Poroszország ab-
sorbeálása az egyesült nagy német honban. Es 
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gondoljuk meg, hogy mig ezen két nagyobb állam 
keletkezett napjainkban a népek önkivánata sze
rint, addig több apró államok létesüllek, mint Gö
rögország, Belgium, Szerbia, Románia. Monteneg
ró, melyek bizony egyikének sincs közel is annyi 
czime az önállóságra, mint Magyarországnak. 

Tisztelt ház! Legalább mi magunk ne uta
sítsuk vissza hazánknak inaugurálását a független 
nemzetek koszorújába; adjunk magunknak is egy kis 
karácsoni ajándékot módosítványom elfogadásá
val, melyet újból is a tisztelt ház becses figyelmé
be ajánlva, a tisztelt ház asztalára ezennel leteszek. 
{Helyeslés lal felöl.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ha nem méltóztatik a t. ház khánni , hogy a tisz
te l t képviselő ur javaslatára nézve némi felvilágo
sításokat adjak, ugy elállók aszótól. (Felkiáltások: 
Előbb a javaslatot kell felolvasni !) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Wass Sá-
muel gr., aztán Pap Lajos módositványát.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ezen beadott módositványokra nézve következő 
felvilágosítást vagyok bátor adni a t. háznak. 

A mi a konzulságok által használandó szine-
ket és czimert illeti — ugy mint egyik előbbeni 
szakaszban az imént arról szólottunk — az egye
sitett szineket és lobogókat igen is kötelességök 
lesz a konzulságoknak használni. 

Á czimereknek használatára nézve utólag 
jelentem ki, mit akkor nem volt alkalmam nyilvá
nítani, hogy ezekre nézve ugy fog a dolog tör
ténni, a mint egyik képviselőtársunk által javas
latba hozatott, hogy két külön egyforma mező 
lesz, egyik a magyar, a másik az osztrák czi
me rr el. 

A mi a Magyarországban a külkatalmassá-
gok által felállítandó konzulságokat illeti, azokra 
nézve biztosithatom a í. képviselő urat, hogy ha 
külföldi hatalom részéről kivánat fog njdlvánulni 
az iránt, hogy Magyarországban konzulságokat 
állithasson fel; és ha a magyar kormány ezek 
felállításának idejét elérkezettnek fogja találni: az 
a magyar kormány beleegyezése nélkül és bele
egyezése ellenére semmi esetre se fog történni. 
Azonban az nagyon természetes, hogy a külföldi 
hatalmak konzulságai fölállításának megindítása 
nem íog a magyar kormány utján történhetni, 
mert a nemzetközi képviselet a közös külügymi
nisztert illeti; hogy azonban ily konzulságok föl
állítása nem fog a magyar kormány beleegyezése 
nélkül vagy beleegyezése ellenére történni, arról 
biztosithatom a t. házat (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kik a 9-ik czikket eredeti szerke
zetében kívánják, méltóztassanak fölkelni.. (Meg
történik.) A 9-ik czikk eredeti szerkezetében el van 
fogadva. 

Következik a 10-ik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a io-dik 

czikket) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Maradjon!) 

El van fogadva. Következik a 11-dik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a lí-dik 

czikket.) 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Arra kérném a tisztelt képviselőházat, hogy a 
mennyiben ezen szakasz a pénzügyet, annak ke
zelését és az összes adózási rendszert illeti: mél
tóztassék talán ezen szakasz tárgyalását későbbre 
halasztani, akkorra, midőn pénzügyminiszter ur 
jelen lehet hogy a szükséges felvilágosításokat 
megadhassa. Most tovább mehetnénk, s a 11-dik 
szakaszra később visszatérnénk. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : E szerint a t. ház megnyugszik ab
ban, hogy a 11-ik czikk tárgyalása elhalasztatik, 
és most átmegyünk a 12-ik czikkre. 

BÓnis Sámue l : T. képviselőház ! Engedel
met kérek, hanem arra még e parlamentben nem 
volt példa, hogy egy s ugyanazon törvényjavaslat 
előbbi szakaszának tárgyalása későbbre tétetett 
volna. Én méltánylom az igen tisztelt miniszter u r 
észrevételét; de ne hozzunk ily antecedenst, 
hanem méltóztassanak az egész tanácskozás foly
tatását holnapra halasztani. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Böszörményi László : T. képviselőház! 
(Nagy zaj. Halljuk! Elnök csenget.) En is a napi 
kérdéshez akarok egy pár szót szólani. Tökéletesen 
helyeslem Bónis Sámuel felszólalását, merthaczélt 
lehetne érni e tekintetben, hogy ma már az egész 
törvényjavaslatot be lehetne fejezni a végleges 
szavazás által, ugy hogy egy napot nyernénk : 
látnám helyét annak, hogy halasztassék el ezen 
czikk tárgyalása. De mivel csakugyan holnap 
fejezhetjük be csak a tárgyalást : nem látom okát, 
hogy miért történjék kivétel a ház szabályai alól, 
midőn az által semmit se nyerünk. Különben még 
akkor sem lehetne a ház szabályai alól kivételt 
tenni, ha ez által eg)' napot nyernénk. (Helyeslés a 
bal oldalon. Nagy zaj.) 

Elnök (csenget): T. képviselőház! Azt hi
szem, nem vétek a diseretio ellen, ha nyilvánitom, 
hogy a ház akaratát megértettem, midőn kimon
dottam a határozatot. {Heves ellen ..ondás a bal 
< Idaion.) Meglehet, a magyar parlamentben még 
nem fordult elő ily eset; de a ház szabályai gon
doskodtak körülbelül arról, midőn azt rendelik, 
hogy ha valamely czikkre észrevétel van, az ujabb 
szerkesztés végett a bizottsághoz visszautasittas-
sék, de a többi czikk azért mégis tárgyalható. 
(Helyeslés a jobb, nyugtalanság a bal oldalon. Hall
juk! Elnök csenget.) 
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Bátor vagyok tehát a t. képviselőházat'tijra 
kérdeni : méltóztatnak-e a tárgyalást ma folytatni 
vagy elhatározni, hogy holnapra halasztassék ? 
(Ma! Holnap! Nagy zaj. Elnök csenget.) Bátor vá
gyok azon képviselő urakat, kik a tanácskozást 
ma akarják folytatni, felhívni, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) Megvallom, t. képviselőház! 
nem tudom magamat a végzés kimondására elha
tározni ; azért felkérem azon képviselőket, kik a 
tárgyalást holnapra kívánják halasztani és az ülést 
ma befejezni : álljanak fel. (Megtörténik.) A több
ség a tárgyalást folytattatni kivánja. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) Ha a t. képviselőház ebben meg
nyugszik, a Xl-dik czikk tárgyalása későbbre fog 
halasztatni és most előveszszük a XII . czikket. 
(Helyeslés a jobb, ellenmondás a bal oldalon.) 

Bernáth Zsigmond: T.képviselőház! Azon 
esetbe jöt tünk, hogy elnöklő képviselőtársunk 
(Felkiál'áwk a jobb oldalon: Elnökünk!) a házsza
bályokra hivatkozik. Szabad legyen nekünk is a 
házszabályokra hivatkozni. (Zajos mozgás, a jobbol
dalon. Elnök csenget. Halljuk!) A házszabályokban 
az van, hogy ha a tárgy az osztályokhoz utasitta-
tik vissza, akkor addig a többi czikkeket tárgyal
ni nem lehet. Ha tehát a t. ház kimondja, hogy a 
tárgyalás most a többi czikkre nézve folytattas-
sék, méltóztassanak kimondani azt is, hogy a ház
szabályok ezen czikke megszüntettetik. (Nagy zaj) 

Elnök (csenget): Következik a 12-ik czikk 
tárgyalása. (Fölkiáltások a bal oldalon : A 11-dik 
czikk!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 12-ik czikket.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. képviselő
ház! ügy hiszem, ha az előbbi 11-ik czikkről áll 
az, hogy a pénzügyminiszter ur jelenléte nélkül 
nem tárgyalható, az ezen czikkre szintén ál l : mert 
ha némely megnyugtató nyilatkozatot remélhe
tünk, azt csak a pénzügyminiszter ur nyújthatja. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Én tehát, minthogy a 12-ik 
czikkre nézve módositványom lesz, arra kérem a 
t. képviselőházat, méltóztassék a 12-ik czikk tár
gyalását holnapra hagyni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BóniS S á m u e l : A ház többségének joga 
van határozni; de méltóztassanak figyelni arra, 
micsoda elv rejlik az alatt, hogy a törvényjavas

lat egy vagy más pontját nem lehet tárgyalni, mert 
nincs jelen a miniszter. (Azt senki se mondotta!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Én nem ugy állitottam fel a kérdést, mint Bónis 
képviselő ur, hogy nem lehet tárgyalni ; hanem 
kértem a t. házat, méltóztassék abban megnyu
godni és elhalasztani e szakasz tárgyalását. Igen 
természetesen a háznak jogában van, ha e tekintet
ben véleményemet nem helyesli, a tárgyalástfoly
tatni ; sőt én részemről szintén nyilvánitom, hogy 
e tekintetben minden oly következtetéstől, mely a 
törvényhozás folyamára megakasztólag vagy ká
rosan hatna, tartózkodom; azért e következte
tésben sem akarok osztozni, és óhajtom , hogy e 
nyilatkozatom minden tekintetben megnyugtató 
legyen. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház ! A szabályoktól el
térni tévedésből lehet; de mindenesetre egy ház 
méltóságához tartozik, ha bővebb meggyőződést 
nyer, a kimondott határozatot módosítani. Én oszto
zom Bónis képviselőtársam indítványában, illetőleg 
felszólalásában: mert oly határozott, oly szabatos 
.szabályainknak 72-dik szakasza, melyet ha felol
vasok, lehetetlen a t. ház többségének be nem lát
nia, hogy kissé hibáztunk. „Azután tárgyaltatnak 
az egyes czikkek, sorban egyenkint." Ezen szó 
kizárja azt, hogy egy czikket ki lehessen hagyni, 
hanem sorban tárgyalandók. Azután helyes,- mit 
Podmaniczky képviselő ur mondott, hogy ott he
lyesen fogunk eljárni, mert azt mondja a 2-ik sza
kasz: „Ha a ház valamely módositványtbizottság
hoz utasit, a többi czikkek tárgyalását tovább foly
tathatja." De a 11-ik czikkre senki se tett módo
sitványt, tehát nem lehet elhalasztani, hanem sor
ban kell tárgyalni, vagy pedig az egész ügyet el
halasztani. 

E l n ö k : Azon kérdést bátorkodom a t. ház
hoz intézni, hogy a 12-ik czikk tárgyalását azon 
okból, melyet Podmaniczky képviselő ur előadott, 
hajlandó-e áttenni akkorra, midőn a pénzügymi
niszter ur is jelen lesz ? vagy átalában a mai ta
nácskozást be akarja-e fejezni? (Fejezzük be!) Mi
dőn tehát az ülést feloszlatom, felhivom a t. házat, 
hogy holnap 10 órára egybegyűlni sziveskedjék-

Az ülés végződik d. u. 3 % órakor. 
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CXCIV. ORSZÁGOS ULES 
1867 (leczember 19 én 

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

T á r g y a i : Bemutattatnak : Komáromy György lemondása; Bereg megye kérvénye a nemzetiségi kérdésben ; Voiasek Má
tyás és társai panasza Holluby Vilmos polgármester e l len; Fülöp József és társai kérvénye a hűbéri viszonyok rendezése i rán t ; Mé
száros Flórián és neje panasza az ellenök indított vizsgálat mia t t ; K.-K.-Halas, K.-K.-La;zháza, K.-Sz.-Miklós, Szabadszállás és Fülöp
szállás városok kérvénye csatorna iránt. A főrendek üzenik, hogy a bányadi törvényjavaslatot elfogadták. A kormány felel Kiss 
Miklós interpellatiójára. Manojlovies Emil és társai a nemzetiségi kérdésben határozati javaslatot tesznek, minek következtében a 
nemzetiségi bizottság munkálata gyora befejezésére utasittatik. A sürgősen elintézendő ügyeknél fogva elvárja a ház, hogy tagjai 
engedelem nélkül el nem távoznak. A vám- és kereskedelmi szerződés részletes tárgyalása bevégződik. Az 1 8 6 8 első évnegyed 
adóiról, valamint az izraeliták egyenjogositásáról szóló törvényjavaslatok, ugy szintén Bónis Sámuelnek a határőrvidékre vonatkozó 
határozati javaslata tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Mikö Imre gr., később Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az tilés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. _ 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a deczember 
18-án tartott ülés jegyzökönyvét.') 

E l n ö k : Komáromy György Biharmegye 
bárándi kerületének országgyűlési képviselője, 
ezen állásáról, a hazába visszatérhetését gátoló kö
rülményeknél fogva, lemondott. 

Beregmegye közönsége, Zemplénmegyének a 
nemzetiségi kérdésben közzétett határozatát pártol
ván, azt figyelembe vétetni kéri. 

Voiasek Mátyás bakabányai fazekasmester 
és panaszló társai, Holluby Vilmos polgármestert 
Krmeszky György jegyzőt, Renner és Czirényi 
tanácsnokokat az ellenök vizsgálat nyomán bebi
zonyult zsarolás és hivatallal visszaélés miatt állá
suktól a belügyminisztérium által az 1848. III . 
t. ez. 4. §-a folytán elmozdittatni és a felmerült 
költségek megfizetésére szoríttatni kérik. 

Fülöp József és társai nyitramegyei magyar-
soóki, 37 családból álló földmivelő lakosok az 
1861-ik aug. 21-ikei hongyülési határozat végre
hajtásául a hűbéri rendszer visszaéléseit megszün
tetni sjól rendezett bank segítségével váltság utján 
százados birtoklásukat biztosíttatni kérik. 

Mészáros Flórián és neje mohácsi lakosok 

egy nyomozó bíróság által rajtok elkövetett sérel
meket orvosoltatni kérik. 

A méltóságos főrendek jegyzője Majthényi 
László b. honti főispán üzenetet fog átnyújtani. 

Majthényi Lász ló b . főrendi j e g y z ő (be
lép s az dn'óki szék elé áll:) Méltóságos elnök, t. 
képviselőház! A t. képviselőház által elfogadtatás 
után velők közlött azon törvényjavaslatot, mely a 
pragmaticasanctio alapján az 1867. XII . t. ez.-ben 
közöseknek elismert államügyek költségei ará
nyaira vonatkozik, a méltóságos főrendek tárgya
lás alá vették, s van szerencsém megbízásukból e 
tárgyban határozatukat és az erre vonatkozó jegy
zőkönyvi kivonatot méltóságodnak tiszteletteljesen 
átnyújtani. 

Mihály i Péter j e g y z ő (fölolvassa a főrendi 
ház jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Mikó miniszter ur kivan egy hozzá intézett 

interpellatióra felelni. 
Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 

A Kiss Miklós képviselő úr által hozzám intézett 
kérdésekre van szerencsém következőleg válaszolni. 

Az első kérdésre : A gabonakivitel akadá
lyairól egész kiterjedésökben tudomásom van, és 
én ezen ügyet folytonosan figyelemmel kisértem. 

A második kérdésre: Az idei tömeges kivitel 
I főképen éjszak felé irányul és közvetítőjéül Czeg-
' lédtől kezdve köztudomásúlag egyedül az állam-
i vaspálya szolgál. 
1 Ezen vasút, mely köztudomásúlag egy sin-
] útra van épitve, lehető legnagyobb szállító ké-
I pessége, a legügyesebb üzleti berendezés, és a rö-
' vid idő alatt a lehetőségig szaporított saját for-
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galmi eszközei, valamint ilyeknek kölcsönvétele 
mellett i s , távolról sem felelt meg a kivitel által 
felmerült i g é t e k n e k . 

Hasonló akadályok alapos orvoslását tehát. 
csak vasúthálózatunk kiegészítésétől, valamint a 
kiviteli határállomások szaporításától remélhetjük. 

A mi az adott viszonyok között a kivitel 
gyorsítására és könnyítésére megtétethetett, foga
natba is vétetett: igy p. o. az államvaspálya kü
lönböző állomásain a teherszállítmányok befogadá
sára szolgáló rakhelyek, kizárólag a gabona elhe-
lyeztetése ezéljából, 600 ezer mázsa befogadására 
nagyíttattak. tehát épen tízszeres öszvegéig azon 
mennyiségnek, melyet a nevezett vaspálya napon- | 
kint a határon átszállítani képes, mely 60 ezer 
mázsát tesz. 

Az utolsó három hónapban harminczezer teher
szállító kocsi jött be az országba Mareheggnél, az 
illető határállomásnál; és ugyanannyi kocsi ment 
ezen állomáson keresztül megrakodva vissza. 

A legközelebb múlt napokban pedig a csá
szári franczia minisztérium és franczia vasuttársu-
latok megbízottjaival tárgyalások tarl attak, me
lyek nyomán oly menetrend állapíttatott meg, 
melynek életbe léptetése által az államvasuton 
hónaponkint busz, egészen franczia vasúti forgalmi 
eszközökből alakított vonal fog1 Straszburgon ke-
resztül egyenes irányban közlekedni, illetőleg a 
kivitel rendelkezésére bocsáttathatni. 

Hasonló intézkedések tétetnek valamennyi 
többi vasutakon. 

A mi a különböző állomásokon felhalmozott 
gabonakészleteket illeti, megjegyzem, hogy mi
vel a fedett raktárak rögtönözve csak bizonyos 
mértékig szaporittathattak; és mint interpelláló ur 
igen helyesen jegyzi meg, a gabonának jó álla
potban leendő' kiszállítása a czél, nem pedig az, 
hogy ez romlott, és kiviteli kereskedelmünk hitelét 
koezkáztatő állapotban történjék: a vasuttársula-
toknak a minisztérium részéről azon utasítás ada
tott, hogy szállításra csak annyi gabonát fogadjanak 
el, a mennyit az idő viszontagsága elől biztosítani 
képesek. Ahol tehát a gabona szabadág alatt van 
lerakva, ez mindenütt az illető feladónak vagy kül
dőnek világos kívánatára és felelősségére történik. 

Egyébiránt, ha az igen t. interpelláló ur a ki
viteli viszonyokra vonatkozó részletes felvilágosí
tást kivan, ezennel meghivom őt a magy. kir. va-
sutfelügyelőséghelyiségeibe,hol kimerítő s az összes 
kiviteli forgalom miben létét felvilágosító adatok 
fognak rendelkezésére bocsáttatni. 

Végül újra ismétlem, hogy hasonló forgalmi 
akadályok gyökeres orvoslására, mint fenébb is 
említem, csak egy mód van, t i. vasúthálózatunk 
kiegészítése és a kiviteli határállomások szapo
rítása. (Elénk helyesléc, éljenzés.) 

E l n ö k : Szász Károly úr kérvényt kíván 
í benyújtani. 

SzáSZ K á r o l y : Kis Kun-Halas, Kun-Sz.-
Miklós, Szabadszállás és Fülöpszállás városok kö
zönségeinek egy kérvényét bátorkodom a t. ház 
előtt bejelenteni, melyben kérik, hogy a Dunát és a 
Tiszát összekötő csatorna Szegedtől Szabadszállás 
és Kun-Sz.-Miklós irányában vezettessék Pestre. 
Engedje meg a t. ház, hogy ez ügyben csak igen 
röviden mondjak egy pár szót a kérvény indoko
lására. Midőn a jelen helyzetben, midőn a reánk 
súlyosodé terhek elviselése csak azon esetben 
remélhető', ha még szabad mozgásunk mellett is 
anyagi életünk felvirágoztatásának eszközei mind
inkább rainél több oldalon minden vizeinken azon 
fokra emelkednek, mely az átalános kívánalmaknak 
megfelel, a jelen körülmények között pedig mint a 
mindennapi kenyér ugy szükséges, nem lehet az 
ország, nem lehet a nemzet érdekében, hogy ha
zánknak akár csak egy nagyobb vidéke is legyen, 
mely anyagi létünk felvirágozására szükséges köz
lekedési eszközök teljes vagy aránytalan hiányá
ban szenvedjen._Azon vidéknek, melynek egy ré
szét e házban képviselni szerencsés vagyok, a Duna 
és Tisza közt fekvő tetemes része ily közlekedési 
eszközöknek teljes hiányában van, s némi remé
nye sincs arra, hogy közelebbről közlekedési 
eszközei azon fokot érhessék el, melyet anyagi 
helyzetűk javítása igényelne; nincsenek utai e vi
déknek, és azok nem is lehetnek jók; vasutaink 
sincsenek ; s az egyetlen remény, mely e tekintet
ben felénk csillámlik, a szeged-pesti csatornavo
nal, mely nem csak mint közlekedési eszköz, hanem 
mint öntözési és vizlevezetési csatorna is szintén 
nagy fontossággal bir. 

Az általam benyújtott kérvény ide irányul, 
s midőn azt a t. ház előtt bemutatni szerencsés 
vagyok, azon kérelmet vagyok bátor hozzá csa
tolni, hogy miután a t. ház néhány nap előtt b . 
Podmaniczky Frigyes képviselőtársam által a 
csongrád-pesti csatorna ügyében bemutatott kór
vényt a kérvényi bizottsághoz előzetes és kiváló 
tárgyalás alá vétel végett utasította, méltóztas
sék a t. ház jelen kérvényre nézve is utasítani a 
bizottságot, hogy ezt, mint amazzal egybefüggőt, 
azzal párhuzamosan és combinálva tárgyalja. 

Elnök : A kérvényi bizottságnak fog kiadat
ni azon felhívással, hogy azt az előbbi, szintén e 
tárgyban beadott kérvény nyel együttesentárgy alja. 

Manojlovics képviselő úr határozati javas
latot kivan beadni. 

Manojlovics E m i l : T. ház! Számos kép
viselőtársam megbízásából van szerencsém egy a 
nemzetiségi kérdés megoldását szorgalmazó hatá
rozati javaslatot oly kéréssel benyújtani, hogy azt 

! a t. ház felolvastatván, sürgősnek kijelenteni s mint 
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ilyent késleltetés nélküli tárgyalás alá venni mél
tóztassék. 

RadiCS Ákos j egyző (olvassa): „Bár mily 
elágazók legyenek is a nézetek a nemzetiségi kér
dés horderejére nézve, annyi minden esetre tény, 
hogy a nemzetiségi kérdés jelenleg Európa leg
égetőbb kérdései közé tartozik, és hogy különösen 
hazánkban az élet-kérdést képezi. Ezt bizonyítják 
az 184%, 1861 és 186%-ik évi országgyűlések 
e részben" nyilatkozatai és ünnepélyesen tett igé 
retei. Ennélfogva: 

„tekintetbe véve azt, miszerint az 184%-ik 
évi sajnos eseményeknek egyik kútfeje ezen kér
dés meg nem oldása vala, és hogy az 1849-ik évi 
július 29-én Szegeden hozott határozat életbe lép
tetését a beállott viszonyok akadályozták; 

„tekintetbe véve, hogy az 1860-ik évi októ
ber 20-án beállott provisorium által eme kérdés 
egyik ágát, a nyelvi ügyet illetőleg, történt intéz
kedések ki nem elégitők és ezek is csak részben 
teljesíttettek és teljesíttetnek; 

„tekintetbe véve, hogy az 1861-ik évi ország
gyűlés eme kérdésnek nem csak létezését, hanem 
fontosságát és sürgősségét is elismerte, minek 
folytán első feliratában kijelentette, hogy más 
nemzetiségű honfitársak nemzeti igényeit a jog
egyenlőség alapján törvény által biztosítani kész, 
és hogy e tárgyra nézve bizottságot is küldött ki, 
a mely a munkálatot az országgyűlésnek előter
jesztette ; 

„tekintetbe véve, hogy az országgyűlés az 
emiitett bizottságnak e tárgyra vonatkozó jelenté
sét a felosztás miatt nem tárgyalhatta; 

„tekintetbe véve, hogy a jelen országgyűlés 
felirataiban ezen kérdés az igazság és testvériség 
alapján leendő megoldását megígérte, és e végből 
még az első ülésszak folyamában egy bizottságot 
ki is küldött; 

„tekintetbe véve. hogy a második ülésszak 
egyik ülésében Nyáry Pál képviselő, mint a nem
zetiségi albizottság elnöke, kérdésére a miniszté
rium kinyilatkoztatta, miszerint a nemzetiségi ügy
ben kiküldött bizottság- működését megszüntetni 
nem kivánja; 

„tekintetbe véve, hogy f. é. július hó 26-án, 
midőn az albizottság munkálatát előterjesztette, a 
bizottság határozatikig oda utasíttatott, hogy ez 
ügyre vonatkozó javaslatát, mihelyt a képviselő
ház az elnapolás után összejön, felvétel végett tüs
tént eló'terjeszsze; 

„tekintetbe véve, hogy Deák Ferencz képvi
selő úr interpellatiójára a minisztérium kinyilat
koztatta, miszerint ez ügyben maga is szándéko 
zott még a múlt ülésszak alatt egy törvényjavas
latot előterjeszteni, azonban albizottság munkálatát 
kívánta bevárni ; 

5>tekintetbe véve, hogy a miniszterelnök úr 
ez ülésszak kezdetén ugy nyilatkozott, hogy a f. 
évi június 26-kai határozattól csak a vasúti köl-
csöni és az egyezményi három törvényjavaslatra 
nézve kivan eltérni, és mégis ennek ellenére a mi
nisztérium részéről több rendbeli törvényjavaslat 
tárgyalás végett benyujtatott, melyeknek fontos
sága, noha nem tagadható, de azoknak sürgőssé
gét szemben a nemzetiségi ügygyei el nem ismer
hetjük ; 

„tekintetbe véve. hogy a jelen egyezmény 
nagy műve mindaddig, mig hazánk ezen életkér
dése megnyugtató megoldást nem nyer, befejezve 
nincs; 

„és végre tekintetbe véve azt, miszerint ezen 
kérdés gyökeres megoldása hazánk kiváló érde
kében fekszik, mivel ettől függ a külön nemze
teknek megnyugtatása, a haza iránti kötelesség tel
jesítésében való buzgalma és áldozatokra készsége : 

„mindezek folytán tehát alulírottak hazánk, 
valamint saját nemzeteink iránt érzett kötelessé
günk teljesítésében indítványozzuk következő ha
tározati javaslatot: 

„A képviselőház utasitsa a nemzetiségek 
ügyében kiküldött bizottságot, hogy munkálatát 
folytatva, azt jelentésével 1868-ki évi január hó 
végéig mulbatlanul terjeszsze be. 

„Kelt Pesten 1867. deczember hó 19 én. Be
adják : Csernovics Péter, Mocsonyi András, Dobr-
zánszky Adolf, Mocsonyi Antal, Mauojlovics Emil, 
Papfalvy Konstantin, Dimitrievics Milos, Babes 
Vincze, Wlád Alajos, Ivácskovics Gryörgy. Medán 
Endre, Varga Flórián, Bohacziélu Sándor, Grozsdu 
Manó, Puskariu János, Papp Zsigmond, Papp 
Máté, Mocsonyi György, Balomiri Simon. Tulbás 
János, Balomiri János, Mániu Aurél, Román Sán
dor, Mocsonyi Sándor, Hodosiu József, Moldován 
János, Branovácsky István, Mihályi Péter, Justh 
József, Markos István, Nicolics Sándor." 

Somssic l l P á l : T. ház ! A nemzetiségi nagy 
bizottság gyűléseit megkezdette; azonban a t. ház 
mind közgyűléseiben, mind szakosztályaiban, mind 
egyéb teendőiben annyira el volt most halmozva 
sürgetős és balaszthatlan tárgyakkal, hogy eddig 
ezen ügyet nem tárgyalhatta. Mihelyt a most tár
gyalás alatt levő sürgős tárgyak meg lesznek ha* 
ladva, azonnal folytatni fogja a bizottság munkál
kodását, s ugy hiszem, egy pár rövid hét alatt azt 
be is fejezvén, javaslatát be fogja a t. háznak mu
tatni. (Helyeslés. Elfogadjuk.') 

Nyáry P á l : T. ház! Ezen indítvány nem 
olyan, a mely fölött tanácskozni és határozni kel
lene; mivel tehát nem kell hozzá szólani, kinyo-
matása sem szükséges; hanem egyszerűen meg le
het hagyni az illető bizottságnak, hogy tartsa kő-
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telességének januárius végéig ezen ügyet bevé
gezni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát meghagyatik a bizottságnak, 
hogy jelentését január végéig mulhatlanuladjabe. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Nem tudom, a képviselőház t. elnöke mikép mél
tóztatott az elnöki kijelentését tenni. Méltóztassék 
még egyszer kijelenteni, mi fog ezen tárgyra nézve 
a jegyzőkönyvbe menni ? Akkor talán hozzá fogok 
szólani. 

E l n ö k : A mit Somssich Pál képviselő ur 
méltóztatott kijelenteni, t. i . . hogy rövid idő 
múlva, midőn a legsürgősebb tárgyak be lesznek 
fejezve, a bizottság be fogja adni javaslatát. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A határozatnakugy 
kell lenni szerkesztve, a mint a határozati javas
latban foglaltatik. Én azt tartom, a jegyzőkönyv
ben ázt kell kimondani, hogy a ház utasítja a nem
zetiségi kérdésben munkálkodó bizottságot, hogy 
munkáját január végéig a ház elé terjeszsze. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ugyanezt akartam én is ismételni: 
hogy a t. ház utasítja a bizottságot, hogy jelenté
sét január végéig adja be. Ez ki is volt már je
lentve. 

Mielőtt a napirenden levő tárgyban a tanács
kozást folytatnók, egy kérést intézek a ház t. tag
jaihoz. Igen nevezetes és sürgetős elintézést igénylő 
tárgyak vannak jelenleg tárgyalás alatt: ennél
fogva fölkérem a t. ház tagjait, hogy, a ház szabá
lyainak értelme szerint is, ne méltóztassanak addig 
eloszlani, mig ezen sürgetős tárgyak elintézve és 
befejezve nem lesznek. En azt hiszem, magoknak 
a t. képviselő uraknak is kényelmesebb — még 
azon esetre is, ha a karácsonyi ünnepek után rövid 
időre itt kellene maradniok — a sürgősebb tár
gyakat uj esztendő előtt elvégezni, ugy, hogy uj 
esztendő után hosszabb szünet állhasson be, mert 
ha azokat nem lehet elvégezni uj év előtt, uj év 
után ismét össze kellene jönni. Ennélfogva ujolag 
is kérem a t. ház tagjait a házszabályok értelmé
ben, hogy ne méltóztassanak eltávozni. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Talán jó lenne, ha elnök ur 
ezen felszólítása folytán, a mely egyenesen a ház
szabályokon alapul, a t. ház jegyzőkönyvileg ki
mondaná, hogy megvárja minden egyes tagjától, 
hogy a ház engedelme nélkül ne távozzék, meg
várja, mig fel nem oszlattatik ezen mostani folya
matban levő tanácskozás, addig a ház tagjai el ne 
távozzanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez tehát jegyzőkönyvileg is ki fog 
mondatni. 

Most folytatjuk a vám- és kereskedelmi szer
ződés pontonkinti tárgyalását. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslat 11-dik czikkét.) 

I Yárady Gábor : T. ház! Ismét azon hely-
! zetben vagyok, hogy a folyó évi XII . törvény -
i czikk védelmére kell fölszólalnom. Ugyanis észre-
! vételem van az előttünk fekvő 11-dik czikknek 
j első alineájában e szavakra: „egyenlő törvények," 
! és a harmadik alineában ezen kitételre : „egyenlő 
rendszabályok." 

A folyó évi XII . t. czikk 63. szakaszában 
világosan „egyforma arányról" van szó; a keze
lésre nézve azonban még az egyformaság sem igé
nyeltetik ezen törvény világos rendelete szerint. 
A jövőre megállapítandó és behozandó reformok 

i tárgyában pedig csak azon kifejezés használtatik, 
hogy ezen reformok a két törvényhozás által 
egyértelmüleg fognak eldöntetni. Tehát ezen tör
vénynek ugy szelleme, mint világos betűje szerint 
csupán egyértelmüleg alkotandó rendszabályokról, 
egyértelmüleg alkotandó törvényekről lehetett és 
lehet szó; azonban az előttünk fekvő czikk 
egyenlő törvényeket említ. 

Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt kor
mány is gondosan kivánta ezen törvényt megtar
tani, és igy ezen két kifejezés valószínűleg csak 
tévedésből csúszhatott be. 

Az igen t. pénzügyminiszter ur is a köze-
I lebbi napokban takarékosságot és gazdálkodást 

tanácsolt, és a közvetett adók kezelése tárgyában 
czélszerü reformokat helyzett kilátásba; és én 
ezen megnyugtató ígéreteit a t. pénzügyminiszter 

| urnák örömmel fogadtam. 
Azonban, midőn nemzetgazdasági, földmive-

i lési eszközeink oly rendkívül ellenkezők itt és 
j amott tul, a birodalmi tanácsban képviselt orszá-
J gokban: nem hiszem, hogy egyenlő törvények 
| hozatala esetében, ezen kilátásba helyzett czélszerü 
! reformok keresztül vitethessenek. 
i 

í A fő szempont, t. ház, az előttünk fekvő tör-
j vényjavaslatra nézve az, hogy a közvetett adók 
I egyik államban a másik állam jövedelmét ne pa-
| ralyzálhassák, lehetetlenné ne tegyék. 

A dohány, t. képviselőház! ő felsége többi 
országaiban kizárólag iparág; nálunk ez oly 
tárgya az iparnak, mely egyszersmind földmive-
léssel, mezei gazdasággal is van kapcsolatban. 
Kérdem, t. képviselőház! lehet-e ily különböző, 
ily egymástól eltérő viszonyok és érdekek mellett 
egyenlő törvényeket alkotni? De ily törvények 
alkotása nem is szükséges. Az egyedáruság terhei 
ellen, t. képviselőház! hazánkra nézve jelenleg 
csak egy kárpótlás mutatkozik és van is : hogy 
t. i. a birodalmi tanácsban képviselt országokban 
dohány nem termeltetik. Azonban, ha ott is fogna 
dohány termeltetni, és a monopólium mégis meg
maradna, ez a mi dohánytermelésünket tönkre 
tenné. 
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Csak azt akartam ez által jelezni , hogy 
egyenlő törvények nem csak czélra nem vezetnek, 
de kivihetlenek is. Mig például a rotterdami piacz 
amerikai és indus dohánynyal van elhalmozva, 
mely dohány mázsája ott 8 és V2 írton árultatik, 
addig a pesti dohányraktárakban néhány év óta 
körülbelül 600 ezer mázsa dohány fekszik és ve
vője nincs. Még a tavalyi termelésért is alig igér-
tetik a nagyobbszerü bevásárlásoknál 5 forintnál 
több mázsánkint; azon néhány százezer mázsa 
dohány, mely Ausztria részére vásároltatik, hazánk 
földmivelését meg nem menti. 

De nem akarok ezen tárgynál a részletekbe 
bocsátkozni, mert a t. minisztérium e tekintetben 
törvényjavaslatot igér a ház elé terjeszteni: akkor 
majd részletesebben szólhatunk e tárgyhoz; csak 
azt kívántam jelezni, hogy egyenlő törvények 
nem csak nem szükségesek, de károsak és kivihe
tetlenek. 

Mit mondjak, t. képviselőház, a sóról? Az 
igen tisztelt pénzügyminiszter ur e folyó évi aug. 
hó 7-én az ország törvényhatóságaihoz egy igen 
üdvös fölhívást bocsátott ki, mely fölhívásban kér
dés intéztetik a törvényhatóságokhoz : nyilatkoz
zanak a mar-hasó kezelésére, a só-árakra, átalában 
a só eladására, szóval a só körül követendő egész 
eljárás módjára nézve. A pénzügyminiszter ur fel
hívását nagy örömmel üdvözölte az ország, mert 
láttuk, hogy ezen nagy fontosságú kérdésnél a 
pénzügyminiszter az ország közóhajtásának kivánt 
megfelelni. Azonban alig pár hét múlva, tehát már 
azon hó 21-kén, a sóra nézve a két minisztérium 
közt egyezmény jött létre, a mely egyezmény az 
én felfogásom szerint igen sok tekintetben paraly-
zálni fogja azon különben jó szándékot, hogy az 
ország nyilatkozata e tekintetben figyelembe vé
tessék : mert a mint én a törvényhatóságoktól be
érkezett nyilatkozatok és szakértők által készített 
vélemények egy részét ismerem, ugy tudom, hogy 
azok sok tekintetben ellenkezésben állnak az aug. 
21-kei egyezménynyel. Eg) ébiránt ezen egyez
ményben gondoskodott az igen tisztelt pénzügy
miniszter ur, és ezt csak méltánylólag kell elis
mernem, a „közös megállapodásról," óvatosan ke
rülvén az „egyenlő törvények" kifejezést, mely 
kifejezés itt, ezen törvényjavaslatban használtatik. 

A dohányegyedáruságra nézve szabad legyen 
mellékesen megjegyeznem, hogy e tekintetben is 
egy egyezmény jött létre a f. é. aug. 21-én. Ezen 
egyezménynyel szemközt nem nagyon vigasztal
hat bennünket a központi bizottság által előter
jesztett azon módositvány, hogy ezen kifejezés 
helyett : „só- és dohányegyedáruság" „só- és do
hányjövedék" tétessék : mert ez legalább a jövő 
évre semmi hatálylyal nem bír , minthogy az 
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egyedáruság a jövő évre is már egyezményileg 
meg van állapítva. 

Ezeket, t. ház, csak teljes átalánosságban 
említve — mert hiszen a X I dik czikkben jelzett 
törvényjavaslatok előterjesztése alkalmával lesz 
módunk azokhoz részletesen hozzászólni — mél
tóztassék a 63. §. tekintetbe vételével az első és 
harmadik alineában foglalt s általam emiitett kife
jezéseket megváltoztatni és a szentesitett törvény 
fentartása érdekéből is az első alineában az ötödik 
sorban: „egyenlő törvények" helyett „egyetértő-
leg alkotott törvények;" a harmadik alinea első 
sorában e szavak helyett „egyenlő rendszabályok," 
„egyetértőleg alkotott rendszabályok" kifejezése
ket tenni. (Éljenzés a bal oldalon.) 

S o m s s i c h Pál." T. ház! Ezen szakaszra 
nézve nekem is van aggodalmam, s csak ezen 
aggodalmam eloszlatása után szavazhatok arra. 
Ezen aggodalmam részemről abból áll, vajon, ha 
mi ezen czikket u g y a mint van, elfogadjuk, nem 
állapitjuk-e meg az egyedáruságot, különösen a 
dohány- és sóegyedáruságot ezen szerződésnek 
egész tartamára? mi pedig szándékom nem le
het : mert habár belátom, hogy egy évben rögtön 
megszüntetni nem lehet ezen, hazánkra nézve mind 
nemzetgazdasági, mind az adózás kezelése tekin
tetében igenis nem jó rendszert, még sem akar
nám kimondani azt, hogy egy évnél tovább tartson. 
Ezen egy évet pedig arra óhajtom felhasználni, 
hogy azalatt az illető kormány és törvényhozás 
kellő stúdiummal tanulmányozza e kérdéseket, és 
vagy az egyedáruság megszüntetésének lehetősé
gét mutassa fel, vagy ha nem volna lehető, capa-
citáljon bennünket, hogy e jövedelmeket másokkal 
pótolni nem lehet. E kívánságom, véleményem sze
rint, méltányos és nem szakasztja meg a dolgok fo
lyamát — mert egy évig íme fönhagynám az eddigi 
rendszert — de mégis azon tanulmányozást és vizs 
gálódást követeli, melylyel, gondolom, minden 
adózási tárgyra nézve kell, hogy eljárjunk, hogy 
kellőn tisztázzuk ez iránti nézeteinket. Ha tehát a 
t. minisztérium által azon megnyugtatást nyerem, 
hogy nem fogja egy évnél tovább fentartani az 
egyedáruságokat, akkor rá szavazok és fentartom 
az alapos és elvi megvitatást akkorra, midőn azon 
behozandó törvényekről lesz szó; ha pedig ez 
iránt megnyugtatást nem nyerek, azt ugy, mint 
van, el nem fogadhatnám. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Azok után, miket Somssich Pál és Várady kép
viselőtársam a közvetett adókra vonatkozó ezen 
czikkre nézve felhoztak, kötelességemnek ismerem 
a t. ház előtt elmondani, mikép fogom fel ezen 
Xl-dik czikket s átalában a közvetett adók kér
dését. 

31 
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U g y hiszem, t. ház! senki sem fog azon két
kedni, hogy minden állam pénzügyi rendszeré
ben a közvetett adók az államháztartásnak legne-
vezetesbek és a legkiterjedtebb tényezői. Jelenben 
azon szerenesés helyzetben van a törvényhozás 
és a minisztérium, hogy ezen jövedelmi ágak
nak rendezésére , megállapítására döntő' befolyást 
gyakorolhat; tehát egyrészt módjában van ha
zánk nemzetgazdasági érdekeit eló'mozditani, egy
szersmind másrészt ezen jövedelmi ágak rendezése 
és biztosítása által az állam jövedelmeinek biztod-
sitására hatni. Senki se lesz, ki azt állítaná, hogy 
a jelen adórendszer tökéletes, és sok javítást ne 
igényelne; senki sincs, ki kétségbe vonta, hogy a 
közvetett adók és államjövedelmek legnevezetesb 
tételeit képezik. Ugyanis a kimutatásokból is mél
tóztattak látni, hogy az egyenes és közvetett adó 
közt az arány majdnem ugy áll, mint 1 a 2-höz, az 
egyenes adók y.-dát, az egyéb jövedelmek közel 
2/5 -dát teszik az öoszes jövedelemnek : tehát a köz
vetett adók rendezése szorosan összefügg hazánk 
pénzügyi jövőjével. Miszerint kellett a miniszté
riumnak eljárnia, azt az 1867. XII . határozta meg. 

Marmaros érdemes képviselője hivatkozott 
azon egyezményre, mely a két minisztérium közt 
augusztus 21-én keletkezett. U g y hiszem, mindenki 
helyeselni fogja, hogy ezen egyezményt a minisz
térium megkötötte, mertbiatositást kellett szereznie 
az iránt, hogy e nevezetes államjövedelmek, t. i. a 
közvetet adók iránt egyenlő elvek szerinti törvény
javaslatok fognak létrejöhetni, még pedig oly 
alakban és alapon, melyek az ország érdekeit biz
tosítani és megvédeni képesek. Ez volt a miniszté
rium kiindulási pontja, és ennélfogva, mielőtt az 
országos küldöttségnek tanácskozásai úgyszólván 
megkezdettek, kötelességének ismerte a magyar 
minisztérium ezen kérdések iránt a birodalom 
másik felének minisztériumával oly átalános 
egyezményt kötni, melyben a jövőben tervezendő 
és egyezségileg megállapítandó törvényjavaslatok 
elvei be legyenek foglalva. Mint t. képviselő ur 
megemlité, kezei közt van szövege ezen megálla
podásoknak ; ennélfogva igazolhatja ezen állításo
mat, mely szerint ott csak bizonyos elvek vannak 
kimondva, melyek alapján készítendő törvényja
vaslatok, a törvény szerint és a két törvényhozás 
által, fognak végleg dönteni. 

A minisztérium nem tartotta szükségesnek, 
hogy ezen egyezmény tartalma minden részleteiben 
mindkét minisztérium részéről a két törvényhozás
sal hivatalosan közöltessék; azonban az országos 
küldöttség minden egyes tagjainak tudomására hoz
ta, valamint a központi bizottság tagjaival is közöl
te, hogy megismerhesse a t. ház egyes tagjainak né
zeteit: s itt figyelmet kérek, miért nem tartotta a 
minisztérium szükségesnek, hogy ezen egyez

mény minden pontjai a két törvényhozással 
közöltessenek? Azért, mert igen czélszerii, ezen 
egyezmény alapján szerkesztendő törvények meg
állapítása előtt, a közben kifejlett nézetekkel meg
ismerkedni s azokat tekintetbe venni, s azután álla-
pitani meg végleg azoknak szövegét. Ha már 
most ezen előleges egyezményi pontozatok a biro
dalom mindkét törvényhozásával előre hivatalos 
alakban közöltettek volna, az egyezményben fog
laltak annyira kötelezők lennének mindkét mi
nisztériumra és törvényhozásra nézve, hogy a ne
talán itt vagy ott óhajtott javítás és tökéletesítés 
nehezebben lesz kivihető. (Helyeslés a középen!) 

Mindazonáltal méltóztassanak megengedni, 
hogy épen ezen nevezetes jövedelmi ágakra nézve 
elmondjam főbb vonalakban, minő szempontokat 
tart a minisztérium mindenek előtt tekintetbe veen
dőknek. (Halljuk!) 

Várady Gábor t. barátom arra hivatkozik, 
hogy az országnak nem közjövedelmi, de összes 
földmivelési érdekeivel is szoros kapcsolatban van 
a só^egyedáruság mikénti megállapítása és keze
lési módja; ezt senki se vonja kétségbe; s miután én 
is ugy vagyok meggyőződve, miszerint ezen neve
zetes jövedelmi ágra nézve javaslandó törvények
nél, hogy helyesen járjunk el, szükséges ismerni 
azon általános nézeteket, melyek az országban 
uralkodnak: azért kötelességének ismerte a pénz
ügyi minisztérium, minden egyes törvényhatósá
got felszólitani, hogyT ez iránti véleményét a mi
nisztériummal közölni szíveskedjék. Ez megtörtént, 
s ezen nyilatkozatok alapján gondoskodott a mi
nisztérium arról, hogy a só-egyedáruságról szóló 
törvényjavaslatnak előterjesztésénél a sóár leszál
lítása eszköltessék a nélkül, hogy a jelenleg meg
levő jövedelem nevezetes csökkenést szenvedjen. 
Ez volt azon feltétel, melyet a minisztérium a 
másik féllel kötött egyezményben ezen jövedelmi 
ágra kikötött, mi benfoglaltatik az egyezségi 
pontozatokban. Azonban mindenki be fogja látni, 
hogy bár Magyarországnak a haza területén a só-
árak iránti szabályozási joga épségben marad, 
miután zárvonalak felállítása senki által nem 
kívántatik, az egyezményben gondoskodni kellett 
arról, hogy a hol a határok egymással érintkez
nek, az árak lehetőleg egyrnformák legyenek. 

Tehát a sóilletékre nézve kötött egyezmény
nél ki van egyrészt mondva az, hogy a birodalom 
mindkét felében a só-árak mérséklendők, még pe
dig oly módon, hogy a határoknál az árak egyen
lők legyenek, s a visszaélések megszüntetése foly
tán az államjövedelem csökkenést ne szenvedjen. 

A másik közvetett adóbeli nevezetes állam
jövedelem a dohány. Azon sorban említem a köz
vetett adóbeli jövedelmeket, a mint az egyezmény 
elősorolja; egyébiránt mindkettő nem csak nem-
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zetgazdasági szempontból, de jövedelmi tekintet
ből is majdnem egyenlő fontosságú. 

Mindenek előtt szabad legyen megemlítenem, j 
hogy midőn a magyar minisztérium megalakult, 
már készen volt egy szerződési pontozat közel a 
megkötetéshez, nrelynélfogva az összes dohány-
egyáruság a birodalomnak mindkét felében bérbe 
lett volna adandó, még pedig hét évi időre. A 
magyar minisztérium kötelességének ismerte — 
ámbár a dohány-egyedáruságnak tervezett kiadása 
a termelésre bizonyos előnyöket, szabadabb moz
gást nyújtott volna, ámbár az államkincstárba 
jeienleg a gyárakban, raktárakban lévő érték, 
ugy a nyers és feldolgozott készletek eladása által 
nevezetes összeg folyt volna be — elkövetni min
dent, hogy ezen tervezett szerződés foganatba ne 
vétessék. (Elénk helyeslés.) Tagadhatatlan, hogy 
ha a minisztérium azon, már majdnem megkötött 
szerződést, mint a múltnak egyik hagyományát, 
átvette volna, állása bizonyos tekintetben meg 
lett volna könnyítve, mert fel lett volna mentve 
azon jövedelmi ág kezelésétől, melynek kezelése 
a dolog természeténél fogva nem tartozik a legké
nyelmesebbek közé; de kötelességének tartotta e 
szerződés megkötése ellen tiltakozni, és meg-
semmitsitését kívánni, hogy fen tárta ssék a magyar 
törvényhozásnak e nevezetes kérdésben végleges 
rendelkezési joga. (Élénk helyeslés.) Ezen jogot ki-
vánta biztosítani, midőn a kereskedelmi és vámszer
ződés szövegében az egyedáruság szó helyett jöve
dék szót kivánta helyettesitni; a jövedék szó jöve
delmet fejez ki, mely más mód által is biztositható. 

Miután a dohány-jövedelem az állam bevéte
lének igen nevezetes részét képezi; miután azon 
alkalommal, midőn ezen jövedelmi ágnak más, az 
ország kivánataival inkább megegyező módon 
átalakításáról lesz szó, gondoskodni kell arról, 
mikép fog az eddigi jövedelem biztosíttatni; de a 
dohány-egyedáruság a birodalom másik felének is 
igen nevezetes jövedelmétképezi: igen természetes, 
hogy mind ennek tekintetbe vételére bizonyos 
idő kívántatik, s igy szükséges, sőt elkerülhethen 
volt az egyezményben annak kimondása, hogy 
egy évig a dohány-egyedáruság a jelen rendszer 
szerint fentartandó. 

S ezt t. képviselőtársam Somssich Pál meg
nyugtatására van szerencsém kijelenteni. (Helyes
lés a középen.) E g y évi idő alatt, ugy hiszem, 
lesz alkalma a minisztériumnak, lesz alkalma a 
törvényhozásnak is ezen nevezetes jövedelmi ágra 
vonatkozó reformok behozatalát érett megfontolás 
alá venni és törvény által megállapítani. 

Ez alkalommal méltóztassanak megengedni, 
hogy nyilvánítsam, miszerint valamennyi közvetett 
adók közt a dohánybeli jövedelem, más államok 
tapasztalása szerint, de a miénk szerint i s , oly 

jövedelmi* ágat képez, mely a közvetett adók közt 
az összegre nézve majdnem az első helyet foglalja 
el és minden közvetett adónemek között az, mely 
évről évre folytonosan növekszik. Az én számítá
saim szerint, ugy hiszem, hogy a dohánymonopo-
lium Magyarországra nézve, ha a kezelés czélze-
rüenfoganatosittatik, 10—15 millió tiszta jövedel
met lenne képes biztosítani: mit azonban korán sem 
azért fejezek ki azon átalánosságban, hogy csak 
ezen módon lehet ezen jövedelmet az államra 
nézve biztosítani; (Elénk helyeslés) de csak azért 
emlitém, hogy minden, e tekintetben behozandó 
változás alapos meggondolást igényel, már azért 
is, mert ezen jövedelmet az állam nem nélkülözheti. 
Vannak több módok, melyek szerint gondoskodni 
lehet arról, hogy az államnak a kivánt jövedelme 
is befolyjon és mindamellett a dohány-egyedáruság 
megszüntethető legyen. (Atalános élínk tetszés.) 

De méltóztassanak többek közt azt is tekin
tetbe venni, hogy a dohányjövedelem tekintetéből 
folytatandó tanácskozások alkalmával sok nevezetes 
körülmény lesz, mely érett megfontolást igényel. 

Többek köztMáramaros érdemes képviselője Vá-
rady Gábor is hivatkozott arra, hogy addig, mig a 
monopólium fönáll, a termelés Magyarországra néz
ve bizonyos előnynyel jár, miután a birodalom má
sik felének számára valóságos termelési egyedáru
ság előnyével bírunk. A birodalom másik felében 
ugyanis a termelés igen kis területre van szorítva; 
ott csak Gralicziában termesztenek, de csak kis 
területén bizonyos fajokat. Hasonlókép Tirol ter
melése is igen csekély összegre van szorítva egy 
bizonyos burnót előállitása végett; ott nem terület 
szerint van rendezve termelés, hanem a plántákat 
egyenkint megszámlálják. Ennélfogva Magyaror
szágtermeli azon dohányt,melyeta birodalom másik 
fele fölemészt. De épen azok, a miket t. Márama-
ros képviselője mondott, épen azok nyújtanak teljes 
bizonyságot az iránt , hogy ezen termelés előnyei, 
a melylyel Magyarország bir, nevezetes pénzösz-
szeget hoznak a magyar termelő rendelkezésére. 

Azon állítását, hogy itt Pesten 600,000 má
zsa dohány volna eladás végett a külföldre készen, 
bátor vagyok kétségbe vonni. Most nem szolgálha
tok ezen összegnek megnevezésével, (Fölkiáltás : 
240,000 mázsa!) hanem, ha 600,000 mázsa volna 
fölhalmozva, miután ez évi termelésből az exportra 
200,000 mázsánál több alig marad, akkor 3 évi 
termés nem volna készletben, mi el nem adható. 

Várady Gábor : Nincs is! 
L ó n y a y M e n y h é r t : Mit bizonyít ez? Meg

van-e szorítva a kivitel Magyarországból? Bizo
nyára nincsen, a kivitel egészen szabad. Ezen 
tapasztalás tehát azt mutatja, a mi teljesen iga
zolva is van, hogy Magyarország a dohányter
mény minősége tekintetében igen hátra van. Sok 
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mennyiséget kivannak termelni bizonyos hold 
számban, de a minőségre nem sok gondot fordíta
nak . hogy a külföldi piaczokon versenyképes 
legyen. A tapasztalás azt mutatja, hogy a dohány
termelés, mint jelenleg gyakorolják, nem képes 
oly árut előállítani, mely a világpiaczokon jól elad
ható legyen. Mit bizonyít az, hogy, ha nem is 
600,000, de néhány ezer mázsa fekszik a pesti 
raktárakban, mig az átalános dohánytermelés, a 
külföld tehát szabad verseny számai a, nem ér töb
bet körülbelül 4—5 frtnál : addig az átalános 
bevétel, melyet a termelő a kincstártól kap, 8, 9, 
] 0 frt. közt áll ? Bizonyára nem mást, mint hogy 
az egyedáruság folytán a birodalom másik fele 
körülbelül 50, 60, 100 % -tel drágábban fizeti a 
magyar dohányt, mint annak valódi piaezi ér
téke tesz. 

Ezt csak azért említem, mert Magyarországban 
több százezer olyan család van, kiknek életfentar-
tása a dohánytermelés mostani rendszeréhez van 
kötve, s ezért a behozandó reformoknál bizonyos 
óvatossággal és lépcsőzetesen kell eljárni. {Helyes
lés.) A t. képviselő ur roszalja, ugy látom, hogy 
egy évi átmeneti korszakot a minisztérium ma
gának fentartott a czélból, hogy a dohányjövedék 
végleges szabályozása iránt különös törvényhozási 
megállapodás létrejöhessen. Mi lenne következése, 
ha gondos előrelátással ez évet fen nem tartanok? 
Először a rögtöni megszüntetés által több százezer 
családból álló dohánytermelők és kertészek sorsa 
lenne bizonytalan, számos érdek sújtatnék más 
részt; ha a dohánymonopolium megszüntését ki
mondjuk, előállana azon szükség, hogy az ennek 
folytán nélkülözendő jövedelmeket más jövedelmi 
forrásokból rögtön fedezzük, mi bizonyára nagy 
nehézséggel járna. Es végre, mivel föl nem tehető, 
hogy a birodalom másik fele már must minden előle
ges megfontolás és e jövedelem pótlása nélkül egy 
reá nézve legalább 22 millióra menő jövedelemről 
azonnal lemondjon: a következés az volna, hogy a 
törvény értelme szerint kénytelenek volnánk Ma 
gyarország és a birodalom másik fele közt zárvo
nalat állítani, a mit pedig, ugy hiszem, senki sem 
kivan. {Helyeslés.) 

A mi illeti a többi jövedelmi ágakat, melyek
ről ezen egyesség szól, t. i. a pálinka-, ser- és 
czukoradót: ezekre nézve is szükséges volt gondos
kodni, hogy olyan egyezményt hozzunk létre, 
mely a" fejlődő ipar kellő kíméletével egyszers
mind az államnak ebből eredő nevezetes jövedel
meit biztosítsa. El fog jönni ideje, midőn az ez 
iránt hozandó törvények végelhatározás végett 
a t. ház elé fognak terjesztetni. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
a módositványra is tegyek egy pár meg
jegyzést. 

Tagadni nem fogja senki, sőt elismeri maga 
a XII . czikk, hogy ha azt akarjuk, hogy a bi
rodalom két fele közt zárvonal fel ne állíttassák, 
nem csak a birodalom más felének, de nekünk is 
épen ugy érdekünkben van. hogy a közvetett adók 
kezelésére és az arányra nézve, mely szerint a 
megadóztatás történik, tökéletesen egyenlő elvek 
állapíttassanak meg, különben igen könnyen bekö
vetkezhetnék az, hogy azon jövedelmek, melye
ket a magyar kincstár magának biztosíttatni kivan 
a birodalom másik felében is, talán nem egyenlő 
alapokon való eljárás folytán végre nem a mi, 
hanem az ő pénztárukba folynának. 

Azt tartom, t. ház, hogy ezen két szó köz t : 
„egyenlő" és „egyetértőleg" nagy különbség 
nincs. Mit jelent ez : „egyetértőleg?" Nézetem 
szerint azt, hogy a két félnek bizonyos tárgyak 
iránt egyetértőleg kell hozni egyenlő határozatot, 
tehát az, mit egyetértőleg kell eldönteni, csak egyen
lő lehet. És — feltéve, a mit fel is kell tenni — 
hogy mindkét félnek érdekében áll a közjövedel
mek iránt hozandó törvényeknél teljes méltányos
sággal eljárni, tehát egyiknek a másikon nincs 
szándoka nyerészkedni: ebből következik, hogy 
mind az ő érdekökben, mind a mi érdekünk
ben van, hogy a kezelési rendszabályok tökélete
sen egyenlő alapra legyenek fektetve. Ez azonban 
ki nem zárja azt, a mit a sónál bátor voltam emlí
teni, hogy némi eltérések lehetnek a részletekben, 
és nem szükséges a czél elérésére, hogy a két tör
vény minden betűje egyenlő legyen; hanem ma
goknak a rendszabályoknak és díjszabályoknak 
megegyezőknek kell lenni Magyarországban és a 
birodalom másik felében. Mindkét félnek vannak 
egyes különös viszonyai, melyeknélfogva a czél 
megsértése nélkül a javaslatba hozandó törvények 
egyes rendelkezései eltérők lehetnek. Ez történt 
például a sónál, hol főirányul kimondatik, hogy 
a só árának egyenlőnek kell lenni a két fél érint
kező határpontjain, a követendő intézkedések iránt 
az eladási árakra nézve és bizonyos vidékeknek 

| nyújtandó kedvezmények tekintetében a magyar 
törvényhozás rendelkezik; és mégis senki se 
fogja mondhatni, hogy ezek nem egyenlő rendsza
bályok. Az a fő, hogy a czélnak megfelelő egyenlő 
rendszabályok és egyenlő kezelésök hozassák be 
törvényes utón. 

Ezeket tartottam szükségesnek megjegyezni, 
és méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy ezen 
általunk javasolt 11-ik czikk az ország érdekei
vel nem ellenkezik, sőt a tapasztalás fogja mutatni, 
hogy mind a magyar kormány, mind a törvény-
o zás a közjövedelmek szaporítását az ország érde
keinek kellő kímélete mellett fogja eszközölhetni, 
még pedig épen ezen 11-ik czikk rendelkezése 
alapján. {Elénk éljenzés.) 
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N y á r y P á l : Tisztelt képviselőház! A só-
és dohány-egyedáruság mind a tudomány, mind 
a tapasztalás által kérlelhetetlenül el van ítélve. 
Minden, a mi érvül mellette fölhozathatik, csak 
abból áll, hogy a zilált pénzügyi körülmények 
közt levő államokban az állampénztárnak nagy 
jövedelmet hoz be. De ha meggondoljuk, t. háa, 
miből áll ezen jövedelem, ha közelebbről vizsgál
juk forásait: meg fogunk győződni, hogy ezen 
jövedelem nagysága csak látszatos. Tudjuk külö
nösen a dohány-egyedáruságról, hogy föntartása, 
kezelése oly nagy költségbe kerül, hogy min
dent összevéve, csak akkor mondunk igazat, ha 
azt mondjuk, hogy ebből a tiszta jövedelem a 
bruttó jövedelemnek felénél alig tesz többet. í g y pél
dának okáért Ausztriában az 1863-ik esztendőben 
a dohány-egyedáruság 37 milliót hozott be, de ha 
ebből levonjuk a 17 millió költséget, nem marad 
több 20 milliónál. Ezen 20 millió kétségtelenül 
igen csinos szép kerek summának mutatkozik; de 
ha figyelmezünk arra, t. ház, hogy ezen jövedel
met az állam majdnem 12 ezer mérföldnyi terü
leten állítja elő; ha figyelmezünk arra, hogy az 
állam, mint iparos, a nyers terményeknek árát ma
ga szabja meg, gyártmányainak árát is tetszése 
szerint 'ismét önönmaga határozza el : megszűnik 
ezen 20 millió oly nagy összegnek lenni; kivált ha 
tekintetbe veszszük, hogy ugyanezen évben egy 
szomszéd államban, a német vám-területen, és igy 
Ausztriánál sokkal kisebb területen, a szabad 
munka a tőkék szabad forgalma a nemzeti vagyo-
nosodást 51 millió tallérral szaporitotta. És ez igen 
természetes, tisztelt ház. Nem lehet vita tárgya 
se köztünk, se mások között, hogy az állam 
rósz gazda és rósz iparos; és az állam, mint 
iparos, mely alig képes a belső szükségletet ig 
fedezni , a külkereskedésnek , gyártmányaiból 
vagy semmit, vagy igen keveset adhat át. A ma
gán ipar pedig akadályozva lévén működésében, 
a munka és az azzal együtt működő tőkék uj 
tőkéket nem teremthetnek elő ; holott amott, a hol 
az ipar szabad, ezen ágban is a beltermények, és 
a külföldről behozott nyers termények értéke a 
munka bérével s a tőkenyereménynyel szaporod-
hatik. 

Közelebb, midőn oly nagy terhek elvállalá
sáról beszéltünk e házban, sokak által a nemzet
nek e nagy terhek elviselhetésére képesitése tekin
tetéből fennen hangoztatott e szó : dolgozzunk! 
Én akkor is helyeseltem és helyeslem most is e 
tanácsot; hanem bátor vagyok e tanácsot meg
toldani, és e megtoldás ránk vonatkozik, s igy 
hangzik: nyissunk szabad tért a munkának! {He
lyeslés a bal oldalon.) Itt van az alkalom, t. ház! 
és alig tehetnénk egyebet, mint kimondani azt, 
hogy mind a dohány, mind az ennél következmé

nyeiben még" károsabb só-egyedáruság szüntettes-
sék meg. En azt hiszem, hogy nem csalódom, 
midőn azt állítom, hogy nem csak a tudomány 
követelményeinek, hanem a nemzet óhajának és 
jogos kívánalmainak is eleget kell tennünk. (He
lyeslés.) 

Ismerem én az akadályokat, t. ház, és belá
tom, hogy az egyedáruság megszüntetése nem le
het egy napnak műve; de azért mégis ezen elveket 
e házban hangoztatni kívánom mindannyiszor, ha
bár nem egyébért is, mint azért, hogy a képvise
lőház a kormányra a nemzet nevében hatást gya
koroljon, hogy az minden e czélra, e tárgyra vo
natkozólag elénk terjesztendő javaslataiban azt 
tanúsítsa, hogy ezen főczél felé közeledik. 

Nincs kétség, t. ház, hogy nekünk jogunk 
van megszabni azon terhek mennyiségét, melye
ket az állam s a nemzet viselni tartozik; de azt 
gondolom, szintúgy kötelességünk gondoskodni 
arról is, hogy a nemzet és annak minden pol
gára ezen terheket elviselhesse és vagyonoso-
dáshoz jusson s ne jöjjön az állam azon kény
szerűségbe, hogy ezután is, valahányszor szüksége 
lesz, mindig a nemzet és polgárok tőkevagy onához 
kénytelenittessék nyúlni. Mert, t. ház! mig ezen 
kényszer megmarad — bár mily fenén hangoz
tassuk a szabadságot, bár mily szép színekben fes
sük a jövőt — kétségtelen az, hogy e kényszer a 
nemzetet nem a civilisatio utján előre a szabadság 
felé fogja vezetni, hanem okvetlenül vissza fogja 
vetni a szolgaságnak nyomorai közé. 

Én a czélt, melynek elérésére törökednünk 
kell, kitűztem, és kívánom, hogy a t. ház minden 
tagja hangoztassa azt, a mi meggyőződése e rész
ben : mert azt hiszem, hogy e házban alig van va
laki, ki ne igy legyen meggyőződve. Minthogy 
azonban jelen alkalommal ez nem épen ily alakban 
lett előterjesztve, kénytelen vagyok csatlakozni 
a t. barátom Várady Grábor által előterjesztett mó-
dositványhoz, és azt pártolom. 

BÓnis S á m u e l : Megvallom, nagyon szépen 
indokolta pénzügyminiszter u r a törvényjavaslatot; 
de kettő iránt engem meg nem nyugtatott. Először 
ugyanis — ámbár abban tökéletesen egyet értek 
vele, hogy ily átmeneti korszakban, i jynagy jövö-
delmi forrást, milyen a dohányjövedelem, egyszerre 
megszüntetni nem lehet, ámbár ő reményt nyújtott, 
hogy a hazának ezen jövedelme más utón is helyre 
lesz pótolható — az iránt meg nem nyugtatott, 
hogy azon egyességben, habár csak egy évre is 
köttetett, oly elvet mondott ki a minisztérium a nél
kül, hogy az országgyűlés véleményét meghall
gatta volna, mely elv e hazában ellenszenves: ez 
az egyedáruság. Ez az egyik. 

A másik pedig ez. Azt mondja pénzügymi
niszter ur, hogy e tárgyban részletesen intézkedni 
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majdan az országgyűlés feladata lesz. Ha ez igy 
van, ugy óhajtom, hogy Várady Gtábor indítvá
nyát fogadja el a ház: mert minek akkor szólani 
a törvényben egyenlő törvényekről? Hiszen azt 
eszközölni akarni a törvényhozásnak, hogy egyen
lők legyenek a törvények, igen is lehet; de a tör
vényhozásnak maga tulajdon kezét azzal megkötni, 
hogy előre ilyest mondjon ki, vélekedésem szerint 
nem helyes. Pedig ha előre kimondjuk ezen tör
vényben, hogy egyenlő törvények alkottassanak, 
kérdem akkor, hol fog lenni a háznak szabad in
tézkedése ? 

Én tehát Várady Gábor indítványát pártolom. 
Kerkapoly Károly: T. képviselőház! Én is 

részemről tökéletesen helyeslem azokat , miket 
Nyáry Pál t. képviselőtársam előadott; én is azt hi-
zem, hogy illik hozzánk, sőt kell, hogy tegyük, hogy 
ha egyszer a nagy terhek elvállalásakor azon elvet 
hangoztatjuk, hogy dolgozzunk, nyissuk is meg a 
tért, hogy a ki dolgozni akar, dolgozhassék. 

De minden monopólium nem csak a termelésre, 
hanem az elárusitásra nézve is bizonyos tekintet
ben elzárása a térnek a mívelés eló'tt; és épen 
azért engem is aggasztott és engem sem nyugta
tott volna meg ezen egyesség eredeti szerkezetében, 
mert abban a munkatér elzárása világosan és ha
tározottan ki volt mondva; és megvallom, hogy 
egyike voltam azoknak, kik részükről is ugy hitték, 
hogy az egyedáruság eszméje a szövegből kika-
gyassék, és helyette oly szó használtassák, mely 
csak a jövedelmet kivánja biztosítani, nem pedig f 
a módozatot is, mely a jövedelem eszközlésére vihet. 

Es e tekintetben bátor vagyok Bónis Sámuel 
t. barátom előadására megjegyezni, hogy a minisz
ter ur nem csatlakozott volna ezen szöveg módosí
tásához, mely által az egyedáruság szó a jövedék
kel lett Isicserélve, ha az által nem akart volna egy 
elvet feladni, mely iránt a házban sympathia nem 
tapasztalható. [Helyeslés.) De épen azért adta fel 
azon elvet a szóval, hogy csak a jövedelem bizto
sítása salváltassék, ellenben a módozat kérdéssé té
tessék. Ezen kérdés megoldása részemre nézve nem 
kérdés; de ugy hiszem, a házra nézve sem kérdés; 
azért engem is megnyugtat az, hogy ezen módozat 
nem tart tovább, mint a jövő évben. Mindannyian 
elismerjük, hogy ez úgyszólván a kényszerűség pa
rancsa, mert a jognak létesítésére és kimunkálására 
idő kell. 

Röviden abban vonom össze véleményemet, 
hogy részemről is feladatunknak tartom azt, hogy 
megnyittassék a tér a dolgozhatásra; de megjegy
zem azt is, hogy ennek már a törvényben világos 
nyoma van az által, hogy az egyedáruság eszméje 
mellőzve van, és a súly e jövedelem biztosítására 
van fektetve. 

A mi a törvény azon szövegét illeti, hogy 

egyetértőleg , vagy egyenlő törvényekről le
gyen benne szó, azt hiszem, hogy az intentióban 
nincs köztünk különbség. Mindegyikünk azt akar
ja, hogy az országgyűlés egyetértőleg állapodhas
sák meg a hozandó határozatokban. Ha azt látnám, 
hogy ezen kifejezés, amely egyenlő törvényeket ki-
ván,az egyetértéstmegszoritaná akképen,hogypusz-
tán egyforma határozatokat fogadhatnék el, magam 
sem járulnék hozzá. De legalább az én meggyőző
désem szerint itt az „egyenlő" szó nem tesz többet, 
és nem is szabad, hogy többet tegyen, mint a XII . 
t. ez. ide vonatkozó § a, melyben a czélki van je
lölve, melynek biztosítva kell lennie, akár egyet
értőleg hozandó határozatokkal, akár egyenlő tör
vényekkel. Azon czél pedig az, hogy oly intézke
dések ne tétethessenek, melyek által egyik fél 
javára a másik fél jövedelmei megcsonkíttassa
nak. Akár egyenlően, akár egyetértőleg lesznek 
hozandók a határozatok, az teljesen mindegy: a czél 
mindig az lesz, hogy olyasmi ne történhessék, mi 
hogy ne történjék, arról gondoskodva volt a 12-ik 
t.cz. 66. §-ában.Véleményem szerint tehát ezen szóra 
se az egyik, se a másik félnek nagy súlyt fektetni 
nem szükség; én legalább nem fektetek. (Bal/elöl: 
Tessék hát elfogadni!) Én legalább részemről el is 
fogadom. 

Madarász József: T. ház! Ha az előttem szó
lott t. képviselő ur nem fektethet nagy súlyt arra, 
vajon ezen szó: „törvény.. ." 

K e r k a p o l y K á r o l y : Egyenlő törvény! 
Madarász József:.. tehát „egyenlő törvény" 

maradjon-e, s ha az alatt mást nem érthet, mint a 
mit Várady képviselőtársam óhajtott, ugy hiszem: 
„egyenlő rendszabályok" 

Kerkapoly Károly: „Egyetértő!" 
Madarász József:... akkor, ha ez ugyanazt 

jelenti : azt hiszem, lehetetlen, hogy midőn e rész
ben másik képviselőtársunknak aggálya van, hogy 
el ne fogadhatná a Várady képviselőtársam által 
ajánlott módositványt, miután az ugyanazt fejezi 
ki. (Fölkiáltások a hal oldalon: Ugy van! Zaj.) 

Kerkapoly Károly: El is fogadom! 
Madarász József: Oka annak, hogy én is 

néhány szóval részt vegyek a tanácskozásban, az, 
{Halljuk!) hogy én is helyeslem mindazokat, mi
ket Nyáry Pál t. képviselőtársam előadott. Igen 
szeretem, hogy a t. jobb oldal szónokai és a t. 
pénzügyminiszter által megnyugtattattunk az iránt, 
hogy az egyedáruság helyett a jövedék szó azért 
alkalmaztatik a t. képviselőház által, mert a képvi
selőház is meg van győződve azon elvek igazsága 
felől, a melyeket Nyáry Pál és Bónis Sámuel kép
viselőtársaim kifejeztek és nemzetünk eddig mindig 
magáéinak vallott; és azért is vagyok kénytelen 
Várady Gábor képviselőtársamnak módosítását 
pártolni, mert, sajnálom ugyan, de nem nyugtat-



CXC1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Deez. 19. 1867.) 247 

hatott meg a t. pé nzügymíniszter urnák azon három 
szabatos pontba összefoglalt előadása , hogy ő 
mért nem állhat el a törvényjavaslat szövegétől. 
Azt mondja ugyanis , hogy azért nem állhat el 
először, mert a módositvány elfogadása által több 
százezer család fosztatnék meg kenyerétől. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nem ugy van! (Többen : Az egyedáruság megszüntetése 
állal!) 

Madarász József : Tehát , hogy az egyed
áruság megszüntetésével több százezer család fosz
tatnék meg kenyerének keresésétől. Ezen állitásnak 
helyes voltát nem fogadhatom el : nem fogadhatom 
el azért, mert azon több százezer család az egyed
áruság megszüntetése után is foglalkozhatik a do
hánytermeléssel, sőt azt merem állítani, hogy az 
egyedáruság megszűntével a több százezer csalá
don kivül még több millió is foglalkozhatik. (De
rültség a jobb oldalon. Fölkiáltások'. Nem áll! Nem 
is tagadta senki.') 

Pulszky Eerencz előadó: De ki veszi meg ? 
Madarász Józse f : Szabad legyen a t. kö

zépponti előadó ur közbeszólására nyilvánítanom, 
hogy én ugy hiszem, nem az államnak és képviselő
háznak köréhez tartozik arról gondoskodni, hogy az 
országnak, például a búzában előállított termékeit 
ki vegye meg; a kormánynak mindenesetre köte
lessége mindent elkövetni, hogy közlekedési esz
közök előteremtése és kereskedelmi szerződések 
kötése által módot nyújtson a nemzetnek minél 
többet eladni; de hogy ki vegye meg a terméke
ket, Péter-e vagy Absolon, az nem tartozik hozzá. 

Átmegyek a t. pénzügyminiszter ur második 
észrevételére : hogy az államnak ezen jövedelmét, 
a mit a monopóliumból kap, mással alig lehetne 
pótolni; és összevonom a harmadik tétellel, mely
ben azt mondja, hogy a birodalom a monopólium
ból 20 — 22 millió jövedelmet kapván, arról ezút
tal le nem mondhat. Meglehet, hogy szerencsétlenül 
jegyeztem^fel t. pénzügyminiszter ur szavai t . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
U g y van! Szokása! 

Madarász J ó z s e f : . . . de én ilyformán je
gyeztem fel. Szabad legyen tehát véleményemet 
kijelentenem: hogy én is elismerem, hogy az ál
lamnak lehetetlen kormányozni magát azon kiadá
sok és bevételek nélkül, melyek az állam fentar-
tása-, kormányzása- és igazgatására szükségesek. 
D e , mint reménylem, már hat hónap óta éljük 
ezen alkotmányos boldogságot; örökre ezen átme
neti időszak csak nem szándékoltatik fentartatni. 
(Többen: Nem bizony!) Azt is hiszem, hogy ha
zánknak, nem csak e fél év alatt tanulmányozta 
már a pénzügyminiszter ur, bizonyára az előbbi 
időben is, hogy minő károkat tesznek Magyaror
szág nemzetgazdaságának azon látszólagos jö

vedelmek , melyek a dohányegyedáruság ál
tal, most a dohányjövedék által fognak előidéz
tetek Én, adja az Isten, óhajtom — tudom, meg 
fogják önök szavazni — ne legyen ezen egy év 
ismét oly átmeneti idő, mely aztán a többi éveket 
ismét átmeneti idővé tegye : (Ugy van ! a bal oldalon) 
óhajtom,mert velemegyütt mindnyájan fogják önök 

'• tudni, hogy az államkiadások fedezéséről gondos
kodni kell; de ha van oly jövedelem, mint minő a do
hányjövedék, mely a legszegényebb, és igy legtöbb 
népnek szükséges — Magyarországban én kárhoz
tatom őket, hogy miért szipákolják el keresményü
ket ; de nem tehetek róla, ha már természetökké vált 
— akkor , engedelmet kérek a t. pénzügyminisz
ter úrtól, okvetlen kötelessége a kormánynak gon
doskodni más módokról, hogy máskép fedeztesse
nek az államnak kiadásai, más adók által. Például, 
én gondolom, a t. miniszter urakkal együtt fogok 
(Halljuk! Halljuk!) majdan szavazni, mikor azon 
jövedékről és arról lesz a szó, hogy minő adóne
mekkel pótoltassanak az ország kiadásai; remény
lem, hogy alkotmányos reformok terén. (Közbeszó
lások: Szavazzunk !) a progressiv adóra nézve 
együtt fogunk szavazni. (̂ L jobb oldalon valaki: 
Communismus!) Engedelmet kérek, igen sajnálom, 
hogy előadásaim többnyire ily szavakat idéznek 
elő. A t. jobb oldal részéről e szót hallottam: com-
munismus. Igen szeretném, hogy legyen benne a 
ház naplójában ; (Zaj, ellenmondás) igen szeretném, 
hogy azon t. képviselő ur eíőállana határozottan, 
és megmutatná azon czélzatokat, azon irányzato
kat, melyeket ő communismus alatt ért. (Zaj.) Én 
azt mondom, t. ház, ma, és még eddig nem taga it
tam, hogy én a socialis reformok barátja vagyok, 
és azt hiszem, hogy csak a legközelebb lefolyt tár
gyalások alatt az államadósságokra nézve épen én 
a magánjogi tulajdon szempontjából védelmeztem 
indítványomat, és akkor e szót használni: commu
nismus, épen itt, hol arról van a szó, hogy az ál
lam kiadásai mikép fedeztessenek, se nem értem, 
se nem tudom; de reménylem, azon képviselőtár
sam — nem tudom, ki volt — ünnepélyesen is e 
háznak szószékéről mindnyájunk előtt ki fogja 
mutatni, (Ellenmondások a jobb oldalról, nagy zaj) 
mit ért ő azon communismus szó alatt. 

Ezek után igen sajnálván. hogy kénytelen 
voltam ezen nyilatkozatot tenni: pártolom Várady 
képviselőtársam indítványát. [Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e ; E napokban oly gyakran 
láttuk, hogy igen eltérők nézeteink, és sajnálattal 
tapasztaltam, hogy nem igen vagyunk hajhndók 
engedni egymásnak egy vagy más nézetben; de 
ma örömmel constatálhatom, hogy a jobb oldal
nak egyik jkitünő szónoka, Kerkapoly képviselő 
ur maga fejezte ki azon nézetét, hogy a törvény
javaslat szövegében foglalt és az általunk ennek 
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helyébe felvétetni kivént kifejezés mind egy értel
mű. Ha már e két kifejezés mindegy, reménylem, 
a t. ház jobb oldala nem fog vonakodni az ország
nak valahára azon szép példát adni. hogy valamit 
mégis egyetértó'leg döntsünk és egyhangúlag fo
gadjunk el. Ha a két kifejezés mindegy, önöknek 
nincs okuk ragaszkodni a törvényjavaslat szavai
hoz, és azért concedálhatnák az általunk kívánt ki
fejezést, mivel nálunk megvan az ok, megvan ag
godalmunk, és mi a két]kifejezést mindegynek nem 
tartjuk. Annál inkább rá állhatnak önök a Vá-
rady Gábor által javasolt kifejezésre, mert maga a 
folyó évi 12-ik törvényezikk azt mondja: „egyet
értó'leg" és nem egyformán intéztessenek el ez 
ügyek; és ha a t. miniszter ur mindig rá hivatko
zik a folyó évi 12-ik törvényczikkre, nem veheti 
nekünk sem rósz néven, ha mi annak szavait akar
juk használni. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt kivá-
nom: engedjünk egymásnak. A „jövedék* és 
„egyedáruság" itt körülbelül olyan, hogy egyik 
hosszabb, a másik rövidebb köpönyeg. {Ellenmon
dás a jobb oldalon. Nem mindegy!) Nem egészen 
egy ; de „egyedáruság" beleillik a „jövedék" ki
fejezés alá ; az „egyedáruság" praecisirozva van ; 
de azért — mint mondám — a jövedék alá beleil
lik az „egyedáruság" is. (Ellenmondás a közében.) 
No de concedálom e kifejezést; mi elfogadjuk a 
„jövedéket:" önök viszont méltóztassanak elfogad
ni az „egyetértő intézkedést;" és akkor legalább 
valahára azon örömet teszszük az országnak, hogy 
legalább mi „egyetértőleg" fogadunk el valamit. 
(Helyeslés a bal oldalon. Zaj.) 

Csengery I m r e j e g y z ő : Somogyi László! 
(lelkitások: Eláll!) 

S o m o g y i L á s z l ó : Elállók a szótól. 
E l n ö k : Szólásra nem lévén feljegyezve sen

ki, a kérdés az : kivánja-e a ház a 11-ik czikket 
változás nélkül megtartani vagy nem? (Helyeslés.) 
Méltóztassanak azok, kik a 11-ik czikket változás 
nélkül megtartani kivánják, felállani. (Megtörténik. 
Felkiáltások: Ellenprobát!) Méltóztassanak azok, kik 
kik a szöveget nem fogadják el, felállani. (Megtör
ténik. Felkiáltások: Kétes! Meg kell olvasni! Vég
zést! Non kell fecsérelni az időt! A szélső bal olda
lon többen: Név szerinti szavazást!) 

Madarász Józse f : (Zaj. Felkiáltások: Vég
zést! Végzés után szóljon!) A ház szabályaira hivat
kozva a végzés kimondása előtt szót kérek. (Zaj. 
Halljuk ! Elnök csenget) T. képviselők ! Legkevésbbé 
se kívánok az igen t. elnök ur jogaiba beleavat
kozni ; hanem a házszabályok sze r in t . . . (Zaj. 
Felkiáltások: Végzést! Elnök csenget) . . . a ház sza
bályai szerint igen jól tudom, hogy midőn kétes a 
a szavazás e redménye . . . 

Horváth Károly: Nem kétes! 
Madarász József: Meg vagyok győződve, 

hogy Horváth Károly barátomnak nem kétes; de 
viszonyosán engedje meg, hogy az én véleménye
met is nyilvánítsam: szerintem kétes. Azért va
gyok bátor a t. elnök urat felkérni, legyen szives 
a ház szabályai és gyakorlataszerint a szavazókat a 
ház egyik jegyzője által megszámláltatni. (Zaj. 
Felkiáltások: Azt hhet!) 

ElnÖk: Azt hiszem, tökéletesebb meggyőző
dés végett jó lesz ismételni a szavazást. (Helyeslés.) 
Méltóztassanak azok, kik a szerkezetet elfogadják, 
fölkelni. (Megtörténik.) Most kérem, keljenek fel 
azok, kik a szerkezetet nem pártolják. (MegtÖ. té
rtik.) Én a többséget a szerkezet megtartása mel
lett látom. (Helyeslés.) Tehát a 11-dik czikk el van 
fogadva. 

Radics Ákos j e g y z ő (olvassa a törvényjvas-
lat 12-dik czikket) 

Podmaniczky Frigyes b.: Tisztelt ház! 
Minden törvény szerkezetének egyik fő kelléke, 
hogy világos és szabatos legyen, hogy ez által 
eleje vétessék annak, nehogy utóbb félreértések 
merüljenek fel. Ha mi ezen alapigazságot elis
merjük , midőn valamely közjogi, polgári vagy 
büntető törvényt szerkesztünk: mennyivel inkább 
szükséges és kötelességünk figyelmeznünk akkor, 
midőn oly szerződést czikkelyezünk be . mely 
szerződés nemzetközi jelleggel b i r ! Különösen 
figyelemre méltó ez mégazon tekintetben,mert hogy
ha netalán félreértés vagy félremagyarázás adná 
magát eló'bb vagy utóbb elő, annak magyarázói 
nem mi magunk leszünk, hanem azon fél is, mely 
rajtunk kívül hozzájárult a szerződés megkö
téséhez. 

E tekintetből vagyok bátor a ház figyelmébe 
ajánlani egy e szerződés 12-ik czikkére vonatkozó 
módositványt. Nem azért ajánlom azt a t. ház 
figyelmébe, mintha azt hinném, hogy e 12-ik 
czikk értelme szerint az osztrák czászár megta
gadni vagy kisebbíteni vélte volna a magyar király 
pénzverési jogát ; nem tehető ez fel azon okból, 
mert ellenkezik közjogunkkal , ellenkezik a pa
ritás elvével, mely elv e szerződés lényeges elve, 
és ellenkezik azon alkotmányos érzülettel, mely 
eddigelé mind a ház . mind a kormány részéről — 
a törvények tiszteletét értem — mindenkor nyilvá
nult. E módositvány egyedüli czélja az , hogy 
átalános megnyugvást idézzen elő oly pontra 
nézve, mely, mint most áll, sokak keblében aggályt 
gerjesztett, a mennyiben a másik kikezdés sze
rint sokan oda magyarázhatnák e pontot, hogy a 
magyar király pénzverési joga csakis a 10 kro-
sokra szorítkozik. 

Bátorkodom tehát e tekintetben a következő 
módosítást ajánlani a t. ház figyelmébe: A 12. 
czikk első kikezdése megmaradván, annak végé
hez e szavak toldatnának: „Mindkét fél csak a 
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meghatározott értékű pénznemeket fogja saját terü
letén veretni, és e pénznemek, a mennyiben a ma
gyar korona országaiban veretnek, a magyar 
korona jelvényeivel lesznek ellátandók." A máso
dik bekezdésbe e szók toldatnának b e : „ezen kivül". 
A második bekezdés végére pedig e szavak jönné
nek az „eszközlendő" után : „és jóváhagyás végett 
mindkét törvényhozás elé teijesztendő." 

Bátor vagyok e módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. s a t. házat egyszersmind 
kérni, hogy azt elfogadni méltóztassék. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Podma-
niczky Frigyes h. módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi': Engedje 
meg a t. ház, hogy e tá rgy iránti észrevételeimet 
elmondjam. 

A minisztérium az egyezmény megkötésénél 
ezen pontnál azon szempontból indul ki, hogy azt, 
mi az országnak törvényes joga és senki által 
kétségbe nem vonatik, mely jog a 12. törvény-
czikkben is határozottan ki van fejezve: egy 10 
évre kötendő egyességben való megemlítés által 
nem erősödik; ennélfogva ide igtatni azt, mi két
ségbe nem vonatik, bizonyára nem lett volna 
czélszerii; de ez egyezmény nem is a pénzverési 
jogról , de a jövendőbeli pénzláb egyformaságá-
ról szól. 

Egyébiránt azon szerkeaetet sem fogadhat
nám el, a melyben az mondatik, hogy Magyaror
szág akkor, midó'n az uj pénzláb behozatik, min
denben csak meghatározott egyenlő pénzeket 
verethet, annyival kevésbbé, mivel nem kívánom 
magunkat előre megkötni. Megeshetik például, 
hogy a magyar törvényhozás kívánni fogja a ma
gyar aranyok veretesét fentartani. mi pedig ezen 
szerkezetJáltal kizáratnék. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
elmondjam, miért volt szükséges csak a 10 
krajezárosokat és a többi váltópénzt megnevezni: 
mert ezen pénzek veretesénél a teljes érték nem 
szokott használtatni. Például 30 — 50 forint rézből 
vernek száz frtot, és ismét 70 frtnyi ezüstből 10 
krajezárosokat vernek száz írt. névbeli értékig. 
Tehát ezen váltópénz nem teljes értéket képvi
sel. Már pedig ez esetben minden nemzetközi 
viszonyoknál fenálló szabály az, hogy azon pénz
nemeket, melyek nem képviselnek teljes értéket, 
melyek tehát váltópénzt (Scheidmünze) képvisel
nek, se egyik, se másik fél nem szokta elfogadni, 
sőt azok forgalmát betiltja. Ennélfogva ki kellett 
mondani, hogy azon pénzek, melyek másutt min
den nemzetközi forgalomból ki vannak zárva, a 
birodalom két felénél viszonyosán ne zárassanak ki. 
Tehát szükséges volt kimondani azt is, milyenek 
legyenek azok ; szükséges volt kimondani, milyen 
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arányban fognak veretni; és végre biztosítani 
kellett azt is, hogy mind itt, mind ott ezen váltó
pénzek teljes pénzértékben elfogadtassanak. Eddig 
kelleti menni; tovább menni nem lehetett: mert ha 
azon törvényt, melyet senki sem von kétségbe, ők 
sem, és a mely itt az XII . törvényezikk 66-ik 
§-ban biztosítva van, ismételnők, ez által csak 
gyöngítenők annak érvényét, sőt feltételeznek, 
hogy annak érvényét elébb a másik félnek egyez-
ségileg kellene elismerni. 

Egyébiránt, t. ház, a szerkezet mindenkit 
| megnyugtathat, mert itt benne van ezen szóban: 

„váltópénzt is verethet" a teljes értékű pénzek veret-
hetésének joga. 

Végre a mi a jelvényeket illeti, bátor vagyok 
a t. háznak jelenteni, hogy a magyar pénzügy
minisztérium részéről, ámbár most papirpénzforgal-
munk van, és a veretendő pénzeknek valami nagy 
mennyisége a forgalomnak nem igen fog átadatni, 
megtétettek az iránt az intézkedések, hogy a ma
gyar pénzverdékben csak magyar jelvényekkel 
veressenek pénzek. Az első alkalmat pedig fel 
fogja használni a kormány arra nézve, hogy az 
osztrák érték szerinti pénzverésre nézve már elő
készített törvényjavaslatot, melyben a jelvények
ről van szó. a t. háznak bemutassa. (Elénk helyeslés 
a középen.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! En a pénzügymi
niszter ur értelmezésével tökéletesen meg vagyok 
elégedve, ha belé egyeznék csak ezen szócskának 
ide szúrásába, hogy szabadságában áll „ezen 
kivül": mert akkor az „is", melyre olyan nagy 
súlyt fektet, tökéletesen kifejezi akivánt értelmet ; 
holott így az „is" által csak arra nézve biztosítta
tik, hogy tíz krajezáron alul is szabad neki pénzt 
veretni. (Zaj. Nem áll!) Olvassa el akárki, s meg 
fogja látni, hogy azt senki sem értelmezheti 
egyébre, mint hogy Magyarországnak joga van, 
a 10 krajezároson alul is kisebb váltópénzt veretni. 
(Zaj. Nem áll! Maradjon!) 

E l n ö k : Kívánja a tisztelt ház a 12-ik czík-
ket megtartani? 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Engem a 
miniszter ur nyilatkozata megnyugtatna azon 
esetben, ha nem tudnám, hogy valahányszor ily 
szerződések kötésénél a legkisebb kétség férhetett 
ahhoz, a mi a mi előnyünkre van, az később min
dig ellenünk magyaráztatott , és oly jogaink, 
melyekhez kétséget engedtünk férni, mindig el
vesztek. De minthogy több százados tapaszta
lásra hivatkozhatom, hogy mindig igy volt ,* mint
hogy pénzverés említtetik: okvetetlenül szükséges, 
kifejezni, hogy Magyarország önálló és saját jelvé
nye alatti pénzveretési joga az eddigi törvények 

' értelmében fenmarad. Ha ez igy tétetik ki, semmi 
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veszély nem származhatik belőle, hanem csak tisz
tább a dolog. (Helyeslés a bal oldalon) 

Deák FerenCZ: A magyar királynak pénz-
veretési joga nem ezen XII-ik szakaszon alapul, s 
annak tárgya se lehet. Régi törvényeinktől kezdve 
egészen a legujabbig, s különösen az 1867. XII . t. 
ez. 66. szakaszában világosan ki van mondva: „ma
gában értetődvén, hogy a pénz verésére és kibocsá
tására nézve a magyar király fejedelmi jogai teljes 
épségükben fenmaradnak." Hogy ezen törvény tel
jesedésbe menjen, nem kérdjük a lajtántuliaktól; 
ha nem megy teljedésbe, a magunk minisztériumát 
vonjuk feleletre, mert ennek kötelessége ezen tör
vényt föntartani és életbe léptetni. A mit magunk 
hatalmával megtehetünk, minek mulasztásáért a 
magunk minisztériumát vonhatjuk feleletre, azt uj 
szerződésbe bele tennünk nem kell, mivel ezen 
jogunk kétségbe vonatalához a szerződő másik fél
nek legkevesebb joga sincs. Azt hiszem, hogy ezen 
eljárással csak gyöngitenők és nem erősitenők a 
fejedelem jogát. {Elénk helyeslés a középen) 

Halász B o l d i z s á r : Hazai törvényeinkben 
benne van, hogy a magyar hazának vannak jelvé
nyei, vannak jogai, van önállósága; hisz az is benne 
volt törvényeinkben, hogy a magyar királynak az 
osztrák császárral közös ügye nincs. (Fekiáltás 

jobbról: Az nincs benne .') Egyébiránt a mi illeti a 
törvény világos kifejezését, hogy a magyar pénzen 
magyar jelvények legyenek, annyival inkább 
szükségesnek látom ennek beigtatását, mert hiszen 
maga a pénzügyminiszter ur is azt monda , hogy 
megteszi az intézkedést- ha tehát megteszi az in
tézkedést : miért ne tegyük bele ? Sőt többet mon
dok : azt is szükségesnek tartom világos szavakkal 
kifejezni, hogy a magyar bányatermékeket, az ara
nyat, ezüstöt nem szabad rudakban kivinni az or
szágból, hanem itt kell pénzzé veretni. Nem látom 
okát, hogy miért ne lehetne ezt tisztán kifejezni. 

BÓnis S á m u e l : Ha itt nem pénzverésről 
volna épen szó, a váltópénzverésről, akkor igen ter
mészetesnek találnám, hogy a magyar király pénz-
veretési jogai itt helyet ne foglaljanak. De midőn 
pénzverésről van szó, nem látom fölöslegesnek, 
hogy belejöjjön a megemlités. Az 1848-iki törvé
nyekben is benne volt a magyar lobogó használata, 
s a kereskedelmi szerződésből a magyar lobogó ki
hagyatott. (Többen jobbról: Nem áll! Nem ma
radt ki!) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Igen mélyen tisztelt 
előttem szóló képviselő ur arra hivatkozott, hogy 
meggyengitjük ezen törvényt, ha egy másikra hi
vatkozunk, mert hiszen mi fogjuk a törvény értel
mét magyarázni. •. 

Deák FerenCZ: Egyszóva l sem mondtam, 
hogy magyarázni fogjuk! 

Ivánka I m r e : . . . mi fogjuk felelőssé tenni 

a mi miniszterünketa törvény végrehajtásáért. (Zaj. 
Közbekiáltások: Nem ugy mondta!) Olyan nagy zaj 
van, hogy alig érti az ember egymás * szavát. En 
legalább igy hallottam: hogy, miután a XII- t. 
czikk 66. §-ának végszavai rendelkeznek, nem szük
séges ujabban rendelkezni, mert minisztériumunk-
nak meg lesz hagyva, hogy ahhoz tartsa magát, 
(2aj) és mi fogjuk felelősségre vonni a minisztert, 
ha a pénzverésről szóló törvényt nem teljesiti. Ez 
pedig, és az, hogy „atörvény végrehajtásátfogjuk 
követelni," — szerintem — értelmére mindegy. 
(Zaj.) Ha nem igy volt mondva, nem jól értettem. 
En különbséget teszek azon törvények és rendele
tek közt, melyeknek magyarázatát függetlenül, 
magunk tehetjük meg a magyar országgyűlésen, 
és azon törvények közt, melyeknek magyarázata 
nem egyedül tőlünk fog függeni. Epén e napokban 
volt alkalom erről meggyőződni. Itt az mondatott, 
hogy az államadóssági törvényt mi ugy magya-
gyarázzuk, hogy abban nincs solidaritás: méltóz
tassék már most elolvasni a bécsi reichsrath mind 
alsó, mind felső házának erre vonatkozó tárgyalá
sait : ott ugy magyarázzák, hogy van benne soli
daritás. Azért mi hijába fogjuk mondani, hogy 
nincs benne solidaritás, mert ennek magyarázata 
többé nem kizárólag tőlünk függ, hanem azoknak 
is van hozzászólásuk. Ennélfogva kérem, fogadjuk 
el t. barátom Pcdmaniczky Frigyes módositványát, 
hogy világos legyen a szöveg és félreértés ne tör
ténhessék. 

S o m o g y i LáSZlÓ: Ha a XII. t. ez. fentidé
zett 66-dik szakaszának tartalmára visszame
gyünk, hol az mondatik: „Ha pedig az igy meg
állapított intézkedések megváltoztatása vagy uj 
pénzrendszernek és pénzlábnak megállapítása utóbb 
szükségesnek vagy czélszerünek mutatkoznék, 
az a két minisztérium kölcsönös egyértésével s a 
két országgyűlés helybenhagyásával fog történni," 
s összeveszem a 12-dik czikk első részletével vagy
is úgynevezett rubrumával :ez t. i. az ausztriai érté
ket akarja szabályozni, azon 66-dik szakasz pedig 
épen ezen pénzértékre vonatkozik. A második be
kezdése pedig tisztán a pénz bizonyos nemeiről 
rendelkezik: mert már az 1867. XII . t. ez. 66-ik 
szakasza világosan kimondja, hogy a pénzverés 
kizárólag a fejedelem joga, törvénj^es joga a ma
gyar királynak. Ennélfogva nem is lehet azt más
képen érteni, csak a mit a törvény akar : hogy az 
ausztriai érték középérték marad, és üzleti pénzt, 
és pedig másikat is, verethet. Én nem értem, hogy 
ezt másképen lehessen magyarázni, a nélkül, ha 
csak nem akarjuk, hogy a lajtántuliak számára 
egy hátsó kapu ne maradjon fen, hogy kétségbe 
vonhassák a magyar királynak pénzverési fogát. 

Böszörményi László: T. ház! Deák Fe-
rencz képviselő ur méltóztatott hivatkozni régibb 
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törvényeinkre, de különösen az 1867. 12 .t. cz.-re 
is, miszerint ebben valóban benne is van és bizto
sítva is van a magyar királynak pénzveretési joga. 
Igaz, t. ház! csakhogy van egy törvényelv, mely 
minden törvény felett á l l : ez az , hogy : „ l e x pos 
terior derogat priori." Már maga az 1867. XII . t. 
ez. is sokban derogál a magyar király jogainak; 
pedig az a legutolsó kiegyezkedés, a mely szintén 
törvény akar lenni; tehát ez lesz a lex posterior. 
Mivel pedig ebben valósággal pénzverési joga fen-
tartatik, mivel a 10 krajezárosok specialiter meg
neveztetnek, a többi pénzverési jog pedig nem fe
jeztetik k i : én részemről legalább nem tudom ma
gamtól elhárítani azon aggodalmat, hogy ezt a tiz 
évre kötendő törvényt lex posteriornak fogják te
kinteni az illetők, és ebből azt fogják kivonni, hogy 
a magyar király nem verethet, csak 10 krajezáro-
sokat, még pedig oly mértékben, amilyen mérték
ben a bécsi pénzügyminiszter beleegyezik. Tehát 
ha már 10 krajezárosokra is igy korlátozva van a 
magyar király pénzverési joga és fen nem tartjuk 
azt többi részeiben is föltétlenül és átalában, azt 
merem állítani, sőt azt hiszem, hogy sok részben 
alaposan fogják azt mondhatni, hogy e későbbi 
törvény lerontja az előbbi törvény értelmét. Ezen 
aggodalom nem alap nélküli: mert mi itt mindezen 
törvények alkotásával épen a magyar királyság 
külön állását korlátozzuk és a magyar királyság
nak ő felsége többi országaival szorosabb viszonyba 
lépését szabályozzuk; és ezen átalános ezél mellett 
nagyon valószínű annak feltevése, hogy azt mond
j á k : „Hiszeu ti magatok ezt természetesnek talál
tátok, mikor Magyarország jogait magatok készen 
voltatok a birodalom irányában korlátozni; tehát e 
tekintetben is készek voltatok a magyar királynak e 
részbeli jogairól lemondani, mint a hogy már sok 
más jogairól is lemondtatok: mert ha ezt nem 
akartátok volna, itt is világosan fentartottátok 
volna a magyar király jogait." Méltóztatott úgyis 
mondani, hogy tökéletesen egyre megy : teljesíteni 
lehetne tehát a másik fél kivánatát, annál is in
kább, mivel én már hallottam Deák Ferencz kép
viselő úrtól, midőn az ellenfélnek aggodalma volt 
és a másik fél hite szerint nem ellenkezett a több
ség véleményétől, hogy oly esetekben engedett a 
kisebbség kivánatának: azért méltóztassanak de-
ferálni a kisebbség véleményének. (Helyeslés a 
bal oldalon) Pártolom Podmaniczky Frigyes módo-
sitványát. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Valóban nem tu
dom, mikép támadhat valakinek aggodalma a tör
vényjavaslat ezen pontjára nézve, Itt két oldalú 
szerződésben intézkedés történt a végből, hogy 
nem teljes értékű apró pénznek verésével el ne 
áraszthassa az egyik fél a másikat. Következhetik-e 
kár a magyar tartományokra , ha az ausztriai 

tartományok túlságos mértékben vernek ily pénzt? 
Azt hiszem, igen. Következhetik-e kár Ő felsége 
többi országaira, ha mi használjuk ezen jogot túl
ságos mértékben? Azt hiszem, ez is igaz. Szükség 
tehát intézkedni, hogy az egyik fél a másiknak 
kárt ne okozhasson, és szükséges, hogy világosan 
kimondassák, hogy :ilyféle pénzt verhetsz, de csak 
bizonyos meghatározott mennyiségben. Ez által a 
mi pénzverési jogunk gyakorlata bizonyos fokig 
korlátozva van; de a másik félé is. Én tehát ebben 
semmi kárt nem látok, mert ez specificus intézke
dést foglal magában. 

S t o l l Kárloy : A mi pénzverdénk Körmö-
czön és Erdélyben ma is működnek; tény tehát az, 
hogy ezen perezben most is veretik itt pénz; tehát 
a régi jogot a tény fentaitja, s igy nincs egyéb 
hátra, mint hogy azon, a pénzügyminiszter ur által 
megígért és kilátásba helyzett, magyar körirattal 
és jelvénynyel ellátott pénzdarabok minél hama
rább forgalomba jöjjenek. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 12-dikczikketeredeti 
szerkezetében elfogadni ? (Felkiáltások: Elfogadjuk !) 
El van fogadva (Búi felöl: Szavazzunk! Tehát 
méltóztassanak azok, kik a szerkezetet változatla
nul meg kívánják tartani, felkelni. (Megtörténik) A 
12-dik czikket a ház változatlanul elfogadja. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 13—21-dik czikkeit, melyek vitatkozás nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a22-diket) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Ha az ál
talunk ezen törvényjavaslat több pontjára nézve 
előterjesztett módositások a t. képviselőház által 
elfogadtattak volna, sokkal több okunk lenne ezen 
utolsó czikk szerkezetében megnyugodni: mert 
kétségtelen, hogy ha ezen vám- és kereskedelmi 
szövetség üdvös és előnyös volna, akkor kívánatos 
lenne, hogy az minél hosszabb időre köttessék meg; 
mig megfordítva, ha attól lehet tartani, hogy bizo
nyos tekintetben egyik vagy másik szerződő fél 
részére károkkal lesz összekötve, akkor minél rövi
debb időre szükség azt megkötni, már csak azért 
is, hogy károk és hátrányok merülvén fel a szerződ-
dés tartama alatt, mindkét félnek szabadsága legyen 
a szerződés megváltoztatására. 

Erezte ezen felfogás helyességet a birodalmi 
tanács is, mert az eredetileg tervezett törvényja
vaslat helyett egy más szerkezetet hozott javaslatba, 
mely itt már fel van véve. 

Azonban engem ezen szerkezet sem elégít k i : 
nem csak azért, mert sok oldalú értelmezést meg-
engedő kifejezések vannak benne; de azért sem, 
mert ezen uj szerkezet által mindkét törvényhozás 
az öt év leforgása után nagyon kényelmetlen hely
zetbe fog jutni. Szükségtelen' fölolvasnom ezen 
második alineát, mert a t. ház ismeri. Csupán azon 
kifejezést vagyok bátor megemlíteni, hogy „ a 
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szerződési idő elteltével mindenik félnek szabadsá
gában áll, alkudozásokat indítványozni, mely al
kudozásokat a másik fél vissza nem utasíthat. 
Ha ez utón az egyesség 6 hónap alatt el nem ér
hető, mindkét fél szabadságában áll egy évi fel
mondással élni. Ez esetben a szerződés megujitása 
iránti egyezkedés haladék nélkül megkezdendő." 

T. képviselőház! Ezen intézkedés czélra nem 
vezet. Ha előnyös lesz azon szerződés, melyet kötni 
fogunk, hazánkra, vagy mindkét fél részére : két
ségtelen, hogy meghosszabbittatik az öt év lefor
gása u tán; ha pedig hátrányos lesz egyik vagy 
másik fél részére — és itt a másik fél, tehát az örö
kös tartományok szempontjából is szólok — miért 
kössük meg a két törvényhozás kezét e tekintetben ? 

És itt még egyet vagyok bátor megemlíteni 
ezen nem correct szerkezetre nézve. Az mondatik 
az első alineában : „A felmondás mindenkor csak a 
9-ik év végén történhetik meg, s ez esetben a szer
ződés megujitása iránti egyezkedés hasonló utón 
haladék nélkül megkezdendő." Nem correct ezen 
kifejezés, mert az „év vége" az utolsó nap. Nagyon 
meg van tehát kötve a törvényhozás intézkedési 
joga e tekintetben. E kifejezés helyett minden esetre 
azt kellene tenni: „a 9 ik év folytában." 

Bátor leszek a t. képviselőháznak ezen czikk 
helyett a következő módositványt hozni javaslatba: 
„A vám- és kereskedelmi szövetség a legfelsőbb 
szentesítés napjától számítandó öt évi időre kötte
tik ; a fenebbi czikkben foglalt megállapodások 
csak ez időtől fogva érvényesek; a felmondás 
csak minden negyedik évben történhetik; ha azon
ban a szerződés a negyedik év végén fel nem mon
datik, az a további öt évre, és igy 5 évről 5 évre 
folyton fenállónak ismertetik el, mely után újból 
megkötendő." 

Ismételve ajánlom a t. képviselőház figyelmébe. 
(Maradjon! Szavazzunk! Helyeslés a bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Váraty 
Gábor raódositványát.) 

Nyáry P á l : T. ház! Nem akarom mindazon 
érveket ismételni, melyeket t. barátom módosit-
ványa indokolására felhozott; csak arra figyelmez
tetem a t. képviselőházat, hogy nincs köztünk senki, 
a ki el nem ismerné azon végtelen különbséget, 
mely köztünk és ő felsége többi országai között 
közgazdasági tekintetben van. Ha valami ezen tör
vényjavaslatban jó, ugy jó azon kikötés, hogy bi
zonyos próbaévek köttetnek ki, a mely évek alatt 
meggyőződhetünk arról, vajon lehető-e ezen szö
vetség folytatása köztünk és őköztük a nélkül, 
hogy megsemmisítsük magunkat. Ez igen helyes; 
és én kivántam volna, ha még rövidebb lett volna 
a próbaéveknek száma, valamint, ha a tapasztalás 
be fogja bizonyítani, hogy az reánk nézve hasznos, 
én épen az ellenkezőt akarnám, t. i. hogy ne 10 

évről 10 évre intézkedjünk; hanem minél hosszabb 
időre. Utoljára tán elérhetjük azt is, hogy nem is 
kell többé szerződnünk, hanem a szabad kereskedés 
elve itt is, ott is elfogadtatván, sehol se lesznek 
vámok, a midőn ezen vámszerződés magától meg
szűnik. De most, kérem, ezen próbaévek igen szüksé
gesek. Én nem is gondolom azt, ha tapasztalni fog
juk, hogy azon állapotból, raelyjelenleg létezik, nem 
tudunk kimenekülni, t. i. ha tapasztaljuk akkor is, 
hogy a másik fél jövedelmei emelkedőben, a mi
eink pedig mindig leszállóban lesznek, mint jelenleg: 
én nem gondolom, hogy a nemzet előtt indokolhat
ni fognók abbeli eljárásunkat, hogy mi mégis fen-
tartunk oly szövetséget, mely Magyarország anya
gi lételének annyira káros. 

Tehát én pártolom t. barátom Várady Grábor 
módositványát (H lyeslés a bal old/Ion.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt ház! Én az előttem szólók érveinek tag-
lalgatásába nem bocsátkozom. Igen sokat lehet 
ipar- és kereskedelmi viszonyokban az állandósság 
érdekéről és fontosságáról szólani; igen sokat lehet 
arról az oldalról felhozni, melyről az előttem szólott 
képviselő urak szólottak; hanem én ugy fogom 
fel a dolgot, hogy ezen, a kormány által most már 
végleges elfogadás alá terjesztett szerkezet, és a t. 
képviselő ur által indítványozott módositvány 
csak egy dologra nézve mutat fel különbséget: 
és ez az idő. a tartam. A t. képviselő ur t. i. öt 
évre kívánja a szerződést megírjittatni. Már, kérem, 
a jelenleg beadott szerkezet nem vágja annak út
ját, hogy igy történhessék, ha azt a két törvény
hozás és különösen Magyarország alkalmasnak 
fogja látni: miért ? Mert az mondatik, hogy a 7-ik 
évben, tehát 6 és l/2 évben, midőn a szerződés meg
ujitása indítványba hozatik, akkor uj egyezmény 
fog köttetni. Ez uj egyezmény tehát, mint az az 
egyik pontban, a 12-ik pontban t. i. be van vonva, 
ha akkor szükség lesz, megtehető, hogy öt évről 
öt évre köttessék. E tekintetben tehát eltérés a 
kormány és a t. képviselő ur által beadott szerke
zet közt nem létezik, és ez nem praejudicál e 
tekintetben semmit. Ha akkor a törvényhozás 
ugy fogja jónak látni, hogy 5 évre legyen meg-
állapitandó, meg fogja tenni, ha pedig nem, fen 
fogja tartani a jelenlegit, hogy t. i. tiz évről tiz 
évre ujit assék meg. I gy volt eredetileg. Annál
fogva tanácslom, hogy a szerkezetet méltóztassa
nak megtartani. (Maradjon!) 

E l t lÖk : Ennélfogva marad a szerkezet. 
[Tőiben a bal oldalon: Szavazzunk!) Méltóztassa
nak tehát azok, kik a szerkezetet meg kívánják 
tartani, fölállani. (Megtörténik.) A22- ikczikk meg
marad. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Azon kérést vagyok bátor a t. házhoz in-
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tézni, méltóztassanak azon törvényjavaslatot, mely 
az adóknak és közterheknek a jövő év első hó
napjaira való megszavazását illeti, s mely iránt az 
állandó pénzügyi bizottság már beadta jelentését, 
mely ki is van nyomatva és szétosztva, minél 
előbb napirendre kitűzni. (H lyeslés. Közbeszólások: 
Holnap!) 

Tisza K á m á n : Én is óhajtom, hogy mentül 
előbb tárgyaltassék e törvényjavaslat; de ezen 
pénzügyi bizottság most működött először, most 
teszi első jelentését, és én nem óhajtom, sőt nem is 
tudnék belenyugodni, hogy most oly praeeedenst 
alkossunk, melynélfogva annak, a mi egyszer a 
pénzügyi bizottság előtt megfordult, az osztá
lyokhoz mennie ne kelljen: mert azt gondolom, 
hogy ezen bizottság megválasztásánál a czél nem 
az volt, hogy az osztályok működése ez által meg-
gátoltassék. (Helyeslés.) Én tehát azt óhajtanám 
— az ülésnek úgyis mindjárt vége lesz — hogy 
a jelentés rögtön tétessék át az osztályokhoz, ezek 
még ma elvégezhetik a tárgyalást, sőt maga a 
központi bizottság is ma befejezheti tárgyalását. 
Ha a tisztelt ház beleegyez, arra kérném tehát az 
elnök urat, méltóztatnék kimondani , hogy e je
lentés az osztályokhoz utasittatik, ezek rögtön 
vegyék tárgyalás alá, a központi bizottság még ma 
délután készítse el jelentését, és ezt a ház, legkésőbb 
holnapután, vegye tárgyalás alá. A holnapi ülésre 
pedig1, minthogy a többi tárgyak egyike már az 
osztályok előtt volt, ezt lehetne kitűzni. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Nem kívá
nok észrevételt tenni minden egyes felhozott állítá
sára, az előttem szóló t. képviselő urnák, mert ha 
méltóztatnak parancsolni, az osztályokhoz is utasit-
tathatik a törvényjavaslat, és ezek bizonyára gyor
san bevégezhetik e tárgyat ; de észrevételt kivánok 
tenni arra, hogy Debreczen városa érdemes kép
viselője azt mondotta, hogy minden ily bizottsági 
jelentésnek előbb szükségkép az osztályokhoz kell 
áttétetni. Ez ellen előleges esetünk van. Hivat
kozom a 67-es bizottság jelentésére, mely ugyan
csak fontos tárgy volt, s még sem ment az osztá
lyokhoz. (Zaj.) Ezt kívántam megjegyezni, nehogy 
az osztályokhoz való utasítás állandó szabályul 
tekintessék. 

Tisza K á l m á n : Én a magam szavát legjob
ban magyarázhatom meg. (Halljuk!) Nem azt 
mondtam, hogy soha sem lehet ily eset, hanem 
mivel e bizottság most működik először, óhajta

nám — nehogy praeeedenst alkossuuk — hogy 
menjen a tárgy az osztályokhoz. 

Lónyay Menyhért pénügyminiszter: 
Nincs semmi kifogásom. 

TÍSZa K á m á n : Egyébiránt a XII . törvény-
czikk az osztályokon keresztül ment. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A 67-es bizottság jelentéséről szólottam. 

Elnök : Három tárgy van már kijelölve, 
melyeknek kinyomatása nem csak megtörtént, ha
nem a t. képviselő urak közt ki is osztattak. 

Egyik az, melyet Lónyay pénzügyminiszter 
ur emlit, t. i. a pénzügyi bizottság jelentése. Erre 
nézve ugy vettem észre, a t. ház azt kívánja, hogy 
holnap vétessék tárgyalás alá.(II%e.sfós.)Méltóztatik 
a t. ház beleegyezni, hogy az osztályok rögtön tár
gyalják ? (Igenis ! Most!) Ennélfogva az osztályok
nál fogják tárgyalni. Azt hiszem, be is fogják 
fejezni rövid idő alatt ; s ezen feltevés mellett az 
osztályok előadóit kérem, méltóztassanak esti 7 
órakor az elnöki szobában megjelenni. (Helyeslés.) 
így tehát a tárgyalási napot szombatra lehetne 
kitűzni? (Fölkáltusok: Holnap! Zaj.) Ugy látom, 
a többség ugy kivánja, hogy már holnap tárgyal
tassék. (Helyeslés.) 

A másik tárgy, melynek tárg3^alására ha
tárnapot keil kitűzni, az izraeliták egyenjogúsága 
iránt készült törvényjavaslat. Ezt a központi 
bizottság tárgyalta, és működését be is végezte. 
Én a t. ház jóváhagyását remélve, a bizottsági 
jelentést kinyomattam s a t. tagok közt ki is osa-
tattam. Erre nézve is tárgyalási napot kell kitűzni. 
(Felkiáltások: Holnap!) Tehát ez is holnap vétetik 
tárgyalás alá. 

Még egy tárgyra szükséges napirendet ki
tűzni : s ez Bónis Sámuel t. képviselő urnák hatá
rozati javaslata a határőrvidékekre nézve. (Fölki
áltások: Holnap! Hé!fon!) Ez tehát hétfőn fog 
napi rendre kerülni. 

Somossy IgnáCZ : Bátor vagyok az elnök
ség figyelmét fölhívni, méltóztassék napot kitűzni 
arra is, midőn a ma elfogadott törvényjavaslat 
végleg meg fog szavaztatni. 

E l n ö k l Szándokomban volt , mielőtt az 
ülést eloszlatnám, kijelenteni, hogy a vám- és 
kereskedelmi szerződés végső megszavazása hol
napután fog történni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 
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CXCv. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 20-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Gál János lemondása; szántói lakosok kérvénye az 1 8 4 8 — 49-beli államjegyek beváltása 
iránt ; K.-K.-Dorozsma városé csatorna i r án t ; a tizes bizottság ujabb jelentése Böszörményi László sajtópörbe foghatása iránt. Az 
1 8 6 8 . év első harmada folytán viselendő közterhekről, valamint az izraeliták egyenjogúságáról szóló törvényjavaslat átalánosságban 
és részletenkint elfogadtatik. Somossy Ignácz a törvényeknek a törvényhatóságokkal közlése iránt interpellálja a kormányt, mire ez 
felel. Ugyaucsak a kormány felel Manojlovics Emil, Tóth Kálmán és Siklósy Károly interpellatióira. A kérvényi bizottság jelentése 
napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 'Jó
zsef b., Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre és Mihályi 
Péter jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (olva ssa a deczember 
19-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Grál János képviselő ur kormányi 
hivatalra lévén kinevezve, képviselői állásáról le
mond. Az illető központi választmány fel fog szó-
littatni uj választás eszközlésére. 

Abauj-Szántó város lakosai az 1848 — 9-dik 
évben kibocsátott magyar bankjegyek beváltatását 
kérik eszközöltetni. 

Kis-Kun-Dorzsma város közönsége a Pest és 
Szeged közötti csatorna kiépítését kéri elrendel
tetni. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

A Böszörményi László ur ellen kért sajtó-
pör ügyében kiküldött 10 tagú bizottság jelentését 
beadván, az fel fog olvastatni. 

Mihályi Péter j e g y z ő {olvassa a tiz tagú bi
zottságnak a Böszörményi László képviselő ellen ujab
ban kért sajtópörökre vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szét fog osztatni s 
aztán tárgyalására nap fog kitüzetní '). 

Kiss Miklós képviselő ur a t . közlekedési mi-

r) Lásd az Irományok 180-ik számát. 

niszter ur által interpellatiójára adott válasz tekin
tetében kíván szólani. 

KÍSS M i k l ó s : T. képviselőház! Tegnap nem 
lévén jelen az ülés kezdetén, nem részesülhettem 
azon szerencsében, hogy közlekedésügyi miniszter 
urnák általam hozzá intézett kérdésre adott vála
szát hallhattam volna; s arról csak utólagosan ér
tesülvén, bátor vagyok a t. ház figyelmét azon 
tekintetből venni igénybe, hogy a hozzám intézett 
válaszra nézve nyilatkozhassam. (Halljuk /) 

Az igen t. miniszter urnák válaszából értesül
tem arról, hogy az államvasutnál 600,000 mázsa 
gabonát befogadni képes raktárak rendeztettek be, 
továbbá, hogy azon hiányt, mely az által állott 
elő, hogy az emlitettem társaság nincsen elegendő 
szállítási eszközöknek birtokában, az által kívánta 
pótolni, hogy a külföldről nagy mennyiségű szál
lító kocsikat, sőt a franczia vasuttársulatoktól 
egész teherszállító vonatokat kölcsönzött. 

A t. minisztériumnak ezen intézkedését csak 
helyeselhetem és elismeréssel fogadom. De van a 
miniszteri válasznak egy pontja, melyre nézve egy 
észrevételt hiszek koczkáztathatni: és ez az, mely
ben mondatik, hogy a közlekedési minisztérium 
részéről a vasuttársulatoknak azon utasitás ada
tott, hogy csak annyi gabonát fogadjanak el, a 
mennyit az idő viszontagságai elől biztosítani ké
pesek ; a hol tehát a gabona szabad ég alatt van 
lerakva, az mindenütt az illető feladónak világos 
kívánatára és felelősségére történik; és igy magá
ban érthetőleg, ha és a mennyiben ez által valami 
kárt szenved, azt kizárólag csak magának fogja 
tulajdonithatni. 

Erre nézve ugyan lehetne azt mondani, hogy : 
volenti non fit injuria; de miután ezen intézkedés 
mellett gyakran megtörténhetik az, hogy a feladó-



CXCV. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 20. 1867.) 255 

nak vagy küldőnek nem marad más választása, 
mint vagy meg nem tartani szállitásbeli, bizonyos 
határidőre szóló kötelezettségét, vagy szállitmányát 
a szabad ég alá helyezni és igy az elromlás veszé
lyének kitenni: óhajtottam volna, sőt óhajtanám, 
hogy a vasúttársaságok az illető szállítókat ezen 
nehéz dilemmából szabadítanák ki, és ezt annyival 
is inkább, miután az nézetem szerint a szabad ég 
alatt elhelyezett gabonának betakarására szolgáló 
néhány ponyva avagy gyékénynek alkalmazása 
által igen könnyen lenne eszközölhető; s ezen 
óhajtásom annyival inkább jogosultnak látszik, 
mert, ha jól vagyok értesülve, még a vasútállomá
sok udvarán a szabad ég alatt elhelyezett gaboná
tól is „Lagerzins" czim alatt mázsánkint 3 frt fizet
tetik. 

Egyébiránt a többire nézve, miután ugy hi
szem, hogy az általam jelzett bajon a külfödről na
gyobb mennyiségben behozandó szállító kocsik 
és vonatok elhalmozása által ez idő szerint is rész
ben, jövendőre nézve pedig a kilátásba helyzett 
vasút- és csatornaépítések utján gyökeresen leend 
segitve, kijelentem, hogy az általam igen t. közle-
dési miniszter urnák válaszát kielégítőnek tekint
vén, abban megnyugszom. 

E l n ö k : Napirenden van az állandó pénzügyi 
bizottságnak az adó tárgyában beadott jelentése. 

Csengery I m r e j e g y z ő (fölolvassa a tör
vényjavaslatot, a pénzügyi bizottság, végre a központi 
biz ottság jelentését x). 

E l n ö k : Bobory Károly erre vonatkozólag a 
következő határozati javaslatot adta be. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa)..- „Mint
hogy a jelen minisztérium megalakulása után ada
tott indemnity a fenálló adókat s adórendszert ille
tőleg csak a folyó év végéig lön megadatva ; sőt 
a szentesitett folyó évi 4-ik törvény is azt rendeli, 
hogy a jövő évi költségvetés mindenkor előre az 
év végéig tárgyalva legyen ; de különösen a folyó 
évi 145-ik ülésében tett határozat is ezt már a 
jelen évi költségvetésre feltételezi; ezen költségve
tést pedig legalább, illetőleg az ország beligazga-
tási költségeit mi sem akadályoztatja : következe
tesen azon elvekhez, melyek az indemnity mega
dása ellen László Imre képviselőtársunk indítvá
nyában kifejtettek, a folyó évi adók s adózási 
rendszernek ezen év végén tul a minisztériumtól 
kért, s a középponti bizottság által véleménye
zett kiterjesztését elvettetni s a minisztériumot a 
költségvetés haladéktalan előterjesztésére kötelez
tetni kérem. Kelt Pesten decz. zQ. 1867. Bobory 
Károly, czeglédvárosi országos képviselő." 

E l n ö k : Kezdődik e törvényjavaslat fölött az 
átalános tárgyalás. Szólásra senki se lévén felírva, 

*) Lásd az Irományok 172 , 177 és 181-ik számát. 

méltóztassanak a t. ház tagjai szavazás által nyil
vánítani , hogy a bemutatott törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadja-e vagy nem? (Elfogadjuk, elfogadjuk!) En
nélfogva átalánosságban a törvényjavaslat elfogad-
tatik. Következik a részletes tárgyalás. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Az ujonan meg
állapított szerkezet azt mondja : „Törvényjavaslat 
az 1868. év első évharmada folytán viselendő 
közterhekről." (Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát a czim megmarad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a törvény

javaslat 1-sö §-át7 mely vitatkozás nélkül elfogadta-
tik. Olvassa a 2-dikat.) 

SomOSSy Ignácz : T. ház! Mielőtt a 2-dik 
szakasz felett határozna a t. ház, bátor vagyok 
figyelmét felhívni arra, hogy a 2-ik osztályban 
ezen 2-ik §-hoz csaknem átalános többséggel ezen 
szavak : „a törvényhatóságokkal közlés mellett 
közzététetni" indítványoztattak hozzátétetni : ek-
kép kérem tehát ezen szakaszt kiegészíttetni. Miu
tán a 2-ik osztálynak előadója, hódolva a központi 
bizottság többségének, e tárgyban felszólalni fö
löslegesnek tartotta, bátor vagyok, nem többé 
vitát előidézni e kérdés fölött, hanem mind ma
gam, mind azoknak, kik a törvényhatóságok jogai 
fentartása iránt féltékenyek, megnyugtatása vé
gett a minisztériumhoz következő interpellatiót 
intézni. (Olvassa): „Az 1868-ikév első évharmada 
folytán viselendő közterhekről előterjesztett tör
vényjavaslat 2-ik szakaszában e törvény közzété
tele hivatalos hirlap utján rendeltetvén, ez intéz
kedést hogy értelmezi a t. minisztérium: kizárja-e 
a hozott törvényeknek a fenálló törvényes szokás 
szerint a hatóságokkal hivatalos közlése iránti 
kötelezettségét a kormánynak vagy sem ?" 

Miután a tisztelt miniszterelnök ur szájából 
itt az országgyűlés színe előtt megnyugtató nyi
latkozatot hallottam a törvényhatóságok jogainak 
fentartása iránt, azon reménynyel bátorkodom 
ezen interpellatiót tenni, hogy a minisztériumnak 
e tárgyban teendő nyilatkozata aggályainknak 
megnyugtatására szolgáland. Ezen reményben 
jelenleg követeléseimtől elállók ; különben előter
jesztést fognék tenni. (Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt ház! A kormánynak nincs szándékában 
a régi törvényes szokást, minélfogva a törvé
nyek a törvényhatóságokkal közöltetnek, két
ségbe vonni vagy meg nem tartani. Minden tör
vény és törvényes intézkedések a törvényhatósá
gokkal ezután is ugy, mint eddig, közöltetni fognak. 
Hogy jelenleg a minisztérium e szakaszban ezen 
formulatiót nem kívánta felvenni, ennek oka főleg 
abban fekszik, mivel, mint méltóztatnak tudni, 
vannak a közadózásnak bizonyos nemei, melyek 
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egy napig sem szünetelhetnek, t. i. a közvetett i 
adók; tehát a kormány ezek beszedését nem akar- ! 
hattá függővé tenni attól, hogy ha némely tör- . 
vényhatóságok bizonyos határidőig, 8—10 — 15 
napig vagy tovább elmulasztanák e törvénv ki- | 
hirdetését, az adónak bizonyos nemei szintén szü- j 
neteljenek és e részben az állam pénzügyei kárt 
szenvedjenek. Ez okból kívánta a kormány a szö
vegnek ezen formulatióját. De ezen törvény is ha
sonlóképen fog a törvényhatóságokkal közöltetni; 
s a kormány reményli, hogy a törvényhatóságok 
ezt minden időhaladék nélkül részökről közzé fog
ják tenni. [Élénk tetszés.) 

SomOSSy l g n l c z : Tökéletesen megnyug
tatva érzem magamat a t. miniszter ur felelete által. 

E l n ö k ; Méltóztatnak a 2-dik szakaszt elfo
gadni ? {Elfogadjuk.') El van fogadva. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 3-dik §-dt.) 

Németh K á r o l y : Ezen most felolvasott 
3-dik szakasz vonatkozik a költség födözé^ére, és 
igy természetesen vonatkozik azon költségekre is, 
melyek a városok részéről a törvénykezésre vo
natkozólag eddigelé teljesíttettek; de, fájdalom, 
épen a városokat illetőleg ezt nem csak kielégítő
nek nem tartom, hanem ki kell jelentenem, 
hogy az a sérelemre nézve, mely őket tökéletesen 
tönkre teszi, egyátalában semmi orvoslást nem 
nyújt, és nem ad valamely határozott biztos sege
delmet. Ennélfogva már tavaly csakis 500 ezer 
forintot bocsátott rendelkezésökre az illető minisz
térium, pedig épen a minisztériumnak tökéletes ön-
belátására volt bizva, hogy valamely végleges sege
delmet nyújtson ; minek természetes következmé
nye az lett, hogy egyetlen egy város sem tud
ta, hogy a budgetet miként állapítsa meg előre 
10 —20 vagy 30 évre; és igen természetes, hogy 
költségeit fedezhesse, ismét évenként uj adósságo
kat volt kénytelen egymásra halmozni. En annál
fogva, t. ház, kötelességemnek tartom a jelen kér
désben felszólalni a tekintetből, mert meggyőződé
sem szerint e kérdést épen a budget kérdésével 
látom határozottan és tökéletesen kapcsolatban. 
Azonban méltóztatnak tudni, hogy a teendők hal
maza miatt kötelességem az idővel gazdálkodni; 
nem akarom tehát az időt rabolni; hanem bátor
kodom a t. házat kérni, engedje meg, hogy rövid 
szerkezetű indítványomat fölolvashassam azon ké
réssel, hogy azt kegyesen pártolni méltóztassanak. 
(Olvassa:) „Indítvány a magyar királyi miniszté
rium által beterjesztett 172. számú törvényjavaslat 
3-ik §-nak alább jegyzett kiegészítésére. 

„Minthogy a megyei és városi helyhatóságok 
közt az 1848-ki törvény se jogi, se kötelezettségi 
szempontból különbséget nem ismer, ésugyanazért, 
valamint a 1861-ki provisorium önkénye által 

gyakorlatba hozott azon elkülönözés, mely szerint 
ép akkoron, amidőn a sz.kir. városok, mint muni-
cipiumoknál, a kormány a törvénykezési s közigaz
gatási Költségek elvállalását megtag-adta, ugyan
ez a megyei helyhatóságoknak minden ilyetén ki
adásait önként elvállalván, ezeket tettleg s rende
sen fizette i s ; ugy továbbá a 1866. és 1867-ik év
ben utólagosan történt azon intézkedés is, mely
nélfogva a sz. k. városoknak e czimbeli némiler 
ges segedelmezésére, a minisztérium rendelkezése 
alatt állott 500,000 frfból, s jelesen azon minisz
tériumnak saját belátása s felosztása szerinti része
sítés lett elrendelve, a hivatkozott 1848-ki tör
vénynek jelenlegi uralma alatt és az igazságnak 
szembeszökő megsértése nélkül továbbra fen nem 
tartható; 

„Minthogy az e czimbeli követeléseknek jogos
ságára nézve, a hivatkozott törvény alapján csak 
is egy és ugyanazon nézet foroghat fen; és ugyan
erre vonatkozólag, a kormány részérőli elismerést, 
ép a megyei költségeknek elvállalása és a városok
nak némilegi segélyezése is igazolják; sőt még az 
esetben is, hahogy netalán valamely határozottabb 
liquidatiónak szüksége volna feltételezendő, a kor
mánynak túlságos biztosítékul szolgálhatnának 
mind azon összegek, a melyek már egyes városok
nál is százezerekre növekedvén, ezek által az ál
lam ellen vétetnek követelésbe; s minthogy vég
re az érdekelt sz. kir. városoknak, ezen csak is 
reájok rótt évenkinti roppant teher alatt, és az en
nek folytán már 6 év óta összehalmozott adós
ságok következtében, okvetetlen össze kell ros-
kadniokj és ez esetben is az államra szálland az e 
részbeli költségeknek további vitele; egyébiránt 
pedig, ezen kérdésnek megfejtése ép a budget kér
désével, nem pedig- mással állana a legszorosb 
kapcsolatban annálfogva, mert a megtagadás s 
illetőleg a megyékre vonatkozó elvállalás is, egye
dül az állam budgetjének összeállításával történ
vén, jogi vagy bármely más szempontbóli határo
zott megtagadás, mely alapot és alkalmat nyújt
hatna ezen kérdést elkülönözve megvitatni, egyá
talában fen sem forog; s mert a municipiumok 
rendezése is egyedül a jövendő állásra vonatkoz
hatván, a municipiumoknak ilyetén kártalanítási 
követeléseivel kapcsolatba nem hozható : 

„Indítványozom, hogy a minisztérium által 
beterjesztett 172. számú törvényjavaslatnak 3-ik 
§-a egészben fentartatván, ugyanehhez még a kö
vetkezendők igtattassanak, úgymint : „és a sz. k. 
városoknak ez időbeli törvénykezési s közrendé
szeti költségeit, a megyéknél fenálló gyakorlat 
szerint fedezni." 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani? (Maradjon!) Ennélfogva marad a 3-ik sza
kasz szerkezete. 
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Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javadat 4-ik szakaszát, mely felkiáltással elfogad-
tatik.) 

E l n ö k : Be lévén fejezve a részletes tárgyalás 
is : a végleges holnapután 12 órakor fog megtar
tatni. 

Napirenden van az izraeliták egyenjogositá-
sára vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 

Csengery I m r e j e g y z ő {fölolvassa a izra
eliták egyenjogúságára vonatkozó törvényjavaslatot]). 

Kerkapoly Károly előadó (fölolvassa a 
központi Li.ottság jelentését2). 

E l n ö k : A Vll-dik osztály részéről külön vé
lemény fog előterjesztetni. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Én, mint a 
Vll-ik osztály előadója bátor leszek a VH-ik osz
tály véleményét felolvasni. (1ölolvassa a VH-áik 
osztály véleményét*). 

Tisztelt ház! Ez azon vélemény, melynek 
előadásával a Vll-dik osztály által megbízat
tam ; azonban a VH-ik osztály látván egyfelől, 
hogy ezen nézetének keresztül vitelét a jelen perez-
ben nem remélheti, látván másfelől, hogy azt is 
mondhatnák némelyek, hogy azon indítványának 
jelenben vita alá bocsátásával az izraeliták egyen
jogúságának kin ondását késlelteti: egyúttal arra 
is felhatalmazott, Halljuk!) nyilvánítsam, hogy 
ezen tekinteteknél fogva maga részéről is a köz
ponti bizottság által előterjesztett szerkezetet' elfo
gadja. (Közhelyeslés.) De egyszersmind, hogy elég 
tétessék azoknak i s . a mikkel saját indítványát 
indokolta, jelen indokolás folytán kifejezett né
zeteit és az általa ajánlott szerkezetet mint külön 
indítványt a ház asztalára leteszi azon kéréssel, 
hogy a központi bizottság által javasolt törvény . 
elfogadása után az minél előbb napirendre kitüzes-
sék. (Helyeslés.) Reméli a Vll-dik osztály, hogy ily 
módon elesvén azon ellenvetés ezen saját indítvá
nya irányában, mintha ez által a legégetőbb kér
dés, az izraeliták egyenjogosiíása késleltetnék, a 
t. házban saját indítványára nézve is pártolásra 
számithat. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez mint külön indítvány 
fog az osztályokban tárgyaltatni. 

Atalánosságban méltóztatnak elfogadni a föl
olvasott törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk! elfogadjuk!) 
Következik a részletes vita. 

Kerkapoly Károly előadó (föhlva ssa a 
fói vényjavaslat czimét és 1-sö szakaszát.) 

Bernáth Z s i g m o n d : T. ház! Bátor]vagyok 
emlékezetébe hozni a t. háznak, hogy igénytelen 
egyéniségem volt bátor e folyó évi június 24-én a 

'jLáad az Irományok 164-dik számit. 
*) lásd az Irományok 178-dik számát. 
3) Lied az Irományok 179-dik számát. 

K.ÉPV. H. NAPLÓ. 186&/,. VI. 

t. háznak ugyanezen tárgyban szintén interpella-
tiót intézni a minisztériumhoz. Ezen ínterpellatió 
csaknem szóról szóra lévén visszaadva ezen tör
vény első szakaszában, igen természetes, hogy 
ha azt el nem érhetem is, a mit most a Vll-dik 
osztály előadója előterjesztett, ezen tételhez ra
gaszkodom. Ki kell azonban jelentenem, hogy 
ebben a törvényjavaslatban ez az egy szó: 
„izraelita lakosok." az én interpellatióm szerint 
nincs visszaadva; ott ez a szó volt: „ honfitársaink. " 
Hogy e két szóközt: „honfitársaink" és „lakosok" 
micsoda különbség van . .. (Nagy zj. Elfogadjuk a 
szerkezetet!) Kénytelen vagyok a házszabályok 
57—58 szakaszaira hivatkozni: ezeknek igen rö
vid tartalma azt mondja, hogy a szólót félbe sza
kítani nem szabad. Vajha az óra helyére a házsza
bályok lennének fölírva, hogy minden ember lát
hatná, hogy a szólót félbeszakítani nem szabad. 
(Halljuk!) Micsoda különbség van e két szó közt: 
„honfitársaink" és „lakosok," bebizonyította né
hány nappal interpellatióm után Pest városának 
érdemes követe, midőn szintén interpellatiót adott 
be, és ezen interpellatióhoz hozzá Tette azt is, hogy 
honíiusitaui kell előbb az izraelitákat, és azután kell 
kimondani az egyenjogúsítást: mert nem minden 
izraelita lakos egyszersmind honfitársunk; sokan 
vannak olyanok is, kik bevándoroltakés ahonfiusi-
tási szabályokat be nem töltötték. Alázatos tisz
telettel ajánlom a t. ház figyelmébe, hogy ezen 
szót: „lakosok" méltóztassanak ebben a szakaszban 
fölcserélni e szóval, hogy : „honfitársaink." (Fölkiál
tások : Maradjon a szerkezet! Szavazzunk!) 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház! Csak 
indokolni akarom a központi bizottság megállapo
dását e tárgyban. (Fókiáltísok: Maradjon a szerke
zet!) Ha abba méltóztatik bele nyugodni, hogy 
az eredeti szerkezet megmaradjon, akkor indoko
lásom fölösleges. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a központi bi
zottság általjavasolt szerkezetet megtartani? (Föl-
kiáltások: Maradjon!) Az első szakasz tehát elfo-
gadtatik. 

Kerkapoly Károly előadó (ok ássa a 
törvényjavaslat 2-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a második szakaszt el
fogadni ? (Elfogadjuk!) A második szakasz tehát 
elfogadtaíik. 

Miután a t. ház a törvényjavaslatot részletei
ben is elfogadta, a végleges megszavazás holnap
után 12 órakor i'og megtörténni. 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait, mél
tóztassanak ma délután 4 órakor az elnöki szobá
banmegjelenni. (Fölkiál'á ok: Bónisin litványát kell 
tárgyalís alá venni!) Bónis Sámuel képviselő ur in
dítványa, az épen most hitelesített jegyzőkönyv 
szerint, hétfőre van kitűzve. Ha azonban a t. ház 

33 
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kívánja, azon indítványt most is lehetne tárgyalni. 
Méltóztassék a t. ház a deezember 19-kei ülésben 
hozott határozatát meghallgatni. 

Mihályi Péter jegyö (olva ssa a 19-kei ülés 
jegyzökönyvének Bónis Sámuel javaslatára vonatkozó 
pontját.) 

Bóni s S á m u e l : T. ház! {Halljuk! halijuk! 
Zaj.) Bár igen óhajtom, hogy a t. ház ezen hatá
rozati javaslatot magáévá tegye ; de sokkal jobban 
tisztelem a ház határozatait, hogysem azokat leg-
kevésbbé is meg akarnám sérteni. Ezen tárgy má
ra kitűzve tárgyalás végett nincs ; a ház határozata j 
nyilván mondja, hogy hétfőn fog tárg-yaltatni: en
nélfogva belenyugszom, hogy az ma tárgyalás alá 
ne jő'jön. (Helyeslés?) 

Wenckheim Béla b, belügyminiszter: 
T. képviselőház! Manojíovics Emil érdemes kép
viselő ur több héttel ezelőtt és ujabban sürgetőleg 
azon kérdést intézvén hozzám, hajlandó vagyok-e • 
az 1848-diki XX-dik t. ez. pontos megtartására 
és egyenlő alkalmazására a törvényhatóságokat 
utasítani, hogy a nem rom. kath. honpolgárok a 
rom. kath. ünnepeknek nyilvános munkaszünete
lés általi megünneplésére továbbra ne köteleztes
senek : ez által a kormányt közvetlenül oly téren 
való intézkedésre és rendelkezésre hívja fel, mely 
téren nézetem szerint minél ritkábban találkoznak 
az állani polgárai az állami hatalommal, annál üd-
vösebb. {Élénk helyeslés) Hazánknak dicsőségére 
legyen mondva, hogy lakosai azon régi vallásos vi
szályok befejezése után előbb bontakoztak ki a fa-
natismusból, mint bármely más európai nép, és'ösz-
tönszerüleg eltalálták azon határt melyen innen a 
vallásos érzelmek közönyösséggé, azon túl pedig tü
relmetlenséggé fajulnak e l ; (Tetszés) és én részemről 
nem emlékszem, hogy azon időtől fogva, mióta 
szerencsém vau ezen kormány tagjának lenni, az 
ellen panaszok nem emeltettek, hogy bármely val
lásfelekezet vallásos szertartásaiban gátoltatott 
vagy vallásos érzelmeiben megsértetett volna. A 
mint az érdemes képviselő ur részben maga is elis
meri hozzám intézett interpellatiójában, a közsé
gekben épen azon törvény értelmében, a közös 
viszonyosság elveinek alapján történtek oly meg
állapodások, a melyekben az illető különféle val-
lásbeli felekezetek megnyugvást találtak, és pedig 
azért, mivel azon megállapodások kölcsönösen a 
külön vallásfelekezeteknek tiszteletben tartásával, 
méltányosságon és törvényességen alapulnak. En
nélfogva az én nézetem szerint oly rendeletek ki
bocsátása, a melyek a helyi viszonyokat figyelem
be nem veszik, és a melyek átalánosságban paran-
csolólag kívánnának ez ügyben intézkedni, a vallá
sos érzelmeket nem erősítené, és nem növelné 
azon kölcsönes türelmet és béke fentartását, mely 
mellett mindekkorig hazánknak különféle feleke

zetei és vallásai egymás mellett tisztelettel megél
tek és megfértek. (Élénk kelyeslés.) Minden kormá
nyi rendelet nélkül megoldották Ők magok, meg
oldotta a hatóságok nagy része az országban a 
különféle vallások ünnepeinek mikénti megtartása 
módját. Ha azonban ez nem sikerült volna, vagy 
jövőre nem sikerülne, megnyugtatásul bizonyossá 
kívánom tenni az érdemes képviselő urat, hogy 
minden ilyen egyes concret panasz esetében a kor
mány a nevezett törvény értelmében fogja az ilyen 
panaszokat elintézni. (Elénk helyeslés.) 

Manojlovics E m i l : Nagy megelégedéssel 
fogadom t. belügyminiszter ur kijelentését, mert 
ebből azt veszem ki, hogy a magas kormány az 
1848. évi 20. törvényezikk Il-ik szakaszát ép ugy 
értelmezi, mint azt én interpellatiómban értelmez
tem vala, t. i. akként, hogy a különböző vallásfele-
kezetü polgárok egymás vallásos ünnepeit csak 
teljes viszonyosság esetében tartoznak kölcsönösen 
tiszteletben tar tani , ellenkező esetben pedig meg
ünnepelni nem kötelesek. T. belügyminiszter ur ki
jelentette ugyau, hogy concret esetre vonatkozó 
panaszok hiánya miatt nem tartja czélszerünek, 
még kevésbbé szükségesnek parancsolólag fellép
ni. Belátom, hogy ily körülmények között paran
csoló fellépés fölösleges; de ha a t. belügyminisz
ter ur akként méltóztatik interpretálni a törvényt, 
mint én azt felfogtam, akkor bizton elvárható, 
hogy a törvényhatóságok sem fogják azt máskép 
interpretálni, és a belügyminiszter ur ezen nyi
latkozatát előforduló esetekben szabályul és zsinór
mértékül fogják venni, (Atalános helyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! Engedje meg, hogy egyúttal Tóth Kál
mán képviselő urnák a nemzeti színházra és a szí
nészet ügyeire vonatkozó felhívása következtében 
nyilváníthassam, hogy részemről is elismerem, hogy 
nemzeti színházunk és a szinészet ügyeire nézve 
mind anyagi, mind szellemi tekintetben sok kíván
ni és tenni való van, és mivel a szinházak feletti 
felügyelet és intézkedés a vezetésem alatt álló mi
nisztérium szakába v á g , részemről kijelentem, 
hogy figyelmezve az 1861-iki országgyűlés által 
ez érdemben már kiküldött bizottság munkálatai
ra, és igénybe véve mindazok közreműködését, kik 
ezen ügy iránt érdekeltséget és részvétet tanúsíta
nak és hivatottságot éreznek magokban, ha szük
ségesség fog mutatkozni, hogy a törvényhozás te
rén is tétessenek némely javaslatok, azokat annak 
idején a minisztérium elő fogja terjeszteni. (Helyes
lés.) A mi a nemzeti színháznak jövendőbeli sub-
ventiőnáltatását illeti; az állam jövedelmei annyira 
igénybe vannak véve,hogy a nemzeti színház jövőre 
nagyobb subventióra, mint az eddigi, nem számol
hat, t. i. az ország által felajánlott 400,000 ft. ka
mataira, és azon 40,000 ftnyi összegre, mely ed-
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dig is az országos pénztárból 6' felsége kegyessé- [ 
gébó'l utalványoztatok. Egyébiránt azon kérdést 
illetőleg, hogy ez előfog-e a költségvetésben kerül
ni, és mily mértékben, azt hiszem, hogy erről az 
érdemes képviselő ur akkor fog leginkább tudo
mást szerezhetni, ha egyszer a költségvetés előter
jesztetik. (Tetzsés.) 

Még egy, hozzám intézett interpellatióra van 
szerencsém válaszolni. Siklósy Károly képviselő 
ur t. i. azt kérdezte, hogy a közegészségi ügy vég- I 
leges rendezésére nézve szándékozom-e tanáeskoz- J 
mányt tartani azon igen érdemes orvosokkal, kik 
e tekintetben küldöttségileg megtiszteltek és egy j 
promemoriát nyújtottak be hozzám ? Magam is el- j 
ismervén a közegészségi ügy nagy fontosságát, a 
mit Ígértem, meg is fogok tartani, és össze fogom 
bivni a tanácskozmányt; hanem hogy mikor fog 
ez történni, azt előre nem mondhatom meg: majd 
ha a körülmények megengedik, s midőn a sor reá 
kerülend, nem fogom azt elmulasztani. (Tetszés.) j 

J u s t h Józse f : A közelebb lefolyt ülésekben J 
több kérvényt oly kötelezettség mellett méltóztat
tak a kérvényi bizottsághoz utasítani, hogy azo
kat praeferentialiter tárgyalja. Méltóztassanak e 
tekintetben szintén napirendet kitűzni, mert nem 
csak azok, hanem több más rendbeli kérvények 
is már el vannak intézve és az ezekről szóló jelen
tés akármikor előadható. (Felkiáltások: Holnap !) 

Elnök : Emlékezetem szerint három kérvény 
utasíttatott legközelebb előzetes tárgyalás végett a 

kérvény bizottsághoz ; minthogy azonban több kér
vényt jelentett be a képviselő ur, mint előterjesz-
tendőt, méltóztassanak holnap nem 11, hanem 10 
órakor megjelenni. (Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház ! A kér
vények.tárgyalására nézve a szabályok világosan 
rendelik, hogy három nappal előbb a tárgyalandó 
kérvények kivonatának a ház illető helyén ki kell 
téve lenni. Nem gondolom, hogy ezen szabály ez 
alkalommal mellőztethetnék, és azért nem vélem, 
hogy ezen kérvények már holnapra napirendre 
kitüzethetnének. (Helyeslés a hal oldalon. Zaj.) 

Elnök (csenget) : Tökéletesen igaza van az ér
demes képviselő urnák; de azon három kérvényt, 
melyet előzetesen tárgyalandónak jelentett ki a 
ház, holnap tárgyalni lehet. (Felkiáltások: A szabá
ly oJc szerint! Zaj. Elnök csenget.) Ennélfogva kérem 
a kérvényi bizottság t. elnökét, hogy a szabályok 
értelmében méltóztassék beadni a jegyzéket, hogy 
az illető helyen kitétethessék. És igy csakugyan 
mégis 11 órakor méltóztassanak összejönni. 

Holnap napirenden lesz a vám- és kereske
delmi szövetségre vonatkozó törvényjavaslat vég
leges megszavazása. 

Kérem tehát a t. képviselő urakat, méltóztas
sanak reggeli 11 órakor összejönni. 

Az ülés végződik d. e. 11J/2 órakor. 

33* 
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CXCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 21-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak : Biliarmegye kérvénye a megyei és országos utak i rán t ; Szatnnár-Németi városé a kir. tábla 
kerületeukinti felosztása i rán t ; a sztambuli magyar telep nyilatkozata Vecsera Albin követségi tanácsosra nézve: nagybányai tanítók 
kérvénye az 1 8 4 8 , X X . t. ez. foganatosítása iránt. A vám- ós kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvényjavaslat végleg elfogadtatik. 
A költségvetés december re megállapíttatik. Zárt ülés, A főrendek üzenik, hogy az államadóssági törvényjavaslatot a? 5-ik § . módo
sításával fogadták e l ; e módosítás tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván. Lónyay Menyhért, Milcó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

Elnök: A vám- és kereskedelmi szerződésre 
vonatkozó törvényjavaslat felolvastatván, azon 
képviselő urak, kik ezt végleg elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A ház a vám- és 
kereskedelmi szerződésre vonatkozó törvényjavas
latot végleg elfogadta. Az erre vonatkozó jegyző
könyvet Horváth Lajos jegyző ur ezennel el fogja 
készíteni, hogy azt Radics Ákos jegyző ur még 
ma a méltóságos főrendekhez átvihesse. 

Boros képviselő ur kérvényt kivan be
nyújtani. 

Boros P á l : Tisztelt ház! A nagybányai 
helvét hitvallású felsó'köri egyházmegyei tanitó-
értekezlet egy kérvénynek a t. ház elé leendő be
nyújtásával bízott meg, melyben az emiitett taní
tó-értekezlet az 1848-ki XX. törvény ezikk életbe 
léptetését kéri. Meg vagyok győződve, hogy nem 
egyedül a minisztériumon múlik, hogy még eddig 
a vallás dolgában hozott 1848-ki XX. törvény -
ezikk 3-ik szakasza nem foganatosíttatott; de 
minthogy az akadályok elhárítása egyedül a 
minisztériumnak áll hatalmában, ennélfogva aján
lom ez igen fontos ügyet a t. ház figyelmébe, an
nál is inkább, mivel meghozott törvény végrehaj
tásáról lévén szó, már ennélfogva is az első rendíí 
és sürgetős tárgyak közé tartozik. 

ÉlnÖk: A kérvényi bizottsághoz té te t ikát . 
A költségvetési bizottság jelentése követ

kezik. 
Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-

vető bizottság véleményes jelentését a képviselőház 
deczemberhavi költségeit illetőleg. A közös költségek 
hányada iránt egyezkedésre kiküldött országos bizott
ság tagjai által figyelmeztetvén arra, hogy ök f. hő 
július 1., 2. és 3-ikára, szeptember 29. és 30-ikára, 
mint képviselők felvették napi dijaikat, saját kíván
ságukra ezen 6 frt. napi dij deczember havára járó 
napi dijaikból lesz levonandó. A költségvetési bizott-

ElnÖk: Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Horváth Lajos jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kivánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvasa a deczember 
20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Biharmegye közönsége, az országos 
és megyei utak építését a megyei hatóság alatt 
tovább is meghagyatni kéri. 

Satmár-Németi szabad királyi város közön
sége a királyi táblának kerületenkinti beosztását a 
miniszteri javaslat szerint megállapittatni kéri. 

Mindkét kérvény a kérvényi bizottságnak 
adatik át. 

A Sztambulban levő magyar telep számos 
tagjai, a képviselőház egyik ülésében Jókai Mór 
képviselő ' ur által tett interpellatió alkalmával 
méltatlanul vádolt követségi tanácsos Vecsera 
Albin ur elégtételéül, az ellene felhozattakat alap
talanoknak kéri nyilvánitani. E részben Jókai 
Mór képviselő ur. ki az interpellatiót tette, mái-
hasonló értelemben nyilatkozván, jelen kérvény 
egyszerűen tudomásul vétetik. 

Napirenden van a vám- és kereskedelmi szö
vetségre vonatkozó törvényjavaslat végleges meg
szavazása. Jegyző ur föl fogja a törvényjavaslatot 
olvasni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa magyar 
korona országai és ö felsége többi országai közt kö
tendő vám- és kereskedelmi szövetségre vonatkozó 
törvényjavaslatot. ') 

' ) Lásd az Irományok 182-ik számát. 
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ság tekintetbe véve, hogy a különféle ideiglenes hasz
nálatra szánt nyomtatványok sok pénzbe kerülnek • 
tekintetbe véve, hogy némely esetben kívánatos vobia, 
hogy az iratok után ne kelljen várni, inig a nyomda 
alól kikerülwk; kőnyomé készület megvásárlását hfizzi 
javaslatba, és erre 5 — 600 frtot lúalványoztatni 
véleményez. Ybl építésznek a költségvetési bizottság a 
képviselőház körül Í86ő. és 1866-ik években tett fá
radozásaiért 4000 frtot javasol utalványoztatni. Bol-
dogidt Dósa Elek képviselőházi alelnök temetkezési 
költségei a képviselőház határozata folytán a képviselő
ház pénztárából fedeztetvén, azok az átvizsgált s ezen
nel bemutatott számadás szerint 3506 frtra rágtak.) 

E l n ö k : Méltóztatnak helybenhagyni a tett 
javaslatokat? (Helyeslés.) Tehát a költségvető 
bizottság véleményes jelentése határozattá emel
tetik. 

Néhány perezre felfüggesztem az ülést, mig 
jegyző ur a jegyzőkönyvvel elkészül. (Ot pereznyi 
szünet múlva :) Jegyző ur fel fogja olvasnia jegyző 
könyvet. 

H o r v á t h LajOs? j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek a vám-és kereskedelmi szerződés tárgyában 
történt szavazásra vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Radics Ákos jegyző ur át fogja 
vinni a jegyzőkönyvi kivonatot a méltóságos fő
rendekhez. 

Most zárt ülést tartunk, s ennek befejezte után 
a nyilt ülés folytattatni fog. Felszólítom a hall
gatóságot a karzatok elhagyására. 

• (Az ülés d. e. 11 % órakor zárttá alakid, s d. 
u. 3 J/4 órakor Gajzágó S dámon elnöklete alatt is
me* megnyilik.j 

Majthényi László b. főrendi jegyző 
(az elnöki szék elé áll) : Méltóságos elnök ur, t. ház! 
Azon törvényjavaslatra nézve, mely az államadós
ság után a magyar korona országai részéről vál
lalandó évi járulékra vonatkozik, a méltóságos 
főrendek megállapodását tartalmazó jegyzőkönyvi 
kivonatot van szerencsém ezennel tisztelettelje
sen átadni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvass % a főrendek
től áthozott jegyzőkönyvi kivonatot, melyből kitűnik, 
hogy a főrendek az államadóssági törvényjavaslatot 
az 6. §. módosításával fogadták el.) 

E l n ö k : Miután az államadósságok után a 
magyar korona országai által vállalandó évi járu

lékról szóló és a t. képviselőház által megszava
zott törvényjavaslat az 5-ik szakaszban a méltó
ságos főrendek által módosítva lőn , annak 
szüksége állott be, hogy t. képviselőház a módo-
sitványt uj tárgyalás alá vegye. Arra nézve, hogy 
ez mikor és miként történjék, a t. ház határo
zatát kérem. (Felkiáltások: Idolnap)! Ma! Zaj. El
nök csenget.) 

Lónyay Meyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház! Ha méltóztatnak tárgyalás alá venni, 
akkor kötelességemnek fogom ismerni azon módo-
sitványra nézve, melyet a minszterium a törvénv 
értelme szerint a másik minisztériummal mecálla-
pitott, a minisztérium nézetét a t. ház elé terjesz
teni. Azon kérdést vagyok bátor tenni, hogy 
mikor méltóztatnak azt tárgyalni ? (Felkiáltások : 
Holnap! Ma! Folytassuk !) 

Böszörményi László: A mint én hallottam, 
s méltóztattak szintén hallani, a felszólalások sze
rint, ugy látszik, hajlandó a ház a módositványt 
most tárgyalni. Én se akarok az ellen állani, hogy 
még ma tárgyaltassék; csak arra vagyok bátor 
figyelmeztetni a t. házat, hogy a módositványt 
tárgyalás végett előbb az osztályokhoz méltóztassék 
áttenni. Ezek átnézvén a módositványt, az itt a 
kitűzendő időben tárgyalás alá kerülhet. 

E l n ö k : A tisztelt ház engedelmével tehát, 
! mivel a módositvány már szétosztatott, az osztá-
I lyok a tanácskozást rögtön megkezdhetvén, ennek 
| folytán délutáni 6 órakor az országos ülés meg-
; tartathatnék. Fölkérem tehát egyúttal az osztá-
| lyok előadóiból alakult központi bizottságot, hogy 
| előbb az illető ülésterembe gyűljön. 

BÓniS S á m u e l : Csak azért vagyok bátor fel-
í szólalni, hogy ha arra az órára tekintek, azt látom, 
: hogy az ülést 6 órára alig lehet kitűzői, mert az 
'. osztályok és a központi bizottság tárgyalása s a 
jelentések elkészítése, még ha az ebédet nem is vesz-
szük fel, két óra alatt alig végezhető. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát az országos ülés 7 órakor fog 
kezdődni. 

Jus th Józse f : E határozatra nézve nincs 
észrevételem; bátor vagyok azonban bejelenteni, 
hogy az előadandó kérvények lajstromát a ház 
asztalára leteszem. 

Az ülés végződik d. u. 3'/, órakor, 
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CXCYII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deezember 21 -dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Az államadóssági törvényjavaslat 5-dik §-a, a főrendi báz módosiíása szerint, név szerinti szavazás utján,.. 
elfogadta tik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik esti 7 V4 órakor. 

Elnök* Az ülést megnyitom. Az ülés jegyzö
könyvét Horváth Lajos ' ̂ gyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és Kadics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyvének még nem hitelesített részei fog
nak hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (fölolv ássa a délelőtt 
s délután tartott ülés jegyzőkönyvének még nem hite
lesített pontjait?) 

E l n ö k : Napirenden van azon módositvány 
tárgyalása, melyet az államadósságok után elvál
lalandó évi járadékról szóló törvényjavaslatban a 
méltóságos főrendek tettek s a képviselőházhoz át
küldőitek. 

Először is amódositott 5-dik szakasz fog felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa a főrendek 
által módosított b-dik szakaszt): „Az államjegyek-
böl és váltó-pénzjegyekből álló s összesen 312 mil
lió ftot tevő függő adósság mindkét fél közös jót
állása alá helyeztetik. 

„Mivel pedig a gmundeni, aussei és halleini 
sóbányákra bekeblezett 100,000,000 ftnyi zálogje
gyek, a melyeknek kamatoztatásához és törleszté
séhez szükséges összegekből a Magyarországra eső 
évi járulék az 1. és 2. §§-okban megállapított ál
landó és változhatlan összegekbe már be van fog
lalva, oly összefüggésben állanak az államjegyek 
forgalmával, hogy a zálogjegyek és az államjegyek 
együtt véve 400 milliót meg nem haladhatnak 
ugyan, de ezen véghatáron belül a zálogjegyek 
idönkinti kevesbedése a forgalomban államjegy ék
kel pótolandó: a két íé\ jótállása az államjegyek

nek ez összefüggésben időnkinti eredhető többle
tére is ki terjesztetik. 

„Az államjegyekből és váltó-pénzjegyekből 
álló függő adósságnak minden más szaporítása, va
lamint jövőben a megalapítására (Fundirung) szol
gáló rendszabályok, csak a két minisztérium köl
csönös beleegyezésével s a két törvényhozás (biro
dalmi tanács és országgyűlés) jóváhagyása mellett 
jöhetnek létre." 

Kerkapoly Károly előadó (ohassa a köz
ponti hizottsáy jelentését): „A központi bizottság 
ajánlja a méltóságos főrendek által javaslatba ho
zott módositvány elfogadását, ugy levén meggyő
ződve, hogy annak elfogadása semmi ujabb anyagi 
áldozatot sem kivan a magyar korona országaitól, 
a melyek az igy netán kibocsátandó államje
gyeknek megalapításához járulni nem lehetnek hi
vatva, mivel az államadóssági törvény 2. §-ában 
megajánlott 1 millió ftban már be van foglalva 
azon összeg, melyíyel azok a zálogjegyeknek s Így 
az azokat helyettesítő államjegyeknek is törlesz
téséhez járulni tartoznak. 

„Azt azonban óhajtja a központi bizottság, 
hogy a minisztérium részéről adassék határozott 
nyilatkozat az iránt, hogy az ujabb egyezményt 
mind két minisztérium az épen megirt értelemben 
veszi, s hogy a zálogjegyek helyett netán kibocsá
tandó államjegyek azok helyettesitőjének tekin
tetvén, azok törlesztéséhez sem fog kivátatni a ma
gyar korona országaitól más hozzájárulás, mint a 
mit úgyis teljesít az államadóssági törvény máso
dik §-sában megajánlott egy millió forintnak meg
fizetésével." 

Prugberger József előadó (olvassa a lX-ik 
osztály véleményét): „Minthogy a kérdésben levő 
záloglevél-adósság iránt a t. ház már akkor hatá
rozott és kötelezettséget vállalt, midőn a 29 millió
nyi évi járulékot az államadósságok iránt megál
lapította, minthogy kamatai ezen záloglevél-adós
ságnak az összes adósságok kamatai közé be vol-



CXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 21. 1867.) 263 

tak számítva , nehogy ezen most előterjesztett 
egyezmény 5-dik pontjából uj teher származzék az 
országra, a IX-dik osztály a második alineát kö
vetkezőkép kívánja kiegészíttetni: „Az ily többlet 
maga ijdejébeni megállapításából következő minden 
terhek ő felsége többi országait fogják illetni/ ' {He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Tisztelt 
ház ! Az államadóssági évi járulék iránti törvény
javaslat tárgyalása alkalmával a t. ház elhatá
rozni méltóztatott, hogy az előterjesztett egyez
mény 5-dik pontjára szerkezeti módosítás tétessék, 
még pedig akként, hogy a jelenben létező állam
jegyekből álló függő adósság név szerint kitétessék 
az 5-ik pontban. Azon alkalommal bátor voltam 
a t. ház előtt nyilvánítani, hogy a kormány köte
lességének fogja ismerni a XII . törvényezikk 61. 
és 67. §§-ainak rendelete szerint a szerkezet meg
állapítására egyezményt kötni ő felsége többi or
szágai minisztériumával. A kormány ezen szavát 
beváltandó, van szerencsém jelenteni, hogy 'a teg
napi napon ezen pont iránt a két minisztérium 
között az egyezmény megköttetett, és annak idejé
ben a méltóságos főrendeknek bejelentetvén, a 
méltóságos főrendek ezen módosított pontot elfo
gadták : ennélfogva van szerencsém a t. háznak 
jelenteni, hogy a méltóságos főrendek módosítása 
mindenben megegyezik azon megállapodással, 
mely a két minisztérium közt köttetett. 

Ezen alkalommal minden félreértés elkerülése 
és minden kétség elhárítása végett a magyar fele
lős minisztérium nevében nyilvánítom, s kijelen
tem, hogy (Olvassa) : „Ezen egyezményt ő felsége 
többi országainak minisztériuma is ugy értelmezi, 
hogy ezen módosítás folytán Magyarországra 
semmi ujabb teher nem hárulhat, mivel ezen ujabb 
egyezmény máskép nem is értelmezhető, minthogy 
az államjegyek megállapítását egyezőleg, végkép 
meg kell szűnni azon összefüggésnek, mely az 
államjegyek és zálogjegyek közt jelenleg fenáll, s 
minthogy a zálogjegyek beváltásának terhe, tehát 
az ezeket helyettesítő államjegyeké is, kizárólag ő 
felsége többi országait illeti, és mint hogy minden 
ilyen többlet ép ugy az ő jelzáloguk által van 
fedezve, mint azon záloglevelek, a melyeknek azon 
többlet csupán helyettesitője, miként mind ez a 
szerkezetben is ki van emelve, az által, hogy benne 
kimondatik, hogy az 1. és 2-ik §-ban megállapított 
év-járadékokban Magyarország már megfizeti azon 
összegeket, melyekkel azon zálogjegyek kamatoz
tatásaim zwés törlesztéséhez járulni tartozik. 

„Továbbá a minisztérium hivatkozik azon 
•legfelsőbb rendeletre, mely az államjegyek és zá-
l°gj e gy e k közti összefüggésnek alapját képezi; 
mely rendelet igy szól: „Azon esetre, ha a zálogje
gyek forgalma az értékpapírok • e nemét illetőleg 

megállapított fő összegen alul siilyedne, a zálogje
gyek kevesbülése az államjegyeknek megfelelő 
szaporítása által pótlandó; mig a zálogjegyek 
utáni kereslet fokozódásának esetében ismét kivo
nandó a forgalomból ugyanannyi államjegy, a 
mennyi megfelel a zálogjegyeknek a 100 millió
nyi véghatáron mindenesetre belül maradandó 
szaporításánál." 

„Végre a t. ház megnyugtatására szolgáljon 
azon kijelentésem, hogy a minisztérium kötelessé
gének ismeri, mint ezt már a 9-ik szakasz tár
gyalásakor is kinyilatkoztatá, mielőbb törvényja
vaslatot terjeszteni elő az i ránt , mikép fog az 
államadósságok évi járulékainak a kijelölt czélra 
fordítása, és az áílamjegyek állásának az 5-ik sza
kasz korláta között megtartása Magyarország ré
széről gyakoroltatni." 

Ezen nyilatkozatot bátor voltam fölolvasni, 
hogy annak határozott kifejezést legyek képes 
adni. 

Egyébiránt legyen szabad ez alkalommal, 
hivatkozva azokra , a miket most nyilvánítot
tam, megjegyeznem, hogy a IX-ikosztályrészéről 
kivánt módosítás nézetem szerint fölösleges, és az 
aggodalom elenyészik, mivel az ujabb szerkezetben 
határozottan ki van fejezve, hogy ezen zálogje
gyekből álló függő adósság után minden kamat és 
törlesztési teher, tehát az egykor bekövetkezendő 
államjegyekből álló többlet megállapításának terhe 
is, a Magyarországra eső évi járulékoknak az első és 
második szakaszban megállapított változatlan ösz-
szegében már ben van foglalva. Ezen kifejezést 
annyira világosnak tartom, hogy más magyaráza
tot nem is lehet belőle következtetni. Mindkét mi
nisztérium igy is fogta fel a szerkezet értelmét. 
mint azt nyilvánítani szerencsém volt. Tehát az ál
lamjegyek megalapitásánál(Fundirung) az emiitett 
viszonyból, mely a zálogjegyek és államjegyek 
közt fenáll, semmi terhes kötelezettség Magyaror
szágra nem hárulhat. 

Egyébiránt annak, a valóságban mikép mu
tatkozik a két jegy közti viszonylat, felvilágosítá
sára bátorkodom elősorolni, a jelenévben az egyes 
hónapokban miképen állott a zálogjegyek forgal
ma , miből világosan kitűnik, mennyit kell időről 
időre a 300 millión felül kibocsátani. A számitás 
könnyen megtehető, mivel az elősorolandó szá
mokat kell egyszerűen kivonni a 100 millióból, 
és a maradvány mutatja az államjegyeknek 300 
millión felüli szaporulatát. Volt pedig folyó évi 
január havában az összes forgalom 99,962,492, 
februárban 99,973,492, márcziusban 99,130,425, 
áprilisban 98,919,675, májusban 99,925,675, jú
niusban 99,939,522, júliusban 99,959,972, augusz
tusban 99,930,762, szeptemberben 9 7,580,512, 
októberben 97,567,412, novemberben 99,122,962. 
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Tehát ezen különbség, melyre nézve azon rendel
kezés áll, hogy ha a forgalomból több folyna ki, 
mint a forgalom által kívántatik, ezen évi tapasz
talás szerint a maximum 2,432,588, a minimum 
26,508. Ennélfogva azt tartom, hogy miután a 
rendelet értelme szerint is, ha bizonyos összeg zá
logjegy befoly, idó'ró'l időre az ismét folyóvá teen
dő s ezért államjegy beváltandó, a szaporulat ren
des viszonyok közt nagy nem lehet. U g y hiszem, 
tisztelt ház, hogy ezen számok a múltból eléggé 
bizonyítják, hogy a két jegy közti viszonylat ne
vezetes befolyást az államjegyek forgalmára nem 
szokott gyakorolni. 

Ezek azok, miket megjegyezni átalában bátor 
voltam. 

Szabad legyen még hozzá tennem, hogy azon 
nehéz feladatok közt, melyeket a minisztériumra 
ruházott a XVII dik t. ez., bizonyára a legnehe
zebb kérdések egyike volt az államadósságok 
után vállalandó évi járadék iránti egyezmény létre
hozása, s ezen módositás megállapítása az utolsó s 
nem csekély nehézséggel járó akadály volt. Nyil
váníthatom, hogy azon módositás által, melyet 
méltóztatott itt az utolsó ülés alkalmával elhatározni, 
ezen szerkezet világosságra nézve bizonyára csak 
nyert, mert különösen pénzügyi dolgokban igen 
kívánatos a tiszta és határozott kifejezés. (He
lyeslés.) 

Minthogy pedig az által, hogy határozott ösz-
szeget méltóztatott elrendelni, minden kétség a jö
vőre el van háritva az iránt, hogy a birodalom má
sik felében ezen egyezmény szövegét máskép ér
telmezzék ; minthogy továbbá, ha az egyezmény
nek ezen ujabb pontját elfogadni méltóztatnak, el 
van háritva az utolsó akadály is, mely az egyez
mény végleges megállapítását és 8 felsége általi 
szentesitését még gátolta : bátor vagyok, azt a t. 
háznak elfogadás végett ajánlani. (Élénk helyeslés. 
Elfogadjuk /) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Nem akarom két
ségbe vonni, hogy az igen t. pénzügyminiszter 
nyilatkozata bizonyos fokig megnyugtatólag hat
hat, legalább megnyugtatólag hatott reám; mind
azáltal kénytelen vagyok bevallani azt is, hogy 
általa magamat teljesen megnyugtatva nem érzem : 
mert ezen nyilatkozat — igaz — azt bizonyítja, 
a mi mindenesetre örvendetes, hogy az igen t. 
minisztérium ezen most ajánlott szakaszt körül
belül ugy értelmezi, mint én is értelmezem; de én 
igazi biztosítékot a jövőre nézve csak abban talál
hatnék, ha az a törvényben is tisztán ki volna 
fejezve, (Helyeslés a baloldalon') ezt pedig a törvény
ben tisztán kifejezve nem találom. Mivel pedig egyet
értek az igen t. miniszter úrral abban, hogy kivált 
ott, hol pénzügyekről van szó, szükséges, hogy tisz
tánlegyen kifejezve minden, óhajtanám,hogy ez tisz

tán kifejeztessék. Egyátalában, megvallom, miután 
maga a minisztérium is egy nézetben van ezen 
szöveg magyarázására nézve velünk, nem látok 
semmi akadályt abban, hogy ez a törvényben is 
kitétessék. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha van aka
dály, az nem jön ezen ház kebeléből, hanem az 
akadály okvetlen az utóbbi napok vagy hetek 
alatt annyiszor emlegetett kényszerűségben fek
szik ; de gondolom, hogy utoljára is megvan a 
határ, a meddig a kényszerűségnél fogva menni 
lehet, (Ugy van! halfdöl) és azt gondolom, nem 
szükséges, hogy mi azon, soha e világon nem léte
zett példát adjuk, hogy nem az, ki kötelességén 
fölül ad valamit, szabja meg a föltételeket, hanem 
az által hagyjon magának feltételeket szabni, a ki 
a nélkül, hogy joga lett volna hozzá, kap valamit. 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Nem akarván a t.ház figyelmét hosszasabban 
fárasztani: mivel azt tartom : expressa docent; és 
mivel nem látom, hogy a most ajánlott szerkezet
nek értelme tisztán ki volna fejezve: pártolom a 
IX-dik osztály nézetét. (Helyeslés a bal oldalon) 

Böszörményi László: T. képviselőház! 
Kénytelen vagyok kifejezni, hogy mindazon há
rom törvényjavaslat, melyeket csak imént fogadott 
el a t. ház, nem volt reám oly kellemetleu hatás
sal, mint ezen most felmerült módosítvány. Amaz 
már elő volt készítve, és elő volt reá készítve az 
ország is, és a t. ház is ; de hogy akkor, midőn 
néhány nap előtt formuláztatik ő felsége többi 
országainak Magyarország irányában kivánata, 
előterjesztetik a magyar kormány által bécsi kívá
nat nyomán, s elfogadtatik a magyar kormány 
és a bécsi kormány együttes kivánata szerint: 
hogy ekkor terjesztessék elő egy uj követelés : 
megvallom, hogy ez engem rendkívül meglepett 
és reám nézve nagyon kellemetlen; és határozot
tan kijelentem, hogy ha ugyanazon egyezkedő fél 
részéről történik ily követelés, kinek már mi any-
nyit engedtünk, ezt én tisztán roszhiszemü eljárás
nak vagyok kénytelen nevezni. Mert ha nekik a 
törvényjavaslat azon pontjában, nietyben az fejez
tetik ki, hogy az államjegyekéri Magyarország 
vállalja a közös jótállást, ha nekik csak az volt 
czéljok, hogy a már meglevő államjegyekért vál
laljon el közös kötelezettséget Magyarország, tud-
niok kellett, mint mi tudtuk, hogy mennyi azon 
papírpénz, t. i. 300 millió. Ha csak ezt akarták 
elfogadtatni, akkor nem volt szabad meglepetve 
lenniök az által, hogy ezen mennyiség számilag 
kifejeztessék; minthogy pedig ki nem fejeztetik. 
ez által csak az tűnik ki, hogy a meg nem határo
zott összegbe ezen uj 100 millió nem volt mind 
beleszámítva. I ly eljárás nem őszinte egyezkedés, 
s nem különösen azok részéről, a kik, mint Tisza 

í Kálmán képviselőtársam is monda és megjegyzé,. 
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nyernek ezen egyezkedés által. Épen azért, mon
dom, reám nagyon kellemetlenül hatott ezen mó-
dositvány. De kellemetlenül hatott más részről 
azért is, mert nem tudom feltételezni, hogy a ma
gyar kormány ne tudta volna a bécsi kormány 
ezen törekvését; vagy ha tudta, megvártam volna, 
hogy mondja ki határozottan, hogy nem lehet itt 
ezen 300 milliót meghatározni, mert itt már 400 
milliót jelent. 

A mi már azt illeti, t. képviselők, hogy az 
nem teher: hát mért követelik tőlünk, ha nem te
her? [Helyeslés a bal oldalon) vagy talán hogy 
holnap nem kell fizetnünk? Hiszen az nekünk a 
legnagyobb baj, hogy még azt sem tudjuk, mikor 
kell fizetnünk. Századokig is lehet váltókötelezett
ség. Már ki az, a ki a legjobb hitelű embernek 
is örök időkig girákat csinálna ? Hiszen itt nincs 
meghatározva,meddig tart a kötelezettség. Ki biz
tosit minket, mikor lesz letörlesztendö? Már most, 
kérdem, oly jó hitelű felekért, mint a bécsiek, 
oly bizonytalan obligót oly könnyen lehet vál
lalni? Csodálkozom, t. ház! hogy mi ezen dolgok
ról oly könnyen kimondjuk, hogy ez nem teher: 
hiszen ha semmi egyéb teher nem volna is, már 
az is teher, hogy bizonytalan hosszú időig tart. A 
mi hitelünket pedig ez mindenesetre nagy részben 
lenyomja, s ezen obligó már maga nagy teher ránk 
nézve, a kiknek hitelre nagy szükségünk van 
minden tekintetben; épen azért én, megvallom, 
olyannak látom ezt, mint mikor akár barátságból, 
akár más valamiből valaki adósságának legna
gyobb részét kifizeti valaki, és még ezen kivül 
azt kívánja, hogy még neki giráljon egy uj váltót, 
hogy uj kölcsönt vehessen föl. Már, megvallom, 
t. ház! hogy e kivánatot igen túlságosnak tartom 
egyezkedő társaink részéről; a magyar kormány 
részéről pedig, megvallom, megvártam volna, 
hogy ilyen uj kivánat ellenében határozottan fe
jezte volna ki, hogy ezen kívánattal nem léphet 
az országgyűlés elé. (Helyedés a bal oldalon.) 

Mindezeknél fogva én az országgyűlés részé
ről azt kivánom kifejeztetni, hogy az országgyűlés 
elment azon határig, melyen túl tovább menni 
többé nem érzi magát a felelősség súlya alatt jogo
sítottnak. 

Azt kivánom, t. ház! kimondatni, hogy ha 
szükség van ezen sójegyek törlesztésére, időnkint 
egyszer többet, máskor .kevesebb összeget tartson 
készen ő felsége többi országainak kormánya 
arra, saját áldozatával is, azért, hogy mindig ké
pes legyen fedezni azon sójegyek beváltását. És 
illetőleg, midőn azon sójegyek ismét több mennyi
ségben adatnak ki, akkor lássa el hasonlóképi n 
papirofckal a meglevő 300 millóból magát ugy, 
hogy zavarba ne jőjön a sójegyek beváltásánál. 
Azért mégis meglehet, hogy kölcsönre szorul. Ám 
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szoruljon! de gondoskodjék arról, hogy legyen 
készen ennyi és ennyi ezen sójegyek beváltására. 
De azt, hogy mi segítsünk neki ismét, hogy ne 
szoruljon kölcsönre, hanem mi adjuk oda hitelün
ket, hogy neki legyen 100 millió tetszés szerint 
forgatható készpénze: oly nagy tehernek tartom, 
mely igen rósz hatást fog előidézni az országban. 
(Igaz! Ugy van! a szélső bal oldalon.) 

Mert az nagyon valószínűvé teszi azon aggo
dalmat, melyet én részemről elejétől fogva érez
tem : hogy nem az itt a teher, a mi eddig már meg 
van irva, hanem Isten tudja mi azon teher, a mi 
ezután még következni fog: mert íme látjuk, hogy 
mi nem egyezkedünk; akaratunktól semmi sem 
függ. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Megírják Bécsben, a mit akarnak, a magyar 
miniszter felmegy; és ennek következése az, hogy 
ha a magyar országgyűlés^ azt el nem fogadja, a 
mit ott megírtak: mindennek vége. (Igaz ! a szélső 
bal oldalon.) 

Ha ez, uraim! minden kérdésnél igy megy, 
akkor, bocsánat! ez nem egyezkedés. 

És még itt aztán szabadságot emlegetnek! 
Hát mi itt a szabadság , hol kerül az elő , ha 
minden ily bécsi gondolatra elő kell állania a ma
gyar országgyűlésnek és meg kell szavaznia azt, 
a mit oda fön kívánnak ? 

Én, t. képviselők! nagyon aggódom, hogy 
ezen aggodalom, a melyet már kifejeztem, t . i . 
hogy itt nem lesz határa az ily terheknek, nagyon 
rósz véleményt fog az ország lakosaiban kelteni. 
De különben is itt látom már azon határt, hol 
ideje volna a magyar kormánynak és országgyű
lésnek kijelenteni, hogy a mi sok, az sok, azon 
túl nem megyünk, nem mehetünk, mert szemben 
állunk az ország lakosaival. 

Ezért ellene szavazok a módositványnak. 
(Éljenzés a szélső hal oldalon.) 

BÓnis S á m u e l : T . ház! A IX-dik osztály 
véleményének indokolásául elfogadóin a miniszter 
urnák azon mondatát, hogy a törvényeknek min
den tekintetben tisztáknak, szabatosaknak kell 
lenniök; és midőn ezen mondatot, mint oly igaz
ságot fogadom el, melyet a törvényhozásnak min
dig szem előtt kell tartani — mondom — ezt a 
IX-dik osztály véleményének indokolásául fogad
hatom el. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy ezen tör
vényjavaslat múltjára egy pár pillantást vessek. 
(Haíljuk!) 

Ismétlem, a törvényeknek tisztáknak kell 
lenni. Ha ez örök igazság nem volna, már ezen 
törvényjavaslat lefolyása megtanitott volna ben
nünket rá. Az országgyűlés elé terjesztetett egy 
redactio, melyben az ország méltányosság szem
pontjából bizonyos kötelezettséget vállalt magára 

34 
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azért, hogy ő felsége többi tartományain segítsen. 
Az első redactióról mindenki azt hitte, hogy abban 
az ország által vállalandó terhek praecise benfog-
laltatnak; azonban némelyek már akkor aggódtak, 
és kívánták, hogy az erre vonatkozó törvényben 
az államjegyek száma határozottan tétessék ki, 
midőn a törvényjavaslatot a ház többsége elfo
gadta. Mi következett ebből ? Az, hogy vagy a két 
minisztérium, t. i. a magyar minisztérium és az 
osztrák minisztérium nem jött tisztába ezen kérdés 
fölött; vagy pedig, hogy mind a kettő egy véle
ményen volt ugyan, de mindkettő ily taktikával 
akarta keresztülvinni azt, a mit az ország rendéi 
az előtt nem értettek. Ezen szerkezet által lett vi
lágos, hogy azon 100 millió Salinenscheint, leg
alább a lajtántúli minisztérium — hogy e kife
jezéssel éljek — beleértette az előbbi szerkezetbe. 
Hogy a mi minisztériumunk beleértette-e vagy 
nem? azt nem tudom; de hinnem kell, hogy bele 
nem értette: mert ha beleértette, akkor bátorkodom 
kimondani, hogy a mennyiben a törvénynek tisz
tának és szabatosnak kell lennie, elvárhatta volna 
az ország, hogy, főleg akkor, midőn az ország oly 
kötelezettséget válla] magára, melyet csak méltá
nyosság szempontjából vállal el, és mely kötele
zettség elvállalásánál más indoka nincs, mint a 
szükségesség, mondom, akkor elvárhatta volna az 
ország, hogy nyíltan tárják ki mindazon terhet, a 
melyet a szerkezet alatt értenek. 

Véleményem, ennélfogva az, hogy minden 
félreértés kikerülése végett a IX-dik osztály észre
vétele igtattassék a törvénybe. Mert habár némi 
részt megnyugtat a t. miniszter urnák azon kije
lentése, hogy a lajtántúliak se vélekednek más
ként e törvény értelme i ránt : mégis én e tekintet
ben csak akkor leszek megnyugtatva, ha a törvény 
erről nyíltan szól: mert a mi megtörténhetett egy
szer, megtörténhetik másodszor is. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

HaláZS B o l d i z s á r : T. ház! A hitregéből ta
nultam, hogy bizonyos Sibylla könyveit , melyek
nek meghatározott száma volt, (Halljuk! Halljuk!) 
midőn az először megszabott árot nem akarták 
megvenni, akkor elégettek belőle egyet; de az ár 
ugyanaz maradt ; elégettek kettőt; égették apró-
donkint; de a megmaradtak ára mindig ugyanaz 
maradt. Én ugy látom, t. ház ! hogy a mi alkotmá
nyunkat rs agy részt szintén elégették, meg is vet
ték érte azon árt, melyet kívántak: most mind nem 
elég. Itt van a baj, t .ház! Pedig a jobb oldal t. 
vezérszónoka akkor, midőn az államadósságot 
megszavaztuk, illetőleg megszavazták, azt mondot
ta, hogy itt van a legszélső határ, ne tovább! És 
ime, t. ház, midőn a t. kultuszminiszter ur maga 
mondja, hogy ebből semmi teher sem háramlik az 
országra: miért követelik hát tőlünk, a mi rajok 

nézve nem haszon, reánk nézve nem teher ? Ha tehát 
nekünk megnyugtatásunkra szolgál az, hogy a mi 
meg van szavazva — keserves bizony, hogy meg 
van — de maradjon; de az által, t. ház! nem tar
tom magamat megnyugtatva, hogy a I X dik osz
tály módosítása a törvénybe igtattassék, hanem azt 
kívánom, hogy átalában semmi se menjen már be. 

Sok tekintetben azzal vigasztalnak bennünket, 
t. ház! hogy mi paritásban vagyunk. Méltóz
tassanak megbocsátani, olyan formán hangzik 
ez, a mint én hiszem, hogy biz ez parirozás. 
Azt mondják, hogy mi egyezkedtünk, és hogy ezen 
egyezkedés egész legyen, vagy is hogy az ered
mény reánk nézve hasznos legyen: paríroznunk 
kell mindannak, mi Bécsből meghagyatik. 

Én ugy látom, hogy mivel az országgyűlés 
812 millió államjegyért jót áll, aztmondják, most áll
jon jót 400 ért. Mi itt a különbség ? 88 millió. Ha hy-
pothekára vannak kibocsátva e sójegyek, hisz 
elég biztositéka van azoknak, kiket illet: mi szük-
ségök tehát a mi jótállásunkra? Tisztelt képvi
selőház ! lesz nekünk alkalmunk rá, ha Bécsben 
megengedik, hogy saját investitiónkra, magunk fo
gunk majd államjegyeket kibocsátani; elégedjünk 
mi meg azzal, és ne álljunk jót olyan államjegyekért, 
a melyek nem javunkra, hanem csak kárunkra 
lehetnek. 

Én tehát a módositvány ellen szavazok. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminszter : 
T. ház! Ha a vitát berekesztettetek méltóztatnak 
tekinteni, akkor bátor leszek a szavazás előtt még 
szólani. (Halljuk!) 

E l n ö k : Nincs senki felirva, 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Azon észé vételek folytán, melyeket t. barátom Bó-
nis Sámuel adott elő, kötelességemnek tartom em
lékeztetni a t. házat, hogy azon eredeti szerkezet, 
a melyet a minisztérium a t háznak benyújtott, 
mit tartalmaz. (Halljuk!) Azon eredeti törvényja
vaslatban, melyet a minisztérium a t. ház elé ter
jesztett, fen volt tartva egy leszámolási vegyes bi
zottságnak kiküldése a két törvényhozás részéről, 
mely az összes hitelállapotot, ennélfogva az állam
jegyek és zálogjegyek állapotát is, a jelen év utolsó 
napjaiban kiszámította volna s annak alapján lett 
volna Magyarország hozzájárulási évjáradéka meg
határozandó .; idő közben azonban mindkét részről 
nyilvánult kívánat folytán a két minisztérium ré
széről kiküldött vegyes bizottság teljesité a leszá
molást, melynek eredményéről a kimutatás a t. ház 
tagjainak kezei közt van; s ezen kimutatásban meg 
van nevezve mind az államjegyek, mind a zálog
jegyek összege. Ezen leszámolás megtörténte után 
a tanácskozások folyama alatt maradt ki az eredeti 
szerkezet 1. 2.. 5. pontja; de érintetlenül maradt a 
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9-ik, tehát a mostani szerkezet kérdéses 5-ik pont
ja, ugy mint eredetileg az egyezményben előfor
dult. A tanácskozás alkalmával a t. ház kívánta az 
ábamjegyek összegét betétetni, mi nézetem szerint 
helyesen is történt; s erre mondám, hogy a tör
vényjavaslat nyert általa, mert a leszámolási vegyes 
bizottság által talált állapotot fejezte ki szám szerint. 
De más részről az is természetes; hogy a másik rész
ről kivántatott az államjegyek és zálogjegyek közti 
financiális viszonylat megemlitése. Ennek ellené
ben a minisztérium kötelességének ismerte a szer
kezetbe bele tétetni azt, hogy Magyarországnak 
minden terheltetése a zálogjegyek tekintetében az 
1. és 2. §-ban meghatározott változatlan évjára-
dékban már be van foglalva s ennélfogva ujabb ter-
heltetés ránk nem hárulhat. Ez a dolog állása. A 
szerkezet tehát csak nyert világosságban s a viszo
nyok határozott kifejezésében. 

Egyébiránt ismételve vagyok bátor megje
gyezni, hogy a IX-dik osztály által támasztott ag
godalmat indokoltnak nem tarthatom: mert a szer
kezet világosan kifejezi, hogy a zálogjegyeknek 
különös, még pedig értéköknek teljesen megfelelő 
hypothekájok van a gmundeni, aussei és halleim 
salinákban. melyeket a birodalmi tanács által 1863. 
november 17-ikén hozott törvény ezen zálogjegyek 
biztosiíására kijelölt Ezen törvény szerint minden 
zálogjegy birtokosa teljes biztosságu hypothekával 
bir ezen, a birodalom másik felében fekvő ingat
lanban, s annak kamatjaihoz és törlesztéseihez mi 
többel járulni kötelesek nem vagyunk, mint a mi 
az 1. és 2. pontban van megemlítve. Az uj szerke
zetben csak azon idézett viszonylat, mely az 1866-
dik évben augusztus 25-én kelt legmagasabb ren
deletben van meghatározva, tartatott fen, még pe
dig az államjegyek megalapításánál minden lehető 
terheltetésünk nélkül, mert az államjegyek meg
alapítása alkalmával ezen viszonylatból Magyar
országra annyival kevésbbé hárulhat terheltetés, 
minthogy a dolog természete szerint az államje
gyek megalapítása nem is képzelhető a nélkül, hogy 
ezen viszonylat előbb teljesen meg ne szüntettessék : 
mert mit Jelent a megalapitás, azaz a Fundirung ? 
Bátor vagyok erre a t. ház figyelmét különösen 
kikérni. (Hulljuk!) A megalapitás semmi mást nem 
jelenthet, mint oly állapot létesítését, melynél fogva 
minden államjegy valóságos érez, azaz arany vagy 
ezüstértékkel legyen beváltható; tehát előzőleg 
meg kell szüntetni a viszonylatot, vagyis azon 
egybefüggést, mely jelenleg a zálogjegyek és ál
lamjegyek közt létezik; meg kell pedig szüntetni 
annak, kit a lekötött jelzálog illet, tehát a birodalom 
másik felének, még pedig — mint már többször em
lítem — minden terheltetésünk nélkül, minthogy 
a mi hozzájárulásunkra nézve épen ezen szerkezet
ben ki van mondva, hogy mi azon kivül, mi az 1. 

és 2. pontban van említve, semmivel se tartozha
tunk. Egyébiránt a szerkezet végén ki van mondva, 
hogy a megalapitás módjának, meghatározása a 
magyar minisztérium és a magyar ország"gyülés 
beleegyezésétől van feltételezve, s mi annak bizo
nyára más értelmezést nem fogunk adni, mint, hogy 
a zálogjegyek forgalmából előállt különbözet egye
dül a birodalom másik fele által fedezendő. 

Ezért a IX-dik osztály kívánta módosítást 
annyival inkább fölöslegesnek tartom, minthogy a 
szerkezetben határozottan ki van mondva, hogy 
Magyarországot az 1. és 2. szakasz értelme szerint 
semmi ujabb terheltetés nem illetheti. 

Részemről minden megnyugtató módosítás
hoz szívesen hozzájárulnék, ha azt vélném, hogy 
az az ország előnyére szolgál; de, mivel meg va
gyok győződve, hogy a szerkezet által a mi érde
keink kellőleg meg vannak óva, s azon eset, mely 
a módositás által feltételeztetik, a dolog természe
ténél fogva elő sem fordulhat, a módositás keresz
tülvitele pedig az idő előhaladásánál fogva most 
nem lehetséges : bátor vagyok a szerkezet el
fogadását ajánlani. {Helyeslés. Elfogadjuk! Szavaz
zunk !) 

Kerkapoly Károly előadó: (Szavazzunk! 
Szavazzunk! Eláll!) Ha senki szólni nem akar, kö
telességemnek tartom, nem mint előadó, hanem 
egyszerűen mint egyik képviselő, azon óhajtást fe
jezni ki, hogy a miniszter ur által tett nyilatkozat 
mindenesetre a jegyzőkönyv mellé tétessék és itt 
megőriztessék: mert nincs e házban senki, ha a 
központi bizottság jelentését is támogatá, olyan, 
ki ne óhajtaná azon megnyugtatást, s ezen oknál 
fogva ne óhajtaná annak a jegyzőkönyvben megő-
riztetését. (Helyeslés.) 

Elnök: Miután a központi bizottság azon 
óhajtásának, hogy a fenforgó módositványra nézve 
a minisztérium felvilágosításokat adjon, elég téte
tett, nem marad egyéb hátra, mint a kérdést szava
zás alá bocsátani. Felteszem tehát a központi bi
zottság által elfogadni javasolt szerkezetre nézve a 
kérdést: elfogadja-e a t. ház a főrendi ház által 
elfogadás végett átküldött módositványt szerkeze
tében ugy, mint a központi bizottság által javasol
tatott, vagy pedig nem ? (H lyuslés.) Mivel 20 kép
viselő úr név szerinti szavazást kér, a mit a ház
szabályok értelmében megtagadni nem lehet, ha 
a t ház parancsolja, a neveket fel fogom olvas
tatni. Az igennel szavazókat Horváth Lajos, a 
nemmel szavazókat Radies Ákos, a távollevőket 
pedig Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. 

Cengery Imre jegyző (olvassa a képvisdök 
névsorát, v.ely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Arm-
bruszt Péter, Baloihiri János, Bay György, Bánffy 
Albert, b., Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen 

34* 
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Farkas gr., Bethlen János gr., Bezerédj László, Bittó 
István, Boika Mihály, Bömches Frigyes, Bujanovics 
Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Kelemen, Boika Ti
vadar, Boros Bllint, Borcsányi János, Boheczel Sán
dor, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., Conrád 
Móricz, Csengery Antal, Csengery Imre, Csík András, 
Czi.rda Bódog, Cséry Lajos, Dani Ferencz, Dániel 
Pál, Dellimanics István, Dobóczky Ignácz, Dózsa 
Dániel, Draskóczy Gyula, Danid János, Eötvös Jó
zsef b., Erős Lajos, Fehdenfeld Frigyes ,Frideczky Ti-
mót, Fabritius Károly, Gál Miklós, Glitz Antal, Go-
rove István, Graenzenstein Gusztáv, G'órgei Géza, 
Hedry Ernő, Hollán Ernő, Horvlth Antal, Horváth 
Döme, Horváth Károly, Horváth Ijajos, Hunfalvy 
Pál, Huszár István, Hertelendy Kálmán, Hahnosy 
Endre, Ibrányi Lajos, Ihísz Rezső, Inkey József 
Ivánka Zsigmond, Jankóvich Antal, Joannovics 
György, Justh József, Justh Kálmán, Kandó Kálmán, 
Karácsonyi Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyiola, 
Kálnoky Pál gróf Kemény Gábor báró, Kemény 
István báró , Kerkapoly Károly , Királyi Pál, 
Kiss Jakab, Kovách László, Kába János, Kud-
lik István, Knrcz György, Láng Gusztáv, Lónyay 
Menyhért, Madocsányi Pál, Majthényi József b.,Ma-
niu Aurél, Mátyás József, Mikó Imre gr., Miske 
Imre báró, Molnár József, Molnár Pál, Mednyánszky 
Dénes b., Németh Károly, Onossy Mátyás, Opicz Sán
dor, Orczy Bélab., Paczolay János, Papp Zsigmond, 
Perczel Béla, Plachy Lajos, Prugberger József, 
Pulszky Ferencz, Paiss Andor, Pap Máté, Ráth Péter, 
Reviczky István, Rónay Lajos, Rudnyánszky Fló
rián, Rónay Jáczint, RÖser Miklós, Radics Ákos, 
Semsey Albert, Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sza
kái Lajos, Szász Károly, Szentiványi Adolf Székács 
József, Székely Gergely, Széles Dénes, Szilágyi Ist
ván, Szitányi Bernát, Szabó Miklós, Szlávy József, 
Stoll Károly, Szemző István, Somogyi László, id. Te
leki Domokos gr., Thury Sámuel, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Tóth Lőrincz, Tóth Vilmos, Trauschen-
fels Emil, Trefort Ágoston, Tulbás János, Török 
Sándor (görnöri), Urházy György, Vadnay Lajos, 
Vay Béla b., Vojnics Lukács, Wodiáner Albert b., Vu-
csetics István, Várady János, Wesselényi József b., 
Vladár Tamás, Zeyk József, Zeyk Károly, id. Zichy 
József gr., ifj. Zichy József gr., Zsarnay Imre, Zsám-
bokréthy József, Zsedényi Ede, Zmeskall Mór. 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Babes Vineze, 
Bárányi Ágoston, Beliczey István, Beniczky Gyula, 
Beniczky Ödön, Berníth Zsigmond, ifj. Bethlen Gá
bor gr., Békásy Lajos, Bobory Károly, Bónis Sámuel, 
Böszörményi László, Gsanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csiky Sándor, Csernátony Lajos, Darvas Antal, 
Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, 
Domahidy Ferencz, Dániel János, Drágfy Sándor, 
För<j Sándor, Eszterházy István gr., Édes Albert, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter. Ghyczy Ig-

\ nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol-
• dizsár, Ioánka Imre, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, 
j Jókai Mór, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kende 
' Kamtt, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kossuth Pál, Kupricz 
I Imre, Klapka György, Lator Gábor, Luksics Bódog, 
\ LuzsémzkyPálb.,Lükö Géza, Madárassy Mór, Mada-
j rísz József, Makray László, Manojlovics Emil, Markos 

István, Medán Endre, Mihályi Péter, Mocsonyi Antal, 
Mócsonyi Sándor, Milkovics Zsigmond, Majthényi De
zső, Molnár Endre, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, 

I Nicol cs Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula hg, 
Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pata;) István, Perczel 
Mór, Perczel István, Pethes József, Pétery Károly, 
Podmaniczky Frigyes b., Prónay József, Ráday 

! László gr., Ruttkay István, Salamon Lajos, Simon 
' Pál, Simonyi Lajos b., Somossy Ignácz, Somssich 
| Imre gr., Stefanidesz Henrik, Szentkereszthy Zsig
mond b., Szolga Miklós, Szontagh Pál [nógrádi), Szon-
tagh Pál [görnöri), Széky Péter, Thalabér Lajos, 
Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Varga 
Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, Várady Gá-

| bor, Vidacs János, Zichy Jenő gr., Zsitcay József. 
Nincsenek jelén: Almássy Sándor, ifj. Ambrózy 

Lajos b., Andrássy G ,ida gr., Andreánszky Boldizsár, 
! Ányos István, Antalffy Károly, Bartal György, Bartal 

János, Barinyai József, Bánó József, Bánó Miklós, 
Bencsik György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, 
Bethlen Sándor gr., Binder Lajos, Binder Mihály, 
Boczkó Dániel, Boér János, Bogyó Sándor, Borlea 
Zsigmond, Boros Pál, Branovácskj István, Balomiri 
Simon, Császár József, Csemovics Péter, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Damaszkin János, Dapsy Vil
mos, Deák Ferencz, Dedinszky József, Degenfeld 
Gusztáv gr., Dimitrievics Milos, Dobrzánszky Adolf 
Domokos László, Droiileff Tamás Vilmos, Decáni 
Károly, Eitel Frigyes, Faragó Ferencz, Fábián Gá
bor, Fejér János, Fest Imre, Fisser István, Fiilepp 
Lipót, Fejér Miklós, Fóldváry Miklós, Freiseisen 
Gyula, Geczö János, Gedidy Lajos, Gozsdu Manó, 
Gull József, Hevessy Bertalan, Hodosiu József, 
Horvát Boldizsár, Horváth Elek, Hosszú József, Hu
szár Károly b., Hrabovszky Zdgmond, Ivácskovics 
Györyy, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi 
Sándor, Kemény Zsigmond b., Koller Antal, Kvas-
say László , Kazinczy István, Kethelyi József, Kossuth 
Ferencz, László Imre, Lízár Dénes, Lehoczky Egyed. 
Lónyay Gábor, Lovassy Ferencz, Lukynich Mihály, 
Lázár Sándor, Lázár Kálmán gr., Macellariu Illés, 
Maróthy János, Máday Lajos, Melas Vilmos, Miletics 
Szvetozár, Mis'kolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocso
nyi György, Moldován János, Morscher Károly, 

\ Nagy Károly, Noszlopy Antal, Oláh Miklós, Ormos 
] Sándor, Pop Pál, Pap Simáin, Perényi Zsigmond b., 
\ Pethe András,Pillér Gedeon, Poponics-DesseanuJános, 
1 Popovics Zsigmond, Puskariu János, Petkó Lázár, 
j Papfalvy Konstantin, Pap Mór, Rannicher Jakab, 
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Román Sándor, Rónay Mihály, ifj. Rudics József 
b., Sebestyén László, Siklóssy Károly, Simay Gergely, 
Sipos Orbán, Soldos Imre, Sulyok Mór, Sümeghy Fe-
rencz, Svastics Gábor, Szábadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szaplonczay József, Szemző 
Mátyás, Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., 
Szilády Áron, Szluha Benedek, Sztratimirovics György, 
Szelestey László, Sigray Fülöp gr., Sipos Ferencz, 
Stojacskovics Sándor, Teutsch György, Tóth Kálmán, 
Török Sándor (nógrádi), Trifunácz Pál, Török Dá
niel, Tanárky Gedeon, Tinku Ábrahám, Ujfalussy 
Lajos, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Wass Sá
muel gr,, Vállyi János, Vecsey Oláh Károly, Véghsö 
Gellért, Vitolay József, Vojnics Barnabás, Wlád Ala
jos, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zerdahelyi In-
cze, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy 
Nándor gr. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő : 399 igazolt kép
viselő van; ezek közül igennel 150, nemmel 98 
szavazott, 150 távol volt, az elnök nem szavazott: 
összesen 399. 

E l n ö k : Az államadósságok után a magyar 
korona országai által elvállalandó évi járulékról 
szóló törvényjavaslatot a méltóságos főrendek ál
tal átküldött módositott szerkezet szerint a képvi
selőház elfogadta. l) A képviselőháznak ezen hatá
rozata a méltóságos főrendekkel közöltetni fog. 

A holnapi napon két törvényjavaslat fölött 
fog végleges szavazás történni; az ülés déli 12 óra
kor fog kezdődni. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

1) Lásd az Irományok 183-dik számát. 

!XCVI1I. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 22-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Domokos László lemondása; Borsodmegye kérvénye a kir. tábla felosztatlanul hagyása iránt; 
Heves és K.-Szolnok megyéé az adó- és honvédelmi rendszer iránt; Szepes megyéé vasúti ügyben ; Közép-Szolnok megyéé a megye
rendezés ügyében; Bártfa városé vasúti ügyben; a bécsi főiskolai segélyegyleté segélyezésért; steyerdorfi kereskedők s iparosok 
panasza az ottani vasúti raktárak ellen; Izbugya község ujabb kérvénye a községnek Zemplénmegyébe keblezése iránt; Kaszovic3 
Józsefé adóügyben; Beké Gáboré vasúti ügyben; Deynek Károlyé 1848—49-beli szolgálmánya megtérítéseért. Az 18 68. első 
harmadi adózást, valamint a zsidók egyenjogúságát tárgyazó törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, A ház a királynénak, szüle
tése napja alkalmából, szerencsekivánatait nyilvánítja. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.f Lönyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik déli 12 i/i órakor. 

Elnök:A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző fogja vezetni, a szólókat Mihályi Pé
ter jegyző jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve lesz 
hitelesítendő. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a decz. 2l-di-
kén este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ; Domokos László országgyűlési kép
viselő ezen állásáról az igazságügyminiszterium-
hoz kineveztetése alkalmával lemondott. Felső-
Fehérmegye központi választmánya elnökileg fel-

szólittatik, hogy a megye belkerületében a törvény 
értelmében uj képviselő választást eszközöljön. 

Borsod vármegye közönsége, a magyar kir. 
ítélő táblát, a miniszteri javaslattal ellenkezően, 
jövőre is együtt felosztatlanul Pesten az ország köz
pontján kéri fentartatni. 

Hevesmegye közönsége a jövő évi fogyasz
tási adó iránti előintézkedéseknél a megyei tisztvi
selőket közreműködni kötelező pénz- és belügyi, 
valamint a hadkötelezett egyének összeírását sür
gető honvédelmi miniszteri rendeletek iránt ag*go-
dalmát kijelentvén, kéri, hogy azadó és honvédelem 
tárgya mielőbb törvényhozásilag intéztessék el. 

Szepesmegye közönsége a miskolcz-dobsinai 
vasutvonalat kiváló figyelemre méltatni és mi
előbbi kiépítését eszközöltetni kéri. 
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Közép-Szolnokmegye közönsége, a megyék 
önkormányzati jogát a miniszteri felelősséggel ösz-
hangzásba hozatni kéri. 

Bártfa sz. k. város közönsége a kassa-tarno-
vi vasútvonal iránt 20 példányban felterjesztett 
emlékiratát pártoltatni kéri. 

A bécsi főiskola bölcsészeti osztályának se-
gélyzó'-egylete a maga részére valami segélyezést 
kér kieszközöltetni. 

Zemplén- és Ungmegyékbe kebelezett Izbu-
gya község összes lakosai a kétszeres elöljáróság 
és községi adó terhét továbbra már el nem visel
hetvén , községöket ezentúl kizárólag egyedül 
Zemplén megyéhez csatoltatni, f. évi már beadott 
fofyamodásukat megujitólag ismételve kérik. 

Steyerdorf, Krassómegyébe kebelezett köz
ség kereskedői és iparosai az állami vaspályatár
saság által nyilt kereskedésre felállított raktárak 
megszüntetését kérik. 

Kaszovics József Szatmármegyébe keblezett 
máté szálkai lakos, Rózsa József cs. k. adópénz
tárnok által elsikkasztott adópénzek újból megfize
tését sérelmesnek panaszolván, az ellene foganato
sítandó végrehajtás alól magát felmentetni kéri. 

Beké Gábor, kis-kun-fülöp-szállási ügyvéd, 
saját bemutatott terve szerint esry pest-ujvidéki 
vasútvonal építésének eszközlésére engedélyt adat
ni kér. 

Deynek Károly, újvidéki vendéglős, a 184 %. 
évi hadjáraiban általa kiszolgáltatott zab árát ki
fizettetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Következik az 1868-ik év első harmadának 
közterheiről szóló törvényjavaslat végső megsza
vazása. 

Horváth Lajos j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 1868-ik év első 
harmadára a közterhekről szóló törvényjavaslatot 
végső szerkezelében vagy nem ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik). A törvényja
vaslatot a ház végső szerkezetében elfogadja ') .Ra-
dics Ákos jegyző ur az elfogadott törvényjavasla
tot a inéit, főrendekhez át fogja vinni. 

Most az izraeliták egyenjogositásáról szóló 
törvényjavaslat fog felolvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a ház -az izraeliták 

polgári és politikai egyenjogúságáról • szóló tör
vényjavaslatot végső szerkezetében ? (Ataláno^fel
kiáltások : Elfogadjuh!) Az izraeliták egyenjogo-
sitása tárgyában készült törvényjavaslatot a ház 
vég szavazásnál is egyhangúlag elfogadta ]), s azt 
Radics Ákos ur a mélt. főrendekhez fogja átvinni. 

A t. ház tegnap hozott határozata következté
ben az államadósságok tárgyában az 5-ik pontra 
vonatkozó határozatot szintén Radics Ákos jegy
ző ur fogja a mélt. főrendekhez átvinni. 

Ma felséges asszonyunknak születése napja 
van. (Éljenzés.) Meg vagyok győződve, hogy a t. 
ház akaratával találkozom, ha Eötvös József b. 
vallási és közoktatási miniszter urat a ház nevé
ben felkérem, hogy a ház üdvkivánatait ő felségé
nek vigye meg. 

Most egy pár perezre felfüggesztem az ülést, 
hogy jegyző ur a végső szavazásra vonatkozó ha-
határozatát a háznak fogalmazhassa. (Rövid szünet 
múlva:) Jegyző ur föl fogja olvasni a mai ülés 
jegyzőkönyvét. 

H o r v á . h LajOS j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észtrevétele a t. háznak ? 
(Nincs!) Tehát hitelesittetik. 

Eötvös József miniszter ur kivan szólani. 
Eötvös József b. vallási és közoktatási 

m i n i s z t e r : T. ház! A delegatiók megválasztásá
nak mikénti elrendelése és intézése végett, kérem 
a t. házat, ha vagy ma ülés után, vagy pedig hol
nap reggel zárt ülést méltóztatnának tartani. (Fel
kiáltások : Ma ! Ma !) 

E l n ö k : A t. ház most kivan zárt ülést tarta-
j ni. Mielőtt azonban a nyilt ülést feloszlatnám és 

zárt ülést tartanék, a t. ház azon tagjaihoz, kik a 
nemzetiségi nagy bizottságnak és a törvénykezési 
bizottságnak tagjai, azon kérést intézem, hogy ma
radjanak itt. Most eloszlatom az ülést, és fölszóli-
tom a hallgatókat a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. u. 125/4 órakor. 

J) Lásd az Irományok 184-dik számát. ) Lásd &z Irományok 185-dik számát. 
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CXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deezember 23-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak: Keszthely város kérvénye a dunántúli kir. ítélő tábla székhelye iránt; Szabolcsmegyéé a me
gyerendezés, valamint a nemzetiségi kérdés ügyében; Darszon Alajos panasza Aldásy Antal budai főbiró ellen, s kérvénye bizonyos 
bünper siettetése iránt; Pieba József kérvénye visszahelyeztetésért. A főrendek üzenik, hogy a vám- és kereskedelmi szövetségről, 
az 1868. első évharmadi közterhekről, valamint az izraeliták egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A kérvényi 
bizottság jelentése alapján Edelspacher Mátyásnó kérvénye a pénzügyminisztériumhoz tétetik át, az egyenlőségi köré tudomásul vétetik, 
Szarvas városé, több kunsági városé s Kis-Kőrös városé a közlekedési minisztériumhoz utasíttatik. Bónis Sámuel javaslata a határ
őrvidék iránt határozattá emeltetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző ur fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Csengey Imre jegyző ur 
fogja jegyezni, A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a deezem
ber 22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

T o l n a y K á r o l y : Tisztelt ház! Keszthely 
városának, választó kerületem székhelyének egy 
kérvényét van szerencsém benyújtani , mely 
azt akarja elérni, hogy a kerületi főtörvény-
székek felállítása alkalmával a dunántúli kerü
leti főtörvényszéknek székhelyéül Keszthely tű
zessék k i ; a mit valóban ennek a kerületnek 
bájos, topographiai helyzete, távirdai s vasúti 
összeköttetése, és így minden megyével összekötte
tése felette ajánlatossá tesz. Midőn ezen kérvényt a 
törvénykezési tárgy előkerülése alkalmával a t. 
ház pártfogásába ajánlani szerencsém van, egyút
tal kérem most a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Szabolcsmegye közönsége a köztör
vényhatóságoknak népképviselet alapján rende
zését és önkormányzati joguknak a miniszteri 
felelősséggel kiegyeztetését törvényhozásilag esz
közöltetni kéri. 

Ugyanezen megye közönsége a nemzetiségi 
kérdésnek, a nemzetpolitikai egységének fentar-
tása mellett, legszélesebb értelemben megoldását 
törvényhozásilag minél előbb eszközöltetni kéri. 

Darszon Alajos, budavárosi lakos, Aldássy 
Antal Buda város főbiráját hivatalos hatalommal 

visszaélés miatt vizsgálat alá kéri vétetni. Ugyan ö 
Dallos Erzsébet ellen indított bűnperét Pest város 
törvényszékéhez áttétetni és elintéztetni kéri. 

Jóka i Mór : Tisztelt képviselőház! Köteles
ségemmé tétetett a jelen kérvénynek a t. képviselő
ház figyelmébe ajánlása. A kérvényző Fieba Jó
zsef bánhidi szőlősi plébános és győri lakos. 
Kérvénye azon alapul, hogy ő 19 év óta folyto
nos üldözésben részesül azon hazafiúi tettéért, 
hogy egy időben a magyar népet lelkesítette 
hazája védelmére az annyira rettegett oroszok 
ellen. Szenvedéseit nem akarom előszámlálni; 
kérvényében fel vannak sorolva; csupán ezek
nek inaugurálásául emlitem fel azon 100 botot 
és kancsukát, melyet rá mértek: egy fölszen
telt magyar katholikus lelkészre mérte azt rá 
nem egy jéghideg muszka orthodox, hanem egy 
katholikus históriai nagy nevű ember. (Felkiáltá
sok: Ki az? Ki tette azt?) És még ezután is, mind
eddig üldözték. Nem kívánok beleszólani a ka
tholikus egyház autonóm jogaiba; tudom, hogy 
saját magok korlátlanul kezelhetik; de mint haza
finak, képviselőnek jogom, kötelességem, meleg 
szavakban ajánlani mind a t. háznak, mind a na
gyon tisztelt cultusminiszter urnák ezen kérvényét 
említett hazánkfiának, hogy miután ő felsége is a 
hadi törvények hatatalmát politikai ügyekben 
megszüntetni kívánta, a majdan 19 éves üldöztetés 
nek vége vettessék s az illető egyházhatalom ko
molyan utasíttassák. 

E l n ö k : A bemutatott kérvények mind a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatnak. 

Báró Nyáry Gyula, a méltóságos főrendek 
jegyzője üzenetet hozott át. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az 
elnöki szék elé áll): Tisztelt ház! méltóságos elnök 
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u r ! A vám- és kereskedelmi szerződés iránti hatá
rozatát a t. háznak a főrendi ház elfogadván, va
gyok bátor az erre vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
natot mély tisztelettel kézbesíteni. 

BadiCS Ákos j e g y z ő (Jölolvassa a főrendi 
jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul szolgál. 
Következik a kérvényi bizottság jelentése. 
Lázár K á l m á n gr. e lőadó (olvassa a kér

vényi bizottság jelentését): Néhai cs. kir. tábornok 
Edelspacher Mátyás özvegye született Blaskovics 
Anna férjétől reá, illetőleg gyermekeire, mint 
örökösökre maradott 13,992 darab római és görög 
éremből álló nagy értékű éremgyüjteményének a 
Nemzeti Múzeum részére leendő megvétele végett 
Máttyus N. János cs kir. udvarnok által 1865. áp
rilis hó 12-én Ferencz József király ő felségéhez 
kérvényt nyújtott be. 0 felsége ezen ügyet azon
nal méltóztatott legkegyelmesebben melegen felka
rolni s a gyűjtemény illetékes megvizsgáltat ásat 
elrendelni, minek folytán a Nemzeti Múzeum részé
ről bizottság küldetett ki, a mely a gyűjteményt a 
hely szinén, Nézsán, Nógrádmegyében megvizs
gálva, dr. Érdy János és Kubinyi Ágoston urak 
aláírásával ellátott jelentésben azt a volt m. kir-
udvari kanczellariának mint igen nagy becsüt 
mutatta be. Bekövetkezett körülmények miatt 
azonban a vétel elhalasztatott, s a tulajdonos az 
idő közben megnyílt országgyűléshez utasíttatott. 
Tulajdonos 1865. deczember havában gyűjtemé
nyét a Nemzeti Múzeum részére leendő megvétel 
végett az országgyűléshez intézett kérvényben 
felajánlotta, minek következtében az ország
gyűlés által bizottság küldetett k i , a mely 
néhai Sárközy József elnöklete alatt, Kálóezy 
Lajos képviselő, dr. Rómer Flóris, Sinkó Fri
gyes és dr. Érdy János urakból állott. A bizott
ság a képviselőházhoz beadott, indokolt jelen
tésben oda nyilatkozott, hogy a gyűjtemény meg
vételét nem csak kívánatosnak, hanem az érmek 
között található római és görög példányok ritka
ságánál fogva szükségesnek is tartja. A vétel árát 
pedig gondos becslés nyomán 34,905 frtba állapí
totta meg. A képviselőház 1866. márczius 22-én 
tartott XLV. ülésében a bizottság véleményét, elto-
gadva , a tulajdonost a felől az elnökség utján 
tudósította. A kérelmező tulajdonos ennek folytán 
1867. október 24 én keltezett, s a képviselőház
hoz intézett ujabb kérvényében oda nyilatkozott, 
hogy a hazai tudománj-osság emeléséhez maga 
részéről is hozzájárulni kívánván, az általa előbb 
06,000 oszt. ért. írtért felajánlott gyűjteményt kész 
a Múzeum részére 45 000 írtért átengedni. Ezen 
ujabb kérvényre adandó véleményadás végett 
kiküldettek Pulszky Ferencz és Lloboczky Ig-
nácz képviselő urak; és Pulszky Ferencz 1272. 

szám alatt deczember 9-én 1867. a ház elnökéhez 
beadott véleményében oda nyilatkozik, hogy a 
boldogult Sárközy elnöksége alatt kiküldött bizott
ság igen lelkiismeretesen járt el, s jelentéséhez 
véleményadó képviselő ur is hozzájárul; azonban 
a Cohen és Sabatier munkáinak összevetéséből 
kitűnik, hogy a szabott ár olcsó, s különösen te
kintve az ezüst-agiót, a tulajdonos által szabott ár 
elfogadható. Á kérvényi bizottság ujabban is át
nézvén a néhai Edelspacher Mátyás cs. kir. tábor
nok ur özvegye által megvétel végett felajánlott 
éremgyüjtemény katalógusát, és összehasonlítva 
azt a Nemzeti Múzeum éremgyüjteményeivel, azt a 
maga részéről is megvételre az országgyűlésnek, 
a pénzügyminiszter ur véleményének kikérése 
mellett, melegen ajánlja, az árra nézve azonban 
megmarad a Sárközy József elnöklete alatt mű
ködött bizottság által ajánlt 34.905 frt mellett. 

A kérvényi bizottság véleményét a követke
zők által indokolja: 

1. Jóllehet Pulszky Ferencz urnák teljesen 
igaza van, midőn Cohen és Sabatier munkáinak 
összehasonlítása folytán a gyűjtemény becsárát 
34,905 forintban olcsóra szabottnak állítja, mivel 
egyes darabonkint csakugyan alig lehetne azt ily 
áron összeállítani; azonban a gyűjteményben sok 
oly érem találtatik, a melyek ma márnemnagyon 
keresettek, ezen kivül pedig a Múzeumban is meg
lévén, mint nem nagy becsű cserepéldányok holt 
tőke gyanánt feküdnének ott. 

2. Tekintve a N. Múzeum gyűjteményeit, azt 
tapasztaljuk, hogy azoknak mindenike hézagos és 
kiegészítésre vár, különösen az oly nagy jelentő
ségű természetrajzi gyűjtemények, melyeknek ren
deltetése eszközül szolgálni a hazánkban eddigelé 
még eléggé nem mivelt természetrajzi ismeretek 
fejlesztésére. 

3. Tekintve azt, hogy az ország jelenlegi 
pénzviszonyai nem oly kedvezők, hogy tudomá
nyos intézeteinkre oly nagy összegek fordíttassa
nak, mint a mennyi kívánatos lenne, a kérvényi 
bizottság czélszerünek nem tartja, hogy a Mú
zeum egyik osztálya a másik hátrányára gyámo-
littassék. 

4. Meg van a felől is győződve, hogy a Sárközy 
Józ'-ef elnöklete alatt kiküldött bizottság számítá
sából az ezüst agioját ki nem felejtette, mely ok
nál fogva az éremgyüjteményért a Sárközy József 
elnöklete alatt működött bizottság által takarékosan 
ugvan. de lelkiismeretesen szabott vételárnál töb-
bet adhatni nem véleményezhet. (Helyedis.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e javaslatot elfogadni? 
(Efi gaijuk!) Az ügy tehát a pénzügyminiszterhez 
tétetik át. 

Lázár Kálmán gr. előadó (olvassaakérvé-
nyi lizottsúg jilentését az egyenlőségi kör czimü poli-
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likai egylttnck, Klapka György mint elnök ésRákosy 
Jenő mint jegyző aláírásával a képvisdoházhoz be
nyújtott kérvénye felöl a hitfelezetek egyenjogosiiása 
tárgyában): Miután az országgyűlés az izraeliták 
egyenjogúságáról polgári és politikai tekintetek
ben szóló törvéiryjavaslatot egyhangúlag elfogad
ta ; miután a központi bizottság azon óhajtása is 
helyeseltetett, hogy a különböző hitfeletkezetek 
politikai és polgári egyenjogúságáról még a jelen 
országgyűlésen törvénj-javaslat terjesztessék a ház 
elé : ezek által a kérdés az egyenlőségi kör óhaj
tásának megfelőleg el lévén intézve, a kérvény tu
domásul vétetik és a levéltárba letétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát tudomásul vétetik. 
Szontagh P á l e lőadó (nógrádi, olvassa 

a kérvényt bizottság jelentését:) Szarvas város a 
pest - csongrádi csatorna létesítésének elrende
lését kéri , mellőzésével minden más duna-t i
szai csatorna-tervnek , jelesül annak , mely a 
közlekedés minden nemével nagy bőségben ren
delkező Szeged városát a Dunával összekötni 
ezélozná : mert előadása szerint az osztó igazság 
és ország java követelik, hogy ne csak egyes ki
váltságos város birjon a közlekedés minden nemé
vel, hanem más kiterjedtebb vidékek kereskedési 
érdekei is felkaroltassanak; mert a Csongrádtól 
Kecskemét, Nagy-Körös síkjain keresztül Pest felé 
tervezett, és már előmunkálatokkal is ellátott csa
torna 7 egészen 8 mértfölddel rövidebb; e mellett 
nem csak első rendű búzatermő kiterjedt vidék 
közlekedési ipara s kereskedelme jelentékeny len
dületet nyerne, hanem a nagy népességű és ha
táru Csongrád, Kecskemét, Nagy-Körös homokos 
síkságainak öntözés általi termékenyítése is előse-
gittetnék; mert a csongrádi csatorna Szegedre néz
ve kevésbbé hátrányos, mint a szegedi lenne a fel
ső és közép tiszai vidékekre , mivel az alsó 
tiszai vidék akkor két csatornán átközlekedhetnék 
Pesttel s az egész Tisza, Körös és Maros vidékei 
kizárólag Szeged városa érdekének lennének alá
vetve ; végre, mert forgalom tekintetében is. a 
Körös-vonal és Tisza felső része állítólag túlhalad
j a a Maros vidékét, valamint Szentes a tervezett 
csongrádi csatorna torkolata közelében jelenleg is 
nagyobb rakodó hely, mint Szeged. 

Kis-Kun-Laczháza, Kun-Sz.-Miklós, Szabad-
Szállás, Fülöp-Szállás városok a pest-szabadka-sze-
gedi csatorna-tervnek minden más, s jelesül a csong
rádi felett elsőbbséget kérnek adatni: mert előadá
suk szerint ottjelentékeny helyekül csak Kecske
mét és Félegyháza lesznek érintve, itt az aláirta
kon felül Kis-Körös, Halas, Szabadka 20,000 la
kossággal s mintegy 170,000 holddal; mert ezen 
nagyobb, kiterjedettebb gazdag termelő vidéknek 
helyzete utak hiánya miatt nyomott és a vizektől 
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elszigetelt, míg amarra vas- és országút köti össze 
a Dunát a Tiszával; mert ezen irányban ásandó 
csatorna a Duna közvetlen mentében fekvő vidé
ket az áradás veszélyétől is megmenti, s a felesle
ges vizeket vizszük térségek értékesítésére itt na
gyobb arányban vezeti; mert itteni tiszai végpont
ja Szeged, az alföldi kereskedés gyúpontja Csong
rádnak minden tekintetben felette áll. Itt a talaj 
minősége alkalmasabb, akadálytalanabb, és ak
ként a csatorna olcsóbb és jövedelmezőbbnek ígér
kező: azonfelül egy nagy fontosságú czél elér-
hető : a tervezett csatorna által érintett nagy terü
letű puszták benépesítése. Végre a csatorna létesí
téséhez erejökhöz mért áldozatokkal is járulni ké
szeknek nyilatkoznak. 

Kis-Körös mezőváros a duna-tiszai csatorna
tervek között a szegedi vonalt kéri meg állapíttatni 
a soroksár-csongrádi ellenében, mely a vasútvonal 
mentében esnék, minthogy amaz a tasi Dunából 
kiindulva 14 nagy községet. 30 nagy terjedelmű 
pusztát érint, s országos tekintetből is hasznosabb 
és szükségesebb, mert ez által rósz utak pótoltat
ván, mocsarak, turjánok lecsapoltatván, eszközöl
hető, hogy egy elhagyott nagy vidék életet nyer 
s a közgazdaság terén felvirágzik. 

Mind három csatornaügyi kérvény együtte
sen a közlekedésügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik oly hozzáadással, hogy az abban 
előadottakat a duna-tiszai csatornaterv véo-leo-es 
megállapítása mellett vegye figyelembe, s a meny
nyiben az lehető nem volna, indokolt nézetét a 
képviselőháznak annak idejében terjeszsze elő. (He
lyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak e véleményt elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Ezen kérvények tehát a közlekedési 
miniszterhez fognak áttétetni. 

Napirenden van a Bónis Sámuel képviselő ur 
által a határőrvidékre vonatkozólag beadott határo-
zati javaslat tárgyalása. Mindenek előtt fel fog ol
vastatni. 

RadíCS Ákos j e g y z ő (felolvassa a határozati 
javaslatot 3). Felkiáltások'. Elfogadjuk!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő • Tisztelt ház ! Ne
kem a határozati javaslat érdemére nézve legki
sebb észrevételem sincs ; azonban a szövegnek egy 
kifejezésére bátor vagyok megjegyzést tenni. 
(Halljuk!) Azon kifejezést: „a magyar korona or
szágainak a határőrvidékhez való közjogi vi
szonyaira semmi következtetés nem vonathatik,* 
nem tartom eléggé szabatosnak, minthogy a határ
őrvidékek a magyar korona országainak alkatré
szét képezik, e kettőt pedig ellentétbe állítani nem 
lehet. Azért azt gondolnám, hogy ugyanezt a ki
fejezést ezzel lehetne fölcsererélni: „a magyar ko-

l ) Lásd az Irományok 17 1- ilmát. 
55 
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rónának a határó'vidékhez való jogaira és a ha
tárőrvidék közjogi viszonyaira." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a határozati javaslat Horváth La
jos képviselő ur módosításával elfogadtatik '). 

Most felkérem a törvénykezési bizottság tag
jait, hogy 1868. január hó 15-én délelőtt 10 óra
kor, a nemzetiségi bizottság tagjait pedig, hogy 
jövő év és hó 20-án méltóztassanak itt az ország
házban megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést ideiglen elosz
latom. Azonban értésemre esvén, hogy a mélt. fő
rendek a házhoz még ma üzenetet fognak átkülde
ni, felkérem a tisztelt képviselő urakat, méltóztas
sanak délután 1 órára ismét összegyűlni. 

') Lásd az Irományok 186-dik számát. 

(Az ülés d. e. 10 5/4 órakor eloszlik $ d. u. 2 óra
kor ismét megnyílik.) 

Különös esetet kell a t. háznak bejelentenem. 
A mélt. főrendek az adót és az izraeliták egyenjo-
gositását tárgyazó törvényjavaslatokat tárgyal
ták ós elfogadták ; a jegyzőkönyv is elkészült és 
azt Majthényi László b., mint a felsőház jegyzője, 
aláirta. Az üzenet áthozatalával Nyáry Gyula b., 
szintén felsőházi jegyző volt megbízva; ő idő köz
ben megbetegedett és a jegyzőkönyv csak magá
ban küldetett át. Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Fel fog olvastatni. 

RadiCS Á k o s j e g y z ő (fölolvassa a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatai.) 

ÉlnÖk: Tudomásul vétetik. 
Holnap d. e, 11 órakor ülés lesz. 
Az ülés végződik d. u. 2 óra titán. 

LC« ORISZAÍJOS U I J E S 
1867. deezember 24-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak: Esztergom város kérvényei vasúti és adóügyben ; a megyesi iparegyleté vasúti ügyben ; Szent-
András községé csatorna iránt; Balázs Józsefé alkalmazásért; a kormány javaslata a közösügyi bizottság tagjainak számára nézve. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző ur 
f°gj a j e g y e z n i - -A- múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

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

E l n ö k : Van valakinek észrevétele a felolva
sott jegyzőkönyvre nézve ? (Elfogadjuk!) A jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Bemutatom Esztergom városa kérvényét a 
garanvölgyi vasút és a fogyasztási adó általi tul-
terheltetése tárgyában, a megyesi iparegyletét az 
erdélyi vasút érdekében, Békésmegyébe kebele
zett Szt.-András helységének kérvényét a pest- | 
csongrádi csatorna mellett, végre Balázs József i 

| simontornyai lakos kérvényét, ki államhivatalt 
! kér. Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 

utasíttatnak. 
Eötvös Jószef b. vallási s közoktatási 

m i n i s z t e r : T . ház! Az 1867. XIL törvényczikk 
29. §-a a törvényhozásnak tartja fön a tagok szá
mának meghatározását, kik a delegatióban részt 
fognak venni. A kormány az emiitett §-ban meg
határozott maximumot, azaz 60 tagnak megválasz
tását hozza indítványba oly módon, hogy ezen 60 
tagból az eddigi szokás szerint 40 a képviselőház, 
20 a főrendek által választassák. Ezen kivül a tör
vény értelmében még a képviselőház részéről talán 
10 póttag volna választandó. A póttagok számát a 
főrendeknél ők magok határozhatnák meg. 

Az 1867-ki törvény 69. §-a a társországokra 
nézve kimondja, hogy a társországok részéről ki
jelölendő tagok száma, kik a delegatióban részt 
fognak venni, és a választás módja később fog 
megállapittatni. Erre nézve jelenleg, azt hiszem, 
nem volna szükséges egyéb, mint kimondani, hogy. 
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midőn majd ezen tagok számára és választási mód
jára nézve a megállapítás megtörténendik, a ház
nak a delegatióba választandó tagjaiból annyi fog 
kilépni, a mennyi a társországoknak azon meg
határozás után jutni fog, ki fognak pedig lépni 
azok,' kik a választásnál legkevesebb szavazatot 
nyertek. 

Ennek következtében a kormány a következő 
végzést bátorkodik indítványozni. (Fölolvassa) 

E l n ö k : Méltóztatnak parancsolni, hogy még 
egyszer fölolvastassák? (Halljuk!) 

Csengery Imre jegyző (fölolvassa.) 
BÓltíS S á m u e l : T . ház! {Halljuk!) Hogy 

ezen határozati javaslat tanácskozás alá tűzessék 
ki, az ellen semmi észrevételem sincs; azt hiszem 
azonban, maga a minisztérium is ugy értelmezi, 
hogy a választásnak ideje akkor fog megérkezni, 
midőn a törvény rendeletének elég lesz téve és 
a sanctió is meglesz. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : U g y értelmezi a minisztérium is. 

E l n ö k : Ha a tárgyalásra méltóztatnak a 
pénteki napot kitűzni, (Helyeslés) addig ez ki fog 
nyomatni és a t. ház tagjai közt csütörtökön ki 
fog osztatni ) . 

Ha a t. ház tagjai a mai ülésen nem kivan
nak több tárgyat fölvenni, nekem van még a kö
vetkezendő közlésem. A vasutak és csatornák 

) Lásd az Irományok 187-dik számát. 

ügyében készült törvényjavaslat már, ugy tudom, 
az osztályok nagyobb részében át van dolgozva; 
ha néhányak még hátra volnának, méltóztassanak 
azt mielőbb befejezni, hogy pénteken reggel 9 
órakor az osztályok előadói az elnöki szobában 
megjelenvén, ott az előterjesztésben megállapod
hassanak , s az az ugyancsak pénteken déli 12 
órakor tartandó országos ülésben megtétethessék. 

MadOCSányi P á l : A IV-dik osztály ez ügyet 
tárgyalás alá még nem vette. A t. elnök ur kije
lentése következtében bátorkodom annak t. tagjait 
felkérni, hogy azon czélból, hogy pénteken a köz
ponti bizottság összeülhessen, méltóztassanak csü
törtökön d. u. 4 órakor ez ügy tárgyalása végett 
összegyűlni. 

Beth len János gr . : Az V-dik osztály tag
jait csütörtök 12 órakor tartandó ülésre ugyané 
czélból meghívom. 

Bónis Sámuel: A IX-dik osztály ugyan 
már bevégezte ezen törvényjavaslat tárgyalását, 
azonban a megválasztott előadó nincsen jelen: fel
kérem tehát ez osztály tagjait, hogy uj előadó 
választása végett maradjanak itt az ülés után. (Föl
kiáltások: Nem kell! Visszajön!) 

E l n ö k : Ugy hiszem,t.ház! mindez az egyes 
osztályok magán dolga: azért, más tárgya ez ülés
nek nem lévén, föloszlatom. A legközelebbi orszá
gos ülés pénteken 12 órakor lesz. 

Az ülés végződik 111/2 órakor. 

35* 
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XX ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 27-dikén 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Kossuth Ferencz lemondása ; Barsmegye kérvényei az úrbéri maradványok s a nemzetiségi 
kérdés i rán t ; Alsó-Fehérmegyéé a törvénykezési rendtartás i r án t ; resiczai kereskedők és iparüzó'k panasza az ottani vasúti raktárak 
e l l en ; a makói szücs-ezéh kérvénye 1849-beli szolgálmányok megtérítéséért; Be zterczebánya városé a törvénykezés ügyében; Kipp-
linger Ottiliáé 1848-beli szolgaimánya megtérítéséért. A királyné megköszöni a ház jó kivánatait. A kormányjavas la ta a közösügyi 
bizottság tagjainak számára nézve elfogadtatik. A vasutak és csatornák telekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása napi
rendre tűzetik. 

A kor.ndny részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyűli gr., Eötvös József b., Górom István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Bt la, b. 

Az ülés kezdődik d. e. 12 l/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (felolvassa a deczem
ber hó 24-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Van szerencsém bemutatni Kossuth 
Ferencz, Baranyamegye német-ürögi kerületebeli 
országgyűlési képviselő lemondását. Baranyame
gye középponti választmánya uj képviselőválasz
tás eszközlésére szólittatik fel. 

Barsmegye közönsége az úrbéri természetű 
bordézsmáltatás, irtvány- és maradványföldek örök 
megváltását, és a kisebb kir. haszonvételek meg
szüntetését törvényhozásilag eszközöltetni kéri. 

Ugyanezen megye közönsége a nemzetiségi 
kérdés megoldását, a magyar nyelvnek a megyék
ben diplomatikai használata mellett, törvényhozá
silag megoldatni kéri. 

Alsó-Fehérmegye közönsége Tordamegyének 
a törvénykezés tárgyában a képviselőházhoz be
nyújtott felterjesztését pártoltatni kéri. 

Resicza bányaváros kereskedői s iparosai az 
államvaspályatársaság által felállított raktárakat 
megszüntettetni kérik. 

A makói szücsczéh elöljárósága az 1848/9-iki 
hadjárat alatt az osztrák sereg által lefoglalt 906 
darab borjutarisznyáért járó 4280 frt 85 kr. kö
vetelését kifizettetni kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 

B u t t k a y I s t v á n : Bátor vagyok a t. ház elé 
egy kérvényt terjeszteni, melyben szab. kir. Besz-
terczebánya városa az 1866. évtől fogva egészen 
mostanáig általa viselt s eddig meg nem térített 
törvénykezési költségeket visszatérittetni s ezentúl 
ugyanezen költségeket az állampénztárból fedez
tetni kéri. Méltóztassék a t. ház módot találni, hogy 
ezen ügy az osztó igazság szerint elintéztessék. Az 
én alázatos véleményem szerint legczélszerübb 
volna, ha ezen kérvény nem a kérvényi, hanem a 
pénzügyi bizottsághoz utasíttatnék a végett, hogy 
azt a budget tárgyalása alkalmával szintén méltó 
figyelembe vegye. (Fölkiáltások: A kérvényi bizott
sághoz !) 

Elnök: Rendes utón a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik; azután majd e bizottság fogja a maga 
helyére átszármaztatni. 

ManOJlOTÍCS E m i l : T. ház ! Van szerencsém 
özvegy Ripplinger Ottilia verseczi sütőné kérvé
nyét bemutatni s a t. ház figyelmébe ajánlani. A 
folyamodó nő esedezik az 1848. évben a magyar 
hadsereg részére kiszolgáltatott kenyéri-észtetek 
megfizetéseért. 

E l n ö k : E kérvény szintén a, kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

Napirenden van a delegatió tagjai számának 
meghatározására beadott kormányjavaslat tárgya
lása. 

Csengery I m r e j e g y z ő (felolvassa a kor
mány határozati j avaslatát.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház tagjainak van-e 
a kormány határozati javaslatára egész átalános-
ságban észrevételük, s kivánnak-e hozzá szólani? 
(Fölkiáltások: Atalánosságban elfogadjuk í) Most te
hát pontonkint fog felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első pon
tot. Fölkiáltások: Maradjon!) 
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E l n ö k : Méltóztatnak az első pontot elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) Tehát az első" pont el van 
fogadva. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a határozati 
javaslat 2-dik ; ontját.) 

Bezerédj L á s z l ó : Senki sincs tán, ki a ha
gyományos szokás iránt uagyobb kegyelet- és 
tisztelettel viseltetnék nálamnál, és senki sincs, ki 
annak hatását elismerni készebb volna. Tudom, 
hogy egész törvényhozási működésünk, különösen 
1848 előtt, ebből fejlődött k i ; tudom, hogy ebből 
fejlődött Anglia törvényhozása, ismeretes nagy
hatalma : épen azért azonban, mivel ismerem ha
tását, szükségesnek tartom, hogy kifejezzem aggo
dalmamat az arányt illetőleg, mely a főrendi tagok 
számát 20-ra, tehát a delegatió tagjainak egy har
madára határozza. Én azt hiszem, t. ház, hogy az 
eddigi szokás e részben döntő nem lehet, sem ha
tározó. Tudjuk ugyanis, hogy az eddigi országos 
küldöttségek, a regnicolaris deputatiók határozati 
joggal nem bírván, csupán tanácskozási természe
tűek levén, ott a szám meghatározása nem tett oly 
lényeges különbséget. Azonban a delegatiók ter
mészete egészen más. A delegatiók végleg hatá
roznak, mely határozattól azután máshová nem 
történhetik hivatkozás. És épen, mivel tudom, 
hogy ily egyes praecedens esetből könnyen jogi 
következtethetés vonathatik a jövőre is, szükséges
nek találom aggodalmamat e részben nyilvánítani, 
és a tisztelt háznak azon szerény inditványt tenni, 
méltóztassék e számot megváltoztatni. Különösen 
figyelmet érdemel az, hogy midőn mi 400 egyne
hány képviselő közül választunk, figyelemmel 
kisérvén a főrendiház tanácskozásait, azok tanács
kozásaiban többnyire csak mintegy 60-an 70-en 
vannak jelen, (Elénk helyeslés) és azok mégis e 
javaslat szerint a delegatió tagjainak egy harma
dát választanák meg ! (Helyes! Elfogadjuk ez indít
ványt!) Másrészt igaz, hogy praecedens eset van 
arra nézve a lajtántuli országgyűlésen; de annak 
is egészen más szervezete van. Tudjuk, hogy 134 
tag szavazott most is az utolsó alkalommal, és 
hogy egy-egy ily delegátus összesen egy-két sza
vazattal választatott meg, természetesen az illető 
Landtagok összeállítása szerint. E részben, gondo
lom, a mi alkotásunkra valami következtetést 
vonni nem lehet. A másik, szintén ily hagyomá
nyos szokás az, hogy az országos küldöttségben 
is mindig deferálni szokott az elnökség az illető 
főrendi tagoknak. Gondolom, ereszben is mi prae-
cedenst alkotni nem akarunk, vagy az eddigi szo
kást a delegatióba áthozni, ugy gondolom, a t. 
háznak nincs szándokában. Bátorkodom azért a t. 
házat ismételve felkérni, méltóztassék ezen számot 
némileg megszorítani. Én azt hiszem, ha egy ne
gyed részre reducáljuk a főrendi ház tagjai számát, 

bizonyosan sokkal jobban és méltányosabban fog 
állani az arány^, mint ha az egy harmadnál 
megmaradunk. {Elénk helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak hozzá szólni, vagy ma
radjon a szerkezet? (Szünet.) Tán legczélszerübb 
lesz a kérdést szavazás által eldönteni. 

H o r v á t h Káro ly : T. képviselőház ! Bátor 
vagyok azon esetre, ha ez úttal nem fogadtatnék 
el Bezerédj képviselőtársunk indítványa, (Felkiál
tások balról : Elfogadjuk, elfogadjuk!) azt indítvá
nyozni, hogy ezen pontban tétessék ki, hogy : csu
pán ezen alkalommal, csupán ezen esetre, minden 
innen vonható következtetés nélkül. (Elénk felkiál
tások balról : Elfogadjuk Bezerédj indítványIt!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák észrevétele 
akkor lesz helyén, ha előbb megtudjuk, vajon 
elfogadja-e at . ház az inditványt vagy nem? (Zaj. 
Elnök csenget.) Ezt pedig, a mint imént voltam bá
tor megjegyezni, csak szavazás által lehet meg
tudni. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
T. ház! Mindaddig, mig a törvényhozás e tekin
tetben máskép nem intézkedik, addig azt bátorkod
nám ajánlani, hogy absque nectenda conscquentia 
megtartassák az eddigi törvényes gyakorlat az 
arányra nézve: mert ha elfogadnék Bezerédj kép
viselő ur indítványát, ez a felsőház részéről nehéz
ségre fogna találni. A felsőház törvényünk értel
mében épen ugy kiegészítő része a törvényhozás
nak, mint a képviselőház, akár 70, akár 300 tag
ból álljon a szavazók száma, csak hogy a házsza
bályok által megállapított határozatképességi szám 
meglegyen. Ennélfogva arra kérem a tisztelt kép
viselőházat, hogy az eddigi gyakorlatot az arány
ra nézve most is föntartani méltóztassék. 

Azon módosítás ellenében, melyet előttem szó
lott képviselő ur indítványozott, mely szerint mon
dassák ki a határozati javaslatban, hogy a főrendi 
ház az eddigi törvényes gyakorlat szerint, minden 
ebből jövőre vonható következtetés nélkül, a dele
gatió tagjainak egy harmadát választja meg, észre
vételem nincs, és azt elfogadhatónak vélem. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, kik a szer
kezetet ugy, mint azt a kormány előterjesztette, 
megtartani kívánják, felállani. (Megtörténik.) Le
gyenek szívesek most azok, kik a szerkezetet nem 
fogadják el, felállani. (Megtörténik.) U g y látszik, 
hogy a többség a szerkezetet ugy, a mint a kor
mány előterjesztette, nem fogadja el. (Ugy van!) 

Szavaznunk kell már most a felett, vajon el
fogadja-e a ház Bezerédj képviselőtársunk indít
ványát. Méltóztassanak azok, kik Bezerédj képvi
selő ur indítványát elfodadják, felállani. (Megtör
ténik.) 

Gajzágó S a l a m o n : U g y lehetne a kérdést 
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feltenni, hogy Horváth Károly módosításával el-
fogadtatik-e a szerkezet? {Zaj.) 

E l n ö k : A módosítások rendben jönnek sza
vazás alá. Első volt Bezerédj Lázzlóé, azért azt 
kellett eló'bb kitűznöm; ha ez elvettetik, akkor jön 
szavazás alá Horváth Károlyé. Előbb tehát Beze
rédj László indítványával kell tisztába jönnünk. 
(Elénk helyeslés több oldalról) Ha nincs bizonyos
ság, névszerinti szavazást kell rendelnem. A több-
Bég pedig csakugyan kétes : nem marad tehát 
egyéb hátra, mint név szerint szavazni. (Zaj.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azon nézetben va
gyok, hogy az első' kérdés, hogy a szerkezet el 
nem fogadtatik, már el van döntve. Második kér
dés: hogy Bezerédj indítványa elfogadtatik-e vagy 
nem ? U g y tudom a házszabályokat, hogy kétség 
esetében az elnök összeszámittatja a jegyzők által 
a szavazókat és e szerint mondja ki a végzést; név 
szerinti szavazást pedig akkor rendel, ha azt 20 
tag kéri. (Zaj) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i* : A házsza
bályok értelme szerint azt tartom, hogy nem Be
zerédj indítványát kellett volna előbb feltenni, ha
nem Horváth Károlyét, (Zaj) mert az áll közelebb 
a szerkezethez. (Elénk ellenmondás balról) 

E l n ö k : Kérem a jegyző urakat, szíveskedje
nek a szavazókat össeszámitani. Méltóztassanak 
azok, kik Bezerédj indítványát elfogadják, felkelni. 
(Megtörténik) 

P u l s z k y P e r e n c z : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Zaj. Halljuk!) Hivatkozom a házszabá
lyokra, melyek szerint azon indítványt kell eló'bb 
szavazás alá bocsátani, mely legközelebb áll a szer
kezethez. {Elénk hosszas ellenmondás a bal oldalon) 

Manojlovics E m i l : Hol olvasta ezt ? 
PulSZky FerenCZ : A házszabályokban. 

{Nagy zaj) 
Madarász József : T. képviselők! E tárgy

ban én se szólani, se szavazni nem kívántam; azon
ban arról levén most szó, és legközelebb tisztelt 
Pulszky Ferencz felszólalása következtében, minő 
kérdésre kelljen szavazni: fölötte sajnálom, hogy a 
házszabályokra hivatkozik akkor, midőn már az 
elnök által föltett^ kérdés következtében a szavazás 
meg is történt. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) Mind
addig, mig a szavazás az elnök által föltett kérdésre 
meg nem kezdődik, joga van minden képviselőnek 
a kérdéshez hozzá szólni; de ha a szavazásig nem 
teszi, ezt nem vehetem egyébnek, mint a házsza
bályok nem ismerése- vagy nem tisztelésének. (He
lyeslés a bal oldalon) 

E l n ö k : Méltóztassanak a ház szabályait elol
vasni, s azt fogják találni, hogy correcte jártaméi. 

Madarász JÓSZef: Ura im! nem fejeztem 
be még beszédemet. Én tehát, uraim, helytelennek 
tartom mind a kormány egynémely tagja részé

ről, mind a jobb oldal részéről tett azon kifogást, 
melyet az elnök által szerintem helyesen, a ház
szabályok értelmében feltett kérdés ellen intéztek. 
(Zaj) 

.Tisza L á s z l ó : Csak a házszabályok56. §-á-
nak felolvasását kérem. (Zaj.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a házszabá
lyok 56-ik §-át) 

E l n ö k : E szerint legfölebb azon kifogást le
het tenni, hogy Bezerédj László nem adta be Írás
ban indítványát. 

Andrássy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Mi
előtt a ház t. elnöke a kérdést feltette volna arra 
nézve, melyik azon indítvány, melyre legelőször 
szavazni kellett volna: talán eltérő nézetem lett 
volna nekem is; mivel azonban már feltétetett a 
kérdés, és a t. ház e tekintetben némileg a szava
zást már meg is kezdette, azt hiszem, legegysze
rűbb mód az volna . . . (Felkiáltás a bal oldalon: 
A szavazás már megtörtént!) Igen, de a határozat ki-
nem mondatott: mert ugy emlékszem, a többség 
tisztán kivehető nem volt. Itt, t. ház! az a kérdés, 
vajon oly szokás megváltoztatása következtében, 
mely eddig étalánosan követve volt, megakasztas-
sék-e átalában a választás vagy ne. Minden esetre 
sokkal fontosabb e kérdés, mintsem föl lehetne ten
nem, hogy ezt ily elhamarkodott módon akarná 
a házban bárki eldönteni. Mindenekelőtt tehát tud
ni kell mindenkinek, mire szavaz. Semmi egyéb 
kérésem nincs — legalább a magam részéről — 
mint hogy ezen indítványt méltóztassék írásban 
beadni, tárgyalni és azután felette szavazni; de ily 
módon a kérdést eldönteni nem lehet. (Ellemondás 
a bal oldalon. Elnök csenget) 

Horváth K á r o l y : T. képviselőház! A tör
vényjavaslatra szavazás történt. (Határozati javas
lat!) Tehát a határozati javaslatra szavazás történt. 
Én ugy vettem ki, hogy az kisebbségben maradt. 
(Ugy van!) Én így fogom fel a dolog állását; megle
het, hogy tévedek. Két indítvány adatott be: az egyik 
Bezerédj László képviselőtársamé; a másik az enyém. 
Felfogásom szerint az én módositványom, illetőleg 
indítványom a szerkezethez közelebb áll, mint Be
zerédj képviselőtársamé. (Nagy nyugtalanság a bal 
oldalon. Zaj. Elnök csenget) Ennélfogva, ha a ház 
a szabályok értelmében sort és rendet akar tartani, 
először az én módositványom tűzendő ki szavazásra, 
azután Bezerédjé. (Elénk ellenmondás a bal oldalon) 

ManojloViCS E m i l : T . képviselőház! Hor
váth Károly képviselő ur módositványa cautelát 
foglal magában azon esetre, ha az eredeti szerke
zet elfogadtatik; de az eredeti szerkezet elesett: 
ennélfogva a cautela is önmagától elesik. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Név szerinti szavazást kíván 20 
képviselő. 
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Bernáth Zsigmond: Mi lesz a kérdés? 
E l n ö k : Most, azt hiszem, legelső' kérdésnek 

annak kell lenni, elfogadja-e a t. házBezerédj kép
viselő inditványát vagy nem? 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Fel kell 
elébb olvasni az indítványt. 

Zsedényi E d e : Az indítványban nincs ki
mondva, mennyire kivánja a képviselő ur a főrendi 
tagok számát megszorítani. {Fölkiáltások: Egy 
negyedére!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bezerédj 
indítványát): „Indítvány. Miután a delegatio ter
mészete különbözik az országos küldöttségektől, 
melyek végre döntő határozatot nem hozhattak: 
indítványozom: „2. Ezen szám a képviselő- és fő
rendi ház közt ugy osztatik fel, hogy a képviselő
ház 45, a főrendi ház 15 tagot választ." 

E l n ö k : Méltóztatnak-e hozzá szólni, vagy 
szavazni? (Szavazzunk! Szavazzunk!) Ennélfogva 
a névsort olvassa Csengery Imre jegyző ur, az 
igennel szavazókat jegyzi Radics Ákos jegyző ur, 
a nemmel szavazókat jegyzi Mihályi Péter jegyző 
ur. A kérdés ez lesz: elfogadja-e a t. ház Bezerédj 
képviselő ur beadott indítványát, vagy nem? A 
kik elfogadják, igennel, a' kik nem fogadják el, 
nemmel méltóztatnak szavazni. 

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

Igennel szavaznak: Acs Károly, Ányos István, 
Antalfy Károly, Babes Vincze, Balomiri János, Bá
rányi Ágoston, Barinygy JÓz:ef, Boy György, Beli-
czey István, Beniczky OdÖn, Bernáth Zsigmond, Be
zerédj László, Békásy Lajos, Boczkó Dániel, Boer 
János, Bónis Sámuel, Botka Mihály, Branovacsky 
István, Bujanovics Sándor, Betegh Kelemen, Bohe-
czel Sándor, Császár József, Cseh Sándor, Csengery 
Imre, Csörghe László, Cséry Lajos, Csernátony La

jos, Damaszkin János, Deáky Lajos, Dessewffy 
Ottó, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, Dobr-
zánszky Adolf, Drágffy Sándor, Eöry Sándor, Fisser 
István, Fehér Miklós, Fabritius Károly, Farkas 
Elek, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Kálmán, 
Gull Józsefe Eevessy Bertalan, Hrabovszky Zsig
mond, Ivácskovics György, Ivánka Imre, Jókai Mór, 
Kardos Kálmán, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., 
Kende Kanut, Királyi Pál, Kiss Lajos, Kiss Miklós, 
Koller Antal, Kossuth Pál, Kupricz Imre, Kurcz 
Györyy, Lónyay Gábor, Lvksics Bódog, Luzsénszky 
Pál b., Madarász Mór, Makray László, Manojlovics 
Emil, Maniu Aurél, Mátyás József, Medán Endre, 
Mihályi Péter, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, 
Moldován János, Milkovics Zsigmond, Majthényi 
Dezső, Nagy Ignácz, Nánás-y Ignácz, Németh Ká
roly, Nicolics Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula 
hg, Pap Lajos, Papp Zsigmond, Perezel István, 
Podmaniczky Frigyes b. , Papfalvy Konstantin, 

Román Sándor, Ráday László gr., Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Siklóssy Károly, Simon Pál, Simá
nyi Lajos b., Somossy Ignácz, Svastics Gábor, Szász 
Károly, Szentkereszihy Zsigmond b., Stoll Károly, 
Szontagh Pál (gömöri), Szemző István, Thalabér La
jos, Thury Gergely, Thury Sámuel, Tisza Kálmán, 
Tisza László, Tóth Káhnán, Urbanovszky Ernő, 
Varga Flórián, Várady Gábor, Wlád Alajos, Zsitvay 
József. 

Nemmel szavaznak: Andrássy Gyula gr., Arm-
bruszt Péter, Bartal János, Bánó József, Bánó Mik
lós, Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, Besze Ján>s, 
Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlm Sán
dor gr., Binder Mihály, Bittó István, Bömches Fri
gyes, Borcsányi János, Bernáth Lajos, Buócz Kál
mán, Czebrián László gr., Conrád Míricz, Csik And
rás, Czorda Bódog, Dani Ferencz, Dellimanics Ist
ván, Dobóczky Ignácz, Dózsa Dániel, Eitel Frigyes, 
Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Fábián 
Gábor, Fehdenfeld Frigyes, Fejér János, Fiilepp Li
pót, Földváry Miklós, Gajzágó Salamon, Gál Miklós, 
Gíatz Antal, Gorove István, Gozsdu Manó, Görget 
Géza, Hedry Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, 
Horváth Károly, Horváth Lajos, Hunfaloy Pál, Her-
telendy Kálmán, Halmosy Endre, Ibrányi Lajos, 
Ihász Rezső, Inkey József, Jankovics Antal, Joanno-
vics György, Justh József, Justh Kálmán, Kacsko-
vics Ignácz, Kandó Kálmán, Kautz Gyula, Kemény 
Gábor b., Kemény István &., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Kiss Jakab, Koeách László, 
Kvha János, Kudlik István, Kazincy István, Láng 
Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Dénes, Lónyay Meny
hért, Lázár Kálmán gr., Madocsányi Pál, Majthényi 
József b., Mikó Imre gr., Miske Imre b., Molnár Jó
zsef, Molnár Pál, Nagy Károly, Németh Károly, 
Ónossy Mátyás, Perezel Béla, Pethe András, Plachy 
Lajos, Pidszky Ferencz, Paiss Andor, Pap Máté, 
Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, ifj. 
Rudics József b., Rudnyánszky Flórián, Rónay Já-
czint, Simay Gergely, Szakái Lajos, Szemző Mátyás, 
Székács József, Szilágyi István, Sntányi Bernát, 
Szabó Miklós, Szlávy József, Somogyi László, Szto-
jácskovics Sándor, id. Teleki Domokos gr., Tolnay 
Károly, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Irauschenfels 
Emil, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás Já
nos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), JJrházy 
György, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vojnics 
Barnabás, Vojnics Lukács, Wodianer Albert b., Vu-
csetics István, Várady János, Wesselényi József b., 
Vladár Tamás, Zeyk József, Zeyk Károly, id. Zichy 
József gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréthy József, 
Zsedényi Ede, Zmeskall Mór. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak: Lukynich Mi~ 
hály, Madarász József, Markos István, Oláh Miklós 
Patay István, Perczel Mór, Radics Ákos, Vidacs 
János. 
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Kincsének jelen : Almássy György gr., Almássy 
Sándor, ifj. Ambrózy Lajos 5., Andreanszky Boldi
zsár, Bartal György, Bencsik György, Beniczky 
Gyula, Berényi Ferencz gr., ifj. Bethlen Gábor gr., 
Binder Lajos, Bohory Károly, Bogyó Sándor, Borlea 
Zsigmond, Boros Pál, Botka Tivadar, Boros Bálint, 
Böszörményi László, Balomiri Simon, Csanády Sán
dor, Csengery Antal, Csernovics Péter, Csiky István, 
Csiky Sándor, Dapsy Vilmos, Darvas Antal, Dániel 
Pál, Deák Ferencz, Dedinszky József, Degenfeld 
Gusztáv gr., Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, 
Drottleff Tamás Vilmos, Decáni Károly, Dániel Já
nos, Eszterházy István gr., Faragó Ferencz, Fest 
Imre, Frideczky Timót, Freiseisen Gyula , Geczö 
János, Geduly Lajos, Ghyczy Ignácz, Gubody Sán
dor, Graenzenstcin Gusztáv, Halász Boldizsár, Hodo-
siu József, Ilollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth 
Elek, Hosszú József, Huszár István, Huszár Károly 
h., Ivánka Zsigmond, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, 
Kalauz Pál., Karácsonyi Ferencz, Karácsony János, 
Keglevich Béla gr., Kvassay László, Kethelyi József, 
Klapka György, László Imre, Lehoczky Egyed, Lo-
vassy Ferencz, Lükö Géza, Lázár Sándor, Macella-
riu Illés, Maróthy János, Máday Lajos, Melas Vil
mos, Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi Antal, Morscher Károly, Med-
nyánszky Dénes b., Molnár Endre, Noszlopy Antal, 
Opicz Sándor, Orczy Béla b., Olgyay Lajos, Ormos 
Sándor, Paczolay János, Pap Pál, Pap Simon, Pe-
rényi Zsigmond 6., I'ethes József, Pétery Károly, 
Pillér Gedeon, Popovics-Desseanu János, Popovics 
Zsigmond, Prónay József, Prugberger József Pus-
kariu János, Petkó Lázár, Pap Mór, Rónay Lajos, 
Rónay Mihály, Röser Miklós. Sebestyén László, Sem-
sey Aliért, Sípos Orlán, Sola'os Imre, Somssich 
Énre gr., Stefanidesz Henrik, Stdyok Mór, Sümeghy 
Ferencz, Szabadfy Sándor, Szabó Imre (pápavárosi), 
Szabó Imre, Szaplonczay József Szentiványi Adolf 
Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gr., Székely Ger
gely, Széles Dénes, Szilády Áron, Szluha Benedek, 
Szolga Miklós, Szontagh Pál (nógrádi), Sztratimiro-
vics György, Szelestey László, Sigray Fülöp gr., 
Széky Péter, Sipos Ferencz, Ttutsch György, Tolnay 
G bor, Török Sándor (nógrádi), Tanárky Gedeon, 
Tinku Ábrahám, TJjfalussy Lajos, Vadász Manó, 
Varga Antal, Varró Sámuel, Vay Béla b., Vállyi 
János, Vecsey-Oláh Károly, Véghsö Gellért, Vitolay 
József, Vay Sándor b,, Zámory Kálmán, Zerdahelyi 
Incze, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy 
Jenő gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr.) 

E l n ö k : A szavazás eredményét Radics Ákos 
jegyző ur fogja felolvasni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő : Igennel szavazott 109, 
nemmel szavazott 130, nem akart szavazni 8,xiem 
szavazott az elnök, távol volt 149 : Összegen 397. 

E l n ö k : EszerintBezerédj képviselő ur indít
ványát a ház többsége nem fogadta el. 

Következik a másik módositvány. 
Csengery Imre jegyző: Horváth Károly 

képviselő' urnák a 2-dik pontra nézve beadott mó-
dositványa ekként szól. (Olvassa:) „Ezen szám a 
képviselők és a főrendi ház között, ez alkalommal, 
minden ebből jövőre vonható következtetés nélkül, 
ugy osztatik fel, hogy a képviselőház 40, a főrendi 
ház 20 tagot választ, kikhez a képviselőház részé
ről még 10 póttag választatik." 

E l n ö k : A kik ezen módositványtelfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtöténik.) A t. ház 
többsége Horváth Károly módositványát elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a határozati 
javaslat 3-dik pontját. Fölkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : A kik a 3-dik pontot elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A t. ház a 
3-dik pontot elfogadja. 

H o r v á t h LajOS: T. ház! Én a határozati 
javaslat 3-dik pontját, ugy a mint elő van terjeszt
ve , elfogadom. Minthogy azonban nincs intézke
dés téve arra nézve, hogy a kilépett tagokkal mi 
történik, se arra nézve, hogy a póttagok belépé
sének sorrendé milyen legyen, a mit pedig az 
1867. XI I . t. ez. szerint a háznak magának kell 
előzetesen megállapitni: jónak látnám, ha a t. ház 
a szerkezetet következőleg egészitné k i : „A kilé
pett tagok a j>óttagok közt foglalnak helyet, és 
mint ilyenek a megürült állásra a póttagok előtt 
hivandók b e ; a többi póttag, ha rajok kerülne a 
sor, megválasztatásuk sorrendje szerint lépnek be 
a bizottságba." (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Jegyző ur még egyszer föl fogja 
olvasni. 

Csengery Imre jegyző (fölolvassa Horváth 
Lajos toldalékpontját.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e hozzátételt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) A 3-dik pont tehát e szerint mó-
dosittatik. 

Most az egész határozati javaslat, ugy a mint 
elfogadtatott, fog fölolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (fölolvassa a módo
sított határozati javaslatot.) 

E l n ö k : A kik az ekként módosított határo
zati javaslatot elfogadják, méltóztassanak felállani. 

-(Megtörténik.) A ház többsége a módositott határo
zati javaslatot elfogadja 1). 

A központi bizottság előadója fel fogja olvasni 
a bizottság jelentését a vasutak telekkönyvezése 
tárgyában. 

Kerkapoly Károly előadó (fölolvassa a 
központi bizottság jelentését a 165. szám alatti tör
vényjavaslatról.) 

1) Lá=d az Irományok 188-dik számát. 
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ElttÖk: A központi bizottság ezen jelentése 
ki fog nyomatni, és rendelkezést fogok tenni,hogy 
az holnap ülés előtt a t. ház tagjai közt kiosztas-
sék '). Most azon kérdést intézem a t. házhoz: 
nem méltóztatnak-e azt, a tárgy sürgető elintézé
sének szükségénél fogva, kivételesen már holnap 
napirendre kitűzni ? 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : A t .ház engem méltóztatott megbízni, 
hogy 6' felsége a királynénak a ház szerencsekivá-
natait adjam tudtára. Ő felsége a királyné a ház 
szerencsekivánatait a legkegyelmesebben fogadta, 
ésr érte legszívesebb köszönetét nyilvánittatja. 
(Élénk éljenzés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A vasutak telekkönyvezésére vagyok bátor fel
hívni a t. ház figyelmét. A körülmények ezen kér
dés elintézését igen sürgetó'leg parancsolják. Tud
juk ugyanis, hogy a felveendő államkölcsön biz
tositékául épen az építendő vasutak lesznek le
kötve. Ennélfogva a kölcsön megnyitásánál rósz 
hatással lenne, ha a telekkönyvezési kérdés nem 
intéztetnék el. Bátorkodom tehát a t. házat fel
kérni : méltóztassék ezt a holnapi ülés napirendjére 
kitűzni, hogy az a ház elnapolása előtt elintéztet
hessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja e a t. ház, hogy ez hol
napra második helyre tűzessék ki napirendre? 
(Eljogadjvk!) Első tárgy lenne a delegatió tagjaira 
való szavazás. (Elénk ellenmondás. Zaj.) Felkérem 
a t. ház tagjait, méltóztassanak meghatározni azt 
is, hogy holnapra vagy holnaputánra tétessék-e a 
szavazás ? (Felkiáltások: Holnap! Holnapután! 
Zaj. Elnök csenget.) 

Tisza Kálmán*. T, képviselőház! Azt gon
dolom, hogy az, vajon holnap lehet-e szavazni 
vagy nem ? attól függ, teljesitettek-e azon előfelté
telek, melyeknek teljesittetniök kell. Ezen előfel
tételek elseje, mint mindnyájan jól tudjuk, az, 
vajon sanctionáltatott-e azon három törvényjavas
lat, melynek a XII. t. ez. szerint meg kell előznie 
a delegatiók választását, vagy nem? (Helyeslés.) A 
második feltétel az, hogy a közös minisztérium 
elválasztatott-e ő felsége többi országai és tartomá
nyai minisztériumától? A harmadik pedig, hogy 
azon országok és tartományok teljes alkotmány 
birtokába helyezvék-e vagy nem ? Azt gondolom, 
ha ezen három feltételre nézve hivatalos nyüatko-
satot és értesítést kaphatunk, azon esetben igenis 
választhatunk holnap; de ha nem kapunk, mind
addig, mig nem kapunk, nem választhatunk. (He
lyeslés balról.) 

Zsedényi E d e : T. képviselőház! Nekem 

') Lásd az Irományok 189-dik számát. 

észrevételem van Tisza Kálmán előadott vélemé
nyére. Azt hiszem, ha holnap a minisztérium azt 
fogja nyilatkoztatni, hogy ezen három törvény
javaslat szentesítése megtörtént, a delegatiók tag
jait holnap meg lehet választani; hanem azt ki 
lehet kötni, hogy addig össze ne lehessen a dele-
gatiókat hívni, míg a közös minisztérium meg nem 
alakult. (Nagy zaj.) De addig a választást függő
ben tartani és az országgyűlést itt együtt tartani 
lehetetlen. (Zaj.) Ha kiköti az országgyűlés, hogy 
addig a delegatiókat összehívni nem lehet, míg a 
másik minisztérium nincs kinevezve: e tekintetben 
jogainkat eléggé biztositva látom. (Nagy zaj) 

Bon iS S á m u e l : Teljességgel nem vagyok 
egy értelemben az előttem szólóval. Énazthiszem r 
ha a minisztérium hivatalosan értesiti a házat ar
ról, hogy a törvény kellékeinek elég van téve, 
akkor elég idő lesz kitűzni a választás napját. Én 
részemről olyan szentesitéssel, mint a milyet előt
tem szóló képviselő ur ajánlott, meg nem érem. 
Tudjuk, micsoda hasznuk van az ilyféle szentesíté
seknek; tudjuk már magából a XII . törvényezikk 
születése történetéből. De másfelöl az nem is lenne 
kivihető. Mert ha megválasztanék is a delegátuso
kat, és az országgyűlés elnapolná magát, kérdem: 
akkor micsoda perplexitásba jőnének az elválasz
tottak? Ha elnökük a megválasztottakat össze
hívná : vagy meg nem jelennének, mert hitök sze
rint a törvénynek még elég téve nincs; vagypedig-
összejőnének néhányan, de az összes számmal 
nem. Azt hiszem tehát, hogy mikor a minisztérium 
a házat hivatalosan értesitni fogja, hogy a törvény 
kellékeinek elég van téve, annyiban, hogy a Tisza 
Kálmán barátom által emiitett három törvény
javaslat a szentesítést megnyerte, hogy a minisz
térium kinevezése ő felsége többi országaiban és 
tartományaiban is megtörtént, s ott az alkotmá
nyosság életbe lépett: akkor szólhat hozzá a tisz
telt ház a választás napjához. Különben is ez attól, 
függ, minő lesz a hivatalos jelentés: mert meg
lehet, a hivatalos jelentés kielégiti a ház többségét;, 
de meglehet, nem elégíti ki. Addig tehát, vélemé
nyem szerint, a választáshoz hozzászólni nem lehet.. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a tisztelt ház holnapra a. 
vasutak és csatornák telekkönyvezésérői szóló tör
vényjavaslatot tűzi napirendre. 

Bezerédj L á s z l ó : Mikor küldetik át a fő
rendi házhoz a delegatió választására vonatkozó-
határozat? 

E l l iÖk : Holnap a jegyzőkönyv hitelesittet
vén, átküldetik a főrendi házhoz. 

Az ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. ti. li/i órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VI. 36 
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CCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deezember 28-dikán 

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

Tárgyat : Bemutattatik Kis József és társai panasza tagositási ügyben. Fölolvastatnak : a decz. 27-dikén kelt kegyeim. 
kir. leirat, és az ugyanaz nap szentesitett törvényczjkkek a hányadról, az államadósságról, a vám- és kereskedelmi szerződésről, az 
izraeliták egyenjogúságáról s a jövő évharmadi adókról. A delegatió tagjainak megválasztása elhatároztatík. Tisza Kálmán interpel* 
lálja a kormányt az úrbéri maradványok megszűntetésére czélzó törvényjavaslatok előterjesztése iránt, mire az felel. A vasutak és 
csatornák telekkönyvezésit tárgyazó törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik, s részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Míkó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyzö
könyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni ; a 
szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a deezember 
21-éu tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Szatmár megyében kebelezett Czégény-Dá-

nyád községbeli lakos Kis József és érdektársai 
a tagosítás alkalmával Ajtay Sámuel volt földes 
uruk által rajtok elkövetett jogsérelmeket orvo
soltatni kérik. A kérvényi bizottságnak adatik ki. 

Némely közbejött teendők miatt az ülést 
egy negyed órára fölfüggesztem. 

(Egy negyed óra múlva;) Az ülést ismét 
megnyitom. 

Van szerencsém ő felségének Magyarország 
gyűléséhez intézett kegyelmes királyi leiratát 
bemutatni, mely fel fog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (fóbvassa a királyi 
leiratot *). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Tisztelt ház! Midőn az ő felsége legmagasabb 
leiratában emiitett törvényeket átadni szerencsém 
van, egyszersmind a legkegyelmesebb királyi 
leiratot kiegészítőlég van szerencsém a t. ház 
tudomására hozni, hogy hivatalosan értesíttettem 
arról is, hogy a birodalmi tanácsban képviselt 
országok és tartományok részére alakítandó mi-

*) Lásd Irományok 190-ik számát. 

niszterium alakítására nézve ő felsége r észéről az 
előleges meghatalmazó rendelet is kiadatott. 
Miután e szerint mindazon feltételek teljesitve 
vannak, melyekhez e törvények értelmében azok
nak életbe léptetése kötve vohy van szerencsém a t. 
házat felkérni: méltóztassék azoknak kihi rdetését, 
egyszersmind a delegatió tagjainak megválasztá
sát elrendelni. (Helyeslés.) 

Egyszersmind van szerencsém jelenteni, hogy 
a királyi leiratban emiitett törvényeken kivül ő 
felsége az izraeliták egyenjogúságára vonatkozó 
és az 1868-ik év első harmadában viselendő közter
hekről szóló törvényeket is szentesíteni méltóz
tatott ; e szerint tehát mindezen törvények a mai 
naptól életbe lépetteknek tekintendők. 

Ghyczy Kálmán: Tisztelt ház! A közös
ügyi törvényben ezen törvény életbe léptetésének 
feltételéül ki van szabva, hogy a teljes és valósán 
gos alkotmányosság ő felsége többi országaiban 
és tartományaiban is életbe lépjen. Azon alkalom
mal, midőn a közösügyi költségek arányáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása megkezdetett, 
bátor voltam a t. ház elé terjeszteni azo n nézete
met, miszerint a birodalmi tanácsban képviselt 
országok részéről több alkotmányos alaptör
vény terveztetett, melyeknek életbe léptetését 
a valóságos és teljes alkotmányosság érvénye
sítésére ők részökről mellőzhetlenül szükséges
nek vélték • 8 épen ezen törvények — ha szen
tesittettek — foglalják magokban azon elvnek 
is tökéletes kimondását és érvényesítését, hogy 
a birodalmi tanácsban képviselt országokra nézve 
egy önálló minisztériumnak életbe kell lépnie. 
Mivel tehát az iránt még — hivatalosan legalább 
— értesítve nem vagyunk, vajon mind azon alkot
mányos törvények, melyek a birodalmi tanácsban 
képviselt országokra nézve az alkotmányosság 
életbe léptetésére szükségesek, ott már valóban 



CCII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 28. 1867.) 288 

szentesíttettek-é ? én ez iránt, mielőtt a ház további 
határozatot hozna, felvilágosítást nyerni szüksé
gesnek tartanám. 

Hozzá kell még tenni azt, hogy a közös
ügyi törvénynek egyik feltétele az is, hogy a 
közös ügyek kezelésére nézve a magyar ország
gyűlés által megállapított módozatokhoz ő felsége 
többi tartományai is hozzá járuljanak. Még ez 
iránt is — habár erre nézve hírlapokban többet 
olvastunk és tudunk is — hivatalos értesülésünk 
nincs. 

Készemről azért bátor vagyok a t. miniszter 
urat felkérni, hogy a házat mind a két tekintetben, 
melyeket fölemiitettem, fölvilágosítani méltóz

tassék. 
Andrássy G y u l a gr. minisztere lnök: Tisz

telt képviselőház! Az igen t. képviselő ur előadá
sából látom, hogy nem méltóztatott jelen lenni, 
midőn a legkegyelmesebb királyi leirat felolvas
tatott. Ezt igen sajnálom, mert tudnia kellene, 
hogy annak mindjárt elején a háznak tudtára 
adatik, hogy a közös költségek és a közös ügyek 
kezelése módjára vonatkozó törvény a birodalmi 
tanácsban képviselt országok részéről is elfogad
tatott és ő felsége által szentesittetett. 

A mi a képviselő ur másik kérdését illeti: 
a mennyiben az ő felsége többi királyságai- és 
országaira vonatkozó alaptörvények, melyek szen-
tesitése köztudomású, a magyar korona országait 
egyenesen nem érdeklik, azoknak szentesítését itt 
hivatalosan jelentenem nem lehetett. {Helyeslés a kö
zépen.) Hogy az alkotmányosság teljesen helyre van 
állítva, következik abból, hogy a kik ebben illeté
kesen ítélhettek, ő felsége legmagasabb szentesí
tése alá terjesztették a törvényeket, azok a szen
tesítést meg is nyerték, és — a mint szerencsém 
vol t nyilvánítani — egyszersmind meghatal
mazó rendelet is van külön alkotmányos felelős 
minisztérium alakitására.Felelős minisztérium ezen
kívül már régóta létezik ott ; a mi ott most törté
nik, az csak parlamentális minisztérium alakítása. 
Létezik felelős minisztérium azért, mert a felelős
ségi törvény már régen el van fogadva és szente
sítve. ; 

Én tehát ugy gondolom, hogy mindazon 
föltételek teljesültek, melyekhez a törvények vég-
képeni életbe léptetése kötve volt; és felkérem a t. 
képviselőházat, méltóztassék kinyilatkoztatni, hogy 
minden föltételek teljesittetvén, a törvények kihir
detése elrendeltetik. {Helyeslés a középen.) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt képviselőház! 
Miután igen t. miniszterelnök ur azok iránt mégis 
adott felvilágosítást , mik iránt felvilágosítást 
nyerni óhajtottam: én erre nézve további észrevé
telt részemről nem teszek. (Helyeslés.) 

Radics Ákos és Csengery Imre jegyzők 
(fölváltva fölolvassák a szentesitett fórvényeket: 1) 
a hányadról; 2) az államadósságokról, 3) a vám- és 
kereskedelmi szövetségről; 4) az izraeliták egyenjogú
ságáról; 6) az 1868. első évharmada folytán vise
lendő közterhekről l). 

E l n ö k : U g y a királyi leiratot, mint a tör
vények szentesitését Radics Ákos jegyző ur át 
fogja vinni a méltóságos főrendekhez, nem külön
ben a tegnapi napon a delegatióra nézve hozott 
határozatot. 

Miután ezzel a t. ház kivánatainak meg van 
felelve, a t. ház akaratának hozzájárulásával, a 
delegatió tagjainak választásához hozzá lehet fogni. 
Ha tehát a t. ház beleegyezik, délután 2 órakor 
be lehet hozni a szavazatokat. 

B ó n i s S á m u e l : U g y hiszem, a dolog nem 
épen annyira sürgős, hogy a rendes teendőket e 
miatt háttérbe kellene szorítani. Azt hiszem tehát, 
hogy 3 órára lehetne a választást kitűzni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ma délután 3 órakor fognak 
a delegatió tagjaira a szavazatok beadatni. 

Tisza Kálmán: A tisztelt i gazságügyi mi
niszter úrhoz volna egy interpellátióm. Nincsen 
ugyan nagy sajnálatomra e perczben jelen, de 
bátor leszek azt mégis előadni. (Halljuk!) Azinter-
pellátió oly dologra vonatkozik, melyet már több 
alkalommal voltam bátor a ház kebelében felemlí
teni : vonatkozik jelesen az urbériséggel rokon 
természetű birtokviszonyokra és a hűbériség ma
radványaira. Midőn folyó évi június havában e 
tekintetben utoljára felszólalni szerencsém volt, 
az igen t. igazságügyminiszter ur átalánosságban 
azt ígérte, hogy rajta lesz, hogy ezen kérdések 
minél előbb megoldassanak; a hűbéri viszonyok 
maradványai egy részére nézve pedig azt ígérte, 
hogy még azon ülésszak alatt törvényjavaslatát 
elő fogja terjeszteni. Öt hó múlt el s még eddig a 
ház elé semmi sem terjesztetett; és tagadhatatlan, 
hogy igen sokakat az országban e körülmény nyug
talanít. Bátorkodom ennélfogva egyszerűen azt 
kérdezni az igen tisztelt miniszter úrtól, méltóz
tassék nyilatkozni, mikor van szándékában e dol
gokban tett igéretét beváltani ? (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Az igazságügyminiszter ur nem lévén jelen, 
természetesen e kérdésre nevében részletes fele
letet nem adhatok; annyit azonban mondhatok, 
hogy értesülve vagyok, hogy nem csak az elő
munkálatok tétettek meg e tekintetben, hanem 
körülbelül már be is van fejezve az erre vonatko
zó javaslat. Miért nem terjesztetett e javaslat 
előbb a t. ház elé, azt mindnyájan átlátni méltóz-

J) Lásd az Irományok 191 -ik számát. 
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tatnak. Azért, mert a t. ház folyvást el volt fog-
lalva a kiegyenlítési kérdésekkel, melyek minde
nek előtt voltak a ház napirendére kitűzve. Az 
igazságügy miniszter ur távollétében, nevében any-
nyit mindenesetre kijelenthetek, hogy e törvény
javaslat már készen van és a legelső alkalommal 
a ház elé fog terjesztetni. [Tetszés.) Mostanig erre 
hiányzott az alkalom, annál inkább, mert a ház 
még eddig az elébe terjesztett javaslatokat sem 
volt képes mind tárgyalni. 

Tisza K á l m á n : Részemről azon feltevés
ben és azon reményben, hogy midőn a t. ház 
tagjai a valószínűleg bekövetkező újévi szünet 
után össze fognak jönni, e javaslatok azonnal a 
ház asztalaiba le fognak tétetni, a jelen perezben 
kielégítettnek nyilvánitom magamat. (Helyeslés) 

E l n ö k : Napirenden van a m. korona or
szágaiban levő vasutak és csatornák külön ösz-
pontositott telekkönyvezéséről szóló törvényjavas
lat tárgyalása. 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó : T. h á z ! Mi
dőn az államadósságok után Magyarország ré
széről elvállalandó évi járulékról méltóztatott ta
nácskozni, a ház egy javaslatot is fogadott el az 
iránt, hogy midőn a központi bizottság nevezetes 
mennyiségű módosítást teend valamely javaslat
ban, a melyhez a minisztérium a maga részéről 
csatlakozandik, akkor a módosított szöveg is újra 
behozassák és a tárgyalás alapjául az szolgáljon. 
Minthogy jelenleg ezen kívánatnak elég van téve, 
bátorkodom kérdeni, ha az eredetileg behozott szö
veg olvastassék-e föl vagy a már módosított? (Fel
kiáltások : A módosított/) Ha a módosított szöveg 
olvastatik föl, akkor ismét bátor leszek előzetesen 
egy pár sajtóhibára figyelmeztetni, mely a módo
sított szövegbe becsúszott. 

T ó t h Lőr incz : T. ház ! Méltóztassék meg
engedni, hogy mivel az igazságügyminiszíer ur, 
ki e törvényjavaslatot alkotta, sajnos betegeske
dése által már két hét óta szobára van boriivá, s 
így ezen törvényjavaslat tárgyalása ,..n, őszinte 
sajnálkozására, részt nem vehet: csak igen röviden 
jelezzem azon kiindulási pontot és azon indokokat, 
a melyek az igazságügyminiszteriumot ezen tör
vényjavaslat alkotásánál vezérelték. A törvény
nek czélja világosan ki van fejezve a törvény első 
szakaszában, t. i,, hogy a vasutak és csatornák 
ingatlan vagyona, annak külön, öszpontositott te-
lekkönyvezése által, alkalmas hypoíhékává tétes
sék s nagyobb hitelképességre emeltessék. 

T . ház! Ez egészen uj és eredeti institutió, 
mely tudtommal ekkorig egyátalában sehol nem 
létezik, és épen. minthogy uj és eredeti institutió 
a csatornákat és vasutakat illető öszpontositott te-, 
lekkönyvek elkészítésében és v e z e ; i . . L a oly el
térő formákat és módozatokat igényel, melyek a 

kitűzött czélnak megfeleljenek : e kitűzött czél pe
dig az, hogy a telekkönyvben a csatorna- és vas-
utvállalatok vagyona, s ezen alapuló hitelképes
sége teljes és világos evidentiába helyeztessék, s 
abban meg is tartassák, hogy az érdekeltek, külö
nösen a külföldi hitelezők, minden hosszas kere
sés, utánjárás és combinálgatás nélkül, az említett 
vállalatok teljes, tisztás kimerítő képét egy tekin
tetre megláthassák. 

A miniszter ezen törvényjavaslatot nem tekint
hette a fen álló telekkönyvi szabályzat valamely 
függelékének ; nem tekinthette azt oly póttörvény
nek, a melyet a fenálló telekkönyvi szabályzat 
keretébe kelljen illeszteni; hanem tekintette oly uj 
szerkezetnek, melyet a czélhoz kellett idomítani, s 
melybe a fenálló telekkönyvi szabályzatból csak 
azt s annyit lehetett átvenni, a mi s a mennyi a 
czélnak megfelel. A. telekkönyvi szabályzatot — azt, 
a mely most íenáll — jobbnak hiányában, minden 
czifraságával és nehézkességével együtt, elfogad
tuk ; de épen, minthogy ezen fenálló telekkönyvi 
szerkezet maga is többféle egyszerűsítésre, javí
tásra s reformra vár, főleg most, midőn uj institu
tió életbe léptetéséről van szó, semmi ok sincs 
arra, hogy azon meglevő szabályzat minden sza
kaszához ragaszkodjunk s azt minden pontjában 
pedáns ragaszkodással respectáljnk. Midőn ezen 
telekkönyvi szabályzat készült, akkor senkisem 
gondolt arra, hogy az a vasutak- és csatornákra is 
alkalmaztassák, és természetesen ez irányban nem 
is történt semmi gondoskodás. Uj idők uj vállala
tokat, uj szükségeket szülnek; az uj szükségek, uj 
vállalatok pedig uj törvényeket teremtenek, és 
kell, hogy teremtsenek. 

A miniszteri javaslat tehát nem vette fel e 
szerkezetbe mindazon lapokat ugyanazon formá
ban, kiterjedésben és tartalommal, a melyek a kö
zönséges telekkönyvi szabályzatban foglaltatnak, 
és a 29- és 30-ik §-ban e tekintetben eltérő szabá
lyokat állított fel, melyek a czélnak megfelelnek. 
A miniszteri törvénj^javaslat nem vélt használ
ható előképet találhatni a fenálló telekkönyvi sza
bályzatban, az uradalmakat ás nemesi jószágteste
ketillető rendelkezésben sem: mert, habár az ura
dalmak is több alkatrészekből állnak is, a tárgyak 
egészen különbözők: a vasutak és csatornák ugyan
ig czéljokra, kiterjedésökre s egész mivoltukra ós 
természetökre nézve más tekintet alá jőnek, mint 
a jószágtestek, bár ezek szintén több alkatrészből 
álljanak is. Az ily fekvő jószágok értékének s 
hitelképességének meghatározásánál fő tekintetnek 
kell lenni a föld fekvésére, minőségére, osztályozá
sára ; ott ismerni kell minden egyes parczellát azon 
czélból, hogy a jószág hitelképességét s értékét 
meglehessen határozni; holott a vasutak- és csa-

j tornáknál, azok hossza, jövedelmezése vagy renta-
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bilitása, a vassínek száma képezik kulcsát az érték 
meghatározásának és a hitelképességnek. Továbbá 
a fönálló telekkönyvi rendszabályzatnak a nemesi 
jószágtestek- s uradalmakra nézve tett intézkedése 
íizért sem használható, mert az csak ideiglenes 
lehet, t. i. a nemesi és nem nemesi jószágok közti 
jogi különbség teljes, tökéletes megszűntével annak 
is maholnap meg kellend szűnnie. 

Ezen szempontok azok, t. ház ! melyek az igaz-
ságügyminiszteriumot ezen törvényjavaslat szer-
keztésénél vezérlék. 

Lehetnek sokan a házban, kik talán sokal
ják e §-okat, és szeretnék, ha a törvény, kevesebb 
paragrafusba lenne foglalva és abból sok részle-
letesség kihagyva. Igázok lehet; de megkérdezett 
szakértők véleménye szerint, czélszerübbnek tar
totta a minisztérium a jelen részletesebb formulá-
zást, és azért annak elfogadására kérem föl a t. há
zat, annál inkább, mivel igaz az is, hogy minél 
több van kimondva a törvényben, annál kevesebb 
hagyatik fen a végrehajtó hatóságoknak s a birói 
önkénynek, a mi alkotmányos országban csak kí
vánatos lehet. (HelyeslésJ A törvényjavaslatból kü
lönben is kihagyatott még számos aprólékos rész
let, melyeket az életbe léptetési utasitás, a hatósá
gok józan esze, fenálló gyakorlat, és az élet, a 
teendő tapasztalások nyomán, fognak eligazitani. 

Hátra van még, hogy néhány szót szóljak 
azon különbségekhez, melyek az eredeti miniszteri 
javaslat és a központi bizottság által indítványo
zott formulázások közt léteznek, és hogy kije
lentsem a minisztérium nevében, hogy ezen módo
sításokat a minisztérium is elfogadja. 

Első és leglényegesebb ezen módositványok 
közt az, mely a 2. § ra vonatkozik. A miniszteri 
törvényjavaslat ugyanis e tekintetben ugy rendel
kezett, hogy a vasút- és csatornavállalatok telek
könyvei azon hatóság felügyelete és vezetése alatt 
álljanak, melynek területén fekszenek; azon eset
ben pedig, ha ezen vállalatok több hatóság terüle
tét érintenék, azon hatóság alatt, melynek terüle
tén az illető vállalat székhelje létezik. Az igazság
ügy i minisztériumot ez intézkedésnél azon tekintet 
vezette, hogy lehetnek oly egyes vállalatok is, 
melyek a központtól igen távol fekszenek és csak 
egy-két ily távoleső hatóság határát érintik; nem 
látszott tehát méltányosnak az érdekelteket ide, a 
központra fárasztani. Azonban a t. központi bizott
ság előtt fontosabbaknak látszottak azon okok, 
melyek a fővárosi központosítás mellett szólanak, 
hol t. i. a hitelintézetek igazgatóságainak a a 
felügyelő kormánynak székhelye van, és hol a 
telekkönyvek, különösen a külföldi hitelezőkre 
nézve, könnyebben hozzáférhetők lesznek. A mi
nisztérium méltányolva ezen fontos okokat, hozzá

járul ezen módosításhoz. (Nyugtalanság némelyek 
részéről.) 

A másik jelentékenyebb módosítás vonatko
zik a 18-dik §. utolsó két sorának elhagyására. 
A központi bizottság t.° i. azon véleményben volt, 
hogy ezen szakaszban a telekkönyvi jogosultak 
érdekeinek megóvása ezéljából tett intézkedés, a 
két utolsó sor által bizonyos tekintetben paraly-
záltatnék. Mivel tehát ezen sorok kihagyása töb
beknek megnyugvást szerez, a minisztérium pedig 
nem akarja ezt meggátolni, e módosítást is elfo
gadja. [Felkiáltások : Elfogadjuk!) 

A harmadik lényegesebb módosítás vonatko
zik a telekkönyvi lapokat szabályozó s értelmező 
29-dik és 30-dik szakaszra. A minisztérium azt 
ajánlotta, hogy a főlap, t. i. a czimlap, és a tulaj
donlap egyesittessék; ajánlotta pedig ezt az egy
szerűsítés érdekében. A központi bizottság, me-
chanicus, gyakorlati tekintetekből, czélszerübbnek 
látta, hogy e két lap a vasutak és csatornák telek
könyveiben is elkülönítve kezeltessék. A minisz
térium ezen módosítást is, mint a mely a javaslat 
alapeszméjét iaeg nem rontja, elfogadja. 

Nem akarom a tisztelt ház türelmét tovább is 
fárasztani: azért csak egyszerűen felemlítem, hogy 
a 48-ik §-ra vonatkozó, szintén jelentékeny módo
sítást is, melyet a minisztérium maga csak azért 
nem tett, mert ugy hitte, hogy az önként értető
dik , valaminí; az ujabb § tisztán financiális termé
szetű módosítását a törvényjavaslat végén, végre a 
több helyen tett styláris változtatásokat is az aján
lathoz képest elfogadja a minisztérium. (Helyeslés.) 

Ezek voltak, miket a törvényjavaslat tárgya
lását megelőzőleg a t. ház figyelmébe ajánlani kö
telességemnek tartottam. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a magyar 
korona országaiban levő vasutak és csatornák telek-
könyvezése tárgyában előterjesztett törvényjavaslat 
első szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: E pontban e 
szó helyett : „alatti" lesz „országaiban levő," kija
vításául azon sajtóhibák egyikének, melyekre bá
tor voltam előre is figyelmeztetni a t. házat. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 
szintén sajtóhiba van, jelesen az, hogy e szavak: 
„a kezelő személyek az igazságügyminiszter által 
lévé;, nevezendők,u kimaradtak. 

S z a k á i L a j o s : Talán helyesebb lenne: „ki-
nevezendők." 

Kerkapoly Károly előadó. Ezt majd a 
részletes tárgyalásnál javithatjuk ki. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Hiszen már rész
letesen tárgyaljuk. (FölkiáMsok: Igen bizony I 
Nem!) 
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K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Még nem ol
vastatott föl az átalános szavazás alá. {Felkiáltások: 
Szavazzunk! Felolvasottnak tekintjük!) 

E l n ö k : Ha a t. ház fölolvasottnak tekinti s 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, akkor a 
részletes tárgyalás alá olvassuk. (Helyeslés. Fölkiál
tások : Mondja ki az eredményt!) Tehát a részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatott. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én, minthogy a ház 
belement már a részletes tárgyalásba, ezúttal nem 
ellenzem a részletes tanácskozást; hanem mégis 
kénytelen vagyok kiemelni, nehogy ebből az eset
ből jövőre praeeedens vonassék: hogy a szabályok 
értelmében kellett volna először átalánosságban 
szavazás alá bocsátani, és azután részletesen tár
gyalni. 

E l n ö k : A t. ház a törvényjavaslatot átalános
ságban, a részletes tárgyalás alapjául, már elfo
gadta. 

Csengery Imre jegyző: A 2-dik §-hoz egy 
módosítás adatott be, mely a 3-dik §-ra is kihat
ván : e kettő tehát együtt lenne talán tárgyalandó. 
(Helyeslés. Olvassa a törvényjavaslat 3-ik §-át, az
után Vadnay Lajos következő módositványát:) „A 
2-dik §. végéhez toldandó a 3-ik §. következő mó
dosítással: ,,E telekkönyvi hatóság; „központi te
lekkönyvi hatóság" czimet fog viselni." A3-dik §. 
helyére jönne pedig a 2-dik §. második bekezdési 
pontja, mely csak eljárási intézkedésre vonatkoz
ván, a 4-dik §. tartalmával áll rendszeres egymás 
utáni viszonylatban, és a mely — következő ru-
brammal : „A vállalat képviseltetéséről" — irályi 
tekintetben is következőleg volna módosítandó: 
, , 3 . §. Ha a vállalat igazgatóságának székhelye 
Pesten kivül volna, ez esetben köteles az igazgató
ság egy ott lakó és a vállalatot jogi ügyekben kép
viselő megbízottat kinevezni, s azt, valamint a kép
viselő személyében idő folytán előforduló változást 
is, a pestvárosi törvényszéknek bejelenteni." 

Kerkapoly Károly előadó: Én magam is 
jobbnak látom a sorrendet a módositvány. mintáz 
eredeti szerkezet szerint. A módositvány némi át
tételeket és styláris változásokat tartalmaz. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Vadnay képviselő ur módositványát 
elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) A második és 
harmadik szakasz tehát e szerint fog módosíttatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 4-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani ? (Megtartjuk!) A 4-dik szakasz tehát változat
lanul megmarad. 

. Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Ezen 5-dik szakaszra nézve Halmossy 
képviselő ur adott be egy módositványt, mely a 
6-dik szakaszi-a is kiterjed. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a módosit
ványt!) 

Halmossy Endre: T. képviselőház! itt az 
5. §. b.) alatti pontja szerint az alkatrészek a szé
lesség változása szerint alkotandók, holott ez mind 
a telekkönyvi rendszerrel ellenkezik, mind pedig a 
működő mérnöknek is nehézséget fog okozni, és a 
gyakorlatban ezen pont rendelkezése kivihetetlen 
lesz. A telekkönyvi rendszerrel annyiban ellenke
zik : mert e szerint az alkatrészek a birtok termé
szeti minőségének változása szerint alkottatnak,, 
és az egymás mellett fekvő hasontermészetü rész
letek egy telekkönyvi alkatrészt képeznek. A tör
vényjavaslat szerint, ha az alkatrészek a szélesség 
és nem a természeti minőség változása szerint 
alkottatnak, megtörténhetik, hogy például egy 
pályaudvar, mely a természetben külön alkatrészt 
képez, ha esetleg különböző szélességgel bír, há
rom vagy négy alkatrészre is osztatnék föl; de 
ezenkívül a birtoklap sok alkatrószszel kalmoztat-
nék el, a mi az átnézetet, de a kezelést is nehezíti. 
Mérnöki szempontból a törvényjavaslat ezen pontja 
a szakértőknek ez érdemben a hírlapokban is köz
zé tett véleménye szerint szintén nem ajánlható : 
miért is módositványomat a tisztelt ház figyelmébe 
ajánlom. 

Kerkapoly Károly előadó : A különbség 
j az, hogy a móclositványban az van mondva, hogy 
i a térrészletek természetének változása szerint osz-

tassék a vonal alkatrészekre s ne szélességi válto
zása szerint: mert például a folyton folyó ut-vonal
nál s a pályaudvarnál a térrészlet természete más, 
egyszer folyton folyó vonal, másszor pályaudvar 
a kisajátított terület szélességének változása sze
rint. Ellenben az eredeti szerkezet azt kívánja, 

I h°gy a vállalat annyi alkatrészből álljon, a hány 
j változás a mű* szélességében előfordul. Mindkettő 

mellett harczolnak okok, pro et contra. Bizonyos, 
hogy a szöveg szerint nehezebb lesz az eljárás ; de 
az is bizonyos, hogy ha ezen több nehézséggel meg-
alkottatik., egy czéllal több éretik el, a mennyiben 
ez által az összes területi mennyiség tudva lesz, 
mi különben nem történnék. Egyébiránt a beadott 
módosítást nem tartom eléggé világosnak, neveze
tesen e tételt : „a térrészletek természetének válto
zása szerint;" és igy szövegét, ha a módosítás elfo
gadtatnék, meg kellene változtatni, hogy világo
sabb legyen. 

P a c z o l a y János ; Tisztelt ház! Annyi bizo
nyos, ha a szerkezet ugy marad, mint jelenleg á l l : 
akkor a telekkönyvezés csaknem kivihetetlenné 
válik. Mert ily telekkönyvezés ott lehetséges, hoí 
a vonalak parallelákban mennek és rendes quad-
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ratumot képeznek; de a pályaudvarnál például 
megtörténhetik, hogy a telek két vége összemegy 
s két vége összeér, a közepe pedig kiszélesedik, itt 
azután annyi külön telekkönyvi testet kellene fel
venni, a hány geometrikus pont adatik a vonalon, 
ez pedig majdnem lehetetlen. Tökéletesen helyes
lem tehát és pártolom előttem szólott indítványát. 

Hedry Ernő : Nem adhatok oly értelmet a 
b) pontnak, mint az előttem szólott, mely szerint 
azon esetre, hogy ha egy pályaudvar a két szélén 
keskenyebb, a közepén pedig szélesebb, akkor 
ugyan annyi szélességű parcella vétessék és új-új 
számok jöjjenek a telekkönyvbe. A miniszteri ja
vaslatnak az a czélja, hogy midőn egy parcella 
megyén egyformán hosszában, az vétessék egy szám 
alá, s ha p. o. következik az indóház, ez külön 
szélességű parcella lévén, ez magában véve ké
pez egy parcellát, s igy az egész indóház fog egy 
szám alatt előfordulni. Én tehát ezt nagyon gya
korlatinak tartom, és sokkal világosabbnak, mint 
a módositvány szerint: mert hiszen az alkatrésze
ket különféleképen lehet értelmezni. Azért én a 
miniszteri törvényjavaslatot ugy, a mint beada
tott, pártolom. (Felkiáltások : Maradjon az eredeti 
szerkezet!) 

Elnök : Kívánja a t. ház, hogy a szerkezet 
megmaradjon? (Felkiáltások: Maradjon!) Ennél
fogva az 5-ik szakasz marad. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

Halmossy Endre : T. képviselőház! Ezen 
§-ban a „helyszinelési" szó után zárjeí alá ezen 
szavakat : „vagy helyrajzi" kérem felvétetni : 
-mert a mostani telekkönyvi rendszer szerint né
mely községek telekkönyveiben helyrajzi számok, 
másokban helyszinelési számok fordulnak elő, és 
módositványom által csak a tettleges állapot fejez
tetnék k i . 

Szabó Miklós : Én a módositványt egyáta-
lában el nem fogadhatom : mert, mint tudjuk, a 
telekkönyvben kétféle szám van: sorszám és hely
szinelési szám. A mi a helyrajzi számot illeti, t. i. 
a catastrális számot, az rendesen nem fordul elő a 
telekkönyvben; és mivel a helyrajzi és helyszine
lési számok megkülönböztetése zavarra adhatna 
alkalmat, kérném a szerkezetet megtartani, ugy a 
mint van. 

I v á n k a I m r e : Nem érthetek előttem szólot
tál egyet : mert a helyrajzi számok fontosabbak, a 
mennyiben a sorszámok változnak a telekkönyv
ben, ha valamelyik bírtokivből kivesznek valamit 
és más telekkönyvi lapot nyitnak e részletnek 
vagy más teleklapra viszik át ; de a helyrajzi szá
mok megmaradnak. (Felkiáltások:Maradjon a szer
kezet !) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 6-dik sza
kaszhoz a központi bizottságnak azon styláris mó
dosítására vagyok bátor figyelmeztetni, hogy az 
utolsó előtti sorban e szó helyébe: „készülnie" té
tessék „készíttetni." [Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 6-dik szakasz az előadó ur 
által ajánlott módosítással elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olv ássa a 7-dik 
szakaszt.) 

Szabó MiklÓS :E törvényjavaslat azon szem
pontból indul ki, hogy mindazon helyeken, a me
lyeken az építendő vasutak vagy csatornák keresz
tül vonulnak, telekkönyvek léteznek, Azonban ez 
még Magyarországon sincs meg mindenütt, mint 
pl. Trencsón megyében, Erdélyben pedig egyáta-
lában hiányzik. Grondoskodni kell tehát, mi történ
jék azon területeken, a melyeken telekkönyv n e m 
létezik: mert nevezetesen az a) alatti pont azon 
rendelete, hogy kitétessék azon telekkönyvi birtok-
résznek telekjegyzőkönyvi és helyszinelési száma, 
a melyből a kisajátítás történt, ilyen területeken 
nem eszközölhető. Fentartom ennélfogva magam
nak, hogy erre nézve a törvényjavaslat végéh ez 
külön pót-szakaszt hozzak indítványba; az a) 
pontra nézve pedig kérném a t. házat, méltóztas
sék ebben kifejezni, hogy ott, hol telekkönyvek 
vannak, a telekjegyzőkönyvi és helyszinelési szá
mok kiteendők. (Helyeslés.) 

Borcsányi János: T. ház! Azt tartom, 
mindjárt bele lehetne tenni, ott, hol telekkönyvek 
léteznek: „telekkönyvi és helyszinelési számok." 

Halmossy Endre: T. ház! Minthogy nem 
csak jelen, de a törvényjavaslat több szakaszaiban 
is oly rendelkezések fordulnak elő, melyek csak 
ottan alkalmazhatók, a hol telekkönyvek már lé
teznek ; s minthogy már elfogadtatott azon indít
vány, hogy a törvény végén oly vidékekre nézve, 
a hol telekkönyvek még nem léteznek, egy áta-
lános intézkedés vétessék föl a fenebbi rendelkezé
sek nem alkaímazhatása fölött: akivételnek külön 
fölemlitését e § ban fölöslegesnek tartom. 

Szabó MiklÓS: Előfordul az a 7, 8, 14, 16, 
18., 22. és 46. szakaszban is. Mindezen előforduló 
intézkedések egy szakaszban lesznek pótolhatók ; 
de az a) alattit nem lehet: mert itt az rendeltetik, 
hogy a telekkönyvi és a helyszinelési számok tétes
senek k i ; már pedig a hol nincsenek ily telekköny
vek, ott nem tétethetnek belé a helyszinelési szá
mok; de azt előleg meg lehet jegyezni, hogy 
ott , hol hiteltelekkönyvek vannak, ott a telek
könyvi és helyszinelési számok betétessenek. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 7-dik szakasz elfogadtatik 
azon hozzáadással, melyet Szabó Miklós képviselő' 
ur ajánlott: „ ott, hol telekkönyvnek már vannak." 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a 8-dik 

Várady Gábor: T. ház! Talán tévedésből 
maradt ki a d) pontnál az illető megye szab. kir. 
város mellől „vagy kerület:" azért ajánlom, ha a t . 
ház elfogadni méltóztatnék, hogy a megye és sz. 
kir. várossal a kerület is mindenkor megemlittes-
sék. (Helyeslés) 

K e r k a p o l y K á r o l y t l ő a d ó : A központi bi
zottság módositványaiban világosan ez ál l : „kerü
let* vagy „telekkönyvi hatóságot gyakorló vá
ros :* mert nem csak sz. kir. városokról lehet szó, 
hanem más városokról is, melyek telekkönyvi ha
tóságot gyakorolnak. 

Várady Gábor : Nem arról szólottam, mert 
e tekintetben egy poncban correct intézkedés van ; 
hanem van arról szó, melyik megye, kerület vagy 
sz. kir. város küld ki a helyszíneléshez hivatalno
kot : azért itt a d) pontban a kerületet bevétetni 
kérem. (Helyeslés) 

H o r v á t h K á r o l y : Csupán csekély, styláris 
észrevételem van. (Halljuk!) U g y látom, a b) 
pontban pleonasmussal szükségtelenül vannak be
fogadva e szavak: „az összpontosított telekkönyv 
vezetésére hivatott." Minthogy már a zárjel közé 
foglalt második szakaszban meg van mondva, me
lyik hatóság van hivatva az öszpontositott telek
könyv vezetésére: tökéletesen elegendő, kimerít 
mindent, semmi kétse'get nem hagy, ha azt mond
juk : „egy hivatalnoka a központi telekkönyvi ha
tóságnak." (Helyeslés) E szerint e szavak: „az ösz
pontositott telekkönyv vezetésére hivatott" kima
radnának. 

Zsedényi E d e : Minthogy nem csak sz. k i s 
városoknak van törvényszékük, hanem oly váro
sok is vannak, melyek nem sz. királyiak, hanem 
csak szabad vagy rendezett tanáesu városok, a 
„sz. királyit" kihagyatni kérem. (Felkiáltások: 
Azoknak nincs telekkönyvök ! Zaj.) 

T á r a d y Gábor : Ha a t. képviselőház meg
engedi, az előttem szólett képviselő urnák néhány 
fel világosító szóval kívánnék válaszolni. (Halljuk!) 
Azon intézkedés, melyet a d)*pont tartalmaz, po
litikai jogok gyakorlásáról szól és nem telek
könyvi jogok gyakorlásáról; a telekkönyvre nézve 
az e) pontban foglaltatik intézkedés. Az illető 
megye vagy sz. kir. város mint törvényszék küld 
ki egy törvényszéki tagot a hitelesítéshez; de nem 
a telekkönyv érdekében, mert ez utóbbi tekintet
ből az e) pont intézkedik, és pedig akként, he y a 
mennyiben rendezett tanácsosai biró városom te
lekkönyvi hatósággal fognának fölruháztatni, 
azokra nézve rendelkezik az e) alatti pont. 

Székely Gergely: Mivel nem csak kerüle
tek, hanem székek is vannak, és pedig nevezetesen 
a székely és szász székek: vagy ezeket is kérem 

befoglaltatni a d) pontba, vagy ott ezen átalános. 
kifejezést kérem használtatni: „az illető közigazga
tási hatóság", a mi ugy a megyéket és sz. kir. vá
rosokat, mint a kerületeket és székeket magában 
foglalja. 

BÓniS S á m l i é i : Szerintem legjobb lesz, h a 
distinctiót nem teszünk, hanem csak azt mondjuk 
k i : „az illető hatóság törvényszékének egyik 
tagja.* (Ildyeslés) 

Kerkapoly Károly előadó: így lesz tehát • 
„az illető törvényhatóság egyik tagja." 

E l n ö k : A 8-dik szakasz tehát e módosítással 
elfoga dtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik §-t> 
Kerkapoly Károly előadó: Itt a közép

ponti bizottság módosításának egy része fel lett 
véve a typus által, más része nem. A szerint követ
kezőleg kellene állni e §-nak: „A hitelesítés nap
ját és sorrendjét a m. k. közlekedési minisztérium 
küldöttje állapitja meg, s arról az illető megyék, 
kerületek és városok törvényszéki elnökeit oly föl
hívással értesiti, hogy küldötteiket a kitűzött napra 
a hely színére kirendeljék, s hogy a hitelesítés nap
ját az illetőkkel jó eleve tudassák, azt az illető köz
ségekben köztudomásra juttatván és hirlapilag is 
kihirdetvén." (Elfogadjuk !) 

ElnÖk: Ennélfogva a 9-dik szakasz e válto
zással elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt az utolsó 
előtti sorban sajtóhibából „egyévi" van „egyedi" 
helyet t : ezt tehát kiigazittatni kérem. (Helyeslés) 

E l n ö k : A 10-dik szakasz ezen igazítással 
elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a li-dik 
szakaszt) 

P a c z o l a y J á n o s : Erre a szakaszra nézve 
észrevételem van. A „kisajátítási szerződés" után 
ezt kérném beigtattatni: „vagy ítélet alapján": 
mert lehet kisajátitani itéletiíeg és barátságos utón., 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Tehát a 11-dik szakasz ezzel a vál
toztatással elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt az utolsó 
mondat, a „körül" szó után, ekkép lenne módosí
tandó: „a fentebbi 8 és következő §§-okban az 
első hitelesítésre megszabott szabályok levén meg-
tartan dók." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 12-dik §. tehát ezen módosítással 
elfogadtatík. 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényja
vaslat 13-dik %-át.) 

Kerkapoly Károly előladó: A központi 
bizottság egyszer mindenkorra megjegyezte, hogy 
„kárpótlás" helyett mindenütt „kártalanítás" tétes
sék: mert épen azért, mivel megfizettetik, nincs 
ká r ; tehát itt is „kárpótlás" helyett „kártalanítás" 
lesz teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szerkezet kiiga-
zittatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 14-dik %-át.) 

BÓnis S á m u e l : Ezen pont is kiigazitandó 
akkép, hogy „az illető törvényszéknek." 

Kerkapoly Károly előadó: A megjegyzés 
helyes. Itt is az teendő: „az illető törvényszéknek." 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szerkezet kiiga-
zittatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
v a s l a t 15-dik §-át. Közbekiáltás: „Egyedi" és nem 
"egy évi!") 

Kerkapoly Károly előadó: Ezt mindenütt 
„egy évinek" szedték a nyomdában; néhol ki lett 
javitva, de néhol ben maradt; tehát mindenütt igy 
kell állnia: „egyedi,"azaz individuális. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Szerintem ezen pont 
inkább utasításba való, mint a törvénybe. (Ma
radjon !) 

Kerkapoly Károly előadó: Több oly pont 
is van e javaslatban, mely utasításba való. 

E l n ö k : Tehát a 15-dik §. marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 16. és 

17-dik §-t, melyek vitatkozás nélkül elfogadtatnak. 
Olvasna a 18 dik szakaszt.) 

H a l m o s y E n d r e : A minisztérium megbízott
ja már előadta, hogy a l8 .§-ban a központi bizott
ság változásokat tett és pedig a telekkönyvi jogo
sultak érdekében. A telekkönyvi rendszer egyik 
alapelve, hogy a telekkönyvileg bejegyzett jogo
sultak jogai fölött a telekkönyvi hatóság hivatal
ból őrködni köteles: ezen elvnek tesz eleget ezen §. az 
által, hogy a telekkönyvi jogosultakat a telekkönyvi 
hatósága közhirdetményen kívül külön is értesíteni 
köteles, és minthogy az eredeti javaslatnak két vég 
sora a központi bizottság által kihagyatott, a bíróság 
•ezen értesítés pontos teljesitéséért felelős lesz. Azon
ban e tekintetben a törvény rendelkezését még sem 
tartom kielégítőnek oly esetekben, midőn a telek
könyvi hatóság a telekkönyvből világosan kive
heti, hogy ha a kártalanítási összeg a birtokosnak 
kifizettetik, a telekkönyvi jogosult károsodnék, a 
ki talán távol van, vagy a bekeblezés által magát 
elegendőkép biztosítani hiszi, vagy ha per avagy 
csőd feljegyeztetett, stb. I ly világos károsodások 
esetére óhajtanám a telekkönyvi hatóságok őrkö
dését kiterjeszteni; és ezen okoknál fogva a 18-dik 
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§. végéhez ezen toldalékot ajánlom: „és ezen te
lekkönyvi jogosultak jogai biztosításáról világos 
károsodás esetében a kártalanítási összeg letéte-
ményezése által hivatalból is gondoskodik." 

Kerkapoly Károly előadó: A bizottság a 
maga részéről szintén figyelembe veendőnek talál
ta, azért véleményezte kihagyandónak a 18. §-ból 
azon sorokat, melyek a jelentésben említtetnek. A 
jogosultra nézve okvetlenül teljes biztosság szerez
tetik arra, hogy megjelenhetik a maga idejében 
salválandó a maga jogait: ezért tehát külön is ér
tesíttetik. Feleslegesnek tartom tehát a hivata
los gondoskodást; de ha az előbbi szerkezet ma
radt volna, mely szerint a kézbesítés elmulasztá
sának jogi hatálya nincs, akkor a pótlékot helyén 
látnám. Mivel azonban okvetlen tudomására lesz 
juttatva, hogy jogaira nézve intézkedés történik, 
bizzuk az érdekeltre, hogy gondját viselje a maga 
jogainak. (Helyeslés. Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : E szerint a 18-dik §. marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a l3-dik§-t.) 
Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : E §-ban két he

lyen fordul elő e szó: „kárpótlás:" az első kikez-
dés ötödik soránál ott „kisajátítás összege" volna 
Írandó, mert a kettő valóságos pleonasmus lenne; 
emitt pedig a már elfogadott „kártalanítás." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, marad a köz
ponti előadó által ajánlott módosítással a 19-ik sza
kasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20-ík sza
kaszt. Maradjon!) 

EnÖk: A 2 0-dik szakasz marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 21-dik §-t) 
PaCZOlay J á n o s : Ez roppant szigorú intéz

kedés. A félnek nem lehet tulajdonitni a mulasz
tást, ha a hirdetmény elmulasztatott : akkor az el
járásnak semmisnek kellene lennie. Ezen intézke
dés az eddigi törvénykezési eljárásnál a világon 
ismeretlen dolog. Ha a hirdetményi határidő elmu-
lasztatik, uj hitelesítési határnapot kell kitűzni, nem 
pedig azt mondani, hogy ez ellen semminemű 
perorvoslatnak helye nincs. 

Kerkapoly Károly előadó: Igaza van a 
t. képviselő urnák: a kifejezés kétféleképen ért
hető; és ő nem ugy értette, mint mi : hogy t. i. ha 
a fél részéről történik az elmulasztás, azaz ha a 
megidézett fél a határidőre meg nem jelenik. Vilá
gosabb formulázás szükséges tehát, a mit igy le
hetne kifejezni: „a határidőnek a fél általi meg 
nem tartása." 

BÓnis S á m u e l : Azt hiszem, e félreértést 
leginkább az a szó okozza: „hirdetményi." Ha 
ugy teszszük: „a kihirdetett határidő elmulasztá
sa," akkor tökéletesen eloszlik minden félreértés. 
(Helyeslés.) 

37 
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Kerkapoly Károly előadó: Tegyük így. 
„A határidőnek a fél által lett elmulasztása." 

HallHOSy E n d r e : T . ház! Épen ezen szak
nak szigorú rendelete igazolja előbbi aggodalmai
mat. Ha a hirdetményi határidő alatt az igények 
be nem jelentettek, a 19. §. szerint a kártalanítási 

összeg az egyedi kimutatásban felvett birtokosnak 
kiadatik, ámbár a telekkönyvhatóság a telekkönyv
ből látja, hogy telekkönyvi jogosultak károsod
nak; és igy megtörténhetik, ha az egyedi kimuta
tásban felvett birtokos későbben csőd alá esett, és 
ha esetleg a 17. §-ban előirt bejelentés az illetők 
részéről elmulasztatott, a 19. §. szerint a kártalaní
tási összeg a bukottnak kifizetendő lenne, a mi 
még sem helyeselhető. 

E l n ö k : Tehát e szakasz e változtatással fo
gadtatik e l : „a kihirdetett határidőnek a fél által 
meg nem tartása esetében." 

BÓníS Sámuel: Kérem, elég ha ugy van, hogy 
„a kihirdetett határidőnek meg nem tartása:" 
mert lehet más is érdekelve ez által, nem csak a 
fél, lehet érdekelve, ki igényt akar formulázni. 
(Közbeszólás: Az is fél!) Ha tehát ugy van, hogy 
„a kihirdetett határidő meg nem tartása vagy el
mulasztása," ez elegendő. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát e szakasz Bónis képviselő ur 
módosításával fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 22-dik §-t. 
Felkiáltások; Elfogadjuk!) 

ElnÖk: E szakasz a t. ház kívánsága szerint 
megmarad. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 23-
dik §-t.) 

PaCZOlay J á n o s ; T. képviselőház! Igenper-
remtorius terminus az, hogy 48 óra alatt a tár
gyalás befejezendő; sok esetben ez egészen lehe
tetlen : azért e terminust azzal kérem helyettesitet-
n i : „megszakítás nélkül folytatandó és befejezen
dő." Némely kisajátítási tárgyalásoknál százankint 
jelennek meg a felek és igy 48 óra alatt lehetetlen 
befejezni. (Helyeslés.) 

Szabó MiklóS : T. képviselőház ! Ez esetben 
szoros határidőt szükségesnek vélek : mert ha nem 
méltóztatnak meghatározni az időt, megtörténhe
tik, a mi jelenleg csakugyan gyakran megtörté
nik, hogy a tárgyalás mindenféle halasztásokkal 
két hónapig is eltart, pedig e kisajátítás természete 
a gyorsaság és az ily halasztásokat nem tür. Ha 
azonban keveslik a 48 órai határidőt, méltóztassa
nak 8 napot kitűzni; de minden esetre szabatosan 
meg keli határozni a határidőt. (Helyeslés.) 

Justh Józse f : Nem hiszem, hogy halasztás 
képzelhető legyen, ha a törvényben kimondatik, 
hogy szakadatlanul kell folytatni; és ezért én is 

legczélszerübbnek tar tom, ha az mondatik ki 
csak, hogy „szakadatlanul:" mert lehetnek oly 
fontos tárgyalások, melyeket se 48 óra alatt, se 
8 nap alatt nem lehet elintézni. 

StefanideSZ H e n r i k : A szakadatlan tárgya
lás az átalános gyakorlat szerint nagyon könnyen 
ugy történhetnék, hogy az egyik ügyvéd elviszi a 
jegyzőkönyvet haza, otthon tartja két hétig, be
írja perbeszédét, és igy a dolog nagyon is hosz-
szura nyúlnék. Azért én is minden esetre szüksé
gesnek tartom a határidő megszabását. 

PaCZOlay J á n o s : Nem tarthatom czélsze-
rünek oly törvény alkotását, melyet megtartani 
lehetetlen. Igen jól tudjuk gyakorlatból, hogy leg
fontosabb tárgyalások azok, melyek a telekkönyvi 
bejegyzéseket érdeklik, mert épen ezekben nem le
het cumulativ perbeszédeket jegyzőkönyvbe igtat-
ni, hanem minden érdekelt fél külön perbeszéddel 
él. A ki csak egyszer volt jelen ily tárgyalásnál, 
és tudja, mennyi fél szokott ilyenkor megjelenni, 
az meggyőződve kell hogy legyen arról, miszerint 
nem lehet, legalább rendesen nem lehet 48 óra 
alatt befejezni az ily tárgyalást. Minthogy a kép
viselőháznak oly eset előfordulása nem lehet érde
kében, hogy a törvény megtartása lehetetlenné 
váljék, vagy ennek érdekében a tárgyalás felüle
tes legyen, czélt téveszszen: arra kérem a t. házat, 
fogadjuk el Turóczmegye képviselőjének indítvá
nyát, s e szakaszt akként változtassuk, hogy a tár
gyalás megszakasztás nélkül befejezendő. 

B ó n i s Sámuel : Ezen szó: „szakadatlanul" 
eddigelé csak egy helyen fordul elő törvényeink
ben, t. í. a választási törvényben. Ebben, mint 
mindnyájan tudjuk, értelme az, hogy a szavazás 
éjjel-nappal folytatandó. Mivel pedig az e szakasz
ban szabályozott tárgyalást éjszaka folytattatni, 
ugy hiszem, nem akarjuk: én részemről ezen szó 
használatában meg nem nyugszom. (H-ly slés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Azt hiszem, 
leghelyesebb, ha azt mondjuk: „legfölebb nyolez 
nap alatt befejezendő.'' (Helyeslés.) 

StefanideSZ Henr ik : Paczolay képviselőtár
sunk azt mondja, hogy a kisajátításoknál nem le
het cumulative eljárni ; de elfeledi, hogy ez a fö-
nebbi szakaszra vonatkozik; ott pedig kisajátítás
ról nincs szó, hanem az a, b és c alatti teendőkről, 
melyek egészen eltérnek a kisajátítástól. Megenge
dem , hogy a kisajátítások sok időt vennének 
igénybe; de az itt kérdésben forgó tételek s száma
dások megvizsgálása igen könnyen elintézhető 4 8 
óra alatt. 

K e r k a p o l y K á r o l y e l a d ó : Minthogy aggá
lyok nyilatkoznak, legyünk méltányosak s tegyük 
48 óra alatt helyett legfölebb 8 napot. (Helyrslé:.) 



CCII. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz 28. 1867.) 29 1 

HalmoSSy Endre : T. ház! Én a szerkeze
tet pártolom : mert a 22. §. szerint a benyújtott 
ellenvetések é^ igények tárgyalására a törvény
szék határnapot tüz k i ; a törvényszék majd gon
doskodik, hogy ezen tárgyalások annyira össze 
ne halmozódjanak, hogy azokat 48 óra alatt mind 
befejezni ne lehessen ; és kívánatos, hogy a már 
megkezdett tárgyalás gyorsan be is fejeztessék. 
(Tegyünk 8 napot!) 

E l n ö k : Tehát elfogadja a t. ház a 8 napi 
határidőt. 

Csengery Imre jegyző (ohassaa 24-ik §-t.) 
Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 

„kárpótlás" helyett szintén „kártalanítás" írandó. 
E l n ö k : A tisztelt ház ezen módosítással elfo

gadja a §-t. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 25-ik §-t.) 
H o r v á t h K á r o l y : E szakaszra tisztán sty-

láris észrevételem van. E kitételt: „a fölebbviteli 
bíróságoknál tárgyalási előnyben ré.zesül" nem 
tartom helyesnek: mert a fölebbviteli bíróságnál 
az ügyek soron kívüli tárgyalása nem fordulelő, 
hanem az ügyeket felveszik és elintézik. Én tehát 
a „tárgyalás" szó helyett „elintézés" szót kérek 
tétetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház e szakaszt e módosí
tással elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 26-ik §-t.) 
Várady G á b o r : Tisztelt ház ! Ezen kifejezés : 

„határozat* és „ítélet" e szakaszban több helyütt 
összezavartatik. Tudjuk, hogy a bírói elintézések 
két néven fordulnak elő: Ítéletek ós végzések ; s 
ezeket egy közös fogalom alatt bírói határozatok
nak nevezzük. Itt a 25-ik §-ban világosan ki van 
mondva, hogy a közönséges polgári perrendtar
tási szabályok megtartandók : ha tehát nem 
akarjuk a perrendtartás intézkedéseit praeoceu-
pálni, ugy elégséges ezen kifejezést használni: 
bírói határozat; ha pedig némely esetekben birói 
határozatot, másokban Ítéletet, több esetben pe
dig végzést említünk, akkor ezen törvényben 
külön szakasznak kell lenni, mely meghatározza, 
mely esetek döntendők el Ítélet, és melyek végzés 
által. Szükségesnek nem tartom indokolni néze
temet. Méltóztassanak megnézni: a 26-ik §-ban a 
24-re történik hivatkozás; a 24-ik §. határozatot 
mond, a 26-ik már ítéletnek nevezi, mi minden 
esetre a birói működésnek körét korlátozza, mert 
vannak esetek, melyekben végzést fog esak hozni, 
nem ítéletet. Ezt minden esetre a polgári perrend
tartás szabályozza. En tehát indítványozom, mél
tóztassanak minden előforduló hasonló esetben 
ezen kifejezés helyet t : „ítélet" ezt használni: „ha
tározat." (Helyeslés.) 

T ó t h LőrincZ : Részemről is igen helyeslem, 
mit előttem szólott Várady Gábor képviselőtársunk 

mondott; de az eredeti szerkezet védelmére fel 
kell hoznom azt, hogy az eredeti szerkezetben 
mindenütt ezen kifejezés használtatott: „ítélet." A 
központi bizottság helyettesitette az „ítélet" szót 
„határozattal," és a szerkezet kínyomatásában tör
tént azután a tévedés, hogy némely helyen „birói 
határozat," másutt „ítélet" tétetett. 

Kerkapoly Károly előadó: Bocsánatot 
kérek, ezen szó: „határozat" tettleg a központi 
bizottság véleményében nem vétetett föl minden
ütt ; de ha azt méltóztatnak határozni, hogy felvé
tessék, méltóztassanak azt mindenütt helyettesíteni, 
hol ezen szó: „ítélet" vagy „végzés" használtatik. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Hogy ezen 
szó helyett: „ítélet," az tétessék: „birói határo
zat," abba én is belenyugszom: mert az a per
rendtartást nem praeoccupálja ; de a végzéssel már 
máskép á l la dolog: itt például a 2 6-ik §-ban, mely 
ítéletről szól, és egyszersmind azon esetet is fel
említi . midőn a biróság végzést hoz, már itt a 
„végzés" szónak meg kell maradnia. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Csak az 
„itélet" szó cserélendő fel a „határozat" szóval, de 
nem a „végzés." 

Elnök: E szerint „itélet" helyett „határozat" 
teendő; ezen szó „végzés" pedig megmarad. 

SomOSSy I g n á c z : A tisztelt ház engedelmé
vel felhívom figyelmét — noha már túlhaladtunk 
rajta — a 25-ik §-ra. Ugy hiszem, nem ugy mél
tóztatnak érteui azon kifejezést, hogy „a felebb-
viteli bíróságoknál azonban az ily kisajátítási 
ügyek soron kívüli elintézés előnyében részesül
nek" . . . (Felkiáltások: El van már intézve! Tul 
vagyunk rajta.') nem ugy méltóztatnak érteni, 
hogy a kisajátítási ügyek közt nem lesz sor, ha
nem ugy, hogy mások felett előnyük lesz. De ha 
e kifejezést ki nem igazítjuk, akkor azon eset 
állhat elő. hogy a kisajátítási pörök közt egyikét 
előveszi a biróság, míg a másikat heverni hagyja. 
(Felkiáltások: Menjünk tovább! Ezen már tul va
gyunk !) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 27-ik §-t.) 
Várady Gábor : Előbbenimegjegyzésemhez 

képest, kérem a 27-ik §. első sorából az „itélet" 
szót kihagyatni. 

Csengery Imre jegyző: Nem méltóztatott 
észre venni, hogy kihagyatott. 

Kerkapoly Károly előadó: Tökéletesen 
méltányolván a képviselő ur megjegyzését, a 
szerkezetből már ki is töröltetett az „itélet* szó. 

Várady Gábor: Tisztelt ház! ügy látom, 
nem vagyunk határozatképes számmal; aztán 
ugy is bajos lesz most az egészet bevégezni, hol
ott 3 órakor ülés lesz, az idő pedig előhaladt. 
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(Helyeslés. N hányan: Folytassuk most! A nagyobb 
rész: Délután!) 

E l n ö k ; Eta méltóztatnak kívánni és rendel
kezni, az ülést elhalasztom; hanem azon esetben 
arra kérem a t. házat, méltóztassanak a közbejött 

rendkívüli körülményeknél fogva délután össze
gyűlni , hogy a delegatió tagjaira a szavazás 
megtörténjék. 

Az ülés elhalasztatik d. u. 1 !/2 órakor. 

Jtolytatott LCll. ORSZAGrOS XJIJES 
1867. deezember 28-dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A. vasutak és csatornák telekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégző
dik. Szavazás a közöt-ügyi bizottság tagjaira. 

A kornány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., E tvos József b., Goroce István, Mikó 
Imre gr. 

Az ülés foly láttatik d. u. 31/i órakor. 

E l n ö k ; Az ülés megnyílt. A mai jegyzó'köny-
vet vezeti Mihályi Péter ; a szólani kívánókat jegyzi 
Csengery Imre. A reggeli ülés jeg)zőkönyve nem 
hitelesíttetik, mert a mostani ülés csak a reggelinek 
folytatása, s azért a mai jegyzőkönyv holnap fog 
hitelesittetni. 

Napirenden van a vasutak és csatornák teíek-
könyvezése tárgyában beadott törvényjavaslat 
tárgyalásának folytatása. Következik a 28-ik §. 
{Nagy zaj. Szavazzunk! Végezzük b-i a tárgyalást!) 

Zsedényi E d e : Én azt hiszem, napirenden j 
van első helyen a szavazás. A napirendet meg kell I 
tartani. I 

BÓniS S á m u e l : Azt hiszem, a reggel meg
kezdett tanácskozást szükséges folytatni: szüksé
ges pedig a tárgyalás azért, mivel, ha a vég sza
vazásnak holnap meg kell történni, holnap dél- ; 
utánra kitelik a 24 óra s igy a házszabályoknak is • 
elég lesz téve. (Helyeslés.) j 

Zsedényi E d e : A szavazás volt napirendre j 
tűzve. (Nagy zaj. Folytassuk!) ] 

E l n ö k (csönget): T. ház! (Halljuk!) Igaz, ; 
hogy ma délelőtt a délutáni ülés első tárgyául a j 
szavazás tüzetett napirendre; de a délelőtti ülés j 
tárgya volt a vasutak és csatornák külön összpon- j 
tositott telekkönyvezéséről szóló törvényjavaslat j 
tárgyalása; mivel pedig ez még nincs befejezve : j 

önként következik, hogy ez vétessék fel első he
lyen. (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 28—37 dik §§-ait, melyek vitatkozás és változ
tatás nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 38-dikat.) 

Várady G á b o r : A telekkönyvekben a birtok
állapot változásánál, midőn a változás kijelöltetik, 
a fő szempont az, hogy az előbbeni állapot min
dig kitűnjék a telekkönyvből. Ezért van gyakor
latban az, hogy az ily változásoknál nem vízszin
tes vonásokkal, hanem keresztül vonással jelzik 
azt. Nem értem tehát, miért legyen vizszintes a 
vonás ? Ez lényeges dolog: mert a vizszintes ke
resztül vonások gyakran olvashatlanná teszik az 
írottakat; azért tehát szükséges, hogy a vizszintes 
vonás helyett keresztül vonással jelöltessék a vál
tozás. 

H a l m o s s y E n d r e : T. ház ! A mostani módo
zat szerint, ha telekkönyvi alkatrész lejegyeztetik, 
ugyanazon czélból, melyet t. Várady Gábor kép
viselő ur felemlitett, hogy t. i. a megszűnt tétel 
olvasható maradjon , a részletszám aíáhuzatik: 
miért is a „keresztül huzatik" helyébe ajánlom 
ezen szót: „aíáhuzatik," a mi különösen, ha a té
tel csak egy sorból áll, egyedül alkalmazható lesz. 

Kerkapoly Károly előadó; Azt hiszem, ha 
Várady Gábor képviselőtársunk módositványát el
fogadjuk, ezzel semmit sem koczkáztatunk. (He
lyeslés.) 

S o m o g y i L á s z l ó ; Néha egy sorból áll a be
jegyzés : hogy lehet ezt keresztül húzni ? 

E l n ö k : A 38-dik szakaszban e helyett „viz
szintes vonallal keresztül huzatik" ez jönne: „ke-
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reszt vonallal áthuzatik:" elfogadja-e a t. ház? 
(Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 39—47-ik 
§§-at, melyek vitatkozás ÉS változtatás nélkül elfo
gadtatnak.) 

Kerkapoly Károly előadó: Mielőtt a48-ik 
Bzakaszra átmennénk, bátor vagyok ismét egy 
sajtóhibára fölhivni a ház figyelmét: t. i. a módo-
sitványban több van nyomtatva mint kellene. 
Ugyanis a 48-dik szakasz második bekezdésének 
ötödik sorában „kérni" előtt] és után az idézőjel 
kimarad; valamint kimaradnak e szavak is : „ez 
lenne felveendő." Továbbá a 49-dik szakaszba is 
„egy évi" helyett „egyedi" teendő. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 48. és 49-ik 
szakaszt.) 

E l n ö k : E k é t szakasz az előadó ur által meg
jelölt igazításokkal elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a: so-dik 
§-t. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A ház az 50-dik szakaszt elfogadja. 
Szabó Miklós : Bátor voltam már előre je

lezni a t. háznak, hogy mivel az építendő vasutak 
és csatornák vonulhatnak oly tereken is keresztül, 
melyeknek nincs telekkönyvök, ennélfogva az 
50-dik szakasz után bátorkodom következő pót
szakaszt javasolni: „Jelen törvénynek mindazon 
szakaszaiban, melyekben a vidéki telekkönyvi ha
tóságokra történik hivatkozás, ezek helyett azon 
birtokrészekre nézve, melyek nem telekkönyvez-
vék, az illetékes törvényszékek mint dologi biró-
ságok tartoznak eljárni." (Helyeslés. Halljuk!) 

Mihály i Pé ter j egyző (fölolvassa az indítvá
nyozott pótszakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint ezen módositvány mint 51-dik szakasz 
fog beczikkelyeztetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat ő í , most már 52-dik §-át.) 

T á r a d y G á b o r : Minden törvény, szentesítése 
és a törvény által megszabott kihirdetése által lép 
életbe, ha az életbe lépésre külön idő nem szaba-
tik meg; tehát ezen törvénynek nem életbe lépte
tése tartozik az igazságügyi minisztériumhoz, ha
nem végrehajtása. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja e módosítást a t. ház? 

(Elfogadjuk!) E szerint az ,,életbe léptetés"helyett 
„végrehajtás" tétetik. (Az irodaigazgató Eötvös Jó
zsef h. „Reform11 czimü könyvét számos példányban 
leteszi a ház asztalára; a képviselők helyeiket el
hagyva a példányokat nagy zaj közt átveszik. El
nök csenget.) A képviselőház tehát a magyar ko
rona. . . (A zaj folyton tart. Elnök csenget.) Kénytelen 
vagyok a t. képviselőházat felszólítani, hogy az 
enunciatiót tessék végig hallgatni. (Helyeslés. Igaz !) 
A képviselőház a magyar korona alatt levő vasu
tak és csatornák külön öszpontositott telekköny-
vezésére vonatkozó törvényjavaslatot átalánosság-
ban és részleteiben elfogadja. A szabályok szerinti 
vég szavazás a t.házengedelméből ez egy szer kivéte
lesen talán holnap 4 órakor történhetnék. (Nem ki
vételesen !) 

BÓniS S á m u e l : Ha a vég szavazás holnap 
délután 4 órakor történik, akkor a szabályok alól 
kivétel nem történik, mert azok egy napot, tehát 
24 óra közbejöttét rendelik, (ügy van!) 

E l n ö k : Tehát a képviselőház kivételesen. . . 
(Felkiáltások: Nem kivételesen ! Zaj.) A szabályok 
azt mondják: egy nap közbejöttével. (Felkiáltások: 
Egy nap 24 óra! Zaj) Tisztán így szól a szabály. 
(Zaj.) Az én nézetem szerint kivételesen fog a 
szavazás történni, ha holnap délutánra tűzetik ki a 
vég szavazás. Egyébiránt a t. ház bölcseségétől 
függ meghatározni, hogy az enunciatióban bent 
legyen-e ez a szó: „kivételes" vagy nem. (Nem! 
Nem kivételesen!) E szerint a végleges szavazás 
holnap délután 4 órakor fog megtörténni. 

Most kérem a t. házat, méltóztassanak szava
zataikat a delegatió tagjaira beadni. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazatukat. BoczkÓ 
Dániel, Deáky Lajos, Markos István, Vidacs János 
kijelentik, hogy nem szavaznak.) 

E l n ö k : A szavazatok a napi jegyzők által 
össze fognak számittatni és az eredmény a holnap 
délután 4 órakor tartandó ülésben ki fog hirdet
tetni. 

Több tárgy nem lévén, még csak arra kérem 
a t. képviselőket, hogy holnap délután 4 órakor 
végleges szavazásra és a szavazás eredményének 
meghallgatására méltóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d, u. 4*/4 órakor^ 
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CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 29-dikén 

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

Tárgyai : A főrendek üzenik, hogy a közösügyi bizottságra vonatkozó határozatot elfogadván, magok részéről az illető 
tagokat megválasztották. A vasutak és csatornák telekkönyvezésiről szóló törvényjavaslat végleg megszavaztatik, A közösügyi bizott
ság tagjainak napidíja 10V2 frthan állapittatik meg, a többi képviselőnek napidíja pedig a jelenleg bekövetkező szünetelés idejére is 
megszavaztatik. A kormány az alföldi vasútra nézve törvényjavaslatot jelent be. A közösügyi bizottság tagjaira történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. 

A kormány résziről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr,, Gorove István, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. u. 41/2 órakor. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, hogy 
ezen törvényjavaslatot végkép elfogadja-e a t. 
ház? (Elfogadjuk!) El van fogadva '). Az erre 
vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatot Radies Ákoa 
jegyző ur azonnal át fogja vinni a méít. fő
rendekhez. 

Justh József képviselő ur kivan szólni. (Hall
juk !) 

JuSth József : T. képviselőház! U g y va
gyok meggyőződve, hogy a t. képviselőháznak 
teljesen jogában áll egy képviselőtől megkívánni 
mindazt, mi állásával és kötelességével össze van 
kötve. De meg vagyok győződve arról is, hogy a 
képviselő köteles a ház minden határozatát legjobb 
képessége szerint teljesíteni. Azonban hiszem, a t. 
képviselőház méltányosság szempontjából nem 
fogja kivánni, hogy a képviselők hivatalos kikül-
detésök teljesítésével egyszersmind anyagi áldoza
tokat is hozzanak. Tekintve tehát a mostani árak 
nagyságát, tekintve a pesti és bécsi árak lényeges 
különbségét: bátor vagyok indítványozni, hogy a 
t. képviselőház által a delegatióba kiküldött kép
viselők napi dijai kétszereztessenek meg (Helyeslés) 
ugy, hogy 10 ft 50 krra emeltessenek. (Helyeslés.) 
Magától értetődik, hogy a legközelebbi költségve
tésben erre figyelem lesz fordítandó, hogy ha a t. 
ház ezt elfogadni méltóztatik. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ezen igen mél
tányos indítványt? (Elfogadjuk! Elíogadjiűc!) En
nélfogva a Bécsben működendő delegatió tagjai
nak napi dija 10 ft 50 krban állapittatik meg. 

Zsedényi E d e : T. képviselőház ! Ezen elfo
gadott indítvány nyomán arra vagyok bátor em-

L) Lásd a« Irományok 192. számát. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a deczember 
28-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

V a d n a y L a j o s : T . képviselőház! Nekem 
csak azon alázatos észrevételem van a jegyzőkönyv
re, hogy a házszabályok értelmében nem 24 óra, 
hanem egy nap közbejöttével kell a végleges sza
vazásnak megtörténnie. Ezt tehát ki kell igazitani. 

E l n ö k : T. ház! Én ugy vélem a jegyző
könyvet kijavítani, hogy : a ház szabályai értel
me szerint. (Helyeslés.) 

A mélt. főrendek részéről Rajner Pál mint a 
mélt. főrendek jegyzője üzenetet hozott. 

Rajner Pál főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll) : Mélt. elnök u r ! igen t. ház ! A dele
gatió tagjai számának meghatározására vonatkozó, 
valamint a mélt. főrendek részéről tegnap eszkö
zölt választások eredményét tartalmazó jegyző
könyvi kivonatokat van szerencsém mély tiszte
lettel átnyújtani. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az áthozott 
főrendi jegyzökönyvet.) 

E l n Ö k : Tudomásul vétetik. 
Napirenden van a vasutak és csatornák telek-

könyvezésére vonatkozó törvényjavaslatnak végle
ges megszavazása. A jegyző ur ugy, a mint a t. ház 
elfogadta, fel fogja olvasni. I 
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lékeztetni a t. képviselőházat, hogy midőn tavaly 
július 2-dikán magát hosszabb időre elnapolta, azt 
is kimondotta, hogy ha három hónapnál tovább 
vagy három hónapig tartana ezen szünetelés, a 
napi dijak csak a működő választmányok tagjait 
fogják illetni. Azonban most, midőn mintegy a 
karácsonyi szünetelés küszöbén állunk . . . (Derült
ség.) U g y értem ezt, hogy e napokban a ház el 
fogja magát napolni: és épen ezért, mert ez egy 
részről csak a karácsonyi szünetet fogja pótolni, 
más részről pedig a tagoknak készen kell lenniök, 
hogy akármikor megjelenjenek — annyival in
kább , mert a horvát országgyűlés jan. 8-dikán 
összejön s ezzel érintkezésbe kell lépni nem csak 
deputatiók utján, de alkalmasint maga az ország
gyűlés által is, a követek tehát nem fogják tudni, 
mikor fogják őket összehívni — : épen azért azt 
hiszem, hogy tőlök napi dijaikat megvonni nem 
lehet. (Helyeslés.) Azt indítványozom tehát, hogy 
mivel most még határozatképesek vagyunk, mond
juk ki határozatképen, hogy a ház tagjai az elna-
polási idő alatt is húzni fogják szokásos napi dijai
kat. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szerint fog elnökileg intéz
kedés tétetni. 

Napirenden van a delegatió tagjaira történt 
szavazás eredményének kihirdetése. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Előbb a főrendi ház
hoz átküldendő jegyzőkönyvi kivonatot lesz sze
rencsém hitelesítés végett felolvasni. (Felolvassa w 
jegyzőkönyvi kivonatot.) 

M i k ó I m r e gr. k ö z l k e d é s i m in i sz 
t e r i T . képviselőház! Van szerencsém a t. képvi
selőháznak jelenteni, hogy a nagy-várad-eszéki, 
vagy máskép alföldi vasútra nézve az illető^vállal
kozókkal az alkudozások befejeztettek, (Átalános 
helyeslés) és már most ezen tárgy elérte azon pon
tot, hogy az erre vonatkozó törvényjavaslatot a t. 
ház elé terjeszthetem. Sajnálom, hogy ezt kényte
len vagyok akkorra halasztani, midőn a ház ülé
seit ismét meg fogja kezdeni. (Holnap ! Holnap !) 

K á r o l y i Ede g r . : Azt tartom, épen ily ügye
ket nem szabad soká halogatni. (Halljuk! Halljuk 
a miniszter urat!) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
H a a t. ház kívánja . . . (Nagy zaj. Halljuk! Elnök 
csönget.) A t. képviselőház határozatától fog függni, 
kiván-e tovább is üléseket tartani. (Halljuk! Hall
juk !) Ez esetben be fogom nyújtani a törvényjavas
latot. (Hdyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T . képviselőház! (Zaj.Hall
juk!) Semmi se gátolja azt, hogy a minisztérium 
ezen törvényjavaslatot már holnap a ház asztalára 
le ne tegye; hanem, ha a t. ház magát uj eszten
dőre el akarja napolni, méltóztassanak fölvenni, le
het-e azon törvényjavaslatot a házszabályok sze

rint tárgyalni? (Fölkiáltások: Nem lehat!) Előbb az 
osztályokba kell azt áttenni. (Helyeslés.) Az nem 
lehet, hogy ily fontos törvényjavaslaton csak ugy 
röviden keresztülessünk. (Helyeslés.) 

K á r o l y i Ede g r . : Legalább a ház asztalára 
kellene a törvényjavaslatot letenni. (Zaj. Halljuk!) 
Az én aggodalmam abban áll, (Zaj. Halljuk f) 
hogy oly idők jöhetnek közbe, hogy azután mind
azon működések, melyek már történtek, valahogy 
kárt fognak szenvedni. Kérném tehát e törvényja
vaslatnak a ház asztalára letételét, mert ez is az 
ügynek bizonyos haladása. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Az alku, a szerződés meg van kötve, ez pedig kö
telező a másik félre nézve. Nem jöhet tehát oly 
körülmény közbe, mely azt ezen kötelezettség alól 
föloldozhatná. 

K á r o l y i Ede gr . : Csakhogy ez által nehe
zítjük a föltételek megtartását. 

J u s t h József: T. ház! U g y vagyok meg
győződve, hogy minden intézkedésnek kell czéljá-
nak lenni; és teljességgel nem vagyok képes föl
fogni, mi czélja van annak, ha a miniszter ur le
teszi a ház asztalára és a ház meg van győződve, 
hogy csakugyan nem lesz képes határozni benne ? 
— Mit fog vele tenni ? Semmi egyebet, csak hogy 
tárgyalása ugy fog elhalasztatni, mint ma. Holnap 
határozatot hozni a ház nem lesz képes, mert nem 
leszünk határozatképes számmal: fölöslegesnek 
tartom tehát, hogy a törvényjavaslat a ház aszta
lára letétessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A delegatió tagjaira történt választás 
eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A közösügyi bi
zottság képviselőházi tagjaira beadatott összesen 
224 szavazó j egy ; ezek közül rendes tagságra 
nyer t : Zichy Antal 215, Csengery Antal 214, 
Orczy Béla b. 214, Prugberger József 213, Hor
váth Lajos 212, Radics Ákos 212, Kerkapoly Ká
roly 211, Klapka György 211, SomssichPál210, 
Zsedényi Ede 210, Bethlen Farkas gr. 209, Fü-
lepp Lipót 208, Kemény Gábor b. 208, Lator Gá
bor 207,id. Zichy József gr. 207,Bartal György206, 
Branovácsky István 205, Fehdenfeld Frigyes 205, 
Várady Gábor 205, Kálnoky Pál gr. 204, Bónis Sá
muel 203, Bethlen Gábor gr. 202, Ivánka Imre 202, 
Maniu Aurél 202, Trefort Ágoston 202, Ghyczy 
Kálmán 201, Eszterházy István gr. 198, Herte-
lendy Kálmán 198, Tisza Kálmán 197, Bánó Jó
zsef 195, Bittó István 194, Széky Péter 194, 
Bánffy Albert b. 192, Perczel Mór 192, Botka 
Mihály 190, Szontagh Pál (nógrádi) 190, Simo-
nyi Lajos b. 189, Pulszky Ferencz 179, Balomiri 
János 171, Manojíovics Emil 130 szavazatot; pót
tagságra pedig Szitányi Bernát 198, Wodiáner Al
bert b. 194, Bujanovics Sándor 182, Pap Lajos 
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182, Vojnics Lukács 180, Tolnay Gábor 179, Só
in ossy Ignácz 178 , Huszár István 177, Szilágyi 
István 173, Ányos István 100 szavazatot. 

E l n ö k : Kérem a delegatió t. tagjait, hogy 
rövid tanácskozás végett méltóztassanak az ülés 
után itt maradni. 

Egyszersmind kérem a tisztelt ház tagjait, 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 3 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a deczember 
29-dikén tartott ülés jegy ökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ellen nem lévén 
semmi kifogás, hitelesíttetik. 

Kolozsvár városa közönsége ifj. Kossuth La
jos Tivadar urnák eredeti levelét küldi meg, mely
ben képviselői állásáról lemond. Ennek folytán Ko
lozsvár városának központi választmánya fel fog 
szólittatni uj választás eszközlésére. 

A párisi világkiállításra küldött múzeumi tár
gyaknak átvétele végett kiküldött bizottság beadta 
jelentését. E jelentés az átvett tárgyak lajstromá
val együtt letétetik a levéltárba. 

P a t a y I s t v á n : A jelentést, ugy hiszem, fel 
kellene olvasni, s nem megelégedni azzal, hogy 
csak beadatott. 

E l n ö k : Tehát a jelentés föl fog olvastatni. 
Csengery Imrejegyzö (felolvassa a beadott 

jelentést.) 

hogy a holnap 12 órakor tartandó rövid ülésre, a 
mely valószínűleg ez évben utolsó lesz, méltóztas
sanak megjelenni, mert a méltóságos főrendektől a 
mai nap átküldött tör vényjavaslatra nézve az üze
net vissza fog küldetni. 

Az ülés végződik d. ü. 5% órakor. 

E l n ö k : Tudomásul vétetik s a levéltárba fog 
tétetni. 

Fodor Ferencz győrmegyei révfalusi lakos fo-
l}Tamodik a révfalusi község s a győri püspökség 
ellen folytatott pőrének átvizsgálásáért s ügye 
pártfogásáért. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Fábián Grábor képviselő ur szintén kérvényt 
kíván benyújtani. 

Fábián Gábor: T . képviselőház! Épen most 
vett külön megbizásomnál fogva bátorkodom a t. 
képviselőháznak Arad városa részéről egy kérvényt 
bejelenteni. A kérvényre Arad városának alkalmul 
szolgált a polgári törvénykezés tárgyában nem rég 
kelt ismeretes miniszteri törvényjavaslat, és külö
nösen annak ama pontja, mely a kir. kúriának 
több törvényszékre való felosztását, ezen törvény
székeknek az ország különböző vidékein való el
helyezését és egy ilyen törvényszéknek Temesvár 
városában való felállítását tervezi. A mi ezen intéz
kedést, jelesen a kúriának felosztását illeti, Arad 
városa azt elvben ugyan nem pántolja; de azon 
esetre, hahogy a törvényhozó testület bölcsebb 
belátása ezt mindamellett elrendelni jónak találná, 
óhajtja, hogy a Temesvárra tervezett egy ily rész
letes törvényszék Aradra tétessék át. Ezen óhajtá
sát oly érvekkel támogatja, melyeket nem csak 
helybeli érdekek, hanem országos szempontok is 
igazolnak. Ezeknek bővebb kimutatásába most 
nem ereszkedem, mert ennek helye nincs; hanem 

1867. deczember 30-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Kossuth Lajos Tivadar lemondása; a múzeumi választmány jelentése a Parisból visszaérkezett 
múzeumi tárgyak átvételéről; Arad város kérvénye a kir. tábla egyik osztályának Aradra helyezése iránt ; Fodor Ferenozé peres ügy
ben. Stoll Károly bányászati ügyekben interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a vasutak és csatornák telekkönyvezéséről 
szóló torvényjavaslatot elfogadták. Szünetelés. 
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ezt annak idejére kívánom magamnak fentartani. 
Azért a kérvényt azon alázatos kéréssel nyújtom 
á t : méltóztassék a t. képviselőház azt kegyes 
figyelmére méltatni, és egyszersmind ugy a kérvé-
nyi bizottságnak, mint az igazságügyi minisztéri
umnak is figyelmébe ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérvény szintén a kérvényi bi
zottsághoz fog áttétetni. 

Stoll Károly képviselő ur kivan szólani. 
Sto l l K á r o l y : T. képviselőház! Midőn a ki

egyezés szüksége elismertetett, tudta mindenki: 
hogy évről évre nehezebbé, utolsó években majd
nem elviselhetlenné vált terheinken azonnal tény
leg könnyíteni nem lehet; hogy könnyebülés esak 
az által várható, ha gazdaságunkat saját kezeinkbe 
veszszük, azt mi magunk czélszerüen rendezzük, 
jövedelmezőbbé teszszük;ha a nyilvánosság hatal
mas befolyása alatt hazánk jövedelmi forrásait fel
nyitjuk, az azok kezelése körüli fonák eljárásokat 
vagy épen visszaéléseket megszüntetjük; ha tisz
telve a magán tulajdont és vagyont, államunk va
gyonát megőrizzük, filléreit megtakarítjuk, som
mákká növesztjük. Ezt tenni kötelessége minden 
hazafinak, kiváló kötelessége a népképviselőnek. 
E kötelességet, részben teljesítendő, interpellatiót 
jelentettem be némely, a képviseltem kerület bá-
riyaiparát sújtó körülmény iránt. Ilyenek : 

a nagybányai kincstári bányászatnál vízve
zeték, vizfogó tó , vizoszlopgép — czéljait való
színűleg teljesen tévesztette — épitésre tett. eddi
gelé a 250,000 forintot meghaladt kiadás, s ille
tőleg azon többlet iránt, mely felszólalás után, a 
felállított kérdések megfejtése nélkül, folyóvá té
tetett ; 

a nagybányai bányakerületben fen álló ércz-
beváltási rendszer iránt, mely az absolutismus sö
tét korszaka alatt nyerészkedő intézetté törpülvén, 
még ma sem képviseli a tisztelt pénzügyi minisz
ter ur is vallotta magasztos elvet, még ma is in
kább a bányaipar elnyomására, mint sem eme
lésére szolgál; 

a magyar államnak a nagybányai réz-sik
kasztás által okozott. 60,000 forintnyi kárnak meg
térítése iránt; 

a felsőbányai „Péter deák" nevű bánya-tár
sulat veszélyezett léte miatt beadott folyamodás 
elintézése iránt. 

Ezeninterpellatiókat azon kérelemmel teszem 
le, s illetőleg nyújtom át a t. ház igen t. elnöké
nek, hogy azokat a most jelen nem levő pénz
ügyi miniszter urnák majdan kézbesíteni méltóz
tassék. 

Szükséges, hogy a magyar miniszter a ma
gya r bányászat körülményeivel megismerkedjék, 
{Helyeslés) mely az ápoló kezeket régen nélkülözi, 
•és rósz beváltási rendszerrel a legkorszerűbb bánya-
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törvények alatt is csak tespedni fog. A kimondotta 
magasztos elv azonnali alkalmazásával,mely szerint: 
a kincstári kohók nem nyerészkedésre, hanem is
mét a bányaipar előmozdítására szánt országos 
beváltási intézetekké válandnak , kiérdemlendi 
pénzügyi miniszter ur a nemzet elismerését, ezerek 
háláját és áldását. 

E l n ö k : Az interpellatiók át fognak adatni 
a j)énzügyminiszter urnák. 

A méltóságos főrendek üzenete megérkezé
séig az ülést felfüggesztem. 

(Negyedórai szünet múlva) : Az ülést meg
nyitom. Majthényi László b. a főrendek üzenetét 
meghozta. 

Majthényi László b. főrendi jegyző (az 
elnöki szék előtt) : Méltóságos elnök ur! t. képvi
selők ! A mélt. főrendek azon törvényjavaslatot, 
mely a magyar korona oszágaiban lévő vasutak 
és csatornák külön öszpontositott telekkönyv^zése 
tárgyában a t. ház által a méltóságos főrendekkel 
közöltetett, a méltóságos főrendek tárgyalás alá 
vévén, van szerencsém a jegyzőkönyvi kivonatot, 
mely ez érdembeli megállapodásukat tartalmaz
za, tiszteletteljesen átnyújtani. 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
Csengery Imre jegyző (feloh ássa a főren

dek üzenetét.) 
Elnök : Tudomásul vétetik. 
Jegyző ur a mai ülés jegyzőkönyvét el fogja 

készíteni : addig az ülést felfüggesztem. (Öt percz-
nyi szünet múlva) : Csengery Imre jegyző ur a 
jegyzőkönyvet föl fogja olvasni. 

Csengery Imre jegyző (fölolvassa az ülés 
jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha senkinek sincs észrevétele a jegy
zőkönyv ellen, (Nincs!) az hitelesítve van. 

Tisztelt képviselőház ! (Halljuk! Halljuk!) 
E g y nevezetes év végéhez közeledünk, mely év 
hosszabb szünetelés után meghozta alkotmányun
kat, több ezerre menő polgártársainknak meg
hozta az egyenjogúságot, megvetette jövendőbeli 
kifejlődésünk alapját. 

Ennél nevezetesb országgyűlést hazánk tör
ténelme elő nem mutat. (Helyeslés.) 

De ugyanezen történelem egy komoly szóza
tot intéz hozzánk. 

A történelem lapjai bizonyítják, hogy az 
egyet nem értés, a megszakadás, az össze nem 
tartás mennyi veszélyt hozott e hazára. (Igaz! Ugy 
van!) Számos lapja bizonyítja a történelemnek, 
hogy az összetartás, az egyetértés számtalan csa
pást, számtalan kárt megelőzhetett volna s hala
dásunkat, kifejlődésünket inkább előmozdíthatta 
volna. 

Azt mondják, hogy ismét veszély fenyegeti 
a hazát ; veszély, mely nem sokára beáll. Azt 
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mondják, hogy még igen s^k teendő van hátra. 
Mindkét irányban szükséges az összetartás, mind
két irányban szükséges az egyetértés: (Helyeslés) 
amott, hogy azon esetre, ha a veszély csakugyan 
be talál következni, egyesült erővel nézhessünk 
szemébe; itt, hogy a haladás, akifejlődés annál 
nagyobb mértékben történhessék. (Helyeslés.) 

Ez díja az összetartásnak. 
Nem kivánom én, hogy meggyőződésünket 

adjuk áldozatul, nem kivánom, hogy azt fojtsuk 
el ; de kivánom, hogy a modort, szóban, Írásban 
és tetteinkben, a hazának, a haza érdekében áldoz
zuk föl, a mennyiben az annál mélyebben hat, 

minél tisztább szándékot támad meg, s leggyak
rabban gátolja a hazai erő kifejlődését. {Élénk, hosz-
szas helyeslés.) 

Midőn tehát a haza érdekében a hazának 
Összetartást, egyetértést kívánok, kivánom egy
szersmind t. képviselőtársaimnak, hogy a bekö
vetkezendő nj évben a boldogság legmagasabb 
fokában részesüljenek. (Atalános éljenzés?) 

Az országgyűlésnek összejövetele a szokott 
elnöki utón a t. ház tagjainak tudtára fog adatni. 
(Éljenzés.) 

Az ülés végződik d. u. 3i/i órakor. 



TOLDALÉK A 90 dik LAPHOZ. 299 

TOLDALÉK A 90-dik LAPHOZ 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló a ) : Tisztelt képvise
lőház ! A szőnyegen levő fontos tárgy bizonyára 
annak fontosságához mérve ez ideig annyira meg-
vitattatott, hogy talán gond nélkül lehetne a szó
tól elállani továbbra. (Helyeslés.) Hanem nekem 
talán még akkor is megengedhetné a tisztelt ház 
a felszólalást, ha ezen kérdés még inkább ki volna 
merítve, mert a jelen vitatkozás közben, csaknem 
egyenesen , de igen világosan érthetően, történt 
reám hivatkozás. Legközelebb is tisztelt barátom 
Tanárky Gedeon nagyon érthetően reám czélo-
zott, reám is legalább. Reám czélzott azon óhajtá
sával vajha ugy is imának az emberek, miként 
beszélnek. (Ugy van!) De nem esakő, hanem töb
ben a túlsó oldalról méltóztattak demonstratiókat, 
izgatásokat emlegetni, ezen vita alatt is. (Zaj.) 
Még eunéliskülönösebben,nem ugyanezen állam
adóssági kérdés vitatásánál, hanem az azt mege
lőző kérdés befejezésénél, az igen tisztelt minisz
terelnök úr méltóztatott ugy szólani, és már akkor 
is jóformán határozottan azon kis párt irányában, 
melyhez eddig én is tartoztam, méltóztatott oly 
kifejezéssel élni, hogy ha csakugyan helye van 
itt az olyféle figyelmeztetéseknek , minőket Ta
nárky tiszteit barátom tett: akkor bizonyára annál 
inkább volna helye az igen tisztelt miniszterelnök 
nyilatkozatával szemben. (Zaj.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem értem! 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : Különösen méltóz
tatott a deczember 5-ikei ülésben igy szólani. (Ol
vassa) : „Igaz, tisztelt ház, hogy van párt, vannak 
lapok, van egész irány, van egész politikai takti
ka, mely már egy egész év óta abból él, (Fölkiál
tások : Igaz!) abból él, hogy azt állitja, hogy Ma
gyarországnak alapjogai nincsenek, hogy mi 
azokat feladtuk." (Zaj. Elnök csenget) 

Legelőbb ki kell mondanom ezen kijelenté
sére az igen tisztelt miniszterelnök urnák, hogy 
azon párt, melyhez én tartozom, azt soha sem 
mondotta, hogy már Magyarországnak alapjogai 

*) A gyorsírók a szónok által vissza nem adott beszédet 
jegyzeteik alapján újra összeállítván, az itt utólag közöltetik. 

absolute nincsenek, hogy mind feladattak; hanem 
mondotta azt, hogy legfontosabb alapjogai fela
dattak. (Zaj, derültség.) 

Patay István: S irni kellene ezen, nem ne
vetni ! 

Böszörményi László: Es ezen nyilatkozat 
a tisztelt túlsó oldalnak minden irodalma által, én 
állítom ismét és ismét, hogy nincsen megczáfolva. 
(Zaj. Egy szó: Kinek-kinek véleménye szerint!) Igaz, 
kinek-kinek véleménye szerint; de épen azért azon 
„abból él" nyilatkozat elég aristokratikus is sze
gény emberek irányában. (Nag;j zaj , ellenmon
dás) Bizonyára, mondom, elég aristokratikus: mer t 
szegény emberek szoktak valami foglalkozásból 
élni; a nagy uraknak van miből élni. (Zaj.) Ha
nem, t. ház, nem helyezek én erre oly nagy súlyt ; 
de helyezek igen is arra, hogy azon „abból él* 
már valósággal azt jelenti, hogy valaki abból ke
resi kenyerét. {Ellenmondás. Fölkiáltások : A dolog
ra!) Méltóztassanak megengedni, magyarul én 
értek. (Fölkiáltások : Mi is!) Ezen kifejezést, meg
lehet, szellemi tápláléknak is lehet érteni; hanem 
ez már nem csak magas politika, hanem magas 
költészet is. (Zaj) Itt azonban ezen kifejezés ma
gyarul, hogy valaki abból él, nem csak azért 
jelenti az anyagi életet, mert a betű igy értetik; 
hanem főleg azért, mert épen Tanárky barátom
nak a mikénti irást illető észrevételére meg kell 
jegyeznem, hogy azon sajtó, mely élet-halálra 
támogatja a kormány törekvését, azon sajtó nyiltan 
is kifejezi, mi ezen „abból él és miként él ^neveze
tesen : a pénzes alapból. (Zaj, derültség.) Másodszor 
nem csak az forog fon, hanem az is nyilt titok, 
hogy a magas kormány részéről ezen úgynevezett 
„kis szélső bal" pártnak tagjai, ugyszólvapoliczá-
jokkal vannak körülvéve. (Nagy zaj, nagy derült
ség) Igen is, uraim, a czélból vannak körülvéve, 
hogy micsoda pénzek jönnek kezeikhez. (Zaj. 
Dologra! A szélsőbal oldalról: Nagyon is a dologra 
tartozik!) 

E l n ö k : Csendet kérek, hogy a képviselő úr 
a napirenden levő tárgyhoz szólhasson! 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Méltóztassanak ezen 
38* 
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körülményeket összevenni: azok nagyon is gya-
nittatják azon kitételt, mert nincs is megmagya
rázva, hogy szellemi táplálék értendő. Egyébiránt 
ismétlem Tanárky barátom előttis, ismétlem akár
ki előtt. hogy az ugjmevezett szélső bal pártnak, 
ismét ügynevezett közlönyében - - mi pedig nem 
akar lenni, mert azt többször és nyíltan kifejezte, 
hogy a határozott ellenzéknek közlönye akar 
lenni — ott soha se foglaltatott oly insinuatio és 
gyanusitás, mint a minő felhozatott a szélsőbal ol
dal ellen. {Fólkiáltátok : Ohó!) 

Most a tárgyhoz térve, (Hiüjuk!) azon com-
putus irányában, melyet tisztelt barátom Grhyczy 
Kálmán előhozott, Tanárky barátom méltóztatott 
felhozni, hogy ezen computus nincs helyén, és 
felhozta ellene azt is, hogy az csak jogi kérdések
nél volna érvényesíthető, és ha a computus nem 
sikerül, bírónak kellene döntenie: ebben átalános-
ságban van sok igaza tisztelt, barátom Tanárkynak ; 
de Ghyczy Kálmán nem is azért hozta föl ezen 
computust, hogy itt bíróság állíttassák és az döntsön 
aztán e kérdés fölött; hanem azért, hogy még ak
kor is, ha Magyarország épen oly része az egye
sült egységes osztrák birodalomnak, mint Stiria, 
vagv Karinthia : még akkor is. a valóságos adó-
képesség szerint, a méltányosság és közigazság 
szerint is terhes volna, az államadósságokból oly 
összeg viselése, mint minő reá a törvényjavaslat 
szerint sulyosodik. Midőn ezt mondta Ghyczy 
tisztelt képviselőtársam, ez által azt is mondta, 
hogy akkor, a midőn mi jogilag semmire se köte
leztetünk azon terhek viselésében, hanem csak sza
bad ajánlat utján, akkor még inkább figyelembe 
veendő azon computus, melyből kitűnik az, hogy 
azon ellenfelek, kiknek terhén mi könnyiteni 
akarunk, valósággal nagy mérvben bírják értékét 
azon terheknek, melyeket most mireánk akarnak 
egy részben róni. Épen azért a computusnak oly 
keresztülviteléről szó se lehet, mint a minőnek 
Tanárky föltótekzé; hanem igenis van annak fon
tossága a tekintetben, hogy tudják mind azon ellen
feleink, kikkel egyezkednünk kell, és tudja meg 
az ország lakossága, hogy minő körülmények közt 
kell ily súlyos terheket elvállalni. 

Én ezen számításhoz még sokat adhatnék. 
Megemlíthetném különösen, hogy ha mi osztozni 
vagyunk kénytelenek a szabadsági harczunk miatt 
származott osztrák státusadósságokban, akkor bi
zonyosan az osztó igazság szerint az eldöntendő 
sommába bele kellene vétetnie azon sokkal kisebb 
összegnek is, a melybe nekünk került az önvéde
lem azon időben; és az is tenne vagy 62 milliót: 
mert, tisztelt képviselők, azon 62 millió frt királyi 
szentesítés által van biztosítva, és az mint törvé
nyes pénz fogadtatott el az illetők által, a kiknek 
talán most is el van rejtve szekrényeikben. Ezek 

irányában sokkal inkább áll az, hogy nem ma
radhatnának ki a computusból, mint azok irányá
ban, a melyeket sokszor egyes emberek ferde po
litikája és még ferdébb financzpolitikája halmo
zott össze: mert ezen pénzt az országgyűlés tör
vényjavaslatban terjesztette ő felsége elé, és ő fel
ségének helyettese, a nádor szentesitette ezen pénz 
kinyomatását. 

Midőn, tisztelt ház, sokan oly könnyen számol
nak milliókkal, és annyira hivatkoznak a méltá
nyosságra, az adott szó szentségére, magyar lova
giasságra, bizony mondom, akkor egy úttal nagyon 
helyén volna megemlitni a valódi igazságot. 

Tisztelt ház! ez a szótartás, az ígéret megtar
tása önök részéró'l nem bír értelemmel. A minek 
bizonyítására önök felhozzák e szót, uraim, az 
Magyar országot a múltban, se közel, se régibb 
múltban nem kötelezi. Az országgyűlés soha nem 
igérte azt. hogy mi több terhet viselünk: egyszer 
közös terhet, másszor, hogy több államadóssági 
terhet vállalunk el, mint a mennyivel az absolut 
hatalom terhel bennünket. Azt, hogy mi épen 30 
vagy 32 millió államadósságot viseljünk, önök 
soha sem ígérték meg, és bámulom önöket, hogy 
az adott szó szentsége annyira kötelezi önöket, 
hogy mindig erre hivatkoznak. Ha az adott szó 
szentségére lehet hivatkozni, az önöket inkább az 
ország jogainak szigorúbb védelmére kötelezi, (lgciz-
a szélsőbal oldalról.) Pia 1861-re nem megyek is 
vissza, hanem csak 65-re és magára 67-re, önök a 
feliratokban ugy szóltak az államadósságban ré
szesedésről, mint szabad ország, szabad országgal 
szemben,-mint önálló ország. (Ugy van!) Jegyezzék 
meg önök, hogy ezen nyilatkozatnál visszahivat
koztak önök a 61-iki feliratra; azon feliratban pe
dig még nincsen benne ezen deleg-atiós szabadság. 
(Zaj.) Ha önök azt emlegetik, hogy azon 61-ben a 
választások már ezen delegationalis alkotmány is
meretével történtek meg, kötelességök lett volna 
a 61-ki első feliratban kimondani, hogy olyan lesz 
azon delegatiós állapot. De én állítom, hogy önök 
közül nagyon kevesen lehetnek, kik 61-ben, sőt 
66 végén is gyaníthatták volna, hogy a közösügyes 
állapot a jelen stádiumába fog megérni, nem hogy 
két évvel előbb tudhatták volna. Épen azért, tisz
telt ház, az ily hivatkozástól nagyon kell óvakodni, 
és én nem olvasom fel, hanem csak felemlítem, 
hogy 61-ben ugy fejezte ki a túlsó oldalnak vezére 
az ország teljes helybenhagyásával: mi készek va
gyunk s-3giteni, de mint szabad ország, és pedig, 
mint ország, melynek gyakorlatilag is külön pénz
es katonai rendszere volt. De, kérem önöket, ak
kor azt is kifejezték, hogy 1848-ból egy hajszálat 
se engednek, 6 l-ben legalább még e mellett Ígér
keztek. Igaz, hogy ezen törvényben már a dele-
gatiók mellett ígérkeztek, de akkor csak eddig ki-
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vatkozzanak vissza és ne tovább. És viszont azt is 
állitom, hogy midőn ez az uj 12-ik tcz. keletkezett, 
még ennek is első stádiuma nagyban különbözik a 
jelenlegitől, és sokkal kedvezőbb, mert módosítások 
folytán állott elő az, hogy a magyar hadsereg ré
sze az egységes hadseregnek. (Szó sincs róla!) Pe
dig, t. ház, a legnagyobb különbség a 67 és 6Í-Iki 
álláspont közt az, hogy a 61-iki álláspont határo
zottan követelte a külön pénz- és hadügyet. 

Elmondották ezt a jelenlegi minisztérium tag
jai akkor többen; nem ismétlem előadásaikat, más 
alkalommal tán ismétlendem; elfogadom azt is, 
hogy a politika az ő meggyőződésök szerint sokat 
javasol ; de egyet kérek : ne kereszteljék izgatásnak 
azt, a mit önök egész életökben magok hirdettek, 
különösen 3 évvel ezelőtt. (Igaz! a bal oldalon.) Ne 
mondják önök minduntalan, hogy helyre van állítva 
az alkotmány, holott önök magok tagadták 3 évvel 
ezelőtt. (Nagy derültség.) 

Uraim, hogy van alkotmány, és milyen al
kotmány, van szabadság és milyen szabadság, van 
függetlenség és milyen függetlenség, arról, az igaz, 
vitázni lehet, mert kinek-kinek meggyőződése ha
tároz. Sok embernek kevés szabadság is n a g y ; 
(Derültség. Halljuk!) más ember csak ugy határozza 
el magát, hogy a különbséget megteszi aközt, mit 
ismert, legalább előbb, és ahhoz méri azután az ujat, 
és azt mondja: hogy ez a másikkal szemben sokkal 
kevesebb szabadság, tehát nem olyan szabadság. 

Kötelességemnek tartam ezt megjegyezni, t. 
ház, azért, hogy önök ne hivatkozzanak a múltban 
mondottakra, mert azok nem önök mellett, hanem 
önök ellen bizonyitnak. (Felkiáltások: Mindig fo
gunk hivatkozni!) 

Most megemlékezve t. pénzügyminiszter úr
nak a másik kérdés tárgyalásánál felhozott azon 
érveléséről, hogy azért felel meg az illető 30% 
quóta az igazság- és méltányosságnak, mert azt a 
túlsó oldalon sokalják: valóban, uraim, ha ezen 
érvet elfogadjuk, akkor önöknek a jelen kérdésben 
is tökéletesen igázok van. (Derültség.) Mert Bécs
ben, a birodalmi tanácsban, most is nagyon keves
lik, (Felkiáltás: Ugy van!) a mit elfogadtunk. Hanem 
azt hiszem, t. ház, hogy azok legalább a magok ér
dekében helyesen cselekesznek, bár nem helyes
lem, hogy valaki az igazság határán túl feszítse 
követelését; de más oldalról kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy azt se tartom nagyon eszélyes 
eljárásnak, mikép valaki rendkívül nagy gondot 
csináljon abból, hogy ő mily jó gescheftet csinált. 

Itt, t. ház, két dolog van a túlsó oldalról érvül 
felhozva: az egyik az, hogy kénytelenség a tör
vényjavaslatot ugy elfogadni, amint van; de kény
telenség, amint kénytelenség volt a quótát elfo
gadni, és oly kénytelenség, minő lesz a vám- és ke
reskedelmi szövetség elfogadása, mert e hármas 

törvény solídaritásban van. Egyik helyen kénysze
rűség, mit elkerülni nem lehet, a másik helyen 
haszon, és nagy előnyök : méltóztassanak megbo
csátani, e közt legalább is ellenmondást látok. Ott, 
hol hasznos nyereményt birok, ott a kény tele a -
ségnek nem lehet hatása. 

A t. pénzügy ér úr méltóztatott azt mondani, 
hogy ha haszna nem volna a törvényjavaslatnak 
ily módon elfogadásában, az országnak nem volna 
joga megszavazni. Elfogadom tökéletesen e té
telt ; de ezen tételnél adós maradt annak bebizo
nyításával, hogy mi csakugyan hasznokat húzunk 
a törvényjavaslat ily elfogadásával. Méltóztatott, 
mondhatom, oly melegséggel, az ügy iránti oly 
lelkesedettséggel felhozni azon legnagyobb hasz
not is, melyet ő meggyőződése szerint vár ezen 
hármas törvényjavaslatnak, tehát ezen államadóssá
ginak is a tervezet szerinti elfogadásából: várja je
lesen a szabadságot. 

Mondottam már, t. képviselők, hogy a jogok 
különböző mértékét tekintheti egyik-másik ember 
valódi szabadságnak. De kijelentem azt is, hogy 
ha a mi általunk ismert szabadságot visszaadják 
nekünk, akkor én nem szólok ezen államadósságok 
ellen. De mivel épen a szőnyegen forgó hármas 
törvényjavaslat magában már határozott tagadása 
a szabadságnak. . . . 

Madarász József: Ugy van! 
Böszörményi Lázsió:. . . hogy akkor hi-

gyem el, mikor már mégis ismertem szabadságot 
tényleg, nem csak tanulmányból, theoriából, hogy 
akkor ismerjem én azt el szabadságnak: arra én 
nem vagyok képes. 

A t. cultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
a szabadság átalános fogalom, maxima, inkább 
czél, mely felé törekszik az emberiség az élet ut
jain., Igaz, törekszik feléje; hanem épen azok, t. 
ház, kik 186l-re vissza hivatkoznak — amint cul
tusminiszter úr is méltóztatott hivatkozni — épen 
azok nagyon könnyen formulázhatják a szabadsá
got, és nem szükséges bizonytalan theoriákba mé
lyedni annak meghatározása végett, mert meg van 
ott irva, mi a szabadság fő attribútuma: az, hogy 
az ország maga rendelkezik hadügyével, pénzü
gyével s kereskedelmével; e nélkül, hogy mikép 
lesz a szabadság, én nem tudom. 

Most kénytelen vagyok pár szót megjegyezni 
a cultusminiszter urnák részletezésére. Azt méltóz
tatott mondani, hogy a szabadság mértékét meg 
lehet ítélni abból, minő szabadsággal bir az egyén, 
minő a politikai szabadság, és minő az állam önál
lósága, függetlensége, a mi már nem annyira a 
szabadság, mint biztositéka a szabadságnak. Ezen 
három tételt felállítva méltóztatott összehasonlítást 
tenni az egyéni szabadságnak jelen és 1848-ki 
mértéke közt. 
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Ezen párvonal húzásánál kénytelen vagyok 
megemlíteni, hogy nem tartom czélszerűnek, hogy 
mi, főleo- elleneinkkel szemben, minden alkalom
mal hajlandók vagyunk a combinatióból kihagyni 
a mi 1848-ki alkotmányunkat és szabadságunkat, 
(Helyeslés a szélső bal oldalon) hanem a jelen álla
potunkból visszamegyünk az 1848. előtti alapra; 
aó't nagyon sokan még oda se mennek vissza, mit 
a cultusminiszter úr se tesz, hanem visszamennek 
a provisorius és absolutisticus állapothoz és ahhoz 
hasonlítják mostani szabadságunkat. T. ház! ha 
a Bach-Schmerling korszakhoz hasonlítjuk a jelen 
állapotunkat, tökéletesen igaz, nagy különbség 
van : mert már főleg Schmerling alatt a kiszegé-
nyités által azon nyomorokat mind éreztük, a me
lyeket most érezünk; de ha 1848-ik előtti időre 
viszszük vissza combinatiónkat, kénytelen vagyok 
kétségbfc vonni a cultusminiszter úr az iránti lel
kesedését, minő magas haladás van e tekintetben : 
mert azt hiszem, hogy ugy az egyéni, mint a sta
tusszabadságnak alapját, mikép itt és a tul oldalról 
is több részről kifejtetett, a vagyonosság képezi első 
helyen, vagy ha nem is az első helyen, de a má
sodik helyen feltétlenül: mert első lehet a szellemi 
fejlettség, a második a vagyoni. Húzzon bárki 
párhuzamot Magyarország lakosságának 1847-ki 
és 1865 ki vagyonossága és mostani vagyonossága 
között, és be fogja látni, hogy most a lakosságnak 
nagyobb része, óriási nagyobb része vagyonosság
ban nagy mértékben alásülyedt. (Ellenmondás.) Az 
egyéni szabadságnak nagy hián) a a szegénység; 
én még most hozzá adom. hogy ha még ezen tör
vényjavaslatok is így elfogadtatnának, a mint 
vannak: akkor, t. ház, azon szegénység, a mely 
most megvan, nem csak állandósittatni fog, hanem 
fokoztatni fog minden évben, jövőre még nagyobb 
mértékben. (Ellenmondás.) Áz egyéni szabadságra 
nézve még meg lehet jegyezni azt is, hogy igaz, 
miszerint 1848. előtt csak szabadságok, vagy pri
vilégiumok voltak, a mint ezt igen helyesen mél
tóztatott megjegyezni; de még azokra nézve is, 
kik nem bírtak ezen privilégiumokkal, volt annyi 
gondoskodás az állam részéről, hogy nagyobb mél
tatlanságoktól megóvta őket a megyei rendszernek 
életben léte. 

Pulszky Ferencz: A huszonöttől! 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : b e nem erről van a 

kérdés; hanem átmegyek arra, hogy 1848. mit 
tet t : mert hogy ma már nem szabadságok, nem 
privilégiumok vannak, hanem hogy van egyéni 
vagyis polgári szabadság: azt nem ezen kiegyezési 
törvény, nem ezen Xll-ik törvényczikk, hanem 
1848. állította elő; (Igaz! a szélső bal oldalon) és 
hogy 1848-nak ezen maradványa megvan, mél
tóztassanak megbocsátani, nagy mértékben annak 
köszönhetjük, mert — mikép azt 1861-ben az ak

kori feliratok igen tisztelt indítványozója az akkori 
országgyűlés és az egész haza megegyezésével ki-
fejezé — arra nem igen volt hatalom, hogy a vi
szonyokat az egyéni és politikai szabadság tekinte
tében is az 1848. előtti állapotra vissza lehetett 
volna terelni. Ezen maradványa tehát megvan az 
1848-ki évnek. 

A mi továbbá a polgári szabadságot illeti, el
ismerem, hogy az 1867. évnek van egy előrelépése 
és ez az izraeliták egyen jogosítása. Az egyéni sza
badság , tisztelt képviselők, összeköttetésben van 
nagy részben a politikai szabadsággal; ha ezt te
kintem, megvallom, nem akarnék ismét visszatérni 
1847-re, bár akkor is volt szabad társulati jog. Ez 
most is van, csak egy bajunk van. (Halljuk!) Ta
lán ugy megszoktuk azon Bach-Schmerling rend
szert, hogy mi azért is folyamodunk, a miért nincs 
szükség folyamodni. Nem egy esetet tudok, hol 
egyesületek keletkeztek és előlegesen folyamodtak 
g^niléstartási engedélyért; ennek az 1848-ki 
törvények szerint , sőt az 1848-at megelőzött 
gyakorlat szerint i s , nincsen értelme, ez visz-
szamaradt a közelebbi gyakorlatból; de ha eb
ben az egyesek tévednek, megvallom, a kormány
tól várom azt, hogy utasítsa vissza az ilyen kérvé
nyeket, mint hozzá nem tartozókat. (Felkiáltások; 
A dologra!) Ezt mellőzve, t. ház, ezen egyesületi 
és társulati jogra nézve kénytelen vagyok megje
gyezni, hogy ámbár ezen alkotmányos gyakorlati 
jog, ezen politikai jog nincs is eltörülve, ha más 
törvény által nincs is megtiltva: mindamellett az 
jelenleg tényleg nem gyakorolható szabadon. Hi
vatkozom azon tényre, hogy a kormány méltózta
tott az úgynevezett honvéd-egyesületnek megtil
tani a gyűlés tartásának napját; (Közbeszólások: 
Jól tette!) hivatkozom azon másik esetre, hogy több 
egyes honvédegyesülettől méltóztatott a kormány 
ezen czimet megtagadni, hanem méltóztatott azzal 
helyettesíteni „honvéd segélyző egylet." (Zaj) Ez 
igaz ! A törvény szerint joguk vau azon egyesületek
nek, miszerint ők ezen czimet választhatják és a gyű
lés tartására napot rendelhetnek ; de daczára annak, 
hogy ez nekik joguk, mégis korlátozva vannak : 
ez kétségtelen tény. (Zaj. Mozgás. Felkiáltások: A 
dologra!) T. ház! Azon figyelmeztetésekre, a me
lyek engem a dologra utasítanak, kénytelen va
gyok megjegyezni, hogy mind ezt szigorúan a 
dologra tartozónak tartom, mivel a szabadsággal 
indokoltatik ezen tehernek az elvállalása. 

Többet is sorolhatnék elő, t. ház, a szabad 
polgári jogok gyakorlásának megszorítását illető
leg ; de ebben nem megyek tovább; (Helyesen!) 
hanem átmegyek a második kérdésre, az állami 
szabadság, függetlenség biztosítására. (Halljuk!) 

Nem újság, a közösügyi törvény keletke
zése előtt és tárgyalása alatt számtalanszor volt 
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ismételve annak nagy része, a mi most is felho
zatott, miszerint Magyarország oly fontos szerepet 
fog nyerni ezen uj alkotmány által az osztrák bi
rodalom belügyeibe és külügyeibe való avatkozás 
tekintetében, a milyennel ezelőtt sohasem birt, 
(Rözbeszóláiok: A belügyekbe nem!) és ezt megszerzi 
a paritással: ideje egyszer ezen paritásnak is sze
mébe nézni. (Halljuk!) Ha ezen fogalom valóság
gal egész volna, t. i. minden tekintetben megvolna 
a paritás, sokat adnék érte; de, méltóztassanak 
megbocsátani, midőn az uralkodó nem magyar; 
(De bizony magyar! A legelső magyar ember a ki
rály ! Nagy zaj) midőn az uj alkotmány szerint föl
állítandó központi kormány még kevésbbé ma
g y a r ; midőn ezen központi kormány Magyaror
szágtól távol székel;" (Felkiáltások: Az sem áll! 
Egyszer itt, egyszer ott! Talán Bukarestben kellene ?) 
midőn, t. ház, Magyarország fiaiból kiállított had
sereg felett nem magyarok által parancsol az ural
kodó, (Hát Gyuluy és Btnedek! Derültség) vagyis 
akkor, midőn a magyar királynak valósággal egy 
magyar katonája sincs ; midőn Magyarországnak 
és a magyar királynak az általunk tett háztartási 
költségeken, vagyis beligazgatási költségeken kí
vül, nagyobb beruházásokra vagy nagyobb politi
kai lépések tételére egy krajczárja sincs, mert 
mind ezt mások kezelik: akkor, ha van is ezekből 
némi rész a paritás nyomán, a paritást oly kiegé
szítettnek tekinteni, mely nekünk oly rendkívüli 
jogokat biztosit, képes nem vagyok: annál kevésbbé 
vagyok pedig képes, mert mit mondanának a bi
rodalom többi népei, ha azon közös uralkodó 
volna született magyar, laknék Budán, a közös
ügyi kormány székelne Budán és magyarokból 
állana, vajon boldogabbnak éreznék-e magokat, 
mint most érzik? Hiszen, uraim, ezen fogalom
nak : paritás, velők szemben valósággal semmi ér
téke sincs; nekünk talán tetszik, de én megvallom, 
annak nagy értékét nem találom. 

Méltóztassanak tehát tekintetbe venni a vám-
és kereskedelmi szövetség egyik igen fontos téte
lét, (Csinálja meg jobban !) jelesen azt, hogy a kö
zös külügyminiszter lesz a fő kereskedelmi mi
niszter, (Dehogy lesz! A kereskedelmi miniszter Go-
rove!) vagyis 6' kezeli a kereskedelmi ügyeket, ő 
nevezi ki a konzulokat és azokat utasítással látja 
el, stb. Hogy ez nekünk befolyást biztosítson a bi
rodalom ügyeibe, nem látom át, mivel Magyar
ország delegatiójával befoly ugyan a birodalom 
költségvetésébe, de maga az országgyűlés be 
nem folyhat a netaláni túlságos költségeknek 
megtagadásába akkor, midőn a delegatiót meg 
sem lehet számoltatni a magyar országgyűlésen, 
hanem teljhatalommal bocsáttatik elr midőn azon 
nagyhatalom, melyet már sokszor megneveztünk 
mindnyájan az úgynevezett camarillának, midőn 

ezen nagyhatalom még mégsem halt, mikép azt t. 
ellenfeleim bölcsen méltóztatnak tudni ; s hogy ezen 
camarilla se lenne oly hatalmas, hogy Bécsben 
az uralkodó mellett székelvén, maga mellett döntse 
el a delegatiók működését — bocsássanak meg 
uraim, nem gyanúsítás ez, hanem az emberi termé
szetből foly — azt én kétségbe vonni nem tudom, 
sőt nagyon is félek, hogy Magyarország érdeke 
ott mostoha fog maradni! 

Tisztelt képviselők! Azt méltóztattak mon
dani, hogy el kell ezt fogadni, mert ez kénytelen
ség. Ugyan van-e ennek nagyobb negatiój'a, mint 
ma v a n ? ! (Többen: Ml van? Hol van?!) Igaz, 
hogy második beszédében azt méltóztatott a t. 
cultusminiszter úr mondani, hogy nem csak a mi 
van, hanem azt, a mi lesz, kell tekintenünk; igaz, 
sok szép szónoklatot hallottunk e kérdésben; a 
remény igen szép, s én csak örülnék oly jó kedély
nek, ha ily rózsás szinben szemlélhetném a jöven
dőt; de, megvallom, hogy a kézzelfogható tények, 
a számok értesítése nyomán nem vagyok képes 
magamat azzal kecsegtetni: én nem tudom magam
nak elképzelni azt, hogy valaki az által legyen 
erős, midőn keze lába amputáltatik. Pedig midőn 
önök ezen hármas törvényjavaslatot elfogadják, 
akkor én nem tudok mást látni, mint azt, hogy 
ezen törvényjavaslatok elfogadása által sokkal 
több és súlyosabb teher fog hárulni az országra, 
mint minőt halálos ellenségeink vetettek ki reánk. 

Épen ezen kérdést akarom azoknak figyel
mébe ajánlani, ezek közt pedig különösen a cul
tusminiszter urnák, kik azt mondják, hogy az 
adóképesség, vagy az adósságviselési képesség ki 
nem nyomozható a már birt vagy megszerezhető 
adatokból. Én ezen állítást épen azért vonom 
kétségbe, minthogy bizonyos az, hogy ezen tör
vényjavaslatok több terhet rónak reánk, mint a 
mennyit ellenségeink róttak reánk. Ehhez bővebb 
bizonyítás nem kivan tátik. Miért legyen ez igaz
ság, miért és micsoda adott szó kötelezzen arra, 
hogy többet fizessünk most, mint amennyi t önké-
nyileg vetettek reánk ? ily igazságot én nem isme
rek. Uraim! bátran nézek szemébe ott az ellenfél
nek Bécsben, ha ők azon tant fogadják el, hogy 
szabad nép szabad néppel érintkezzék és egyez
kedjünk méltányosság szerint. Ennyi van az önök 
törvényjavaslatában; önök is mondhatják bátran, 
hogy azt kívánjuk; de ha azt kívánják, hogy mél
tányosság szerint segítsünk, tárják fel az adatokat, 
mert értesülve vagyunk, hogy nem lehetetlen; 
ha feltárják és megvizsgáltuk azt, hogy vagyo-
nilag mennyire vagyunk képesek mi is, ők is 
ezen terhek elviselésére, akkor lehet felhozni a 
méltányosságot; de míg ezen adatok feltárva nin
csenek, addig önök nem képesek a törvény értei-
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mében correcte járni el, mert a méltányosság mér
tékét nem birják önmagok sem megítélni. 

Felhozatott, uraim! hogy két ezer millió van 
államadóssági jegyekből ellenfeleink kezében: 
megvallom, hogy én ezt legfőbb oknak tartom 
arra, hogy ők azon terheket, melyeket viselni fog
nak, nagy részben egyik zsebből a másikba fizetik. 
Ez nem él\ az egyesekre nézve, de áll az egészre 
nézve. Ebből pedig az következik, hogy azon ösz-
szeg, melyet mi fizetünk, a külföldi államjegybir
tokosokat jóformán kielégítené, az pedig, a mit ők 
fizetnek, megmaradna magoknál. Azt hiszem, hogy 
ezen adóssági és méltányossági viszony tisztába 
hozatala, mint azt Tisza Kálmán indítványozta, 
mind az igazságnak, mind a méltányosságnak oly 
követelménye, melyet elodázni teljes lehetetlenség. 

Felemlittetett, t. képviselők, az is, hogy ha füg
getlen ország volnánk, az ily adósságra és arra, 
hogy az ország integritása fenmaradjon, a múltban 
is nagy áldozatokat kellett volna hozni. Ezen érv 
már a quota kérdésénél is felemlittetett, miszerint, 
hogyha önállóan kezeltetnék Magyarország állami 
élete, akkor talán többe kerülne a kezelés, mint 
most, midőn az közösen kezeltetik. Én ezen felte
vést, ezen lehetőséget nem vonom feltétlenül két
ségbe, hanem azt állitom, hogy ha ezen önálló és 
független kezelés, ezen független államélet mellett 
talán a nagyobb adósságok is sokkal elviselhetőb
bek volnának, mint jelenleg, midőn azon alap, 
melyen állunk, mindkét félnek, de különösen Ma
gyarországnak szabad mozgását nagyobb részben 
fogja gátolni, mint a másik félnek önálló működését. 

Midőn tehát nekem nem lehet azon reményem, 
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hogy itt a jobblét oly gyorsan fejlődjék, hogy 
ezen terheknek elviselésére képessé tegye az ország 
lakóit, minőket még" ellenségeink se véltek reá-
jok róhatónak; midőn ezen reményem nincsen, s 
épen azért, mivel csak az országnak önálló és füg
getlen élete lehetne az ország szabadságának biz
tositéka: én a törvényjavaslat ellen szavazok. 

Részemről,t. ház ! mindig az emberiség jótevői
nek tartottam a költőket; megvallom, nekem jól esik 
a lelkesedés, melyet volt szerencsénk tapasztalni 
a cultusminiszter urnái. Én őszintén kifejezem azt, 
hogy az én meggyőződésem szerint az oly irodalmi 
munkálat, mint a minőt szerencsések vagyunk 
birni a cultusminiszter úrtól, talán többet használ 
hazánknak, mint mennyit a jelen politikai eljárás, 
melyet a törvényjavaslat czéloz. (Detültség.) Elis
merve, hogy egyéni fogalom a szabadság kérdése, 
és meglehet, hogy nem alkalmazható egészen, a 
mit én akarok alkalmazni a miniszter úr irányá
ban, de egy verset akarok idézni, (Halljuk \) mely 
igy szól : 

„Szeretek én szent szerelemmel, 

Szeretek én egy istenasszonyt, 
Egy Ézámkiüzött istennőt: 
A szabadságot. Fájdalom, hogy 
Csak álmaimban látom öt." 

Meglehet, hogy a t. cultusminiszter úr nem csak 
álmaiban látja; megvallom, én álmaimban se lá
tom. (Nagy derültség.) 

Epén azért a törvényjavaslatot el nem fogad
hatom. 
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Antalfy Károly 7. 

Bánó József 14. 34. 
Bánó Miklós 183, 214, 218. 
Beniczky Gyula mint előadó CXCVI. 
Bernátk Zsigmond 118, 160, 212, 235, 257, 279. 
Besze János 23, 64, 199. 
Bethlen Farkas gr. 43. 
Bethlen János gr. 275. 
Bezerédj László 277, 281. 
Bobory Károly 102, 204. 
Boresányi János 287. 
Boros Pál 260. 
Bónis Sámuel 40, 137, 144, 157, 160, 164, 165, 171, 176, 

179, 204, 207, 235, 236, 240, 245, 250, 258, 
261, 265, 275, 281, 283, 286, 288, 289, 290, 
291,292,293,295. 

Böszörményi László 90 (=299, 301, 302), 226, 235, 
250, 261, 264. 

CSanády Sándor 7, 68, 185. 
Csengery Imre 168, 207. 
Csengery Imre mint jegyző CLXXXV—CXCVII, CXCIX 

—CCIV. 
Csiky Sándor 4, 5, 71, 74, 76, 169, 170, 206. 

Dániel Pál 171. 
DeákFerencz 109,152, 159, 160, 163, 164, 169,204,215, 

223, 225, 226, 240, 250. 
Dessewffy Ottó 158. 
Detrich Zsigmond 22, 23. 
Dobrzánszky Adolf 79. 
Dózsa üániel 104. 
Draskóczy Gyula 76. 

Eötvös József b. 34, 36, 39,270, 274, 275, 281. 

Faragó Ferencz 41. 
Fábián Gábor 296. 
Fehér Miklós 166. 
Fest Imre 68. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VI. 

Gajzágó Salamon 277. 
Gajzágó Salamon mint elnök CLXXXVII, CLXXXVIII, 

CXCI, CXCII, CXCVI, CXCVII, CCII. 
Ghyezy Ignácz 164, 207. 
Ghyczy Kálmán 44, 92, 94, 97, 164, 169, 186, 206, 259, 

282, 283. 
Gorove István 171, 175, 177, 186, 201, 205, 207, 208, 

209, 210, 211, 213, 217, 219, 222, 226, 235. 
236, 240, 252, 255. 

Gubody Sándor 224. 

Halász Boldizsár 40, 208, 210, 250, 266. 
Halmossy Endre 286, 287, 289, 290, 291, 292. 
Hedry Ernő 287. 
Hollán Ernő 228. 
Horváth Károly 248, 277, 278, 288, 291. 
Horváth Lajos 273, ',280. 
Horváth Lajos mint jegyző CLXXXV-CXC, CXCVI-

cxcrx. 
Hnszár István 102. 

Ivánka Imre 7, 36, 214, 247, 250, 287. 

Jankovich Antal 88. 
Jámbor Pál 219. 
Jókai Mór 60, 153, 157, 162, 216, 271. 
Justh József 219, 259, 261,^290, 294, 295. 

Kacskovics Ignácz 158, 224, 
Kardos Kálmán 59. 
Kautz Gyula 16, 178, 179, 185. 
Károlyi Ede gr. 164, 215, 295. 
Keglevich Béla gr. 159, 199. 
Kerkapoly Károly 187, 159, 161, 164, 165, 168, 216,246, 

267, 284, 286, 289, 290, 291, 292. 
Kerkapoly Károly mint előadó CLXXXIX, CXCI, CXCV, 

CXCVII, CCI, CCII. 
Királyi Pál 107. 
Kiss Miklós 145, 254. 
Klapka György 214. 
Kurcz György 119,164, 210, 236, 251. 
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Lázá r Dénes mint előadó CXCIII. 
Lázár Kálmán gr. mint előadó CXCIX. 
Lónyay Menyhért 63, 93, 94, 137, .145, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 
167, 168, 169, 213, 223, 241, 243, 247, 249, 
252, 253, 261, 263, 266, 278, 279. 

Ltiksics Bódog 76. 
Luzsénszky Pál b. 88. 

Madarász József 6, 39, 74, 120, 125, 127, 137, 154, 170, 
246, 247, 248, 278, 301. 

Madocsányi Pál 225, 275. 
Majthónyi László b. főrendi jegyző 237, 261, 297. 
Makray László 218-
Mnnojlovics Emil 29, 169, 186, 189, 204, 210, 222, 223, 

225, 226, 238, 258, 276, 278. 
Mihályi Péter mint jegyző CLXXXVI, CXC—CXCVIII, 

CC, CCII, c c n i . 
Mikó Imre gr. 145, 237, 281, 295. 

Nagy Ignácz 13, 14. 
Németh Károly 165, 256. 
Nicolics Sándor 207, 221. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző 271. 
Nyáry Pál 182, 239, 245, 249, 252. 

Oláh Miklós 95. 

Olgyay Lajos 107, 160, 165, 199. 

Onossy Mátyás 77, 218. 

Paczolay János 286, 288, 289, 290. 
Pap Lajos 218, 233. 
Pap Mór 58, 180. 
Pap Pál 116, 163. 
Patay István 64, 88, 154, 296, 299. 
Perezel Béla 52. 
Perczel Mór 192, 198. 
Podmaniczky Frigyes b. 3, 236, 248. 
Prugberger József mint előadó CXCI CXCVII. 
Pulszky Ferencz 54, 198, 204, 207, 247, 278, 302. 
Pulszky Ferencz mint előadó CXCI—CXCIV. 
Badics Ákos 211, 220. 
Kadics Ákos mint jegyző CLXXXV, CLXXXVII-

CLXXXIX, CXCII, CXCIV, CXCVII, CXCIX 
—CCII, CCIV. 

Bajner Pál főrendi jegyző 294. 

Káday László gr. 32. 
Komán Sándor 99. 
Bnttkay István 276. 

halamon Lajos 54. 
Sebestyén László 13. 
Simay Gergely 87, 88. 
Simonyi Lajos b. 29, 161, 171. 
Somogyi László 94, 248, 250, 292. 
Somossy Ignácz 153, 159, 208, 209, 253, 255, 256, 291. 
Somssich Pál 5, 96, 97, 165, 170, 239, 241. 
Somssich Pál mint elnök CC, CCI. 
Stefanidesz Henrik 290. 
Stoll Károly 205, 206, 251, 297. 

Szabó Miklós 287, 290, 293. 
Szakái Lajos 189, 285. 
Szász Károly 238. 
SzentMnyi Károly mint elnök CLXXXV—CXCVI, 

CXCVIII, CXCIX, CCII—CCIV. 
Székely Gergely 288. 
Szontagh Pál (gömöri) 25. 
Szontagh Pál (nógrádi) 143, 164, 168. 
Szontagh Pál (nógrádi) mint előadó CXCIX. 

Tanárky Gedeon 82. 
Tisza Kálmán 97, 13!, 155, 160, 161, 165, 167,177, 219, 

249, 253, 257, 264, 278,281, 283, 284. 
Tisza Kálmán mint előadó CXCV. 
Tisza László 162, 168, 211, 278. 
Tolnay Károly 271. 
TóthLőrinez 284,291. 
Trefort Ágoston 31, 127, 180-

Vadnay Lajos 117, 294. 
Várady Gábor 174, 175, 200, 226, 240, 243, 251, 288, 

291, 292, 293. 
Várady János 191. 
Vecsey-Oláh Károly 28. 

Wass Sámuel gr. 209, 230. 
Wenckheim Béla b. 6, 258, 277. 
Wlád Alajos 86. 

Zmeskall Mór 63, 64. 

ZSarnay Imre 40, 188. 
ZsedényiEde 216, 279, 281, 288, 292, 294. 
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