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CLXXXYIII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deczember 13-dikán 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

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

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

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

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

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Draskóczy Gyula képviselő úr kérvényt ki
van átnyújtani. 

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

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

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

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

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

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

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

Folytatjuk az államadóssági törvényjavaslat 
tárgyalását. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

És ez szolgáltatja kulcsát a mi eljárásunk 
megérthetésének. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I ly financiális viszonyok közé jutottunk mi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áttérek most magára a kérdésre, és szeretném 
röviden a pártok állását tisztázni. Azt gondolom, 
legjobban tehetem ezt, ha magának a törvénynek 
szavait olvasom fel. Az 54-ik §. azt mondja: „Ma
gyarország kész azt, mit tennie szabad és a mit 
az ország önállása és alkotmányos jogainak sé
relme nélkül tehet, a törvény szabta kötelesség 
mértékén túl is méltányosság alapján politikai te
kintetekből megtenni, hogy azon súlyos terhek 
elhárittassanak" stb. Az 55-ik §. pedig azt 
mondja, hogy kell ennek megtörténni: „egyes-
ség utján, mint szabad nemzet, szabad nemzettel." 

Ebből következik, t. ház. hogy a minisztéri
um és a küldöttség előtt azon tekinteten kívül, 
hogy Magyarország erejét lehetőleg kímélje, még 
más tekintetek is lebegtek : ilyen a méltányosság, 
ilyen a politikai tekintet is ; de főleg azon meg
győződés, hogy szabad nemzet szabad nemzettel 
egyességet csak ugy köthet, ha nem csupán saját 
érdekeit tekinti, hanem a másik félnek is minden 
méltányos igényeit elfogadja és elismeri. 

E szempontból indult ki a minisztérium, és 
örömömre szolgál mondhatni, indult ki mind két 
rész. S ennek következménye az, hogy sikerült 
egy egyességet létrehozni, melyet elfogadott a két 
minisztérium, elfogadtatott a két küldöttség : az 
eredmény a ház asztalán fekszik. Ha elfogadtatik, 
a monarchiának mindkét része, kétségkívül nagy 
terheket fog viselni; de ugy hiszszük, e terhek alatt 
leroskadni egy sem fog. A minisztérium és a kül
döttség legjobb lelkiismerettel ajánlják ezen egyez
mény elfogadását a méltányosság és politikai te
kintet szempontjából, de főleg azért, mert alkalmok 
volt meggyőződni arról, hogy ennél kevesebb teher 
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mellett egyességet kötni nem lehet. (Fölkiáltások a ! 
középen: Igaz ! Ugy van !) Ez a minisztérium állása 
és ez a küldöttségé. Ennek ellenében a bal oldal, 
ha szabad itt collective neveznem, egy különös 
állást foglal el. Számokkal igyekszik kimutatni 
azt, hogy e terhek nagyok — ezt mi is tudjuk 
és elismerjük — és végre indítványában azt kö
veteli, hogy a ház ez egyezményt félretevén, a mi
nisztérium költségvetést terjeszszen a ház elé s a 
mi azután a szükséges költségeken felülmaradand, 
azt fogjuk a másik résznek megajánlani; de arról, 
hogy elfogadja-e a másik rész is ezen ajánlatot, és 
mi történik, ha el nem fogadja, egy szóval sem nyi
latkozik; pedig ez a fő dolog. Merthiszen egyességet ! 
kell kötnünk,Kés a jelen esetben nem áll az, a mi 
quóta-kérdésünkben, hogy t. i. ha a két rész meg
egyezni nem tud, ő felsége döntse el a kérdést. 
Szóval a bal oldal igen kényelmes állást foglalt e l : 
azt, a mit csak kölcsönös egyesség által lehet létre 
hozni, ugy állítja fel, mintha ahhoz senki másnak 
hozzá szólása nem volna; az, a mi kétoldalú al
ku, ugy állítja fel, mintha az alku, mintha az com-
promissum nem volna. 

Azonban én egyátalában nem állítom, hogy 
ez egyezményt olyannak kellene tekinteni, me
lyet absolute el kell fogadni, hogy a háznak, vagy 
ha ugy tetszik a bal oldalnak nem volna többé 
módjában ezen felette nagy terhektől az orszá
got megmenteni. Koránsem, tisztelt ház; módjában 
van. De mielőtt a ház ezen egyezményt, a 
mely mostani formájában két minisztérium és két 
küldöttség által el levén fogadva, bizonyos mér
tékben már a két részt is kötelezi, elvetné és más 
úthoz folyamodnék, jogunk van egy kérdést in
tézni azokhoz, kik a benyújtott elleninditvány 
által ezen egyezményt el akarják vetni. (Hnlljuk, 
halljuk /) Ezen kérdés az : adhatnának-e biztosité-
kot arról, hogy ha mi a kitűzött mód szerint le fog
juk szállítani az ajánlott összeget, hogy azt a má
sik rész is el fogja fogadni ? (Mozgás a bal oldalon.) 

Igaz, lehet mondani, hogy jótállni senki sem 
tartozik az eredményért, azt előre kiszámítani nem 
lehet; de erre én azt válaszolom, hogy igenis jo
gunk van jótállást, vagy ha ugy tetszik, biztusité-
kot követelni. Miért? Azért, mert a minisztérium 
jótáll magarészéről, hogy ezen törvényjavaslat, ha 
a mostani formában itt elfogadtatik, el fog fogad
tatni a másik részről is. Hiszen csak mert jót áll
hat erről, fogadta el a minisztérium az egyezményt; 
de épen azért, hogy jót állhasson, volt kénytelen 
elfogadni azon terheket, melyeket a bal oldal sú
lyosaknak mond. 

A minisztériumnak tehát és a küldöttségnek 
joga van követelni, hogy mielőtt egy kölcsönös 
egyezményen alapuló javaslat elvettetnék,biztosíté
kot bírjon az iránt, hogyha á javaslott mód szerint 

1 az ajánlat leszállittatik, azt a másik rész is el fogja fo
gadni. Hajlandó vagyok elállani ezen követeléstől, 
és csak arra szólítom fel a t. tagokat s azok között 
talán különösen Ghyczy Kálmán igen t. baráto
mat, ki leginkább ismeri az ottani alkudozások fo
nalát : nyilatkoztassa ki, vajon valószínűnek tart
ja-e azt, hogy ha a jelenlegi egyezmény vissza
vettetvén a kitűzött mód szerint az ajánlat a mi 
részünkről leszállittatik, azt a másik rész is elfogja 
fogadni ? Igen-e vagy nem ? Hogy ha t. képviselő 
úr ezért némi biztosítékot vállal vagy legalább 
ezt valószínűnek tartja, akkor én is magam 
részéről biztosithatom arról, hogy valószínű
leg unanimitással fog találkozni a ház e részéről; 
legalább én magam részéről biztosithatom szava
zatomról. (Helyeslés a középen.) Minden esetre biz
tosítom arról, hogy hozzá fogunk állni a keve
sebb teherhez azon egyszerű oknál fogva, mert 
kevesebbet fogunk fizetni. (Tetszés a középen.) 

De ha a tisztelt képviselő xír erről jót nem 
állhat, akkor azon kérdés jő előtérbe: vajon elvál
lalhatná-e akármely párt itt e házba11 a fele
lősséget, hogy ezen valószínű eredménynyel bíró 
egyezményt eldobjuk, a nélkül, hogy helyébe 
mást tudna tenni'? És ha ezt nem tudja, akkor né
zetem szerint mondhatja igen is azt, hogy súlyos 
a teher, mit magunk is elismerünk, de nem mond
hatja azt, hogy mi többet vállaltunk el, mint el
vállalnunk kellett volna; minden esetre pedig elis
merheti a bal oldal, hogy indítványát, melytől 
gyakorlati eredményt nem várhatunk, elfogadni 
képesek nem vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon. 
Halljuk !) 

Azonban, t. képviselőház, én ebből nem kö
vetkeztetem azt, hogy a mit a t. képviselő urak itt 
érvül felhoztak, az egyátalán semmit se bizonyí
tott. Igenis bizonyítja azt, hogy nem alaposak 
azon állitások, melyeket oly sok oldalról hallunk 
a Lajtántulról, miszerint Magyarország abban, mit 
elvállalt, méltányos ne lett volna. Ennyit bizonyí
tanak, de semmit többet. És ezért a bal oldalnak 

{ köszönettel tartozunk. 
A minisztérium és a küldöttség a legjobb lel-

: kiismerettel ajánlhatja a javaslatot, mert meg van 
I győződve, hogy egy fillérrel sem fogadott el többet, 
mint a mit elfogadnia kellett. (Tetszés a középen.) 

Hozattak még fel bizonyos állitások, melyek 
némileg egy utat mutatnak, hogyan lehetett volna 

: mind a két részre a terhet kisebbíteni; és ez, meg-
; vallom, az egyetlen gyakorlati erv. melyet én a 
discussió eddigi fonalán hallottam: t. i. a reductio. 

! Erre nézve, t. ház, nem akarom ismételni azokat, 
mik már elmondattak itt, t, i. hogy a leggazda
gabb országok épen azok, melyek a reductio kí
sérleteit mindig visszautasították magoktól, mig a 
legszegényebbek azok, melyek ezen kísérletet 

12* 
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legtöbbször elfogadták, mint Görögország, Spa
nyolország, stb. Nem ismétlem azt, hogy Belgium, 
elválása után, midőn még nem volt oly gazdag ál
lam mint most, roppant nagy adóssággal kezdte 
uj gazdálkodását, és most Európa leggazdagabb 
országai közé tartozik, hanem csak a legújabb 
példát akarom felhozni, a msly talán a legmeg
győzőbb is, t . i . Amerika példáját. (Halljuk!) Ame
rikának államadóssága alig érte fel a száz milliót, 
mielőtt a polgárharez megkezdődött, és annak 
végeztével 3000 millió dollárra szaporodott körül
belül. Ezen adósság nagy részét, vagy legalább 
tetemes részét Európában igen olcsón vásárolták 
meg, tekintve a pénz elhelyezésének bizonytalan
ságát, mert hitték, hogy háború után vagy el nem 
ismertetik, vagy legalább némi reductio alákerül. 
Mi történt? Az, hogy elismertetett az.Éjszaki álla
mok részéről. Már pedig ha valahol, ott lett volna 
az állam érdekében a reductio, vagy ha ugy tet
szik a banquerott: miért ? Azért, mert az államadós
ságnak elismerése által a legnagyobb nehézség 
merült fel, t. i. folytonosan kényszeríteni Ameri
kának déli részét, hogy azon költséget fizesse, 
mely költségen ő leigáztatott. Tehát ezen állam
adósságnak megszüntetése lett volna legbiztosabb 
mód egyszersmind a polgári háború maradvá
nyainak is megszüntetésére; és még sem történt. 
Miért nem történt ? Azért, mert igenis tudták Ame
rika szorgalmas polgárai, hogy ugyanazon befek
tetések, melyek oly óriás előmenetelt idéztek elő 
a világ azon részén, mind pedig Amerikának hitele, 
szenvedtek volna, ha ez történik. Meg vagyok győ
ződve, hogy elmondatott ott is azon hasonlatosság, 
melyet egy t. képviselő ur itt is elmondott, hogy 
t i. az, ki más érdekében tett költséget elvállal, 
oly helyzetbejön, mint az oly férj, ki otthon hagyva 
didergő gyermekeit, szomszédja neje lába elé 
rakja vagyonát. Megtapsoltatott ott is, nem kétlem, 
és ez által honorálva lett tejles értékében; meg
tapsoltatott itt, mert az ily mondatoknak meg van 
adva teljes értéke, ha megtapsoltattak; de logikája 
visszautasittatott józan számítás után, mint remény
lem, vissza fog utasíttatni itt is. 

Még egyre akarok válaszolni, mit egy t. 
képviselő ur tegnap mondott Ausztria jelenlegi 
külpolitikájáról. (Halljuk!) Ha a t. képviselő ur 
mondása elszigetelten állana, tán felmentettem 
volna magamat attól, hogy arra válaszoljak, mi
vel a vád nem engem illet, és én nem tartoztam 
volna arra válaszolni; minthogy azonban ezen 
állítás nem elszigetelt, hanem lapokban és nyílt 
levelekben köröztetik, nem hagyhatom azt némi 
észrevétel nélkül. (Halljuk!) Azt állította ugyanis 
a t. képviselő ur, hogy az osztrák külügyi hivatal 
kihivó politikát űz Európában; szólott veszélyes kér
désekről, fekete pontokról, és azt állította, hogy 

Ausztria bizonyos államok belügyeibe fenyegető 
befolyást gyakorol. De nem nevezte meg, melyek 
azok, nem nevezte meg, melyek azon veszélyes 
kérdések, melyekben Ausztria hazárd politikát 
akar követni. 

Igen sajnálom, hogy nincs jelen a t. képvi
selő ur , mert óhajtottam volna felszólítani, 
mondja meg, melyik része a jelenlegi politikának 
az, melyet 8 kihívónak ta r t? hol van azon állam, 
melynek belügyeibe fenyegetőleg avatkozik az osz
trák monarchia ? és ha azt nem tudja megmondani, 
ha ennek bebizonyításául épen semmit sem tudna 
idézni: akkor ugy tekintem a dolgot, mint ha a t. 
képviselő ur, vagy azok, kik az ő nézetében osz
toznak, elismernék, hogy nem csak ezen állítás, 
hanem mind az, mi e tekintetben a legújabb 
időkben mondatott, tökéletesen alaptalan. 

É n , t. ház, a magam részéről nem félek 
meghazudtolástól, midőn kimondom azt, hogy a 
mostani osztrák monarchia nem akar egyebet, 
mint békét ben eskün. {Zajoshelyeslés) Területileg 
sokkal nagyobb , mintsem hogy terjeszkedésre 
volna utalva; sokkal több baja van, mintsem 
hogy ujakat akarna szerezni magának. (Zajos he
lyeslés) De ha volna oly érdek, mely Ausztria 
és illetőleg Magyarország belső kifejlődését akar
ná akadályozni, akkor én meg vagyok győződve, 
hogy nem sokára be fog bizonyulni, hogy ha azon 
Ausztria, mely egyik karját arra használta, hogy 
a másikra bilincset rakjon, erejét kifejteni nem 
tudta: ugy azon Ausztria, mely egyik kézzel 
a szabad Magyarországra támaszkodhatik, más 
kézzel oly népekre, melyek alkotmányos szabadság 
tekintetében semmi más népnek sorsát nem iri
gyelhetik, nem volna többé található a beteg em
berek sorában. [Zajos éljenzés a középen) 

G h y c z y K á l m á n : A ház szabályai szerint a 
dolog érdeméhez kétszer nem szólhatok; (Halljuk !) 
igen t. miniszterelnök ur azonban tüzetesen egy 
kérdést volt szives hozzám intézni, a melyre, hogy 
válaszolhassak, bátor vagyok reményleni, hogy a 
t. ház megengedi. (Halljuk!) 

A szabad egyezkedés alku, az alkunak kez
detén annak eredményét senki sem tudhatja, azért 
senki jót nem állhat. De minden alkudozó félnek 
joga és kötelessége előtérbe állitani azon érveket, 
azon nézpontokat, melyek által követeléseit érvé
nyesítheti. Az eredmény a kölcsönös capacitatiotól 
függ; de ha az alkunak kezdetén vagy folytán az 
egyik félre nézve már feltételül tűzetik ki, hogy 
csak oly követeléseket tegyen, melyeket a másik 
fél elfogad, (Helyeslés a baloldalon. Ügy van!) akkor 
az már nem szabad egyezkedés, (Helyeslés a bal 
oldalon) hanem az egyik félmeghódolása, (Ugy van! 
a bal oldalon) meghodolása lenne Magyarország-
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Bak, s ezt törvényünk nem rendeli. (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

Ha ezen törvényjavaslat nem fogadtatnék el 
ugy, a mint áll, ezen alapon a kiegyezés nem tör
ténnék meg; de azért az egyezkedés maga még 
meghiúsultnak nem volna tekinthető: mert mint a 
minap is szerencsém volt mondani, ez egyezkedés 
eredménye nem csak a mi érdekünkben, hanem ő 
felsége többi országainak és a legmagasabb dynas-
tiának is érdekében van, s a kölcsönös érdek meg 
fogja találni az illető utat és módot, mely ezen 
egyességet ezen utón kivül is létesíthesse. (Ugy 
van! Helyeslés a bal oldalon) Ezen mód lehet azon 
mód is, melynek gyakorlatiságát maga az igen t. 
miniszterelnök úr is elismerte, a melyen talán az 
•egyezkedés ugy megtörténhetik, hogy mindegyik 
fél igényei kielégíthetők, mindenik fél terhei el-
viselhetők legyenek. 

Egyébiránt, hogy tüzetesen válaszoljak azon 
kérdésre, mely hozzám intéztetett: arról, hogy az [ 
i ly újonnan kezdendő egyezkedésnek mi eredmé
nye, mi sikere lenne, természetes, hogy jót nem 
állhatok; de egyet mondok és vallok: (Halljuk) és 
ez az, hogy ha a bécsi küldöttség munkálkodásá
nak alkalmával azon ut követtetik, melyet én a 
dolog folyamával csekély felfogásom szerint leg
inkább megegyezőnek tartok, hogy t. i. a küldött
ségek előbb együtt, ugy a mint az utasítás, az 
országgyűlés utasítása is szól, értekezzenek előle
gesen az adóssági kérdés iránt egymással, tisztáz
zák szemben egymással e kérdést, s a miniszté
rium csak azután bocsátkozzék azon egyezkedésbe, 
melyet a törvény az ő kötelességévé tett, hitem 
szerint ezen egyesség lehet, s én ugy hiszem, le
hetett volna is, és lett volna is talán kedvezőbb 
annál, a mint lett most, midőn a minisztériumok 
•előre megegyeztek. Ennek folytán nem mondom, 
hogy valóban ugy volt, de még is lehető, {Nayy 
zaj) hogy ennek folytán a küldöttségeknek állása, 
tekintve az idő rövidségét is, a mely létezett, né
mileg már kényszeritettebbé vált, mint lett volna, 
ha szemben a másik küldöttséggel együtt előbb 
értekezhettek volna, mint a minisztériumok magok 
egyezkedtek. Én más választ részemről adni nem 
tudok; de azt őszintén bevallom, hogy ez teljes 
meggyőződésem. (Helyeslés. Éljenzés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház! A jelen alkalommal nem a tárgyról 
szólok ,• csupán azokra akarok némi megjegyzé
seket tenni, miket most Grhyczy Kálmán képvise
lőtársam mondott. 

Tisztelt barátom Ghyczy Kálmán azt állítja, 
hogy nem a minisztériumoknak, értem a két mi
nisztériumot, a magyart és a lajtántulit, lett volna 
feladata előkészíteni az egyességet, a mint azt 
•a törvény rendeli, hanem a két országos küldött-
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ségnek kellett volna a minisztériumok befolyása 
nélkül egyezkedni, és ha ez történik, jobb lett 
volna az eredmény. Helyesen fogtam-e fel ? A kép
viselő úr a kérdést igy állította fel. Én ezen állí
tásával szemben hivatkozom arra, mi a küldöttség 
minden tagja előtt tudva van, egyébiránt a 
jegyzőkönyv is tanusitja, hogy az összes küldött
ség közt épen a t. képviselő úr volt az, ki e másik 
féllel az államadósságok végetti egyezkedést visz-
szautasitá. (Elénk derültség a középen.) 

Hivatkozom arra, hogy a tisztelt képviselő 
úr ezen nézete támogatása végett hivatkozóit azon 
országos határozatra, mely mellett a küldöttség 
kiküldetett, és ezt képviselő úr igen helyesen tette. 

Hivatkozom arra, hogy épen t. képviselő úr 
volt az, ki azon tételt állitotta fel, hogy az orszá
gos határozat folytán a küldöttség nincs feljogo
sítva a másik küldöttséggel az államadósság iránt 
egyezkedni. (Tetszés a középen.) 

Hivatkozom arra, hogy épen a képviselő úr 
volt az, ki azt monda, hogy e tárgyban nem me
hetünk tovább, mig a két minisztérium indokolt 
véleményét és az adatokat elő nem terjesztette, s 
átalában az egyezményről még csak véleményt 
sem mondhat. 

Ez a dolog állása. 
Egyébiránt megvallom, s jó lélekkel mondom 

és reménylem, hogy ezen elégtételt megadja a t. 
képviselő úr is, hogy az egyesség előkészítésénél 
és tárgyalásánál a minisztérium mindig az ország 
érdekeinek szem előtt tartásával,becsületesen, őszin
tén, következetesen igyekezett megtenni mind azt, 
mi kötelessége volt. (Elénk helyeslés a középen.) 

Mindenkitévedhet, s meglehet, hogy ha azon 
utat követi, melyet t. képviselő úr javai, ha ezen 
fontos tárgyban az egyesség eszközlését a két kül
döttségre bizza, oly eredményeket ér el, mint a 
képviselő úr remélt. Azon kérdés csakugyan ugy 
áll, mint azt tisztelt barátom a miniszterelnök úr 
előadá. A törvény másként parancsolt; annak 
rendelete a minisztérium kötelességévé^ tette az 
egyezmény megkötését oly tárgyban, mely nagy 
felelősséggel jár, mely mind azon tárgyak közül, 
melyekre vállalkozott, a legnagyobb felelősséggel 
jár és bizonyosan legnehezebb. A minisztérium 
igyekezett a törvény azon rendeletének, mely sze
rint az államadósságokra nézve egyezményt kellett 
előkészítenie, helyesen megfelelni. 

Abban is tökéletesen igaza van t. barátom
nak, hogy ezen egyezményt, melyet a két küldött
ség is jóváhagyott, teljes jogában van mindkét 
törvényhozásnak elvetni, mely esetben uj egyez
mény kötésének szüksége áll elő; ha az általunk 
javasolt egyezményt a magyar törvényhozás veti 
el, természetes, hogy ezen ujabb egyezmény alkot
mányos szempontból nem áítalank történhetik; 
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annyival inkább nem kezdeményezhetjük ezen 
uj egyezményt, mert a mostan tárgyalás alatti 
egyezménynek ezen ház által történő elvetése után a 
mostani kormány megszűnt. Én tehát azt állítom — 
és azt hiszem, hogy t. képviselő úr is, ki az alkot
mányosságnak bajnoka s alkotmányos kormányt 
kívánt, szintén igy fogja fel a kérdést — ha a t. 
ház az ellenzék által tett inditványt elfogadja, mi, 
természetesen, lelépünk, mely esetben az ellenzék 
fog helyünkbe lépni, annak lesz tehát kötelessége 
az uj egyezményt megkötni. Kérdem, hiszi-e őszin
tén, hogy képes lesz jobb, az r országra nézve üd-
vösebb egyezményt kötni ? (Élénk helyeslés a közé
pen.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Ez 
a kérdés! 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: De 
ez esetben is nem a küldöttségek, de a törvény 
határozott rendelete szerint, az akkori kormány, 
a két minisztérium feladata, az egyezményt nem 
csak előkészíteni, de meg is kötni. 

Ennélfogva, ha az általunk ajánlott egyezmény 
kisebbségben marad, fogadja el annak felelősségét 
is a kisebbség, mely többséggé lesz, vállalja ma
gára a felelősség azon terhét, mely ezen egyez
mény el nem fogadásából ered. (Élénk helyeslés a 
középen.) 

G h y c z y K á l m á n : Hogy a mellesleg előke
rült kérdés befejeztessék, két rövid felvilágosítás
sal tartozom. 

Először: én egyatalában nem vettem, nem 
veszem kérdésbe, hogy a minisztérium, valamint 
mindig, ugy az államadóssági kérdésben folyta
tott értekezésekben, tanácskozásaiban, intézkedé
seiben a legtisztább szándékkal és akarattal járt 
el. Én eljárásának csupán egy hiányát fedeztem 
fel, mely az én felfogásom szerint létezik. 

Másodszor: magamra vonatkozólag meg kell 
jegyeznem, hogy ugy vélekedtem, a szerint nyi
latkoztam itt i s , a mint nyilatkoztam külön 
véleményeimben, a melyekre e helyen bát
ran merek hivatkozni: t. i. a küldöttségnek 
kötelességévé volt téve az országgyűlés által., 
hogy előlegesen értekezzék az adóssági kérdésben, 
és aztán következett a másik stádium, t. i. a mi
niszteri egyezmény; de nem volt kötelességévé 
téve a küldöttségnek, hogy egyezkedjék az adós
ságok iránt a másikkal, s én ily egyezkedés ellen 
szólaltam fel mindig, és maradtam annál, a mi az 
országgyűlési utasítás szerint a küldöttségnek kö
rébe tartozott, az előleges értekezésnél. 

Igy felvilágosítván nézetemet, azt hiszem, 
nem állanak egész kiterjedésökben azok, a miket 
a pénzügyminiszter úr mondott. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

E l n ö k {átadja helyét Gajzágó Salamonnak.) 
S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Azokat, kik két

kednek, hogy a tanácskozás tárgyát tevő törvény
javaslatban a birodalmi kapcsolat életkérdése és po
litikai létünk biztossága foglaltatik, ha az eddig
felhozott érvek meg nem győzték, én, egyszerű 
harczosa a kiegyenlítési politikának, sem meg
győzni, sem azok alapnézeteit czáfolgatni nem 
igyekszem. Szükségesség és czélszerüség szempont
jából számosan ajánlották már e törvényjavaslat el
fogadását : én azok közé kívánom magamat soroztat-
ni, kik magasabb politikai nézetektől ösztönöztetve, 
a törvényesség, de különösen a eszélyesség szem
pontjából ajánlják e törvényjavaslat elfogadását. 
Nem hiszem,hogy a k iké 18 évi szenvedések isko
láját gyakorlatilag is kitanulták, az idő jeleiből 
nem csak szótagolni, mint én, de olvasni is meg ne 
tanulhatták volna, hogy államokat ugy , mint 
egyeseket érdekek kötnek össze; és hogy a poli
tikai számtanban vannak bizonyos társadalmi és 
közjogi szabályok, melyek az ész és államtan 
elvére vannak fektetve, melyek szerint nem any-
nyira kell jól számolni, mint jól számítani tudnunk. 
Hogy a számolásból divergentiák jöttek ki, arról 
közelebbi napokban alkalmunk volt meggyőződni. 
Hogy a számitásjmit eredményez ? jelenben sokan 
közülünk csak annyit ismernek el, hogy erőnkön 
felüli terhet. Én azt állitom, hogy meg leszünk ál
tala erőtetve igen, de erőtlenitve nem. 

Ha megengedem is, t. ház! hogy szabadsá
gunk — mely szerintem is relatív fogalom — 
mindenben nem, de az alkotmány, mely iránt, 
jegyezzük meg, a jogtudósok véleménye is külön
bözik, közjogi fogalmam szerint vissza van állítva, 
mert annak minden attribútumait birjuk. Az alkot
mány pedig arany kerete a szabadság arczképé-
nek. Hogy hajdan az alkotmányos nemzet vér
áldozatával mily szolgálatokat tett az európai 
népeknek, azok a történelem lapjaira lőnek je
gyezve; hogy az önerejét visszanyert magyar biro
dalom az anyagi téren a jóllét mily fokára emelked-
hetik : csak ezután leendünk képesek igazolhatni \ 
de annyit merek állítani, hogy hazánk leendő ere
jében, nemzetünk műveltségi hajlamában, alkot
mányunk alapelveiben az előhaladás s a köz jól
lét csirája gyökeret vert, s felkiálthatunk mi is 
egyik koszorús költőnkkel: 

Imádom, oh féltett haza, felszentelt földedet: 
Dicső korok magvát hinté beléd a végezet. 

És mert mondottaim erős meggyőződésem 
kifolyásai, ezekből azt is merem következtetni, 
hogy csak a választott utón érhetjük el legbiz
tosabban ama jövőt, melyben missionkat teljesi-
tendjük. Avagy legyen szabad kérdenem, t. ház ! 
ok nélkül helyezte volna az isteni gondviselés 
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népünket e négy folyam árjával s az apák vérével 
áztatott szent földre ? 

Valamint hajdan a keresztyénség, utóbb a 
polgárosodás terjesztésében, ugy jövőben e világ
rész alkotmányos jóllétének központosításában va
gyunk mi hivatva teljesíteni missiónkat. És hogy 
rendeltetésünket betölthessük, saját érdekünket az 
európai nemzetek érdekeivel rokonitanunk kell. 
Érdeklődnünk kell hát mindenek eló'tt az osztrák 
birodalom jóllétének biztosítására nézve, mert je
gyezzük meg, némileg e részben szentesitett 
törvényeink által is köteleztük magunkat. 

Ma itt helyén találom azon nézetnek is kife
jezést adni, miszerint törvényesség szempontjából 
alig lehet kétségbe vonni a törvényjavaslat ala
posságát. Az adott szót beváltani erkölcsi, de ha 
törvény parancsolja, polgári kötelesség is. Már 
pedig, hogy az 1867.12. t. ez. 55 . §-ban köteleztük 
magunkat az államtérnek egy részét elvállalni, 
az iránt egyezkedésbe bocsátkozni, tagadni nem 
lehet, és e törvényjavaslat ez egyezkedés eredmé
nye. Törvényesség szempontjából tehát vitatkozni 
nem is lehet az iránt, vállaljunk-e terhet magunkra? 
csak az lehet kérdés: mennyit ? 

Megkísértem bebizonyítani, hogy eszélyes-
ség szempontjából annyit kell vállalnunk, mennyit 
•a törvényjavaslat tartalmaz. Van egy hasonlítás, 
mely azt tartja, hogy az államkormány hasonló 
egy órához, melyet hogy folyvást járjon, rendesen 
fel kell húzni, tengelyeit néha olajozni, néha siet, 
néha késik, és ha egyes részei elkopvák és már 
egész gépezete majdnem haszonvehetlenné válik, 
mégis azt hiszi mindenki, hogy igazithat rajta. 
Nekünk, hogy a birodalom órája, mely a fejedelem 
adott szava szerint a Lajtán tul új gépezetet 
nyert, haszonvehetővé váljék, tengelyeit olajoz
nunk kell, nehogy késsék, mert az idő nem vár, 
vele haladnunk kell, és ezután tudnunk kell min
dig, hányat ütött az óra. 

A mit mi a törvényjavaslatban évi járadéknak 
nevezünk, elég-e? azt a birodalom népei által 
szabadon választott delegatiok alkudozás alapján 
határozták meg. Lehet, hogy sokan azt mondják 
ránk nézve, több mint elég. Ha ez állítást elfogad
nék, az egyezkedők másik része azt fogná rá mon
dani: ugy kevés; tebát több a kevésnél közelebb 
áll az eléghez. 

E többnek, hogy az államóra folyvást jól 
járhasson és mi is hasznát vehessük, elfogadását 
pártolom, pártolom pedig azt azért, mert a 12-ik 
törvényezikk 54-ik szakaszában nem volna értelme 
a törvény azon szavainak: „a törvény szabta köte
lesség mértékén tul is.* Már pedig, hogy e mér
ték méltányos, elég és arányos, arról engem a 
deputátio 19-ik ülése jegyzőkönyvének tartalma 
győzött meg. 

| De pártolom a törvényjavaslat elfogadását 
azért is, mert a terhekben való osztozás kizárja 
annak lehetőségét, hogy az egyik vagy a másik 
rész e teher alatt összeroskadjon, míg ha vagy 
m i , vagy a lajtántuliaknak össze kellene ros
kadnunk, egyik a másikon többé nem segíthetne. 

De nagy külömbség is van, t. ház a törvény
javaslat szerinti teherben osztozás és az eddigi 
teherhordozás közt: mert eddigelé megkérdezés 
nélkül rótták reánk azokat, és a jóban nem része
sítettek ; ezután ismert terheink lesznek, melyek
nek könnyítése magunktól fog függni, és emellett 
a jót is magunknak tarthatjuk, melynek elnyeré
sére nem is kívántatik igen sok, csak egy kissé 
több nékülözni tudás, egy kissé több szorgalom és 
takarékosság. 

A nemzet, mely az alkotmány minden attri
bútumaival bir, mert a legfelsőbb hatalom módja, 
hatásköre szabályozvák a közjog alaptételei sze
rint, önmagáról szabadon rendelkezik, tehát ura 
helyzetének, csak az kívántatik, hogy józan poli
tikát kövessen. A józan politikának pedig. t. 
ház, szerintem első föltétele a helyzet fölismerése; 
második a helyzet megbirálása; és harmadik a 
végczélra alkalmas eszközök megválasztása. É n 
helyzetünket abban ismerem fel, hogy követnünk 
kell a fejedelem jelszavát, a szabadság, alkotmá
nyosság és anyagi jóllét megszilárdítására, egye
sült erővel kell törekednünk ezekben egymást 
segítenünk; a második föltétel, a helyzet megbi
rálása tekintetében azt tartom, hogy iparkodjunk 
saját érdekeinket az európai államok, de különö
sen az osztrák állam érdekeivel rokonitani; a vég 
czélra alkalmas eszköznek pedig, mint egy ön-
javát belátni tudó eszélyes nemzettől várni lehet. e 
közösügyi törvények mielébbi életbe léptét 
tekintem. 

És mert óhajtom, hogy a fejedelemnek, ki 
első nyújtotta az engesztelődés jobbját, a biroda
lom élére léptekor választott jelszava: „ E g y e 
s ü l t e r ő v e l " azzal, mit mint magyar király 
koronáztatása idejében választott: „Bizalmam az 
ősi erényben* valósuljanak: ha ugy az osztrák 
császár, mint a magyar király jelszava teljese-
sedésbe megy: ez lesz a paritás alapján a dualis-
mus legnagyobb áldása : e nézetektől áthatva 
pártolom a törvényjavaslatot és azt a részletes 
vita alapjául egész terjedelmében elfogadom. 
(Helyeslés jobb/elöl.) 

O láh Miklós : Annak kijelentése mellett, 
hogy Madarász képviselőtársam indítványa en
gem teljesen kielégít, pártolom az 6' indítványát. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő : Somssich Pá l ! (Hol
nap !) 

E l n ö k : T. ház, én nem érzem magamat föl 
jogosítva a t. ház végzése nyomán arra, hogy az-
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ülést eloszlassam; ennek következtében kérem a t. 
házat, legyen szives a szónokokat figyelemmel ki
hallgatni. (Helyeslés.) 

Somss ieh P á l : T. ház! (Halljié! halljnk!) 
Senkisem esodálkozhatik, ha ezen tárgy vitatásánál 
a szokottnál több képviselőtársaink szólalnak fel, 
indokolni kívánván szavazataikat, áthatva lévén 
azon nagy felelősségtől, a mely reájok háramlik az 
által, hogy Magyarország vállaira nem ugyan uj 
és eddig ismeretlen terheket raknak, hanem azokat 
törvényesítve meghatározott összegben állandóan 
elvállalják. 

Érzem én is ezen felelősség terhét egész mér
tékében, ugy is mint országos képviselő, ugy is 
mint tagja azon országos küldöttségnek, mely e 
tárgyban a birodalmi tanács küldöttségével érte
kezett. Érzem a nagy áldozatot, s megvallom, soha 
sem küzködött keblem nagyobb aggodalmakkal, 
zaklatóbb tűnődések soha sem szorongatták szive
vemet annyira, mint azon időben, mig ezen érte
kezések folytak, mig még egy határozott vélemény
ben kellett megállapodnom, és mig a körülmények 
követelése folytán kénytelennek érzem magamat, 
fájó kebellel bár és szomorúan, ily nagy terheket 
elvállalni. 

A mit e tekintetben ellenzéki szempontból 
mondani alaposan lehetett, Debreczen városának 
egyik érdemes képviselője majdnem mind elmon
dotta. Mellőzve minden frázisokat, elhagyván min
den kitéréseket, tüzetesen a dologhoz szólott, állí
tott egy törvényes alapot, erre állította fel elveit, 
és azokból vonta ki okoskodásait. S ha ezen elvek 
helyessége iránt t. képviselőtársamnak saját belátá
sán alapuló meggyőződésén kivül még támpontokra 
volna szüksége, ugy biztosithatnám őt, hogy az or
szágos küldöttség ugj^anezen alapon állott, ugyan
azon elveket vallotta, és ha nem is szóról szóra, de 
bizonyosan tételről tételre ugyan akképen okosko
dott a bécsi küldöttség ellenében, kivált annak túl
zó követelései irányában. 

Az országos küldöttség szintén kimondotta, 
hogy Magyarország a monarchia adósságainak fi
zetésére jogosan nem kötelezhető, mindig kinyilvá
nította és kinyilatkoztatta, hogy a mit Magyar
ország e részben tenni kész vagy tenni fog, nem 
kötelességből, hanem csak politikai tekintetből a 
méltányosság alapján, habár az igazság határain 
tul is, fogja egyedül tenni. 

Eddig tehát a bizottság okoskodása és elvei 
tökéletesen egyeznek a t. képviselő ur elveivel és 
okoskodásával. Ezen elvekből kiindulva, utasitotta 
vissza a bizottság a birodalmi tanács küldöttségé
nek és a bécsi kormánynak túlzó követeléseit, és 
midőn arról volt szó, hogy közösek levén az adós
ságok, azokat ugyanazon arány szerint kell fel
osztani, mint a közös ügyek költségei osztattak fel. 

ezen elveknél fogva nem egyeztem ezen nézetbe í 
mert arányról csak ott lehet szó, hol jogi kötelezett
séglétezik ; a hol jogi kötelezettség nincs,hanem csak 
politikai tekintetekből történik meg az ajánlat, ott 
arányról szó nem lehet, hanem csak határozottan 
megállapitott, bizonyos változatlan összegről. Az el
vek alkalmazásában tér tehát el képviselő ur a bizott
ság nézetétől: őaztállitja, a törvényjavaslat, mely a 
ház asztalára letétetett és az országos bizottság által 
ajánlva lőn, nem felel meg a 1867 iki 12-iktörvény-
czikk által felállított czélnak, de nem felel meg fel
tételének se. 

Czélja ezen törvénynek az, hogy Ausztriának 
államadósságoktól terhelt helyzetében segély nyúj
tassák; feltétele pedig az, hogy bár az igazság mér
tékén tul haladna is, ne legyen akkora, hogy saját 
jóllétünket veszélyeztesse és saját romlásunkat idéz
ze elő. 

Már a t. képviselő ur nézete, okoskodása szerint,, 
ezen czéi nincsen elérve a törvényjavaslat által: 
mert nem nyújt Ausztriának annyi segélyt, mely 
által zilált pénzügyi viszonyait rendezhesse; ré
szünkre pedig több terhekel vállalel, minta meny
nyit Magyarország elbírhat. 

A mi az első tételt illeti, legyen szabad meg
jegyeznem, hogy előre könnyen nem állithatni azt, 
hogy Magyarország részéről nyújtandó ennyi évi 
járulék mellett ő felsége többi országain segitve 
nem lenne. Rendesebb pénzügyi kezelés, a vissza
élések és pazarlások kiküszöbölése és korláto
zása mellett, jobb számitás, jobb financiális műkö
dés által egyátalában nem lehetlen, hogy a. 
rajok maradott terheket el birják viselni. Azonban 
nem is ez volt a törvény által kitűzött czél: a tör
vény nem azt mondja, hogy annyit ajánljunk 
Ausztriának, a mennyi az ő adósságainak elviselésé
re megkívántatik; hanem azt mondja, hogy e czélra 
áldozzon az ország; mértékét ezen áldozatnak pe
dig nyomban meghatározza, midőn világosan ki
fejezi, hogy adjon az ország annyit, amennyi saját 
jóllétét nem koczkáztatja. 

De nem is 'erre fektette t. képviselőtársam 
okoskodásának fő súlyát, hanem inkább arra, hogy 
daczára annak, hogy a tett ajánlat által a czél el 
nem éretik, mégis annyi teher rovatik Magyaror
szágra, a mennyit az megbirni képes nem lesz. 

E tekintetben az országos bizottság más véle
ményben volt, s azt hitte, habár nagyon súlyosak 
is az elvállalandó terhek, s habár ezen terheket a. 
múltnak jövedelmeivel összehasonlítva, kénytele
nek vagyunk bevallani, hogy az első évben, vagy 
talán években hiány is fog mutatkozni háztartásunk
ban , de azért mégis, ha Magyarország saját gaz
daságának ura leszen, s ha czélszerübb kezelés és 
saját rendelkezése alatt megfognak szüntettetni 
az eddigi visszaélések, és átalában jobb adózási 
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rendszer fog az országba behozatni, akkor, ha 
kezdetben hiányokkal kell is küzdeni, nem sokára 
képes lesz oly állapotra jutni, melyben nem csak 
ezen terheket elviselheti, hanem megtakarításaiból 
még czélszerü investitiókat is létesíthet. 

Megerősítette a bizottságot e nézetében a pénz
ügyminiszternek a kormány nevében tett előadása, 
mely által felvilágosítva lön, hogy czélszerü gaz
dálkodás, takarékosság, munkásság és becsületes 
kezelés által Magyarország az első évben igen is 
deficittel fog küzdeni, de már 1869-ben, mint ez a 
törvényben világosan ki van fejezve, deficit többé 
lenni nem fog. Erre azt mondja t. barátom, hogy 
ennek kimutatása igen könnyű lenne: mutassa elő 
a pénzügyminiszter ur a jövő évnek költségvetéseit, 
a budgetet. 

Tisza K á l m á n : Nem azt mondtam. 
SomSSich P á l : Bocsánat, ezt tetszett mon

dani. 
Ha ezen számításokból az fog kitűnni, hogy 

Magyarországnak szükségei fedezve vannak és 
Magyarországnak investióira a szükséges összegek 
fönmaradnak, akkor annyit, a mennyi fönmarad, de 
csak is annyit szabad Ausztria fölsegélésére oda 
ajánlaui. 

Ennyi mondatott; én legalább igy fogtam föl 
a t. képviselő ur nyilatkozatát. {Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

E z , t. ház , vélekedésem szerint hiba volna. 
Vagy azt hiszi valaki, hogy egyezkedéseknél czél
szerü, helyes eljárás volna kitárni a jövendő remé
nyeit, rózsa színben tüntetni fel Magyarország jö
vőjét akkor, épen akkor, midőn ott tul a Lajtán 
jajveszékelnek a sok deficit miatt és összeroskadással 
rémitik önmagokat? Véleményem szerint ez he
lyes politika nem lenne. A pénzügyminiszter igen 
jól tette, midőn az egyezkedés alatt egyedül a multat 
tekintette, a jövőt pedig a számításban nem adta elő, 
hanem fentartotta magunknak, hazánk számára. 
(Elénk helyeslés jobb felöl.) Megtartotta azért, hogy 
ezen forrásainkból ne csak támadható hiányainkat 
fedezhessük, hanem megtakaríthassuk az ország 
beruházására szükségelt összegeket i s ; de mindezt 
föltárni nem akarta, józan politikával nem is akar
hatta. (Elénk helyedés a jobb oldalún.) 

Az, hogy a kormány ily nyilatkozatában a t . 
képviselőház megnyugszik-e, vagy nem, az már 
azután a bizalom kérdése. A bizottság a minisztéri
umnak alapos előterjesztésében bizván, atörvénynek 
elfogadását ajánlotta. Hogy ha a t. képviselőház 
hasonló bizalommal viseltetik a kormány iránt, 
meg fogja szavazni az ajánlott törvényt és a fele
lősséget a kivitelre nézve a kormányra fogja bizni; 
ha nem viseltetik bizalommal irányában, akkor el
veti a törvényjavaslatot, de akkor a kivitel felelős
ségét önmagára veszi. (Igaz !) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. vi. 

Az országos bizottságnak, mint mondám, bi
zalma volt és vele nekem is van a jelen kormány
ban, és hiszem, hogy ha e nehéz kérdésen keresztül 
hatolunk, takarékos, gondos, czélszerü, óvatos és 
munkás eljárás mellett, nem csak meg fogjuk birni 
az elvállalt nagy összeget, hanem még meg is ta
karíthatunk annyi t , mennyivel egy jobb gazda
ságot kezdve, hazánk fölvirágzásának szilárdabb 
alapját megvethetjük. 

E meggyőződésemben nem ingathattak meg 
azon számitások, a melyeket t. barátom Komárom 
városa érdemes követe felhozott, mert azoknak e 
helyen, e kérdés megoldására döntő hatásuk nincs: 
mert ott, hol a törvény világosan kimondja, hogy 
nem vagyunk kötelesek, ott computusnak helye 
nem lehet; és hol a törvény azt rendeli, hogy nem 
a számításokból kijövő összegekkel, hanem annyi : 

val kivánunk segíteni, a mennyivel saját megron
tásunk nélkül a méltányosság alapján ezt tenni ké
pesek vagyunk, ott, ismétlem, computusnak helye 
nincs; hanem egy határozott összeget kell megál
lapítani : s ennek mértéke nem lehet más, mint 
a politikai szükséglet egy részről, a lehetségi ké
pesség más részről. 

Azt monda t. barátom Komárom városa érde
mes képviselője, hogy ha a két bizottság egymással 
előbb külön értekezett volna és az egyezkedést 
azután terjesztette volna elő a minisztérium, akkor 
az talán kedvezőbb eredményű lett volna Magyar
országra nézve. Megvallom, ezen előadása engem 
igen meglepett. 0 volt épen az, ki az utasításra hi
vatkozva, egyátalán az adósságok kérdése iránt 
még csak a vélemény adását is perhorrescálta, és 
azt állította, hogy az országos küldöttségnek nincs 
egyébre joga, mint előértekezésre. 

G h y c z y K á l m á n : Most is azt mondom! 
SomSSich P á l : Midőn az országos küldött

ségek ily értekezletre 5—5 tagú albizottságot bíz
tak meg, ő csak is ezen óvás mellett fogadta el a 
kiküldetést, és világosan kikötötte, hogy ott végzés 
vagy határozat ne mondassék ki. Én tehát t. ba
rátom nyilatkozatát most nem értem: mert azt nem 
állithatja, hogy előző értekezés nem volt, mert ön
maga is részt vett i lyenben; ha pedig azt kívánta 
volna mondani, hogy az albizottságnak véleményt is 
kellett volna kimondani, akkor önmagával jönne 
ellenkezésbe, mivel erre a bizottságot feljogosított
nak sem tartotta. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ezek sze
rint, valamint a miniszterelnök urnák adott válasza 
első részét helyeslem, ugy annak második fe
lét a tények állásával megegyeztetni nem birom. 

Tisza Kálmán t. képviselőtársam felemlítette 
a solidaritást, és azt mondotta, hogy ezen törvény 
által az ellen sem leszünk biztosítva, hogy majd 
egykor a solidaris kötelezettségbe bele ne vonas
sunk. 

13 
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Én a solidaritást nem értem máskép, mint ha 
•az világosan ki van téve; én solidaritást még a quo-
tában sem látok. Hol határozott számokkal van ki
mondva, ennyitfizet Magyarország, ennyit őfelsége 
többi országai, ott solidaritásról szó sem lehet; min
denik fél megfizeti a maga részét és egyik a másik 
illetőségeért nem felelős. 

Ha a törvény solidaritást akart volna megál-
lapitani. akkor nem azt mondta volna ki, hogy Ma- í 
gyarország az államadósságok terheinek viselésé- ! 
hez ennyivel, ő felsége többi országai pedig ennyi
vel fognak évenkint járulni ; hanem azt kellett volna 
a legelső §-ban mindjárt kifejezni, hogy az osztrák 
birodalom adósságaiért Magyarország kezeskedik : 
ez volna azután solidaritás. (H< lyeslés a jobb ol
daton.) 

Azon szakaszok, melyekre Tisza Kálmán t. 
képviselőtársam hivatkozik : először, hogy az egyez
ményben nem csak az van kötelezőleg kimondva, 
mit fog Magyarország fizetni, hanem az is meg van 
emlitve, mit fognak ő felsége többi országai fizetni; 
a másik czikkben pedig kimondatik, hogy ezen 
sommából ennyi fordítandó a kamatok fedezésére, 
ennyi a tőkék törlesztésére, ennyi ismét azon kama
tok fizetésére, melyeknek tőkei Magyarország 
kincstári birtokaira vannak betáblázva.- ezek nem 
solidaritás tekintetéből vétettek fel, hanem azért, 
hogy az 1867. évi 12-ik törvényczikk azon egyik 
czéljának elég tétessék, mely szerint Magyaror
szág ezen áldozatot és fizetéseket az osztrák adós
ságok segedelmére kivánja fordíttatni. Ezen czél-
ból joga van Magyarországnak mind kormánya, 
mind törvényhozása által befolyást, sőt ellenőrkö
dést gyakorolni, hogy az általa nyújtandó tetemes 
áldozat valóban azon czélokra fordittassék is, me
lyek elérésére ajánltatik. 

Azt mondta még t. képviselő ur : Ausztria 
adósságai oly nagyok és roppantak, hogy ugy is 
elviselhetlenek; sokkal becsületesebb, sokkal he
lyesebb politika lett volna mindjárt előre kimon
dani, hogy mi ugyan tenni kívánunk, a mennyit 
lehet, de nem birván el ily nagy terheket, becsü
letes reductiot kellett volna indítványozni. Elis
merem, hogy ha egy magán ember szerencsétlen
ség által jött oly helyzetbe, hogy tartozásának nem 
tud eleget tenni, nem marad részéről más hátra, mint 
ily nyilatkozatot tenni. Elismerem azt is, hogy ál
lamokjöhetnek szerencsétlenségek folytán oly hely
zetbe, hol lehetetlen kötelességeiknek eleget tenni. 
De azt nem ismerem el, hogy akár becsületesebb, 
akár helyessebb politika lett volna mindjárt kez
detben reductiot indítványozni oly országnak, 
mely ma kezdi meg saját gazdaságát, melynek 
annyi investitióra van szükísége, és melynek annyi
szor kell még hitelét igénybe venni. (Helyeslés a 
& jobb oldalon.) 

Azután, t. képviselőház, a reductio a mai idő
ben nem is olyan könnyű, mint 60 év előtt volt. 
Akkor kiknek kezében voltak a statuskötelezv é-
vények ? Nagyobb tőzsérek, nagyobb birtokosok és 
főleg gazdag emberek kezében; ma azonban ne m 
csak az udvaronczok birják az állampapirokot, nem 
csak gazdag bankárok kezében vannak azok, kik 
rendesen jókor túladnak rajtok; hanem az árvák 
és özvegyek fillérei, az árvapénzek, a nyilvános 
alapítványok és a nyugdíj-intézeteknek pénzei ezek
ben fekszenek, szóval az utolsó szatócsok, a kis ke
reskedők, mesteremberek szokták ma belefektetni 
ily papírokba megtakaritott filléreiket, hogy azok
ból biztosithassák öreg napjaikat. (Elénk helyeslés a 
középen.) Ezek irányában a reductio nem'oly köny-
nyü kérdés . ha nem volna is a külföld, mely 
ebben mintegy ezermillió forinttal van érdekelve, 
és mely ezen érdekeit érvényesiteni bizonyosan 
tudni fogja. (Helyeslés.) 

Ha az adósságoknak tőkéi osztatnának meg, 
monda a t. képviselő ur, akkor értené, hogy na
gyobb áldozatot is vállaljunk el és kizárólag ma
gunk gondoskodjunk terheink törlesztéseiről. Az 
egyezkedéseknél sokszor megtörténik, hogy nem 
lehet valamit egyenesen kimondani; azonban a 
kik ebben találják Magyarország jövőjének bizto
sításét vagy jobbvoltát, méltóztassanak a 9-ik sza
kaszt megolvasni: hisz abban benne van, hogy ha 
annyi államkötelezvényt bír Magyarország meg
vásárolni, melynek kamatjai megfelelnek az évi 
járuléknak, akkor ezen járuléknak további fizetése 
önmagában megszűnik; és én nem is kétlem, hogy 
lesz azon idő, ha Isten békével és eg3retértéssel 
megáld bennünket, lesz azon idő, midőn saját 
megszilárdult hitelünkre fogunk olcsóbb kölcsönö
ket fölvenni, hogy e terhesebb kötelezettségünk 
alól végkép megszabadulhassunk. 

Mindezeken felül azonban, t. képviselőház, 
van előttem két döntő ok, melynél fogva a törvény
javaslatot most elfogadni érdekünkben áll. Az egyik 
az, mert ezen kérdés, ha ma elodáztatik, hitem 
szerint mindig mérgesebben fog felmerülni és nem 
csak Ausztria népeit, de Európa műveltebb részé
nek népeit is föl fogja ellenünk ingerelni, mert 
azoknak érdekeit sértik az ily halogatások. Ez az 
első. A másik ok pedig a z , mert bárhogy járt 
volna is el az országos küldöttség, meggyőződésem 
szerint kevesebb áldozattal Magyarország alkot
mányos függetlenségét ki nem vívhatta volna. 

Azt kérdezték a túlsó oldalról, hol van az a 
szabadság ? Magvai vannak kezeink közt, részint 
elvetve már, részint még elvetendők. Vessük el 
azokat, védjük gyönge csemetéit, ápoljuk, nö
veljük azokat, hogy legyen belőlök fa, melynek 
árnyékában Magyarország alkotmányos népei biz-
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tosan nyughassanak. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Előttünk vannak az alapkövek, melyeket le kell 
tenni, hogy reájok tovább bizton építhessünk; 
de mindenekelőtt az akadályokat el kell hárítanunk; 
de ez mind csak szorgalom és kitartás által sike
rülhet. Mert, uraim, nincs varázsvessző, nincs taliz
mán, mely egy érintéssel a szabadságot körünkbe 
levarázsolhatná. 

Hallottam azt 1848-ban a pozsonyi országgyű
lésen, hogy alkotmányos szabadságot biztosító szö
veget három nap alatt lehet irni. Lehet irni három 
nap alatt, elég hiányosan; de, mint a szomorú ta
pasztalás megmutatta, azt a gyakorlati életbe három 
nap alatt átvinni nem lehet. {Zajos helyeslés.) És va
lamint a kis mustár, az evangélium szavai szerint, 
lassankint fejlődve nőhet nagy fává, melyen az ég 
madarai megpihennek, ugy a szabadság kifejlő
désére is idő kivántatik. 

Két feltétele van minden emberi műnek : idő és 
tér. A tér megnyilt előttünk; hogy a kellő idő mi
enk legyen, részint a szerencsétől függ, részint a 
magunk óvatosságától. Én óhajtom, hogy ezen 
óvatosságról soha meg ne feledkezzünk, s hogy e 
téren az óvatosság mellett még határozott egyet
értéssel is működjünk. 

Két utón lehet Magyarország függetlenségét 
kivívni: egyik Ausztria beleegyezésével, békés 
uton;a másik más utón, Ausztria beleegyezése nélkül. 

Békés utón — hivatkozom mindazokra, kik a 
bécsi értekezleten jelen voltak — van-e, lehet-e re
ményünk, hogy Ausztria beleegyezzék, beleegyez
hessék Magyarország által nyújtandó csekélyebb 
áldozatokba ? Én legalább nem hiszem: nem csak 
azért, mert nem akarják, hanem azért, mert nem 
is akarhatják: mert kevesebb segedelem nyújtása 
mellett pusztulásuk bizonyos lenne. Békés utón 
tehát jobb sikert nem reménylek. 

Lássuk a másik utat. A másik út, nem is 
tekintve azt, hogy annak követése már magában 
számtalan áldozat- s költségbe kerülne, kimenete
lében vagy szerencsétlen, vagy szerencsés lehet. Ha 
szerencsés, és egy európai békekötés vagy európai 
conferentía fogná Magyarország függetlenségét 
elismerni és decretálni: hiheti-e valaki, hogy ezen 
terhek alól ez esetben is menekülhetnénk, hogy az 
európai érdekek nem fogják-e akkor is megkiván-
ni, hogy e terheknek azon részét, mely, mint ők 
hiszik, minket illet, mi is viseljük? Én részem
ről nem hiszem, és alig hiheti valaki, ki elismeri, 
hogy história est magistra vitae, ki tudja, hogy 
ily esetekben Európaszerte divatozó szokás a terü
let és népesség mennyiségét megszámítani s ezek 
aránya szerint vetni ki az ilynemű terheket; és 
akkor méltán félek, hogy ezen arány reánk nézve 
sokkal súlyosabb lesz. (Élénk helyeslés a középen.) 
Ha, pedig szerencsétlen lenne a kimenetel, akkor 

kérdem én, t. ház, ki fogja az ily szerencsétlen 
kísérlet költségeit fizetni ? kiket fog illetni azon 
számtalan áldozat, melyet egy ^szerencsétlen háború 
okvetlen reánk bozand ? kit fognak illetni egy talán 
megint 18 éves provisorium költségei és azon ösz-
szegek, melyeket elnyomásunkra ismét fordítani 
fognának? és mindenekfölött kit fog illetni a fele
lősség terhe, ha ezen convulsiók folytán Magyar
országnak jövője, sőt maga léte is veszélyeztet
nék ? (Elénk helyeslés a középen.) 

Azzal végzem beszédemet, a mivel kezdettem: 
én ez áldozatokat, e terheket nem kicsinylem, sőt 
igenis súlyosaknak tartom ; de kénytelenségből — 
mert politikai tekintetek parancsolják — fájó ke
bellel, szomorúan, de azon meggyőződéssel foga
dom el azokat, hogy ezek oly feltételei jövőnknek, 
melyek nélkül annak alapját letenni és biztosítani 
képesek nem lehetünk. Ezért és csak is ezért tehát 
pártolom a törvényjavaslatot, (Zajos tetszés és él
jenzés.) 

Román Sándor : T. ház! Már többször 
megtörtént, hogy oly körülmények között vol
tam, hogy a megvitatott tárgyak eldöntése al
kalmával szavazatomat nem adhattam. A jelen 
tárgyalás alatti törvényjavaslat is azok egyike. 

Ezen országgyűlési ülésszak folyama alatt 
felmerültek olyan körülmények, reám nézve kel
lemetlenek, a melyek azon meggyőződést érlelték 
meg bennem, hogy kötelességemnek érezzem mind 

j a t. képviselőház, mind pedig küldőim, s különösen 
j nemzetem iránti kötelességemnek tekintsem, ma-
; gam tartását jelen felszólalásom által indokolni. 
Erre pedig alkalmat adott nekem közelebbről az 
igen tisztelt cultusminiszter urnák keddi beszédé
ben tett allusiója. Figyelemmel kisértem azon 

; ékes beszédet, a melylyel a t. cultusminiszter ur a 
| törvényjavaslatot az ellenzéknek pártolásra aján-
I lotta. Kitűnő szellemi s költői tehetségének egész 
' erejével s a frásisok nagy halmazával, ugy tetszett 
j nekem, hogy azok között — legalább pythiai hang-
1 lejtéséből ugy következtettem —hogy legnagyobb 
súlyt azon argumentumra fektetett, mely nem csak 

! a kül, hanem az e hazában már jelenleg is fenye
gető veszélyre vonatkozott, s ezen argumentumba 

! még a philologiát is bele vegyítette. Magam isfog-
I lalkozom a philologiával; de mégis nem ez az oka, 
hogy a t. cultusminiszter ur szavainak horderejét 

| felfogtam, hanem az, hogy igen szabatosan fejezte 
ki magát. 

T. képviselőház! megtörtént már többször e 
házban, hogy a hányszor fontosabb kérdések for
dultak elő, ugyanannyiszor a nemzetiségi kérdés 

! argumentumnak használtatott, hogy pressiot gya-
koroljanak bizonyos részre. En ezen eljárást fel 
nem foghatom, nem foghatom fel pedig egy oly 
országban, a mely kiválólag polyglot, vagyis sok 
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nemzetiségek hazája. Ha egyesek teszik azt tisz
telt képviselőtársaim közül, a mint az többször 
meg is történt, és történt vallási ügyekben is — 
bizonyosan tudom, hogy a t. képviselő urak emlé
keznek még, hogy a tavalyi ülések egyikén egy 
t. képviselő társunk, a ki a polit'ka s diplomatia 
magas regióiban igen otthonosnak érzi magát, de 
a jus canonicumot annál inkább ignorálva, egy 
román püspököt annyira megtámadott, hogy azt 
hittük — a mint szóló ur azt proponálta is — mi
szerint a kormány emiitett püspököt nem csak 
püspöki székétől és javadalmaitól megfosztja, ha
nem helyébe azonnal magyar ajkú püspököt fog 
kinevezni — én efféle kifakadásokra, mondom, nem 
fektetek súlyt; de fektetek súlyt az ilynemű nyi
latkozatra akkor, midőn a kormány részéről téte
tik, vagy pedig a kormány egyes tagjai által, mint 
az a keddi ülésben is történt. Aliusiója által a 
tisztelt miniszter ur azt mondotta — mert az ér
telme az vala — se többet, se kevesebbet mint azt, 
hogy a hazának nem magyar nemzetiségű lakó-i, 
kik pedig igen számosan vannak, ellenségei a ha
zának. (Felkiáltások : Nem mondta senki!) Az volt 
az értelme, s azt jelentette, hogy a kormánynak 
nincs bizalma azokban, a nélkül, hogy figyelembe 
vette volna, hogy a tételt meg lehet fordítni is. 
Az ilyen nyilatkozat mellett, t. ház, azt hiszem, 
hogy a kormánynak eddigi eljárása épen nem kelt 
bizalmat iránta a nem magyar ajkú népeknél. 

Elő fogom sorolni e tekintetben nézeteimet. 
A magyar kormány inauguráltatása óta, ugy 

látszik, nem emelkedett missiójának magaslatára, 
hanem ugyanazon politikát akarja követni, melyet 
a közvélemény régen elitélt, és azon kormányok 
politikáját, melyek hibáik miatt már megbuktak, 
t. i. &r hatalom s erőszak politikáját. 

Én ugy hiszem, jelen századunkban a hata
lom, mely csak physikai erőre támaszkodik, nem 
elég erős, sőt gyar ló ; nem egyedül az anyagi erő 
nyom a latban, hanem a jelenkorban, mint soha 
az előtt, az erkölcsi erő az első rangot foglalja el. 
Hogy más történeti esetekre s a távolból vett pél
dákra ne hivatkozzam, csak egyet hozok fel, a mi 
közelünkben van. A történelemnek egy csodálatos 
és különös ténye az, hogy Ausztria, mely kiváló-
lag katonai állam volt, kitűnő katonai állam, vagy 
is mindig a nyers erőre támaszkodott, mindenkor 
hátrányban volt más népekkel szemben, nem csak 
műveltségi és szabadsági tekintetben, hanem kato
nailag is. Meg sem említem Gusztáv Adolfot, II . 
Frigyest, I. és III. Napóleont, hanem egyedül az 
ifjú és 16 millió lelket számláló Poroszországra 
utalok, mely elég erős volt arra, hogy Ausztria 
hadseregét pár nap alatt tönkre tegye. Azt fogják 
tán mondani, hogy a lángész ott, egy uj találmány 
itt, határozott a csata kimenetele felett: megen

gedem ; de ki fog jót állni arról, hogy nem jön 
holnap egy oly ellenség, mely egy uj ágyút fog 
feltalálni s evvel Ausztriát semmivé teszi? Mig 
Ausztria a múlt emlékein tengődik, addig mások 
előre tekintenek. Én hiszem, hogy az idő és sza
badság meg fogják másítani a népek jelen állapo
tát, és pedig az absolut hatalom kárára, annál na
gyobb kárára, minél inkább fognak késni a ha
talom és erőszak politikáját megváltoztatni. 

Mellőzve más egyebet, egyedül arra az 
egyezményre fogok szorítkozni, mely hazámat 
illeti, t. i- a közösügyi egyezményre, melyet a 
dualismus elvének felállítása hozott létre: s erről azt 
hiszem, hogy ez nem oly egyezmény, mely sza
bad népek közt köttetik; legalább vélekedésem sze
rint nem népek közti egyesség, hanem Magyar
országnak vagyis inkább a magyar nemzetnek a 
koronával történt kiegyezése. Ebben pedig nagy a 
különbség fölfogásom szerint. Ezen egyesség tör
tént hazánk függetlensége és önállásának rovására, 
e házban lakozó többi nemzetiségek hátrányára, 
és a közszabadságnak hátrányára, a nélkül, hogy 
a magyar nemzet ezen egyességből Ezsau lencsé
jénél valami egj^ebet elért volna, vagy legalább 
a jövőben elérne. 

Átmegyek azon politikára, a mit a kormány 
— mióta ezen elv inauguráltatott — ugyan azon 
a fonalon s irányban haladva követett. 

Nem akarom feszegetni, mert képviselőtár
saim közöl már agy is sokan felemlítették, hogy 
milyen szabadságot élvezünk. Én csak arra aka
rok szorítkozni, a mi azon nemzetet illeti, melynek 
fia vagyok, t. i. a románt. Már mindjárt kezdet
ben a minisztérium, eljárása által, azzal inangurálta 
politikáját, hogy a t. belügyminiszter ur masrege-
lozása által Krassómegyét, minden más magyar
országi megyétől eltérőleg, azon jog gyakorlatától 
fosztotta meg, melyet az ország többi megyéinek 
lakosai háborítatlanul élveztek. S midőn e tekin
tetben egy interpellátio tétetett Babes képviselő
társam részéről, a miniszter ur kereken kimondta, 
hogy ugy tett és ugy fog tenni más alkalommal 
is. Én Babes ur nyilatkozatát, melylyel magát meg
elégedettnek nyilvánította, s mely nem annyira 
meggyőződésből, mint inkább bizonyos meglepe
tésből vagy más tekintetekből származott, méltá
nyolni tudom; de megvallom, engem a belügyi 
miniszter ur felelete se fel nem világosított, se 
meg nem győzött, sőt meggyőzött arról, hogy 
ezen eljárást továbbra is követni fogja. Hogy ez 
meg is történt, látszik a megyék iránti eljárásából. 
Már pedig én kötelességemnek tekintem, hogy a me
gyei autonómiát védjem, mert ugy hiszem, hogy a 
nemzetiségi kérdésnek megoldása, a nem magyar 
ajkú lakosok nemzeti létének biztosítása legin
kább a megyei autonómia által fog eléretni. 
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Továbbá a kormány politikájának irányza
tára nézve azt tartom, hogy meg kell emlitenem 
azon tényállást is, hogy micsoda mértékben van
nak képviselve a három milliót megközelítő romá
nok. Minthogy a terhek közösen viselendö'k, az 
igazság követelménye, hogy a hazának jótétemé
nyeiben is kellene részesülniük, azaz nem csak a 
quota, államadósság s más sok terhekben, hanem 
azon jogokban s előnyökben is, melyeket a hon más 
polgárai is élveznek. 

Kénytelen vagyok fölhozni, hogy bár merre 
is tekintsek az országban, akár a megyékben, hol 
mindenütt háttérbe szoritvák a románok, akár 
itt a grémiumban,nemzetemet képviselve nem látom. 

Felszólalok még jelesül a szabadságnak Er-
délyországban megszorításáról, az ottani terrorizá-
lásról, hol most is verordnungokkal némítják el a 
lapokat, mint ez közelebbről történt a „(xazeta 
Transilvaniei" ezimü lappal. Az emiitett irányú 
politikából származtak a jun. 20-kai leiratok is, 
melyek Erdélyre nézve kiadattak, melyek által 
Erdélynek bár feudális országgyűlése egyoldalú
kig, az 186 s/4 erdélyországi gyűlés általhozott 
törvények, szintén egyoldalulag, hatályon kívül 
tétetnek, oly módon, hogy a mi alkotmányos kor
mányunk ezen eljárásában még az alkotmányos 
formákat sem tartotta meg. Innen a nagy ingerült
ség Erdélyországban; s hogy milyen közvéle
mény uralkodik e tekintetben Ausztriának ezen 
szerencsétlen Irlandjában, melyet a bécsi kor
mány politikája annyira demoralizált s nyomor
gatott, hogy ennek szomorú nyomai még sokára 
fen lesznek, s mely gyászos politika, most meg
fordítva , a magyar nemzettel szemben űzetik, j 
az ottani közvéleményt, mondom, nem szűk- ! 
séges fölemlítenem, hiszen a kormánynak ott '< 
van királyi biztosa, ki arról , ha akar , tehet | 
lelkiismeretes jelentést. Ha tekintetbe veszem más ; 

részről a velünk való bánásmódot — hogy az, a ; 
mi magyar testvéreinknél erény, kitűnő nagy 
erény, a nemzeti szeretet, az nálunk [bűnül ro- ! 
vatik föl —ehhez járulván a renegátok kegyelése, 
vagy is hogy csak olyanok alkalmaztatnak hiva
talokba, kik nemzetiségöket vagy megtagadják, 
vagy pedig annak érdekében szót nem emelnek 
— lehetlen, hogy fájdalmasan föl ne szólaljak. ! 

T. ház! számos okaim volnának még, el
mondhatnék igen sokat annak bebizonyítására, i 
bogy a kormány milyen politikát követ; de ugy 
hiszem, hogy elegendő lesz ez is. Ez azon érzete 
az elnyomatásnak, mely annál fájdalmasabb, mert 
a jog el van ismerve és kikiáltva, ugyan akkor, 
midőn egyszersmind megsértetik; ez azon öntu
data az igazságtalanságnak, melyet tűrni kény
telenek vagyunk az igazság rovására; ez az 

végre, a mi a románok panaszait megfejti és resis-
tentiájokat igazolja. 

Ezeket kénytelen voltam a t. ház figyelmébe 
'; ajánlani, miután a t. cultusminiszter ur olyan 
| nyilatkozatot, oly nagy horderejű allusiot tett, 
' és ezekkel kapcsolatban egyszersmind a t. ház elé 
j hozni s felemlíteni a nemzetiségi kérdés elintizé-
j sének s illetőleg halaszgatásának tárgyában pa
naszomat annál is inkább , mivel nem csak 
választóimtól, hanem más ajkú honpolgároktól 
számos felhívást és megkeresést kaptam, hogy a 
t. ház előtt szólaljak fel és sürgessem azon mind a 
ház, mind pedig a kormány által nagy fontosságú
nak nyíltan elismert nemzetiségi kérdés elintézését. 
Két éve már elmúlt, hogy a t. ház együtt ül, s 
ezen hosszú idő folyama alatt a t. képviselőház 
egyebet alig tett, mint hogy a telhetetlen Moloch-
nak torkát tömte, a mint jelenleg is az államadós
ság iránti törvényjavaslattal, mig a nép, mely 
véres verítékével tartja fen a hont, a nép, mely 
fiai éltének legszebb éveit áldozza fel a hon oltá
rára, a nép, mondom, még mindeddig semmi kön}r-
nyebbülést nem lát, daczára annak, hogy már 
1861-ben az országgyűlés feloszlatása alkalmával 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk által a nép 
érdekében, továbbá a vallási és nemzetiségi ügy 
érdekében tett ismeretes indítványa határozattá 
emeltetett. Mit tett azóta e tekintetben a t. ház ? 
Épen semmit; pedig azt hiszem — különösen az 
utóbbi kérdésre vonatkozólag — hogy mindnyá
junk érdekében fekszik, hogy jó egyetértésben s 
testvériségben éljünk. 

A haza közös érdeke épen oly szent előttem, 
mint bármelyik magyar nemzetiségű társam 
előtt, s nem engedem meg senkinek s a t. ház se 
tegye fel rólam s elvrokonaimról, hogy roszabb 
polgárai volnánk e hazának, mint bárki más. 

Nem recriminatiók ezek, miket elmondottam, 
hanem a fájdalom hangjai oly egyéntől, kinek 
politikai hite, meggyőződése van ; meggyőző
désem pedig — elütőleg a t. cultusminiszter ur 
politikai azon meggyőződésétől, mely egy ismere
tes német könyvbe van letéve, elütőleg azon poli
tikai nézeteitől, melyeket a nemzetiségi kérdés 
ügyében egy kis brochurebe foglalt , s mely
ben minden egyéb megvan , csak a kérdés 
megoldása nincs — benső megyőződésem az: 
hogy a magyar és román nemzetnek azon helyen, 
melyet elfoglalnak, providentialis közös missioja 
van ; erős hitem az : hogy ha a fátum azt 
akarná, hogy e két nemzet fiai még egyszer 
testvéri vérbe mártsák kezeiket, azután is az ér
dekközösség kényszerítené őket, hogy kibékülje
nek s testvériségben éljenek. 

A mi pedig a tárgyalás alatt lévő törvény
javaslatot illeti : mind két részről hallottam sok. 
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szép, ékes beszédet: a jobb oldalról csak kiválólag 
a kénytelenséget, egyéb argumentumot pedig nem 
igen hallottam hangsúlyozni; a bal oldalról pedig 
s különösen Komárom városnak igen érdemes 
képviselője részéről oly érveket hallottam, melyek 
reám s mindenkire meggyőzőleg hatottak; mind
azonáltal én e törvényjavaslat további megvita
tásába nem bocsátkozhatom azért, mert meggyő
ződésemnél fogva semmi dualisticus elvből kifolyó 
törvényre szavazatomat adni soha nem fogom. 
(Zaj.) 

Huszár I s t v á n : Nem tartom fölöslegesnek, 
sőt szükséges talán, hogy e jelen nagy fontosságú 
kérdésben a véleménykülönbség mindenféle for
mában tisztázva legyen. Mert meg vagyok győ
ződve, hogy ha másként sem parancsolná hely
zetünk, a jelen esetben mindnyájan, pártkülönbség 
nélkül, szívesen elfogadnék azt. a mit igen tisztelt 
képviselőtársam Madarász indítványozott. Mert 
mindnyáján tudjuk, hogy nem mi vettük fel, 
annál kevésbbé költöttük el ezen összeget; sőt 
tudjuk azt is, hogy ezen összeg egy része ellenünk 
használtatott. 

Szomorú körülmény azonban, de az is tény, 
hogy azokat, kik a bajt előidézték, megszámol
tatnunk sem lehet; és ma alkotmányos, velünk 
ugyanazon érdekű, nemzetekkel vagyunk alku
ban, kik szintén ártatlanok, és velünk együtt 
csak fizetni fogják az absolut kormány által fel
kölcsönözött és el is költött tartozásokat. Ha tehát 
paritást követelünk egy részről, nagyon méltá
nyos, sőt igazságos, saját érdekünkben pedig 
szükséges, hogy veszni ne hagyjuk azon népeket, 
kik a tett szerződések alapján jó és bal sorsban 
osztozni fognak velünk. 

Tagad katlanul nehéz viszonyok között va
gyunk : egy hosszú évek során át kizsarolt gaz
daságot vettünk át tőke, felszerelés nélkül, teli 
adósságokkal; és ez nehezítette a kiegyenlítést, 
ez nehezíti ma pártunk helyzetét. Régi öröklött 
bajok tehát, és nem a kiegyenlítés, nem mi va
gyunk okai, hogy az adót rögtön leszállitani nem 
lehet, és nem vagyunk oly szerencsés helyzetben, 
hogy rögtön tehessünk kézzelfogható könnyí
téseket. 

De azért a nehéz helyzetet is könnyíteni, 
ugyanazon czélhoz többféle utakon is eljutni 
lehet: s ez feladatunk, feladata különösen a kor
mánynak a jobblét előmozdításával a réven vissza
szerezni azt, mit a vámon elfizetni kénytelenek 
vagyunk. 

Én legalább részemről nem szeretném gaz
daságunkat azzal megindítani, hogy szellemi és 
anyagi hitelemet Európa előtt tönkre tegyem: 
mert ma már nem pénz többé, hanem a hitel a 
tényező. Hitel nélkül nem érvényesíthette volna 

a kor nagyszerű találmányait, nem tehetnénk 
mi sem anyagi érdekeink előmozdítására elkerül-
hetlenül szükséges beruházásokat. 

Nem szabad tehát saját önmagunk érdekében 
is megölni a tényező erőt. Azért is nem csak mél
tányosság, de, a fenálló körülmények közt, számí
tás alapján is czélszerünek találom a javaslatot. 

És megvallom, nem tartok attól se, a mi 
mondatott, hogy a nép szavazatomat rósz néven 
veszi: mert a mióta én is nép, és adófizető nép va
gyok, a népnek feltenni rólam nem lehet, hogy 
az ő érdekét, mely egyszersmind saját érdekem, 
más, bármiféle érdekeknek alárendeljem, mert 
tudja azt jól a nép, hogy az adót birtokomhoz 
aránylag én is fizetni fogom. (Helyeslés jobb felöl.) 

B o b o r y K á r o l y : Eszméimet az eddigi szó
nokoknál csak részben, s töredékesen találtam fel, 
s vannak a tárgyhoz magából a törvényből teendő 
némi felvilágosításaim : minélfogva a tárgy fontos
sága tekintetéből kötelességemnek tartom rövid 
időre igénybe venni a tisztelt ház figyelmét. 

Mindnyájan s maga a törvény is elismeri, 
hogy az osztrák államadósságok jogilag Magyar
országot nem terhelik, s a törvény azok elvállalása 
egyedüli alapjául állítja, a méltányosságot az örö
kös tartományok népei iránt. Egyedüli alapjául, 
mondom, s ennélfogva visszautasítom azokat, kik 
egyrészről kénytelenséget, másrészről az elválla
lásból veendő hasznát az országnak emiitvén indo
kul, magában a törvényben felállított nemes indokot 
és annak erkölcsi érdemét elhomályosítják. Ugyan
is : ha kénytelenség, mi végre szándékoltatik az 
önkéntes megajánlás? Én —és ugy hiszem, min
den nemes természet — ugy vagyok alkotva, hogy 
a hol tennem kell kényszerüleg, annál kevésbbé 
teszem önkéntesen. A haszon, az előnyök Ma
gyarországra még lesznek-e, kérdés. Méltányosság* 
tehát a tettigéret alapja; de a méltányosság fogal
ma különböző. Én a méltányosságra nézve axió
mának tartom, hogy annak mértékét meghatározni, 
egyedül azt illeti, ki a méltányosságot teszi, nem 
azt, kinek tétetik. Mert ha egyezéstől függ, már 
nem méltányosság, hanem kényszerűség. Ennél
fogva maga a közösügyi törvény, a kiegyezésnek 
ezen nagy okmánya, ámbár megemliti az egyezke
dést, de a 68. §-ban azt mondja : „Magában érte
tődik, hogy ha és a mennyiben az 58—6 7. §§-okban 
elsorolt tárgyak fölött az egyezkedés nem sikerül
ne, az ország önálló törvényes intézkedési jogát 
magának fentartja s minden jogai e részben is sér
tetlenek maradnak." Tehát se a kiegyezés nagy 
müvének feltételéül az államadósságok elvállalását 
nem teszi, se, ámbár megemlít évi járulékot, le
gyen-e az tőketörlesztésben vagy kamatban, kez
dődjék-e már 1868. évi januárius 1-ejével, vagy 
mikor, meg nem^ határozza. S ez a felelet tisztelt 
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miniszterelnök ur nem rég tett azon kérdésére : 
„mi legyen akkor, ha az egyezkedés nem sikerül?" 
Megfelel, mondám, maga a törvény : az ország 
önálló törvényes intézkedési jogát magának fen-
tartja. s minden jogai e részben is sértetlenül ma
radnak. De hát, miért emlittetik meg a törvény
ben az egyezkedés ? Felelem: azért, mert ahhoz is 
kell megegyezés, hogy az adós maga elvállalja, ha 
valaki érette fizetni Ígérkezik. P . o. én megvallom, 
mert 20 évi viszontagságaim után nem szégyen, 
hogy vannak adósságaim; de ha pénzügyminisz
ter ur azokat abból a nagy tárezájából ki akarná 
fizetni, azt mondanám: mig képviselő vagyok, el 
nem fogadhatom , (Derültség) mert kinek-kinek 
megvannak maga okai. 

Az államadósságok elvállalásának alapja a 
méltányosság. De véleményem szerint e méltányos
sághoz nem tartozik, hogy a nemzet azt, mi érdekein 
kivül, vagy épen ellenére vétetett fel, kötelesség-
képen elvállalja. Mindnyájunktól közönségesen 
tisztelt képviselőtársunk Grhyczy Kálmán hosszú 
sorát adta elő beszédében azoknak, mik e tekintet
ben méltányosságnál fogva lerovandók volnának, 
még ha Magyarország ugy tekintetnék is, mint 
bármelyik az örökös tartományok közül. 

E méltányossághoz p. o. szerintem nem tar
tozik , hogy azon adósságokat, melyek 1848 — 49-
ben egyenesen a magyar nemzet alkotmányos 
állami és nemzeti életének letiprására vétettek fel, 
maga a nemzet, bár részben is, fizesse meg; holott 
a másik fél igazságos védelmi harczunk költségei
ről tudni mit sem akar. Ez annyit tenne, mint na
gyon is betű szerint venni az evangéliom azon 
szavait: jHa valaki téged kővel hajit, te azt ke
nyérrel hajítsd vissza." A szentírás azt is mondja : 
„Ne add hamar kezedet (jótállásra) barátodnak." 
Nem tartom, hogy a méltányossághoz tartozik, mi
szerint részt vegyen Magyarország azon adóssá
gokban, melyek magok az örökös tartományok 
népei mint alkotmányos nép által 1861 óta tilta
kozásunk ellenére felvétettek. Maga az 1861. ma
gyar országgyűlés, mely a méltányosság alapján 
a terhek egy részének elvállalását megígérte, azt 
is nyilván kimondotta : „Semmi kötelezettséget, 
mit a birodalmi tanács megállapít, semmi kölcsönt, 
melynek felvételét elhatározza, stb., Magyarország
ra nézve kötelezőnek el nem ismerünk." Kell, ki-
vánja ezt a nemzet méltósága, hogy legyen ura 
szavának. 

De az államadósságok egy része méltányos 
elvállalásának ígérete nem történt feltétel nélkül. 
E feltételt így fejezi ki maga a törvény az 54. 
§-ban : „Ha a valóságos alkotmányosság hazánk
ban is, ő felsége többi országaiban is minél előbb 
tettleg életbe lép." Már, kérdem, t. képviselők, áll-e 
<ez tettleg ? Nem is ok nélkül tette a törvény ezen 

feltételt: mert csak annak van fizetési képessége, 
a kinek van hitele. Magán emberek közt is, csak 
annak van hitele, a kinek van biztositéka és a ki 
valóban ur a magáéban. Gyámság alatt levőnek 
senki sem hitelez. A tékozló atyának tulajdon fia 
is csak ugy vállalhatja el adósságait, vagy ugy 
állhat jót azokért, ha annak vagyonában a feltétlen 
rendelkezés neki átadatik. í gy az államnak is csak 
ugy lehet hitele s ezzel fizetésképessége, ha feltét
len rendelkezik maga pénzéről. Biztositéka pedig 
az államnak, népek közt egyedüli reál biztosí
ték a nemzet ereje, tulajdon hadügy a körülmé
nyeknek megfelelő czélszerü szervezettel, melylyel 
a nemzet akaratán és érdekein kivül senki se ren
delkezhessék. Igen, t. képviselők! legyünk elhatá-
rozottak önálló nemzet lenni, önálló pénz- és had
sereggel, és látni fogjuk, hogy az európai pénz-
piaczokon talál a nemzet tőkét 4, sőt 3 percenttel; 
nem ugy mint most kénytelen pénzügyminiszter 
ur felvenni országos beruházásokra 7 % percen
tes tőkéket, melyekről még kétség, ha fognak-e 
hajtani 6 pt. hasznot. Akkor lehet majd a nem
zetnek tulajdon szükségein kivül önmegrontása 
nélkül járulnia a szomszéd 5 percentes adósságai
hoz ; de addig hasztalan beszél nekem bárki Ma
gyarország önállásáról, mig maga a nemzet kép
viselői bécsi bankókban veszik fizetésüket, (Fel
kiáltások a jobb oldalról: Hát minek veszik?) hasz
talan beszél valaki nekem paritásról, mig viszont 
a bécsi birodalmi képviselők nem fognak magyar 
bankjegyekkel fizettethetni. Igen, fizettük mi már 
1848 előtt is az osztrák államadósságokat az 
osztrák bankjegyek által, melyek az országot 
elhalmozták, s mennyire átkosan hatott e va
lóságos közös ügy az ország érdekeire, tudják 
azok, kik emlékeznek, hány ember akasztotta fel 
magát kétségből az 1811. devalvatio után, és hány 
intézet, hány árvák juttattak tönkre. Mig a meg
szorult magyar ember, hogy folytathassa üzletét, 
megfizethesse adóját, kénytelen gyakran 12 — 20 
percenten venni kölcsönt, és a t. pénzügyminisz
ter ur, hogy a szegény magyar ember megter
meszthesse dohánykáját, kénytelen engedélyét oly 
árhoz kötni, mely feléri a föld örökárát: addig 
mások 5 percentes adósságai fizetésére kötelez
tetni nem méltányos dolog. 

Vannak nekünk, t. képviselők, tulajdon adós
ságaink, jogi kötelezettségeink. Ide tartoznak, 
melyek iránt naponkint terjesztetnek kérvények az 
ország minden részéről a t. ház elé, miként Pap 
Pál t. képviselőtársunk határozati javaslatában 
elősoroltatnak, követelményeik azoknak, kik az 
184% igazságos védelmi harczra áldoztak verők
kel és iparukkal. A magyar nemzet mindenkor 
megfelelt tartozásainak, csak az 184% forradalom 
(nem forradalom, hanem önvédelmi harcz) áldó-
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zalaira nézve nem felelhetett meg azoknak. Tart
sunk helyes rendet az adóssági fizetésekben. Fi
zessünk először magunkért, azután másokért, ha 
akarjuk. Kendezzük előbb tulajdon házunkat, ngy 
aztán másokét. Fizessük először valóságos jogi 
tartozásainkat az igazság alapján, ugy aztán azo
kat, melyek a méltányosság alapján csak határo
zatlan köteleztetést vonnak reánk. Ez, uraim, az 
erkölcsi rend és józan okosság rendje és törvénye. 
Tulajdon adósságaink fizetésében megtaláljuk leg
biztosabb mérlegét fizetési képességünknek a szom
széd terhei elvállalátára, valamint is igaz értékét 
a jelen közösügyes alkotmányosságnak. 

Az életből szólok, uraim! Egy üzletembere üzlet
társának ármányai által, ki egészen tulajdon kezére 
akartahajtani az üzletet, látta ezt 20—25 perczentes 
adósságokba merülve, s mind az üzlet, mind tulaj
don és családja érdekét veszélybe juttatva. Magá
val számot vetvén, igyekezvén önállólag rendezni 
dolgát, nagy áldozattal bár, kiszorította üzlettár
sát, s kijelentette nyiltan hitelezőinek, hogy az 
üzlet igy nem folytatható, s közös érdekűkben, 
az uzsorások némi |duzzogásával, kiegyezettabban, 
hogy nem fizet többet törvényes kamatnál, és ime 
üzlete áll és virágzik. Ezt kellene tenni körülbelül 
véleményem szerint a szóban forgó terhekre néz
ve. De erre nézve nem akarok többet szólni. Yolna 
még egy más mód: nyittassák meg személyes aláírás. 
(Derültség.)Itt én se fogom magamat visszavonni. De j 
különösen alkalma lesz bebizonyítani buzgósá- ' 
gát e méltányosság ügyében maga a felséges ural- i 
kodó háznak, mint melynek leginkább is érdeké- j 
ben á l l ; továbbá az ország vagyonosságra nézve ; 
kegyelt fiainak, kimutatni buzgóságukat polgári 
áldozatra a legközelebb polgári jogokkal megaján- j 
dékozandó izraelitáknak, stb. I 

En, t. képviselőház! ki a közös ügyet soha 
nem pártoltam, a közösügyi adó iránti tárgyalás
ban következetesen nem szólhattam. Megszavazta 
azt a t. ház többsége, s annak gyümölcsei keserű 
ízét sejtem előre azon arányból, melyhez méretett, 
mire nézve még 1861- iki feliratában azt nyilvání
totta az országgyűlés, hogy a jövő nemzedékek 
jövedelmeit is előre kimerítette, mi jelenleg még 
inkább elmondható; s ha ezen közös adóhoz még 
hozzájárul, mint a törvényjavaslat tartja, 30 millió 
forint évenkint változatlan örök-időre (!) fizeten
dő : ez oly teher, melyhez hasonló harácsot soha 
a török nem vetett népünkre, s mely mindjárt az 
első évben csak deficittel, uj adóssággal lesz tel-
jesithető. Tisztelt képviselőtársunk Deák Ferencz 
múlt évben, midőn az éhező ország népének éhen-
halástól megmentéséről volt szó, absurditásnak 
tekintette indítványunk szerint ezt, nemzeti köl
csönnel eszközölvén, adósságesinálással, mint 
monda, initiálni uj államgazdaságunkat. Vajon 

nem sokkal nagyobb absurditás volna-e ezt azzal 
kezdeni meg, hogy a szomszéd adósságának felse-
gélésére magunk elviselhetlen terheket vegyünk 
magunkra ? 

En, t. képviselők, nem vagyok, miként pénz
ügyminiszter ur s a túlsó oldal némely szónokai, 
azon helyzetben, hogy e teher iránti felelősséget 
magamra vállalhassam; s ha valaha, itt helyén 
lenni tartom a név szerinti szavazást, (Jobofelöl: 
Meglesz!) hogy tudja a nemzet, kik azok, kik azt 
rája megszavaztak, s ha netalán, mint a t. urak 
kétségkívül hiszik, ez iszonyú adóból üdv és ha
szon háramlik a nemzetre, ennek dicsőségét is 

í élvezhessék. 
E l n ö k ! Tekintve a még szólásra följegyzet

tek sorát, mai napon a tanácskozások ugy sem 
végezhetők b e ; s tekintve másfelől az előhaladt 
időt, ha a t. háznak ugy tetszik, a mai ülést befe
jezhetnek. (Felkiáltások a bal oldalon : Folytassuk!) 
Ha a tisztelt háznak folytatni tetszik, ez ellen ter
mészetesen semmi ellenvetésem nem lehet. Kérem 
tehát a következő szónokot felszólítani. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő : Dózsa Dániel! 
Dózsa D á n i e l : T . képviselőház! Igen sokan 

talán azt kérdhetik magokban, hogy én, ki ekkorig 
némán hallgattam e teremben a tanácskozásokat, 
hogyan szólalok fel épen e kérdésben legelőbb, a. 
mely legkevésbbé alkalmas arra már lényegénél 
fogva is, hogy általa a szónok népszerűséget ke
ressen, s hogyan tartom fen a szólás jogát most, 
midőn már a tárgy minden oldalról annyira meg 
van vitatva és kimerítve, hogy alig remélhetni, 
hogy a szónok a figyelmet megnyerni képes lehes
sen? (Halljuk! Halljuk!) 

De szólok e tárgyhoz, mert meg vagyok arról 
győződve, hogy ennél nagyobb horderejű kérdés 
még ekkorig nem állott a ház asztalán, s belátom, 
hogy épen ezen kérdés egyik kulcsa a közöttünk 
és Ausztria közötti kiegyezkedés megvalósulhatá-
sának. (Helyeslés.) 

Szólok e tárgyhoz, mert ezzel kapcsolatban 
lelkemben a múlt történelméből oly reminiscentiák 
merülnek fel, melyek nagy tanulságokkal utalnak 
arra, hogy a kiegyezkedés alkalmas szempillantatait 
felhasználjuk. Volt egy idő, még midőn az ellen
zék húsz évet kitartó küzdelme után képes lehetett 
az uralkodót a szabadelvüség és előhaladás politi
kájának megnyerni, midőn kezébe ragad%rán a kor
mányhatalmat , erélyes és szabadelvű intézkedé
sekhez nyúlt, s az alkotmányos szabadság teljesebb 
biztositékául törvény által létesité a parlamentáris 
és felelős miniszteri rendszert. 

Akkor is, mint most, nagy reményeken kez
dett a nemzet csüggeni, szép álmokat álmodott a 
szabadság azon jótékony befolyásáról a nemzet 
szellemi és anyagi újraalkotására, melyet a napok-
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ban cultusminiszter ur a szabadság termékenyítő 
erejéről szólván, oly meghatóan jellemzett. 

Egyszerre két eszme tűnt fel, mely a ház eldön
tésére várt, mely épen, a mint Pulszky képviselő 
tegnap monda, fölülről az őszinteség, alulról a bi 
zalom hiánya miatt, két fekete ponttá kezdett válni, 
mely nagy részben magában horda a később ke
letkezett vihart, vagy legalább is annak egyik fon
tos okául szolgált. E két eszme volt az államadós
ság és a hadsereg kérdése. Nagy agitatio keletkezett 
e kérdésekben szélsőbb pártok által a központon, 
mely szétáradott a megyéken, nagy tért foglalt el 
a journalistikában, az élczíapok bizar, néha az aes-
thetikai ízlésre undoritóan ható torzképekkel érlel
ték az ellenszenvet, sugy láttuk lefestve a magyar 
katonát német lábon, s láttuk azon idegre ható 
torzképet, melyben az államadósság szekerét húzó 
lovakra fejeik helyett a hon legkitűnőbb fiainak, az 
akkori miniszterek fejei voltak lefestve. 

A reactio kapott e szélsősködéseken, sőt teljes 
erejéből igyekezett provoeálni azokat, s ürügyül 
használni fel arra, hogy az uralkodót a vett útról 
visszatéríthesse. Mi lett belőle ? Az'uralkodó felség, 
hogy meg ne kelljen szegnie esküjét, letette koro
náját, s a nemzet, hogy megvédhesse alkotmányos 
vivmányait, kénytelen volt fegyvert ragadni ke
zébe. (Ügy van! Helyes!) Hogy azután mik követ
keztek, megéreztük. 

Tisztelt ház! (Halljuk.') E kérdés most szelí
debb alakban jelent meg köztünk ; a bal és jobb 
közép az alapelvben teljesleg egyetért, s e kérdés 
politikai horderejének és törvényességének azon 
formulázását, melyet szokott világos logikájával 
Bónis képviselő tett fel, kérdésen kivül mind a két 
párt aláirja. És ez természetes is, mert a jobb és 
bal centrum történelmileg nem is külön párt, a régi 
ellenzéket foglalja ez magában, mely, a mint a kü-
lenféle kérdéseknél észlelhettük, a főelvekben nem 
tért el egymástól, s igy e kérdésben is a főelvben 
egyetért, csak a kivitel módozataiban van az el
térés. 

Epén ezért gyakran van a két párt annak ki
téve, hogy egymással kicsinykés ellenzékeskedés 
miatt küzd. vagy ; mint a miniszterelnök ur a na
pokban kifejezte, minden áron opponál. (Hal'j-ak! 
Mozgás a balközépen.) Épen nem akarom ezzel a 
balközép tagjait sérteni, kiket nagyra becsülök; ez 
a dolog természetében fekszik. Angliában, hol his
tóriai pártok állanak egymással szemközt, sohasem 
történhetett az, a mi itt épen ez órában történt, 
hogy midőn a miniszter az ellenpártot felszorítja, 
hogy saját nézetére nézve vállalja magára a kivi
tel felelősségét, ez magára ne vállalná. A párt 
olyat nem követelhet, a minek kivitelében nem biz
tos. Az angol pártok ép ezért csak nagy kérdések
ben, s egy idény alatt alig egyszer ütköznek, de ak-
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kor ütközetök eldöntő. Mindamellett Anglia is volt a 
mienkhez hasonló helyzetben ezelőtt m. e. 140 év
vel, midőn nagy politikai események folytán a 
tory párt minden befolyástól leszorult, s a whig párt 
ragadván magához a kormányt, annak scissiója 
folytán alakult meg belőle az ellenzék is. E g y 
alapelvök levén, kénytelenek voltak kicsinykés 
pártcsatákat folytatni, s megtö-tént Pitten is, hogy 
a miért mint ellenzék hevesen támadta meg a kor
mányt, később pártja kormányra jutásával ugyan
azt védette. 

Tisza Kálmán t. képviselőtársunk azt kívánja, 
hogy a minisztérium készítsen költségvetést bei-
szükségeinkről s a birodalmi közös költségekről, s 
az igy megállapított költségvetésen fölül a mi fö
lösleg marad, azt forditsuk az államadósság fede
zésére. Részemről ezt igen határozatlan defmitió-
nak találom. Auguri mondat ez, melyet mindenki 
különbözőkép értelmezhet, a mint hogy a bal olda
lon is különbözőleg értelmezték. 

Például Várady Gábor t. képviselőtársunk 
előadja egész a keszthelyi gazdasági intézetig azon 
köznevelési és agriculturai intézetek sorát, melyek 
az ország segélyét igényelnék. A figyelmes hall
gató fejében ezer hasonló eszme kelt. Beszéde alatt 
szüntelen előttem lebegett egy mondat, a melyet 
talán Benthamtól olvastam egykoron, hogy alig 
szülétek meg a törvény, smár megszületett az esz
me is annak kijátszására. Ha mindazon szüksége
ket beszámítjuk, melyek égetően sürgetők, ugy bi
zonynyal igen kevés, sőt mi sem maradna jövedel
münkből az államadósságra. Azt pedig mindkét ol
dal elismerte, hogy azt fizetni, abban részt venni 
kell. 

Ivánka t. képviselőtársunk némileg határo
zottabb téren járt, ő kimondá, hogy vegyük szám
ba az ország legszűkebbre vett költségeit, s a mi 
ezekből fölül marad, azt adjuk oda. 

Ámde a legszűkebb kör is határozatlan foga
lom. Egy vízcsepp igen szűk kört foglal el ; de ha 
egy górcső vön vizsgáljuk, számtalan élő lényt lá
tunk abban : ott ődöng egy elhízott potrohos alak ; 
mellette szökell, mint könnyű sylphid, más alak, 
hasonló azokhoz, melyeket a hold lakóiban fest 
az emberi képzelet; tovább más alak, oldalán fegy
ver látszik, talán azon kis világ katonasága, s még 
tömérdek üresség marad fen ekkor is. 

E szerint azon szűkre vont követelés is, mit 
Ivánka képviselő formulázott, annyit foglalhat 
magában, a min fölül azután az államadósságokra 
igen kevés fog jutni. 

A központi bizottság által elfogadott minisz
teri javaslat határozott számokat foglal magá
ban^ részemről nem helyeslem Jókai képviselő azon 
nézetét, hogy annak elfogadói egy üres (Egy szó; 
Betöltetlen!) igen, egy betöltetlen váltót imának alá. 

14 
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Számitások állanak előttünk, melyek szerint 
azon országos kiadások mellett, melyek a tavalyi 
budgetben vannak foglalva, s melynél az alkot
mányos és nmnicipalis kormányzat drágább nem 
lehet, az államadósság ajánlott összegének elfoga
dásával 3—4 millió deficit mutatkoznék a jövő 
évre, minthogy azután az egyensúly helyrehozá
sát róménylik a pénzügyminiszterek. 

E deficitet a helyesebb kormányzás maga is 
kiegyenlítheti. I s i e r jük Ausztria költséges kor
mányzatát, hol csak a 300 millió direct és indirect 
adók behajtása 60 millió kiadást emészt fel, mig 
Poroszország aránylag e czélra alig ad ki félannyit. 
Az osztrák katonáskodási rendszer a porosz vagy 
svajezi rendszerekhez képest a kiadásnak még na
gyobb különbségét mutatja Kolb és más összeha
sonlító statistikusok szerint. 

Jó kormányzat, helyes beosztás elenyésztet-
hetik e kis deficitet, a mint hogy ez most is remél
hető ; de maradna bár fen e deficit, én Madarász 
urnák a népszavazásra hivatkozását alkotmány

ellenesnek és törvénytelennek tartom ugyan, do 
ha ez megtörténhetnék is, azt mondanám a nép
nek: „íme, te szegény nép, a ki öt forint adót fi
zetsz s békés munkád után élsz, akarsz-e az idei jó 
termésből összes adód után még 25 krt fizetni, hogy 
ez által azon béke, melyet Ausztriával kötöttünk, 
megvalósuljon, hogy te olcsóbb sóhoz és dohány
hoz juss, s hazánk szabadsága, melyet visszavív
tunk, fenmaradjon ? avagy készebb vagy kocz-
kára tenni a kiegyezést, s kitenni magadat és há
zadat mindazon veszélyek lehetőségének, melye
ket csak most éltünk tu l?" Én azt hiszem, a józan 
eszű magyar nép azt felelné: „Hozzatok, uraim, bé -
két. nyugalmat a hazának, én egy napon elkerü
löm a csárdát, vagy makrapipát veszek fapipa 
helyett, s azt a 25 krt kifizetem." (Helyeslés.) 

A központi bizottság által módosított tör
vényjavaslatot pártolom. (Éljenzés jobbfdol.) 

E l n ö k : Holnap folytatjuk a tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 4 órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatnak : Borsodmegye kérvénye a megyerendezés iránt; M -Vásárhely és N.-Becskerek városoké vasúti 
ügyben; Hajdu-Nánás városé adóügyben; Kuthy Emilé Perdinandberg község nevének megváltoztatása iránt; Koppi Anna panasza 
illetéktelen adóztatás miatt; gairingi lakosok kérvénye hadi káraik megszüntetéseért; az „Egyenlőségi kör"-é a hitfelekezetek 
•egyenjogositása iránt. Az államadóssági törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly és bevégződik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E lnÖk t Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyzőur fogja vezetni: 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre és Radics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a d eczem-
ber 13-^n tartott illés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Borsodmegye közönsége a megyék 

önkormányzati jogának a miniszteri felelősséggel 
öszhangzásba hozatalát törvényhozásilag mielőbb 
eszközöltetni kéri. 

Maros-Vásárhely sz. kir. város közönsége a 
királyhágóntulí fővasutvonalat Kolozsvár, Maros-
Vásárhely, Brassó felé végleg megállapittatni s 

j mielőbb kiépittetni kéri. 
Nagy-Becskerek város képviselősége a per-

| lasz-ujvidéki vasútvonal helyett a nagybecskerek-
ujvidékit kéri megállapittatni és kiépittetni. 

Hajdu-Nánás város közönsége a közvetett s 
közvetlen adók ügyét törvényesen szabályozni s 
különösen a fogyasztási adót megszüntetni kéri. 

Kuthy Emil volt honvédhadnagy Ferdinánd-




