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testületnek adatokból merített nyilatkozata a köz
véleményre a legüdvösebb hatású. S miután végre 
meg vagyok győződve, hogy a nemzet, valószínű 
nehéz viszonyok beálltával, egy jobb jövő iránti 
hitében és reményében csak akkor nem fog kétsé
geskedni, ha látta és meggyőződött, hogy mink, 
kiket érdekei képviselésére felelősség mellett meg
bízott, a terhet, mielőtt vállaira raktuk, kellő óva
tossággal mérlegeltük: ezen határozati javaslato
mat a t. ház kegyes figyelmébe ajánlom. {Halljuk!) 

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

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

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

Az ülés végződik d. u. 2 s/4 órakor. 

CLXXXVI. OESZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 11-dikén 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

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

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

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

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

Mindkét kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Veesey-Oláh Károly ur kivan egy_kérvényt 
benyújtani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV. B. HAPLÓ 1865/7. vi. 

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

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

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

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

5 



34 CLXXXVI. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. n . 1867.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ennyit kellett mondanom az első kérdésre 
nézve. 

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



CLXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 11. 1867.) 37 

hogy mielőtt az adósság terheinek elvállalása szóba 
jött, a reductio vagy más ehhez hasonló szabály 
nem inditványoztatott, mely által a teher köny-
nyittessék. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faragó F e r e n c z : Tisztelt képviselőház! Én 
a törvényjavaslatot nem politikai oldaláról, hanem 
magából a hitelezés természetéből és az igazság 
szempontjából tekintem. Miután a közösügyi tör
vény alkotásánál elállottunk az adósság törlesz
tése legegyszerűbb módjától, t. i. az adósságnak 
tőkékben átvételétől, mely egyedüli mód arra, 
hogy az államadósságot a valódi hitelezésre vi
hettük volna vissza, és az államadósságok után az 
évenkinti kamatfizetést vállaltuk el : az előttünk 
fekvő törvényjavaslat több tekintetben ki nem 
elégit engemet : mert azon egy, a népet terhelő 
kötelezettségen kívül, hogy kamat fejében éven-
kint 29 millió ftot fizessünk, a többi pénzügyi 
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operatio, miképen unificáltassanak az államadós
ságok kamatai. Én nyíltan megvallom, hogy a 
pénzügyi operatiokban semmi bizodalmam nin
csen: mert a német pénzügyérek is az ilyen 
pénzügyi operatiokkal csinálták a 3 milliárd adós
ságot, s döntötték a birodalmat bukásba. Eb
ből merített tapasztalatnál fogva tartok tőle, hogy 
ezen törvényjavaslatban foglalt pénzügyi műtét 
más egyén kezében, mint mostani pénzügyminisz
terünké, hasonló eredményre vezetne. Továbbá 
csekély felfogásom szerint a kamatok nnificatioja 
maga után vonná a tőkék consolidálását is, a mit 
én Magyarországot illetőleg minden áron kikerülni 
akarnék, egy részről azért, mert ezen adósságok 
Magyarországot jogosan nem illetik, más részről 
azért, mert nem lehetne a tőkét az eredeti hi
telezésre visszavinni, más szóval devalválni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A miDebreczen város képviselője indítványát 
illeti; nem ugyan magában az indítványban, de 
az indítvány mellett tartott beszédében előhozta a 
t. képiselő ur a kamatreductiot. Maga a t. kép
viselő ur ezt csak mellékesen emiitette fel, de utána 
több képviselő ezen eszmét fölkarolva bővebben 
fejtette ki. Én azt hiszem, Magyarországra nézve 
ezen reductio már létesitve van : igenis létesítve 
van, miután a német-szláv tartományok elvállalták 
újonnan a törlesztés fizetését is; én legalább oly 
kamatreductiot nem képzelhetek, mely, hogy ha 
megtörténnék, mi kevesebbel részesülnénk, mint je
lenleg részesülni felhivatunk. Azt ugyanis, ha ka-
matreductio történnék, teljes lehetetlenség volna 
tőlök kívánni, hogy azon esetben a praecipuumban 
is nagy mérvben részesüljenek. Mert ó'k, a kik két 
milliárdnak kamataival fognának bizonyára vesz
teni, nem vállalnának többé — nem is vállalhatná
nak—akkora összeget a kamatreductio után,miután 
többé reményök nem lehetne ahhoz, hogy a ka
matszelvények adóját magasabbra téve, magokon 
újra segíthetnek, miután kétféle reductiot egyszerre 
egy ország nem tehet. De azt hiszem, magunknak 
sem lenne hasznunk a reductioból: mert a reduc
tiot örökké a hitelvesztés szokta követni. Hosszas 
idő kívántatik még arra, hogy Európa elismerje, 
hogy ámbár kapcsolt rész vagyunk az osztrák 
birodalomban, mégis mi önállók, függetlenek va
gyunk ; és igy azon hitelvesztés, melyben Ausztria 
vagy a német-szláv tartományok részesülnének, 
reánk is befolyással volna: mely körülmény ránk 
nézve, kiknek épen jelenleg hitelre van szüksé
günk, bizony igen súlyos csapás volna. De nem is 
képzelem, nem is értem, hogy ezen reductio hogy 
jött itt szőnyegre e házban. Mert azt hiszem, sőt 
meg vagyok győződve, hogy a t. követ ur nem 
kivánja, hogy a mi kormányunk elegyedjék a re-
ductioba, azt sem kivánja, hogy az országgyűlés 
hozzon oly határozatot, mely szerint e tör
vényjavaslatnak tárgyalása és az a feletti vitatko
zás addig elhalasztassék, inig a reductio meg nem 
történik: mert ha ezt tennők, akkor az államadós
ságot ránk nézve jogilag kötelezőnek ismernők 
el. De ha jogunk volna is a kamatreductiohoz, 
nem tehetnők ezt: mert, az én belátásom szerint, 
csakis oly reductio létesülhetne, mely midőn le
szállítja a kamatokat, egyszersmind azt is kijelenti, 
hogy a kinek nem tetszik a leszállított kamat, an
nak a tőkét fizetjük ki. Ez azonban az örökös 
tartományoknak se hatalmokban, se tehetsé
gükben nem áll. (Helyeslés a jobb oldalon.) É n 

6» 
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tehát valóban nem értem, hogy mi hasznunk lenne 
nekünk jelenleg a kamatreduetioból: mert ne té-
veszszük össze a reductiot a devalvatioval. Ha de-
valvatioról volna szó, akkor meglehetne, hogy 
idővel majd kevesebb tőkét kellene fizetnünk; de 
miután csak kamatleszállításról van szó, nekünk 
a tőkét egykor egészen ki kell fizetni s igy nem is 
volna semmi hasznunk az egészben; de nem is 
kívánhatjuk tőlök a reductiot, mert azon alap, me
lyen ezen reductio létrejött, t. i. a februári pátens
nek 16 §. megszűnt. Azután a kormánynak nincs 
joga ahhoz, hogy önmaga hozzon be reductiot, 
hanem a német-szláv tartományok reichsrathjának 
kellene a reductio kérdését eldönteni. S kérdem, 
mi haszna volna ebben Magyarországnak ? A tőke
birtokosok ugyanis tudván, hogy nálunk kamat-
reductio fog bejőni, capitalisaikat vagy állampa
pírjaikat épen Magyarországon kívánnák és igye
keznének bekebeleztetni. Ez pedig, ha meggondol
juk, Magyarországnak igen könnyen legnagyobb 
kárára lehetne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elismerem, t .ház! hogy az adatoknak, melye
ket emiitettem, nincs annyi érvényök, hogy arra or
szágos határozat alapittassék ; de tekintve eredetű
ket és a szóban forgó összegeknek nagyságát, 

7 
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annyi érvényök lehet, hogy a t. ház azon esetre, 
ha Tisza Kálmán indítványát elfogadhatónak nem 
véli, mielőtt az államadósságok után járó évi járu
lék összegének meghatározásába bocsátkoznék, hi
teles adatokból kellőkép nyomoztassa azon sokszor 
emiitett előzetes tehernek alapjait, hogy e szerint 
meggyőződést meríthessen arról, vajon e tekintet
ben megtörtént-e mind az, minek Magyarország ér
dekében az igazság és méltányosság alapján naeg 
kellett történni; hogy e szerint ezután az állama
dósság után elvállalandó évi járulék összegéről is 
nagyobb megnyugvással határozhasson. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Végre még csak egyet akarok említeni. Ha, j 

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

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

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

Az ülés végződik d. u. 2 '/4 órakor. 




