
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-
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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 
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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 
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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. 




