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CLXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867 (leczember 12-én 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasitandók. 

Átmegyünk az államadóssági törvényjavaslat 
átalános tárgyalására. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hallottam itt egy általam igen t. szónoktól 
azt, hogy a másik oldalon is, a Lajtán tűk van 
egy igen tekintélyes párt, mely szintén ki vámja a 
reductiót, a devalvátiót, vagy őszintén kimondva, 
a banquerottot. Hallottam, van egy igen tiszte-

KÉPV. ii. >:APIA 186%. vi. 

letreméltó férfin, ki egy párt élén áll, s ki tán 
előbb-utóbb a minisztériumba is be fog jutni, s ez 
a nagyon tisztelt férfiú, ily nézetektől nem ide
genkedik ; hanem másrészt azt is hallottam, hogy 
mind a mellett, hogy a czélt sokan kívánják, és 
mindenki irtózik eszközétől; hogy ott mindenki 
kivarrja, miszerint a devalvatio megtörténjék, do 
senki sem. hogy a neve ahhoz legyen kötve; 
kívánják, hogy a gesztenyét más vegye ki a 
parázsból. E pedig bennem azon eszmét kelti fel, 
hogy ily műtétei talán még sem oly tiszta, és hogy 
azzal kezünket bizony-bizony egy kissé bekormoz-
nók. Igen jól átlátom tehát, hogy ha arra bírhat
ták volna Lajtán tul a magvai- küldöttséget, bog)' 
az az egyezmény feltételéül az államadósságok meg-
nem fizetését, a banquerottot kikösse, találkoztak 
volna ott sokan, kik kezöket ugyan dörzsölték 
volna, és megörültek volna azon, hogy Magyar
ország kényszeríti őket a hitszegésre, annyiban, 
hogy szavukat meg ne tartsák; és majd azt mond
ják vala az egész világnak : „Mi ártatlanok va
gyunk, mi semmiképen nem akarjuk hitelezőinket 
megcsalni ; hanem ezen átkozott magyarok ránk 
rontottak, és azt kívánták feltételül, hogy mi 
elébb csaljuk meg hitelezőinket." Azt, meg kell 
vallanom, hogy egyénileg legalább köszönetet sza
vazok az országos deputationak, hogy ezen kelep-
czébe be nem ment, hogy a solidaritás "elvét maga -
tói elutasítván, egyenesen kimondotta: „Ennyivei 
járulunk az államadósságok kamatainak évenkiníi 
fizetéséhez, hanem az államadósságok kezeléséba 
bele nem avatkozunk, nem avatkozunk atiunifica-
tiotokba. reductiotokba. Ha ebből lesz nyereség-, 
ám legyen a tiétek, vegyétek a nyereséget, mindaz; 
zal. ami vele össze van kötve." Ugy tudom, hog-v a 
nyereség ritkán egészen tiszta, ugy tudom, hogy 
ha aranyat keresünk, azt előbb ki kell az aknából 
hoznunk, mely bizony sáros és piszkos. Ha nyer
nek hadd nyerjenek, én njem irigylem tőlük; de én 
fen akarom tartani Magyarország hitelét szeplőtle-
nül. Fiatal nemzet vagyunk : vajon szép lett vol
na-e, ha azzal kopogtatunk be az európai con-
eertbe, hogy szomszédainkat arrakényszeritettük 
volna, hogy szavokat meg ne tartsák? (Elértk 
helyeslés a. középen.) 

En szeplőtelenül akarom fentaríani Magyar-
; orszáxg hitelét; sokszor lesz ezen hitelre még szük
ségünk, E pillanatban is ott állunk a pénzvásá
ron. Azt tudom, hogy sok alkalom lesz még, midőn 
hasonló szereppel fogunk előállani, és kívánom, 
hogy tudja mindenki, hogy a magyar megtartja 
szavát, és reductiókról nem áilmodozik. Mert ha a 
múltra nézve reducalunk, nagyon közel fekvő a 
gondolat, hogy majd a jövőben sem tartózkodunk 
a reductiótól. Azt, kívánom, tudja a világ, hogy, ha 
vitéz volt a magyar azon időben, mikor a vitéz. 

8 
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ségen fordult meg a nemzetek sorsa, most, â  de-
mokratia korszakában munkás is tud lenni. [Elénk 
helyeslés.) Kívánom, hogy az egész világ tudja, hogy 
valamint egykor kétségbe vonhatlan volt lova
giasságunk, ugy most szent elő'ttünk a becsület, 
melylyel az adott szót sértetlenül megtartjuk. 
{Élénk helyeslés.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pártolom Tisza inditványát. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Kardos K á l m á n : T. ház! Nehéz ily nagy
fontosságú kérdéshez, minő jelenleg tárgyaltatik, 
ily sokoldalú megvitatás után szólani, nehéz, midőn 

8 * 
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az szakavatottak által oly különböző alakban mu
tattatott be ; de a minő fontos e kérdés, oly szük
ségesnek tartom szavazatom indokolását: és ezért 
bátor vagyok a tisztelt képviselőház türelmét igény
be venni. (Halljuk).) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV. H. HAPLÓ. 186%. vi. 

Hiszem és meg is vagyok győződve, ha a t. ház e 
tekintetben Madarász képviselőtársunk inditvá-
nyát elfogadni méltóztatnék is, és így a kérdéses 
államadósság el vagy nem vállalása iránt az egész
séges ép eszű és becsületes nép átalános szavazatát 
kérné és kívánná is alkalmazásba venni az iránt, 
hogy miután a képviselőház ily kötelezettségeket 
vállal immár az országra, s ezen vállalkozással 
mint már adott szóval többé játszani nem lehet s 
ezt többé magáról le nem is rázhatja, a megsza-
vaztatandó nép is azt mondaná, ha már képviselő
ink azt elvállalták, miután oly föltételekhez kötöt
ték, melyek lelkiismeretes teljesittetésök esetében 
bennünket is ki fognának elégíteni, bizonyára haj
landók lennének az államadósságok egy részének 
elvállalására szavazni. En legalább igy vagyok 
meggyőződve. De az a kérdés most már, t. ház: 
vajon teljesitve vannak-e már azon feltételek, 
mely feltételekhez az államadósságok elvállalása 
a már említett feliratainkban kíköttetett ? helyre 
van-e Magyarország alkotmánya akként állitva, 
miként az követelve volt 61-iki feliratainkban is, 
melyeket épen Deák Ferencz képviselőtársunk 
tollából kifolyottaknak mindnyájunk ismerünk? 
Az 1866-iki két első feliratainkban is az oly fel
tételként volt kikötve, melynek nem teljesitése 
esetében ami kötelességünk teljesitése is megszű
nik : mert ugyanis ugy tudom, hogy e hazának oly 
törvénye még nincs, de soha nem is volt, mely 
törvényből valaki kiolvasni képes lehetne azt, 
hogy itt a nemzet által annyira gyűlölt és reá oly 
irtóztató terhet árasztó, ehhez képest pedig méltán 
utált, idegen, absolut hatalom által nyakunkra 
hozott bélyeg, fináncz. százalék, dohányegyed
áruság, s a többi ehhez hasonló adósságok kiol
vashatók lennének , ehhez képest Magyarország 
törvényei értelmében fenmaradásuk összeegyez
tethető lenne, de a melyek mindamellett és 
törvény ellenére ma is fenállanak, és a melyek 
nem a nemzet egyetértésével és hozzájárultával, 
hanem nyílt ellenszenvével állapíttattak meg. De 
tovább megyek. Hogy e napig az alkotmány hely-
reállitva nincs, világos : mert ugyanis van-e már 
nemzeti hadseregünk? Hazánknak melyik törvénye 
mutatja ki, t. ház, hogy van-e oly törvénye ha
zánknak, mely Magyarországnak külön hadserege 
felett való jogát másnak adná, és a mely nem 
mondaná azt, miként Magyarország saját hadse
reggel bír, a hazának saját ezredei vannak, a ma
gyar nemzeti hadsereg ? És egy törvény sincs, 
mely más hatalom rendelkezése alá tartozónak 
állítaná vagy megengedné. Föl van-e állitva, létre
hozva nemzeti hadseregünk, pénzügyünk, ara
nyunk, ezüstünk ? Körmöcz, Selmecz s többi arany 
s ezüst bányáinkról a magyar nemzeti kormány^ 
pénzügyminiszterünk rendelkezik-e ? (Felkiáltások 
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Ö / j Ő ? Vajon mit látunk, attól az időtől fogva 
mit termesztettek, mit állítottak elő azokból a 
bányákból ? hol yan egy magyar felirattal ellátott 
krajczárunkis? Érczünket. aranyunkat, ezüstünket 
Bécs, mondhatom, a külföld emészti fel; de van 
pénz helyett rongyból készitett értéktelen papír, 
melynek épen semmi biztosított alapja nincs. Es 
akkor/mikor éhuyomorban vagyunk és saját pén
zünk fölött nem rendelkezhetünk, akkor mondják 
nekünk azt , hogy az alkotmány helyre van állít
va ? akkor, mikor pénzünk, vérünk, vagyonunk, 
létünk fölött idegen hatalom rendelkezhetik ? Ilyen
kor az alkotmány helyreállítva nincs; és az alkot
mány helyre nem állításával a mi kötelezettségünk 
is semmis. Azon véleményben vagyok, hogy mig 
a másik részről ezen feltétel teljesítve n incs— mi
hez az államadósságokban való részvét van kötve 
— addig tőlünk e kötelezettséget se jogosan, se 
méltányosan semmi hatalom nem követelheti. És 
ez alapra fektetve a részvétet, kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy ebbe nem egyezek, belé nem 
ereszkedem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ülés végződik d. u. 1 ]/2 órakor. 
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