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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-
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berg krassómegyei község nevét Bemhegyre kéri 
magyarittatni. 

Koppi Anna, magy. kir. ezredes özvegye, 
mint kiskorú gyermekei gyámanyja, kéri a kiskorú 
gyermekeitől igazságtalanul követelt jövedelmi 
adó megszüntetését. 

A Morva melletti Gairing községnek számos 
lakosai a porosz betörés által múlt évben szen
vedett káraikat kérik megtéríttetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Királyi Pál képviselő' ur kivan szólani: 
Kirá ly i P á l : T. ház ! A pesti „Egyenlőségi 

kör" által felhíva, van szerencsém a t. háznak a 
hitfelekezetek egyenjogositása tárgyában készített 
alázatos folyamodását azon kéréssel átnyújtani, 
méltóztassék ezen kérvényt oly utasítással tenni át 
a kérvényi bizottsághoz, hogy miután az izraeliták
ra vonatkozó törvényjavaslat már az osztályok tár
gyalásán átment s itt valószinüleg a ház előtt már 
nem sokára napirendre kerül, ezen kérvényt a t. 
bizottság előzetesen vegye tárgyalás alá. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság ezen folyamo
dásnak előzetes tárgyalására fog felhivatni. 

Most folytatjuk az államadóssági törvény
javaslat tárgyalását. 

O l g y a y LajOS: T. képviselőház! Hogy a 
Xll-ik törvénynek eleget tegyünk, és az állam
adósságok terhének egy részét vállaljuk el, ebben, 
kevesek kivételével, egyetértünk; ehhez én nem 
szólok, annyival inkább, mert nézetem szerint 
ezt némelyek oly érvekkel is támogatták, melye
ket, tőlünk tanulva, még ellenünk is használ
hatnának. 

A valódi kérdés az, hogy mielőtt az elválla
landó mennyiséget meghatároznék, számot ves
sünk magunkkal, megbirjuk-e ? és ha igen, 
mennyi lesz az áldozat, a melyet általa hozunk 
itthoni szükségeink fedezésének megszorítása által? 

Szorosan e tételt tekintve engemet meg
győzhető érvek nem hozattak fel, mert a tisztelt 
miniszterelnök urnák a politikai és méltányossági 
okokra utalása utáni azon mondata: ugy hiszi, 
összeroskadni egyik se fog, és hogy ennél ke
vesebbet nem tehetünk, és a szebb jövendőre is 
utalása, szerintem hit és remény, de nem biztos 
kimutatás. 

Tisztelt Fest képviselő és többen oda utaltak, 
hogy tanuljunk, dolgozzunk és kitartók legyünk, 
s más népek példájára, és az előrehaladó képes
ség és gazdasági műveltség magasabb fokozata 
következtében jövendő vagyonosodásunkra utalva, 
álhták, hogy meg fogjuk birni e terhet. Ismét csak 

I remény. Én hiszem a,nnak bekövetkeztét; de mig 
azon képezettséget elérjük, legkevesebb 20 vagy 
25 évek telnek el, holott fizetnünk mindjárt jelen 
szomorú körülményeink között kell. 

De ha tisztelt Somssieh Pál képviselőtársunk 
által emiitett varázsvesszőt használnék is, és a 
napszámostól kezdve a legnagyobb birtokosokig 
rögtön elővarázsolnék a czélozott képességi foko-

1 zatot : kérdem, a földünknek magának elhanya
goltságánál és beruházási képtelenségünknél fog
va nem-e csak lassan és pedig fokonkint nö
vekedve csak is több év múlva következnék be 
a jobblét? holott fizetni az elvállalandó terhet 
mindjárt kell. 

Felhozatott, hogy már is több vállalat indult 
meg, mint az összes 18 év alatt. Én azt hiszem, 
ezek a szebb és jobb jövendő reményiben-kelet
keznek ; de kérdés, hogy ha az elvállalandó 
teher miatt azokra is túlságos teher esik, nem 
csalatkoznak-e ők is, és, épen a nagy teher miatt, 
nem fonnyadoak-e el ? 

Szintúgy csak reményre utalt e kérdésre 
nézve Somssieh Pál képviselőtársam is, a midőn 
a pénzügyminiszter ur által a visszaéléseknek el
törlésével és jobb gazdasági rendszerrel kecseg
tetett. Igenis helyeslem ezen nézetét, és meg vagyok 
győződve, hogy a burocraticus népotismust meg
szüntetve és a választásoknál a mellék tekintete
ket mellőzve, a kijelölésnél az egyéni becsüle
tességre lesz a fő tekintet, és ennélfogva hiskem, 
igen is idővel nevezetes jövedelmi nagyobbodás 
lesz; de ez is csak idővel, pedig fizetni a válla
landó tehert mindjárt, kell. 

Tisztelt Somssieh Pál képviselőtársamnak 
azon nézete, „hogy egyességeknél nem czélszerü 
a jövendő reményét fitogtatni," a szóban forgó 
indítvány ellen nem alkalmazható, mert csak is a 
jövő évre kívántatván a kimutatás, a jövendő 
remények szóba nem jöhetnek. 

l)e, tisztelt képviselőház, a parlamentalis 
kormányzattal a diplomatizáló titoktartás meg nem 
is egyeztethető: és ennélfogva hiszem, hogy mentül 
több népeknél létesül a valódi parlamentálismus, 
annál inkább fog a kormányzatra nézve fogyni a 
titkoskodás; különösen pedig szövetségesek kö
zött a titkolódzásra alapított politika nem neveli 
a szükséges kölcsönös bizalmat. 

A tanácskozás folyama alatt szóba jött a 
reductio. Erre nézve meggyőződésem az, hogy az 
a javaslatban foglalt mennyiségnek megajánlása 
mellett is be fog következni; és épen az aggaszt, hogy 
magunkat belesodorjuk az elviselhetetlen teher
nek elvállalásába a nélkül, hogy szövetségeseinkre 
nézve czélt értünk volna. A mi a reductio ellen 
felhozott azon aggodalmat illeti, hogy az által ár-

14* 
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vák és alapítványok károsulnak : ez mellőzhető, 
ha a hiteles számadások alapján a kifizetett meny-
nyiségnek az állam által biztosítása kimondatik. 

A mi pedig a fenforgó kérdéseket politikai 
szempontból illeti: én azt tartom, szövetségesek kö
zött kötelesség, hogy egymás javát és közös érde
keiket előmozdítsák; és akkor, mikor mint nemzet 
nemzettel szövetkezünk, kik a mi szövetségeseink, 
tisztelt ház'? csupán azon egy-két ezer ember-é, a 
kik érdekeivel a reductio ellenkezik ? vagy pedig 
ü.z ő felsége többi országaibeli népeknek többi 
milliói is? a kiken ha végig nézünk, egy része 
hasonló nyomasztó sorsban van mint mi, más ré
sze pedig csak kevéssé van jobban nálunknál; 
•és ezeknek az érdeke megegyez a mienkkel abban, 
hogy a segedelem lehető mentül kevesebb hozzá
járulással eszközöltessék, és hogy az illetők által 
a helyzet komolyabban fontolóra vétetvén, ha, 
mint én hiszem, segélyezésünk daczára is a re
ductio csakugyan elkerülhetlen : oly expediens 
használtássék, mely mind két részről való milliók
nak érdekeit első sorban elégítse ki az egy-két 
ezernek irányában. 

Lássuk már most a méltányosságot. Méltá
nyossággal valódilag csak ugy köteleztetünk, ha 
az viszonoztatik : és ennélfogva megkívánhatjuk, 
hogy szövetséges társaink a kérdést ugy oldják 
meg, hogy a kitűzött czél biztosan eléressék és 
a teher a lehetőségig kevesebb legyen. Ha ezt 
eszközlendik, igenis a méltányosság meg fogja kí
vánni, hogy a lehetőségig járuljunk könnyítésük
höz ; és ha azt látom, hogy az eljárás a milliók 
érdekében állíttatik fel, és a mi legfőbb, a kitűzött 
czél, szövetségeseinknek a roskadástól megmentése 
biztosan eléretik: az esetben hajlandó vagyok a 
nemzet részéről a hozzájárulást azon esetben is 
megszavazni, ha ez által a magunk budgetjében 
egy kis deficit támadna is. 

A jelen javaslat elfogadása mellett igen félek, 
hogy czélt nem érünk, és ismét elő fog azon logi
ka állni, hogy mivel elválasztathatlan szövet
ségeseinket terheik alatt összeroskadni nem enged
hetjük, nemzetünk ujabban is áldozatot hozni lesz 
kénytelen. A mi magát a tárgyat illeti, nem unta
tom tovább a házat; hanem engedje meg hogy 
egy-két észrevételemet előadhassam. 

Ismételve hallottam itt az 1848-ik évben tör
téntekből érveket meríteni. Szerintem ez nem 
helyes, mert az akkori rendkívüli nagyszerű esemé
nyek és felzavart viszonyok a jelen helyzettel 
össze nem hasonlíthatók. Jelesül többek által vád
képen hangsúlyozva említtetett meg, hogy 1848-
ban az államadósság kérdése megoldathatott volna. 
A kik ezt állítják, nem figyelnek az akkori hely
zetre. A nemzet háromszázados csalódások után, 
a köz lelkesedés mellett meghozott törvényeknek 

alig hogy,örvendett, már is megindittattak azok 
ellen az ellenséges lépések, és miután a nemzet 
tapasztalta, hogy mig a koronás király az ország 
érdekében rendelkezik, ugyanazon időben a fel
zaklatott mozgalmak segélyeztetnek, nagyon ter
mészetes, hogy a nemzet közérzülete el volt idege
nedve, és nem volt semmi ígéretekhez bizodalm a, 
és félt, hogy ha elvállalja is a terhet, jogai és 
törvényei a megtámadások ellen biztosítva nem 
lesznek. 

A mi tisztelt Somssich Pál képviselőtársamnak 
azon válaszát illeti, hogy 48-ban igen is lehetett 
három nap alatt törvényt hozni, de a következés 
megmutatta, hogy nem lehetett azokat megtartatni 
stb. : ennek oka nem a törvény, se annak három 
nap alatti hozatala volt: mert a mily lelkesedéssel 
és egy szívvel, lélekkel hozattak azok, ha szintúgy 
vedel meztettek volna, és egy része a nemzetnek — 
részint pártviszály, részint büszkeség, de legin
kább, mert az úrbéri váltság igéretét az 1848-diki 
pozsonyi országgyűlésnek nem hitték, hogy a 
nemzet beváltandja — el nem vált volna : igen 
hihető, hogy elleneink látván, hogy az egyetértő 
nemzet lelkesedésével lesz dolguk, el sem kezdték 
volna a küzdést, de a nemzet egyetértésével páro
sult lelkesedése ellen semmi esetre se győztek 
volna. 

A mi illeti képviselő urnák a békés utón 
biztosabb siker, és a hadi szerencse változatai 
között vont párhuzamát : megvallom, nem értem, 
miként alkalmazható a nemzetnek jelen körül
ményei között: mert hogy szentesitett törvénye
inknek és alkotmányos jogainknak", az annak 
megtámadói ellen mindig menni kész népünknek 
fegyveres védelmére szüksége fordulna elő, abból, 
ha az indítvány elfogadtatik, kivonni nem birom. 

A mi Pulszky Ferencz képviselőtársamnak 
azon nyilatkozatát illeti, hogy az állandó hadsereg 
nem garantia, mert a hatalomé, egyedüli garan-
tia csak a nemzet és szelleme : az első részét nem 
helyeslem, ha a hadsereg nemzeti kormány keze
lése alá jön ; a második tételét helyeslem, és azon 
esetben, ha szövetségeseink összes népeinknek 
érdekeit őszintén képviselve, a szabadság, alkot
mányosság, szabadelvű testvéries egyetértést tűzik 
ki zászlójokra, az esetben hiszem, a magunkban 
létező garaatia kölcsönösen erősödést fog n y e r n i ; 
ennek alapja azonban csak a bizarom lehet. Mi 
már elég jelét adjuk áldozatkézségünkáltal a bi
zalomnak : adják ők az által, hogy ne ellenezzék 
ezredeinknek itthoni elhelyezését, mert ha kato
náink szülőiket és testvéreiket ölelhetik, növe
kedni fog lelkesedésök a szabadság és alkotmá
nyosság és az őszinte szövetség megvédésére. 

Pártolom az indítványt. (Helyeslés balfelöl.) 
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Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk!) T. ház! 
Nincs a politikai életben nehezebb helyzet, mint a 
törvényhozóé, midőn valamely nagyfontosságú 
kérdés tárgyalásánál azon meggyőződésre jut, hogy 
a nem mellőzhető megoldásnak minden lehető mód
j a súlyos áldozatokkal jár. I ly helyzetben vagyunk 
mi jelenleg az államadósságok kérdésénél. 

Nem csupán pénzügyi kérdés ez, melynél 
csak a számok határoznak, nem is egyedül jogi 
kérdés, melynek megoldásánál kizárólag a quid 
juris szolgál zsinórmértékül, hanem egyszersmind 
oly politikai kérdés, melyet az ország összes poli
tikájától különválasztva, tisztán és alaposan megí
télni sem lehet. 

Ha egyedül a jogi szempontot kellene tekin
tetbe vennünk, egyszerűen hivatkozhatnánk azon 
alkotmányos elvre, melyet a fejedelem által szen
tesitett törvény is kimond: hogy Magyarországot 
alkotmányos állásánál fogva oly adósságok, me
lyek az ország törvényszerű beleegyezése nélkül 
tétettek, szorosan jogilag nem terhelhetik. Felhozhat
nék , hogy alkotmányunk sértetlen fentartása 
mellőzhetlen feltétele volt a pragmatica sanctióbau 
megállapított trónöröklésnek: ennélfogva senki oly 
terheket ránk nem háríthat, a melyek alkotmányos 
befolyásunk nélkül jöttek létre. Mellőzhetnők ily 
módon az egész kérdést, mely minket jogilag nem 
illet. 

Ha egyedül pénzügyi tekintetekből akarnánk 
kiindulni, számokkal mutathatnók ki, hogy e ter
hek nyomasztó nagysága hazánk jóllétét s anyagi ' 
érdekeink fejlesztését gátolná, és kimondhatnók, 
hogy csak akkor járulunk az államadósságok fize
téséhez, ha saját szükségeinken és beruházásain
kon fölül jövedelmeinkből marad valami. 

Ha mindezeket kár és veszély nélkül mond
hatnók és tehetnők; ha ily egyszerű határozat ál
tal végleg elháríthatnék hazánkról az államadóssá
gok súlyát: könnyű volna megállapodásunk: 
mert ki az, ki tetemes terheket merne és akarna 
róni hazájára, ha csak arra a szükség és a teher 
nagyságánál is súlyosabb politikai okok nem kény
szeritik ? ki az, ki ne örülne, ha könnyíthet a nép 
súlyos terhein és az ország felvirágzását előmoz
díthatja? (Tetszés a középen.) 

De a ^közjogi és pénzügyi tekinteteken kívül 
vannak életbe vágó politikai tekintetek, melyeket 
figyelem nélkül hagyni nem lehet, s melyeket ép 
oly komolyan meg kell fontolnunk, mielőtt hatá
roznánk. A pénzügyi szempontokat eddigi vitatko
zásainkban számosan kifejtették: engedje meg a 
t. ház, hogy én főleg a politikai okokról szóljak, 
mert épen ezek azok, melyek engem az előttünk 
fekvő törvényjavaslat elfogadására indítanak. (Hall

juk ! halljuk!) 
Helytelen azon felfogás, hogy mi csak rokon

szenvből, testvéri szeretetből vagyunk hajlandók 
az államadósságok terhében részt venni. Tudjuk 
mi azt, hogy a politikában nem a rokonszenv,r ha
nem a becsületes érdek a legfőbb irányadó. (Élénk 
tetszés.) Ez a legbiztosabb kapocs nép és nép kö
zött, s a mely szövetkezésnél a felek érdekei nin
csenek öszhangzásban, ott a szövetkezés fentartása 
számtalan bonyodalmakkal jár. (Tetszet.) 

Mi volt a legfőbb indító ok, mely Őseinket 
arra bírta, hogy a Habsburg-dynastiát Magyaror
szág trónjára meghívják, a trónöröklésnek első szü
löttségi rendjét megállapítsák, s utóbb a leányágra 
is kiterjesztve, annak kiholtáig a királyválasztás 
ős jogáról lemondjanak ? Kétségkívül azon meg
győződés, hogy a magyar nemzet, biztos és erős 
támasz nélkül, egyedül saját erejével, hazáját és 
nemzeti lételét ellenségeinek túlnyomó hatalma el
len megvédeni nem képes. (Helyeslés a középen.) 
Nem csak uralkodót kerestek ők, hanem egyszer
smind biztos támaszt. Mivel pedig Ausztriának 
fejedelme több más országoknak is ura volt, arra 
számítottak, hogy ezen országokkal ugyanazon kö
zös fejedelem alatt állva,közös[védelemre egyesülve, 
megtörhetik az ellenség hatalmát, és megmenthetik 
hazájokat. Az eredmény igazolta előrelátásukat. 
Hosszasharczok után meg lett mentve az ország, 
és a főczél, melyért a pragmatica sanetio köttetett, 
biztosítva lőn. 

Ugyanazon indokok, melyek őseinket arra 
bírták, hogy erős támaszt keressenek a nem
zet politikai létének biztosításában, ugyanazon te
kintetek, melyek őket a pragmatica sanetio által 
ünnepélyesen megállapított szövetkezésre vezették: 
fenállanak most is e szövetkezés fentartására 
nézve. A török hatalom nem veszélyes ellenség 
többé, s ugy hiszem, nem is ellenségünk. De az 
európai hatalmak nagy része oly terjedelmű és oly 
tetemes erőkkel rendelkezik, hogy azok között Ma
gyarország, mint külön, saját magában álló ország, 
biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül, 
fen nem állhatna. (Igaz!) A sors országunkat oly 
nagy hatalmak közé helyezte, melyeknek bárme
lyike, midőn az hinné, hogy vágyainak és tervei
nek útjában állunk, minket — saját erőnkben bi
zakodókat — roppant erejével bizonyosan elsöpör
ne. (Nagyon igaz!) És h a e nagy hatalmak bármi 
okból egymás ellen küzdenének, e küzdelemben 
nem mi magunk, hanem mások érdeke vagy sze
szélye határozna sorsunk felett, elnyelvén vagy 
feldarabolván hazánkat, (ügy van!) 

De ha kétségtelen az, hogy erős támasz nél
kül, egyedül saját önmagunkra hagyatva, bizto
san fen nem állhatunk: minő szövetség volna az, 
mely nekünk biztosabb támaszt nyújtana, mint 
azon szövetség, melyet őseink a pragmatica sanc-
tióban kötöttek, s melyben meg tudtuk eddig is 
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védeni hazánkat minden külellenség ellen ? (Elénk 
tetszés a középen.) Hol találnánk népeket, melyek
nek a mi szövetségünk ép oly fontos, ép oly szük
séges volna, mint nekünk az övék? (igaz! Helyes!) 
Ha valamely idegen nagyhatalommal szövetkez
nénk, tartok tőle, hogy a beolvasztás veszélye fe
nyegetné hazánkat. Tekintsünk végig Európa mos
tani helyzetén, vegyük fontolóra mindazt, ami kö
zelebb történt, s látni fogjuk, hogy e félelem épen 
nem alaptalan, {igaz!) Ha pedig kisebb keleti szom
szédainkkal kívánnánk szövetségbe lépni, hazánk 
területi épsége miatt saját szövetségeinkkel jöhet
nénk oly súrlódásokba és belküzdelembe, mely 
magát a szövetkezés ezélját is meghiusitaná. {Elénk 
helyeslés a középen.) 

Szivemből óhajtom, hogy ezen szomszéd or
szágok fentarthassák alkotmányos szabadságukat, 
kifejthessék állami létöket; soha nem adnám sza
vamat oly politika helyesléséhez, mely őket ebben 
gátolni akarná, s bármi csekély szavam volna, fel
emelném azt minden annexionális törekvések ellen 
{Zajos tetszés-iiyiháni'ások), mert ezt Magyarország 
részéről igazságtalannak, károsnak, sőt veszélyes
nek tartanám. (Elénk helyeslés a középen.) Meg va
gyok győződve, hogy ily politikát Magyarország
nak követni soha nem lehet, nem szabad. (Zajos 
tetszés.) He épen azért, mert szives szomszédságban 
és barátságban kívánok velők maradni, nem óhaj
tom, hogy azon szövetség helyett, melyben Auszt
ria szabad népeivel állunk, velők lépjünk oly szo
ros szövetkezési viszonyba, melyben egymásnak 
azon erős támaszt sem nyújthatnék, a melyet a mi 
fentartásunk és az ő fentartásuk kíván * s a mely 
a könnyen egymásba ütközhető érdekek miatt még 
a barátságos egyetértést is megzavarná. 

Nem azért hozom én fel ezeket, mintha hin
ném, hogy lehet a háznak oly tagja, ki a pragma-
tica sanetiót megtámadni és felbontani törekszik: 
tudom én azt, hogy ezen ünnepélyes alapszerződést 
tiszteletben tartani, polgári kötelességének hiszi 
mindenki; tudom, hogy ez alkotmányunknak egyik 
alaptörvénye, és országgyűlésünk jelenleg is nem 
a sanctió pragmatica felett, hanem annak alapján 
tanácskozik. Csak azért hozom fel mindezeket, hogy 
kifejtsem mindazon okokat, melyeknél fogva én a 
sanctio pragmaticában megállapított szövetkezést 
nem csak azért óhajlom sértetlenül fentartani, 
mert azt a törvény parancsolja, hanem azért is, mert 
lelkemben meg vagyok győződve, hogy hazánk ér
dekeit s politikai létünk sértetlen fentartását egye
dül az biztosithatja. (Elénk hosszas helyeslés a kö
zépen.) 

A ki a pragmatica sanetiót tiszteli ugyan, 
mert törvényt sérteni nem akar, és annak erő
szakos felbontását tettleg eszközölni nem kívánja, 
de a fölbontást nem tartaná károsnak hazánk érde

keire nézve, mert talán valamely más szövetkezést 
hasznosabbnak vél : az valószínűleg nem fog tül 
menni a kötelezettségeknek törvény szabta mértó
kén, nem lesz hajlandó tetemes áldozatokra. De a 
ki azt hiszi, hogy politikai létünk biztosítására a 
pragmatica sanctio ma épen oly fontos, oly szük
séges, mint megkötésekor volt; a ki azt hiszi, hogy 
azon szövetkezést, melyet a pragmatica sanctio-
megállapított, még ha szabad volna is t veszélyes 
volna mással felcserélni: annak óhajtania kell,, 
hogy e szövetkezés czéljának teljSsen megfeleljen, 
habár e végett súlyos áldozatok volnának is szük
ségesek. (Hosszasan tartó tetszés nyilvánítások a 
középen.) 

Szövetkeztünk főkép közös és kölcsönös vé
delemre, szövetkeztünk, hogy egymásnak biztos-
támaszul szolgáljunk. Ha e czélt komolyan akar
juk, nem hagyhatjuk figyelem nélkül azon elvet, 
melyet ezen országgyűlés első válaszfeliratában 
kimondott, hogy : „nekünk, kik szorosan ragaszko
dunk a pragmatica sanctio minden pontjaihoz, le
hetetlen akarnunk, hogy annak egyik fő czélja, a 
közös biztosság, elérhetetlen legyen; lehetetlen 
akarnunk, hogy azon támasz, melyet a biztosság* 
érdekében egymásnak nyújtunk ós egymástól vá
runk, megszűnjék erős lenni." 

Az államadósságok összege oly nagy, hogy 
ha Magyarország azokban részt venni vonakodik, 
vagy csekély részben járul azokhoz, és nem megy 
el a méltányosságnak erejéhez mért határáig, az 
örökös tartományok népei e súlyos terhet egyedül 
magok elbírni nem képesek. Nem vesztünk-e sok
kal többet politikailag, s valószínűleg anyagilag-
is, ha azon népek az erejűket annyira meghaladó 
terhek miatt meggyöngülve, nem fogják nekünk a 
közös védelemben azon támaszt nyújthatni, melyet 
a pragmatica sanctio szerint tőlök várnánk ? (Igaz ! 
tigy van! a középen.) A védelem súlya ez esetben 
tulnyomólag reánk nehezedik, s a mit az állama
dósságoknál megnyerni véltünk, a védelem terhé
nek növekedése által vesztjük el, és e veszteség-
veszélyesebb lesz, mert a védelem elégtelensége 
magát az országot is koczkáztatja. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Ez az egyik politikai tekintet, melyet felhozni 
szükségesnek tartottam. 

Korunkban, midőn a közlekedések gyorsasá
ga a kereskedelmi forgalmat oly nagyra emelte, 
midőn ez oly tömérdek magán és közérdekre ki
hat, midőn a pénz nagyobb hatalom, mint valaha 
volt, a hitel nem csak a kereskedelemnek, hanem az 
állam életének is szükséges kelléke, midőn minden 
csapás,mely valamely államban a pénzvilágot érinti, 
gyorsan elterjed a legtávolabb országokba, és fel
riasztja a sértett érdekek tömegét, melyek ótalmára 
nem csak egyesek, hanem államok is szövetkeznek : 



CLXXXIX. OESZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 14. 1867.) 111 

nem lehet az , hogy azon 3000 millió, melylyel 
Ausztria tartozik, Európa népeinek vagyonából 
egyszerre kitöröltessék; és ha e csapást jogos, de 
nem méltányos vonakodásunkkal mi okozzuk vagy 
mozditjuk elő, magunk ellen zúdítjuk a sértett ér
dekeket Európaszerte, az egyesekét ugy, mint az 
államokét; nekünk pedig épen a jelen viszonyok 
között nagy szükségünk van az európai közvéle
mény támogatására, és veszve volnánk, ha ezen 
közvélemény ellenünk fordulna. Lehetnek államfér-
fiak,kik Ausztriával való viszonyaink teljes kiegyen
lítését nem óhajtják, nem azért, hogy Magyaror
szág nagy és erős, hanem azért, hogy Ausztria 
belviszályai miatt gyönge legyen * de még ezen ál
lamférfiak sem támogatnának bennünket abban, 
hogy mivel alkotmányunknál fogva jogilag köte
lesek nem vagyunk az osztrák államadósságokat 
fizetni, ne is fizessük azokat, s aligha beleegyezné
nek, hogy ezen adósságok maradjanak inkább fi-
zetetlenek. (Igaz ! Ugy van í) 

És ez a másik politikai tekintet, melyet — 
nézetem szerint — figyelembe kell vennünk. 

A harmadik politikai tekintet, melyet szint-
oly fontosnak és megfontolást igénylőnek tartok, 
a múlt idők eseményeiből vont tapasztaláson ala
pul. (Halljuk! Halljuk!) 

Azon szövetkezés, melyet a pragmatica sanc-
tio megállapított, külviszonyainkat illetőleg meg
felelt ugyan czéljának, mert megvédte és megmen
tette az országot, de bérviszonyainkra nem volt 
mindenben áldáshozó. Es ezt azon szerencsétlen 
körülmény okozta, mely nem tőlünk függött, de, 
fájdalom, létezett: hogy midőn a pragmatica sanc-
tio köttetett, s azóta és a legújabb időkig, az örö
kös tartományok népei nem birtak alkotmányos 
•szabadsággal, hanem absolut hatalom alatt állot
tak , ezen absolut hatalom képviselte őket irányunk
ban, és mi nem velők egyezkedtünk. E körülmé
nyek egyik következése az volt, hogy ők nem lát
ták érdekökben támogatni a m i alkotmányos sza
badságunk sértetlen fentartását, sőt gyakran ugy 
tekintették azt, mint az ő anyagi érdekeikkel ellen
kezőt. Absolut dynastiáknak külpolitikája is gyak
ran más irányú, mint a szabad népeké; azoknál a 
terjeszkedés, a birtokszerzés vágya sokkal nagyobb 
mint emezeknél: mert a népek viselik azon hábo
rúk terheit, melyek e vágynak következései; tud
ják és érzik, hogy mennyibe került gyakran a bir
tokszerzés, mely nekik tulajdonképeu hasznot alig 
hozott. Ausztriának is voltak olyan háborúi, me
lyek terjeszkedési vágy következései valának. Hoz
zájárult ehhez az, hogy a fejedelem és annak több 
országai előbb a római szent birodalomnak, utóbb 
a német szövetségnek voltak tagjai, miből ismét 
nem egy háború származott. A háború tetemes 
költségeket, vesz igénybe. Magyarországon a feje

delem, alkotmányszerüleg, az ország beleegyezése 
nélkül pénzre szert nem tehetett; ott kereste tehát 
azt, a hol absolut hatalommal uralkodott. Ez gyak
ran nagyobb terheltetésekkel jár t az örökös tarto
mányokban, és a fejedelem ezt nekik más utón 
igyekezett pótolni. E módok azonban nagyrészt a 
mi rovásunkra történtek. Apóba és ótalmazta azon 
népek iparát és kereskedelmét a miénk rovására j a 
vámokat nem egyedül kereskedelmi tekintetből 
szabályozta, hanem irányunkban pénzforrásnak 
tekintette ; alkotmányszerüleg, mint magyar király, 
közvetlenül nem kényszerithetvén bennünket na
gyobb fizetésekre, mint az örökös tartományok fe
jedelme közvetve oly összegeket vett rajtunk, me
lyek iparunkat és kereskedésünket megrontották. 
Gyakran megtörtént, hogy nyers termékeink ki
viteli várna nagyobb volt, semhogy azokat haszon
nal ki lehetett volna vinni, s ez által gazdasági 
iparunk is szenvedett. Mi az örökös tartományok 
népeivel nem érintkeztünk, az ő érdekeiket számba 
nem vettük; ők pedig a mi érdekeinket az ő 
érdekeikkel gyakran ellentétben állóknak tekin
tették. E miatt századokon keresztül elkesere
dett harcz folyt a fejedelem trónja előtt, nem fegy
verrel — titkosan, de ránk nézve annál veszélye
sebben. A magyar király nem egyedül magyar ta
nácsosainak szavát hallgatta meg; befolyással vol
tak elhatározására még a magyar ügyekben is né
met tanácsosai, kik saját népeik javát vélték elő
mozdítani, midőn a mi törvényeink, a mi alkotmá
nyunk ellen intézték tanácsaikat, és befolyásuk 
gyakran túlnyomó volt. 

Ez volt oka, hogy alkotmányunk, melyet a 
törvények, a királyi hitlevelek biztosítottak, nem 
egy lényeges pontjában sértve lőn, s köztanácsko
zásaink tetemes részét a sérelmek orvoslásának sür
getése foglalta el. Tekintsünk végig törvényeinken 
és országgyűlési iratainkon: oly halmazával talál
kozunk e sérelmeknek, melyeknek tömkelegében 
utóbb már eligazodni alig lehetett. Csak egy or
szággyűlést tudunk felmutatni a sok közül, mely 
tanácskozásait nem sérelmek előadásán, hanem 
azon nyilatkozaton kezdte, hogy az utolsó ország
gyűlés óta nem történt sérelem a haza törvényein, 
s ez volt 1792-ben, II.Lipót halála után, ki, fájda
lom, csak két évig uralkodott. 

A siker kedvezése tetemesen megváltoztatta 
ezen helyzetet. Most már az örökös tartományok 
népei is alkotmányos szabadsággal birnak, és ér
dekökben van a mi alkotmányos szabadságunkat 
védelmezni szintúgy, mint nekünk érdekünkben 
van az övéket minden erőszakos elnyomástól le
hetőleg megóvni. Es ha szellemileg ily érdekegy
ség jött létre köztünk és közöttök, kerüljük az 
anyagi téren is, mely a szelleminél nem kevésbbé 
fontos, összeütközésbe hozni saját érdekeinket az 
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ő érdekeikkel, habár ezt áldozattal kellene is elér
nünk. {Élénk tetszés a középen.) Ne idézzük elő is
mét azon keserű érdekharczot, mely nekünk annyi 
bajt okozott! Hol állanánk iparunkban, gazdasá
gunkban és szellemi kifejlődésünkben, ha ezen 
harcz századokon keresztül meg nem zsibbasztotta 
volna minden törekvéseinket ? — Nagyobb a nye
reség,, melyet igy elérünk, mint az áldozat, melyet 
az adósságok egy részének elvállalásából politikai 
lételünk biztosítása tekintetéből hozunk. (Felkiáltá
sok a közéjien: Nagyon igaz!) 

Hányszor szóltunk már alkotmányunk garan-
íiáiról, hányszor emlegettük azon rémet, melytől 
szabadságunkat féltjük, s melyet reactiónak ne
veznek ! Mi ez areactió, és kikből áll az ? Azoknak 
törekvése, kik az absolut hatalmat, melynek ők 
voltak kezelői, feledni nem tudják, és azt minden 
áron vissza óhajtják; de nem oly nagy a számuk, 
és nem oly nagy erejök, hogy bármikor félelme
sek legyenek, ha nép nem áll hátuk mögött. (Za
jos htszés-vyilvánitás a középen.) Most az események 
elválasztották tőlök Ausztria népeit, és ezen népek 
lesznek védői s legbiztosabb támaszai szabadsá
gunknak, ha nem sértjük érdekeiket az által, hogy 
vonakodunk az államadósságok viseléséhez járulni, 
és nem kergetjük őket ismét a reactió karjaiba, 
mely magára hagyatva, nem létezhetik, de a sértett 
érdekek tömegével egyesítve ismét veszélyessé 
válbatik. Lelkem legbenső' meggyőződése az, 
hogy az adósságok oly mennjdségének, mely erőnk
höz képest a méltányosság mértékének felel meg, 
önkényes elvállalása által több szellemi, s a követ
kezéseket tekintve, több anyagi hasznot hajtunk 
hazánknak, mint a mennyit ezért áldozunk. (IIe-
lyeslés a középen) 

Emlékezzünk a 48-diki eseményekre. (Hall
juk!) Azon év annyi jó törvényt hozott létre, hogy 
nem lesz kegyelet hiánya, ha megemlítek egy 
hibát, melyet akkor elkövettünk; elkövettünk, 
mondom, mert én a hibának, őszintén megvallva, 
magam is részese valék. (Halljuk!) 

A 48-diki törvények szentesítése után azon
nal felszólított 6' felsége — a bécsi kormány 
kívánságára — minket, akkori minisztereket, hogy 
az államadósságokból 200 milliónak, vagyis évi 
kamatainak elvállalását eszközöljük. A bécsi mi
nisztérium azon hibát követte el, hogy ezt tőlünk 
mint jogi kötelezettséget követelte, és mi ezt el 
nem ismerhettük, s ugy hiszem, helyesen csele
kedtünk, hogy azt, mint jogi kötelezettséget, el 
nem fogadtuk. De részünkről a hiba abban állott, 
hogy azonnal, minden haladék nélkül, ki nem 
jelentettük, a mit a 61-ki országgyűlés kijelentett, 
hogy jogilag ugyan kötelesek nem vagyunk, de 
politikai okoknál fogva és méltányosság tekinteté
ből, készek vagyunk ezen tárgy felett velők ta

nácskozni s kölcsönös egyezkedésünk eredmé
nyének létrehozásában mú"ködni. Mennyi baj, 

' mennyi veszély, vér és áldozat lett volna ez által 
valószínűleg elkerülve! Nehéz ugyan utólagosan 
is megmondani, mi történt volna, ha ez vagy amaz 

J előzmény nem történik, de valószínűnek tartom 
mégis, hogy a harcz, melyet végig kellett küzde
nünk, s melynek oly szerencsétlen eredménye lőn, 
hamarább bevégeztetik és kedvezőbb kimenetele 
lesz, ha mi akkor az államadósságok elvállalá
sára, nem mint szorosan jogi kötelezettségre, hanem 
mint politikailag t szükséges lépésre hajlandók 
lettünk volna. (Elénk tetszés nyilvánítása a közé
pen.) Igaz, hogy utóbb ezenlépéstől is kevésbbé ide
gen kedtünk volna; de már akkor minden késő volt. 

Azt mondják, hogy Horvátország és a feliz
gatott nemzetiségek már akkor elkezdették a har-
czot, nem az államadósságok miatt, hanem, mert 
nemzeti érdekeiket sértve vélték; {Halljuk!) de 
emlékeztetem azokat, kik az akkori eseményeket 
figyelemmel kisérték, hogy kezdetben, és még* 
ezen nemzetiségi harczok elején is, Ausztriának 
liberális államférfiai, kik magoknak az alkotmányt 
kivívták, nem voltak irányunkban ellenséges 
indulattal, és ha az ő érdekeiket az adósságok egy 
részének elvállalásával a mi érdekünkhöz kötöt
tük volna, nem is lettek volna ellenségeinkké, 
s az ő befolyásukkal, az ő segitségök által támo
gatva, kiegyenlíthettük volna azon nehézségeket 
is, melyek Horvátország és a nemzetiségek fegy
veres harczát okozták. 

Azt mondják némelyek, hogy a népek mil
lióit, és nem a pénzüzérek érdekeit kell tekin
tetbe vennünk, mert azok száma ugy is csekély. 
Lehet ; de befolyásuk minden államban és min
den időben fontos, s a nép millióira is gyak
ran nagy hatással van, és tekintve azt, hogy az 
örökös tartományokban és a fővárosban már akkor 
az állampapírok nem csekély része a nép kezében 
is volt, a kisebb kalmár és iparüző, az ügyvéd, 
orvos és sok más, kinek egy-két kisebb-nagyobb 
mennyiségű állampapírja volt. azt hitte, hogy a 
mi tagadó válaszunk az ő keservesen szerzett 
vagyonát, mely ezen papírokban feküdt, értéké
ben alászállitja, sőt megsemmisíti, őket ellenünk 
ingerelte, és a reactió felhasználta ezen ingerült
séget, s ellenségeink száma nagyobb és félelme
sebb lett. Ha mind ez akkor nem történik, ha 
mindazok, kik vagyonukat féltették a mi tagadó 
válaszunk következéseitől, épen azon vagyonbiz
tosítást abban kereshették volna, hogy az állam
adósságok terhében mi is részt akarunk venni, nem 
ellenségeink, hanem szövetségeseink lettek volna. 

És hol állanánk most ? Ipar és kereskedelem bi
zonyosan virágzóbb volna nálunk is, nálok is ; a mi 
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alkotmányunk és az ő alkotmányuk megszilár
dulva, mennyire fejlődött volna azóta, s ezen 
alkotmányosság sok ballépést, különösen az állam
adósságok oly óriási növekvését bizonyosan meg
gátolta volna. 

A tapasztalás nagy kincs; de gyakran drága 
áron kell megszerezni, oly áron, hogy utóbb néha 
kétkedik az ember, ha nem adott-e többet érte, 
mint a mennyit tán ér. Azonban a legnagyobb 
pazarlás és a pazarlás legeszélytelenebb neme az, 
midőn megfizetjük a tapasztalás nagy árát és 
azt nem használjuk. (Zajos tetszés a középen.) Okul
junk mi is a magunk kárán, s ne ismételjük a hibát, 
melyet e részben 48-ban elkövettünk. 

A negyedik politikai tekintet, melyet meg 
kell említenem, egyszerűen az, hogy bármit hatá
rozzunk mi most ezen adósságok kérdésében, azok 
terhét határozatunk által magunkról el nem hárít
juk. Fizetni fogjuk mi azt utóbb tán akaratunk 
ellen, és pedig valószínűleg a méltányosság azon 
mértékéig, melyet most a törvényjavaslat ajánl. 
Megemlítem már, hogy az Európaszerte elágazott 
érdekek , melyek ótalmára egyesek ugy, mint 
államok szövetkeznek, minő döntő súlyt gyako
rolnak az efféle kérdésekre. Elég legyen e részben 
jelen századunk történelmére, s Belgiumnak és az 
Ausztriától elszakadt lombard-velenczei királysá
goknak példájára, hivatkoznom. Ezeket szerenesés 
forradalom s külhatalmak segítsége szakasztotta 
el azon országoktól, melyekhez tartoztak, és még
is el kellett vállalniok nem csekély részét azon 
adósságoknak, melyek előbbi kapcsolatuk ideje 
alatt az ő befolyásuk nélkül tétettek, mert az euró
pai közvélemény követelésével nem harczolhattak. 

Meg vagyok győződve, hogy még akkor is, 
ha az osztrák birodalmat az események bontanák 
szét, s nekünk uj viszonyt, uj alakulást kellene 
keresnünk, az ausztriai adósságok nem csekély 
része ránk nehezednék: mert ugyanazon hatalom, 
mely az osztrák hatalmat szétbontotta, kénysze
rítene bennünket ar ra ; és ha a birodalom egyes 
tartományai más államokhoz csatlakoznának is, 
azon hatalom, melyhez csatlakoztak, gondos
kodnék arról, hogy minél kevesebb teherrel vegye 
őket á t , és minél többet hárítson reánk. {ügy 
van ! Helyeslés a középen) 

Nem fekszik, ugy hiszem, hazánk érdekében 
azon terhet, melytől utóvégre ugy sem menekül
hetünk, most visszautasítani magunktól, s inkább 
a véletlen események kényszerítő hatalmát bevárni. 
Sokkal czélszerübben cselekszünk, ha kölcsönös 
egyezkedés utján, minden tekintet számba vé
telével, önként, szabad akaratbői teszszűk azt, a 
mit valószínűleg önkéntelenül is kénytelenek 
volnánk megtenni, mert ily módon támaszt nye
rünk szövetségeseinkben és a közvéleményben, 
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amúgy pedig valóságos haszon nélkül, csak ellen
ségeket szereznénk magunknak. (Elénk tetszés a 
középen.) 

Ezek azon politikai tekintetek, melyeknél 
fogva saját érdekünk és politikai létünk biztosí
tása végett részt kell vennünk a méltányosság 
mértékéig az államadósságok fizetésében. Azt 
mondtuk a 61-ki feliratokban, és azt mondja a 
jelen országgyűlésnek XII. törvénye, hogy „méltá
nyosság alapján, politikai tekintetekből megteen-
dünk, a mit tennünk szabad, és a mit az ország 
önállása, alkotmánya és jogainak sérelme nélkül 
tehetünk, hogy azon súlyos terhek alatt, miket az 
absolut rendszer eljárása összehalmozott, ő felsége 
többi országainak jólléte, s ezzel együtt Magyar-
gyarországé is össze ne roskadjon, és a lefolyt 
nehéz időknek káros következései elhárittassanak." 
Ugyanazon törvény szabad egyezkedés által ren
deli megállapitandóxiak az évi járulékot, melyet 
Magyarország elvállaíand. Az eg}^ezkedés meg
kezdődött, a minisztérium és az országos küldöttség 
az egyezkedési javaslatot elénk terjesztette. Most 
kell beváltanunk igéretünket s teljesítenünk a 
törvény rendeletét. De csak félig felelnénk meg 
igéretünknek és a törvény rendeletének, ha ajánla
tunkat oly kis mennyiségre szabnók , mely a 
törvényben kitűzött czélnak és a legfontosabb po
litikai tekintetek követelésének meg- nem felel. 

E kérdés megoldását a kiegyenlítés művének 
befejezése szükségessé teszi. Azok előtt, kik a 
kiegyenlítés művét nem helyeslik, sőt károsnak, 
veszélyesnek tartják, s inkább óhajtanák, hogy 
hazánk a kiegyenlítés előtti állapotban maradjon, 
a kiegyenlítés bevégzése bizonyosan nem oly 
tekintet, melyet figyelemre méltassanak : mert hi
szen, ha ez be nem végeztetnék, sőt még inkább, 
ha ez felbomlanak, attól menekülnének meg, a 
mit rosznak tartottak. De minden körülményeket 
méltó tekintetbe véve. én a kiegyenlítés művét 
az országra nézve hasznosnak, sőt szükségesnek 
tartom mind azokért, a miket általa elértünk, 
mind azokért, a miknek tért nyitottunk s a mik
nek magvát elhintettük, (Élénk tetsz 's a középen.) 

Vonjunk párhuzamot azon állapot között, 
melyben a kiegyenlítés előtt tettleg voltunk, s jelen 
helyzetünk között: és lehetetlen tagadnunk, hogy 
a jelen állapot hazánkra nézve kedvezőbb. (Igaz! 
Ugy van! a jobb oldalon.) Tettleg semmi politikai 
jogokat nem élveztünk, súlyos terhek nehezedtek 
reánk, s azokat nem magunk állapítottuk meg. Az 
absolut hatalom és annak gyakran fonák kezelése 
minden erőt, minden tevékenységei megzsibbasz
tott és minden felelősséget meggátolt. 

Azt mondják némelyek, hogy az ország nem 
örül ezen kiegyenlítésnek, s azt nem szereti. Igen
is, ha ugy állítjuk fel a kérdést, hogy ki vannak-e 
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vágyaink ás óhajaink tJégitve, nincs-e még sok 
bajunk, sok panasz, a mi orvoslást igényel ? 
kétségenkivül azt fogják felelni, hogy vannak, hogy 
óhajainkból sok teljesítetlen maradt, kivánataink ki
elégítve nincsenek, s még igen sok a baj, sok a pa
nasz. Merőben ellenkezőt én sem állithatok. De 
hiszen ki az, ki ne óhajtaná nemzetét önerejében 
nagynak és hatalmasnak? ki ne kivánna minél 
biztositottabb alkotmány mellett, minél kevesebb 
terhet viselni ? Azonban, mivel mindent elérni nem 
lehetett, mivel sok van, a mit még elérni óhaj
tunk : nem lehet állítani, hogy a mi megvan, az 
teljesen értéktelen. (Élénk tetszés a jobb oldalon.) 
Állítsuk ugy a kérdést, hogy óhajt-e az ország 
inkább visszamenni ismét azon állapotra, mebyben 
a kiegyenlítés előtt volt? s alig hiszem, hogy 
sokan legyenek, kik komoly megfontolás után, 
őszin ;én igennel felelnének. (Ugy van! Igaz! a 
jobb oldalon.) Nyújtsanak bár a népnek kecseg
tető reményeket, hogy majd bel- és külháboru 
többet és jobbat szerez: e kecsegtetés mellett, s 
talán épen e kecsegtetés miatt, nem fog az ország 
arról, a mi van, lemondani, s nem fogja önként 
ellökni magától az alkotmányos tért, melyen sokat 
kivívhat, a mi még nincs, s mely nélkül azt sem 
bírhatná, a mi most van. (Helyeslés a középen.) 

Többször hallottam azon ellenvetést, hogy 
mi az adósságok elvállalásával nem a nemzet köz
véleménye szerint cselekszünk. Lehet, hogy a kö-
vélemény e részben változott; de ha tekintetbe 
veszszük azt, a mi 61-ben és azóta történt, szabad 
legyen ezen kétkednünk. Az 1861-ki országgyűlés 
mondta ki legelsőben, hogy „ámbár jogilag nem 
köteles az ország azon adósságokat fizetni, melyek 
alkotmányos beleegyezése nélkül tétettek, kész 
mégis méltányosság alapján, politikai tekintetek
ből, a törvény szabta kötelesség mértékén tul is 
megtenni, mit tennie szabad, és a mit az ország 
alkotmányos jogainak sérelme nélkül tehet, hogy 
azon súlyos terhek alatt, miket az absolut rend
szer eljárása összehalmozott, ő felsége többi or
szágainak jólléte, s azzal együtt Magyarországé is 
össze ne roskadjon, és a lefolyt nehéz időknek 
káros következései elhárittassanak." Midőn a fel
irat, mely ezen kijelentést foglalja magában, legel
sőben tanácskozás alá került, nem annak tartal
máról , hanem alakjáról folytak a tanácskozások, 
mert egy rész nem feliratban, hanem határozatban 
kívánt nyilatkozni. Midőn azonban a felirat mód
ját határozta el a többség, s annak tartalma 
vétetett tanácskozás alá, a legtöbb pont hosszas 
vitatkozás tárgya volt. Még a felett is terjedelme
sen tanácskoztunk, hogy fátyolt vessünk-e a lefolyt 
eseményekre; de az államadósságra vonatkozó 
pont azon kevés pontok közé tartozott, mely ellen 
senki fel nem szólalt; én legalább ily felszólalás

nak nyomát a naplóban nem találtam, Közel 300 
képviselő volt jelen, s azok közakarattal fogadták 
el az említett pontot. Mondhatná valaki, hogy ez a 
képviselőház egyértelműsége volt, de nem az or
szágé. Miből lehet megítélni, hogy az ország vala
mely, már megállapított határozatot helyesel ? 
Egyedül, vagy legalább legbiztosabban a következő 
választásokból. Azon közel 300 képviselő közül, 
kik ezen határozatban megállapodtak, a többséget 
ismét megválasztotta az ország 1865-ben: pedig 
tudta, hogy ezen képviselők mondták ki az állam
adósságok elvállalásának eszméjét; tudta, hogy 
ezen eszmét megtestesíteni, s a kimondott szót 
beváltani, a közelebbi országgyűlésnek lesz föl
adata. Még sem tudok eseteket, melyekben a meg
választott képviselőtől nyilatkozatot kívántak volna 
a választók arra nézve, hogy az államadósságokat 
elvállalni nem fogja. Átalán az 1865-diki képvi
selői választásoknál magok a megválasztottak 
sem tették programmjokba azt, hogy az államadós
ságok elvállalására szavazni nem fognak, s ezt 
tőlök, tudtomra a választók nem kívánták. 

Ezekből méltán lehet következtetni, hogy a 
nemzet véleménye nem volt ellentétben az 1861-
diki felirat emiitett pontjával, melyet az 1867-diki 
törvény újra kimondott, s melyet most létesíteni 
szándékozunk. (Tetszés a középen.) 

í g y áll-e jelenleg is ? nem tudom. Hiszem, 
hogy ha kérdeznénk bárkit, óhajt-e 29 millió fo
rintnyi adósságot elvállalni, és az országra ily 
tetemes terhet róni ? mindenki, valószinüleg mi is, 
azt mondanók, hogy azt nem óhajtjuk. (Derültség.) 
De ha fontolóra venné azon tekinteteket, melyek 
erre épen hazánk érdekében kényszeritnek ben
nünket, hiszem és reményiem, hogy az ország 
többsége még e súlyos áldozatot is készebb volna 
elvállalni, mint hogy hazánk és alkotmányunk 
biztosságát koczkáztassa. (Tetszés a középen.) 

Azonban, mint emlitém, meglehet, hogy vál
tozott e részben a közvélemény, a mit felette saj
nálnék. Tudom és érzem a felelősség súlyát a 
közvélemény irányában; de én három hatalmat 
ismerek, melynek véleményemre és annak tör
vényszerű nyilatkozataira nézve felelősséggel tarto
zom : mindenek felett az Istent, azután saját lelkem 
ismeretét, s az ország közvéleményét. Nagy fontos
ságot tulajdonitok ez utolsónak is, de ha az Isten és 
saját lelkiismeretem előtt tisztán állok, fájdalma
san bár, de nyugodt lélekkel tűröm a közvélemény 
kárhoztatását. (Hosszasan tartó zajos tetszés-nyilvá-
nitások a közéjben.) Nincs nagyobb csapás, mint ha 
valaki saját lelkiismeretével jön meghasonlásba. 
Még a közvélemény hatalmának sem szabad felál
doznunk belső neggyőződésünket és keblünk 
nyugalmát. (Elénk tetszés d középen?) En lelkem 
legbelső meggyőződéséből mondom,, hogy a?/ 
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államadósságoknak az előttünk fekvő törvényjavas
lat szerinti elfogadása az ország érdekében fek
szik ; el nem fogadása pedig nem csak közérdeke
inket, hanem politikai létünk biztosságát is ve
szélyeztetné. A kik e nézetet nem helyeslik, a kik 
azt hiszik, hogy az elvállalandó teher nagysága 
sokkal súlyosabb, mint a mit a felhozott politikai 
tekintetek igazolnának : azoknak ép ugy köteles
ségük saját lelkiismeretek sugallata szerint a ja
vaslatnak ellene szavazni, mint nekem kötelességem 
önmeggyőződésemet követni. (Hosszan tartó éljen
zés a középen.) 

De nem akarom hosszas előadásomat még 
hosszabbra nyújtani, és összevonom röviden a 
mondottakat. (Zajos felkiáltások: Bálijuk ! Halljuk !) 

Mivel meg vagyok győződve, hogy a prag-
matica sanctióban megállapított szövetkezést 
nem csak azért kell fentartani, mert ha felbontat
nék, vagy czéljának többé megfelelni képes nem 
lenne, hazánk biztossága volna veszélyeztetve; 
mivel meg vagyok győződve, hogy ha mi az 
államadósságok elvállalását visszautasítjuk, vagy 
abban az erőnkhöz mért méltányosság határáig 
el nem megyünk, az örökös tartományok népei 
nem lesznek képesek nekünk a közös védelemre 
nézve azon támaszt nyújtani, melyet a sanctio 
pragmatica értelmében tőlök várhatunk, s ennek 
folytán a védelmi kötelezettség nagyobb része 
ránk nehezedvén, azt el nem bírjuk, s így a szö
vetkezés végczélja meghiúsul; mivel az állam
adósságok ily elvállalásának megtagadásával Eu
rópa közvéleményét és a sértett érdekek nagy 
tömegét zúdítanék magunk ellen, a mi az országra 
nézve felette veszélyes volna; mivel meg vagyok 
győződve, hogy az államadósság méltányos részé
nek elvállalásával Ausztria népeit alkotmányunk 
fentartására nézve is szövetségeseinkké teszszük, az 
elvállalás megtagadásával pedig érdekeinket az ő 
érdekeikkel összeütközésbe hozva, hazánk javát 
koczkáztatjuk; mivel végre meg vagyok győ
ződve arról is, hogy ha mi visszautasítanék is az 
adósságok elvállalását, attól meg nem menekül
nénk, sőt még a birodalom feloszlásának esetében 
is reánk nehezednék azoknak tetemes része, mely 
a most javalt mennyiségnél kevesebb alig lenne : 
nyíltan és határozattan kijelentem, hogy az állam
adósságok azon részét, mely erőnkhöz képest a 
méltányosság határáig megy, elvállalni szükséges
nek tartom. (Zajos, hosszasan tartó helyeslés a kö
zépen.) 

Ezeket kívántam, mint az átalános tárgyalás 
köréhez tartozókat, előadni. 

A mennyiségnek szám szerinti meghatározása 
és az elvállalás módja, szorosan véve, inkább a 
részletes tárgyaláshoz tartoznék; de mivel az 

előttem szólott képviselők majdnem kivétel nél
kül a mennyiségre is kiterjesztették nyilatkoza
taikat, kijelentem én is erre vonatkozó vélemé
nyemet. (Elénk felkiáltások: Halljuk! Halljiik!) 
En a minisztérium és az országos küldöttség által 
velünk közlött adatok és feivilágositások folytán, 
a központi választmány jelentésében kifejtett 
okoknál fogva, a törvényjavaslatban ajánlott évi 
járulék mennyiségét olyannak tartom, mely a 
méltányosság azon mértékét, melyet erőnkhöz 
képest elvállalhatunk, tul nem haladja, s ennél 
kisebb 'mennyiségre azért sem kívánok szállani, 
mert ez által azon politikai érdekeket, melyeket 
előadásomban felhoztam, koczkáztatnók, s ha
zánk politikai biztosságának sokkal több kárt 
okoznánk, mint azon haszon volna, mely ajánla
tunk leszállításából származnék. Elvállalom tehát 
azt, a törvényjavaslat szerint, azon kijelentéssel, 
hogy mivel én a nemzet és nemzet közti egyezkedést 
nem kívánom ugy tekinteni, mint vásári alkudozást, 
ezen összeget olyannak tartom, melyen tul semmi 
esetben sem léphetünk, s kijelentem, hogy abba 
sohasem tudnék beleegyezni, miszerint ezen el
vállalt összegen felül utóbb bármi követeléseket. 
is elfogadjunk : mert a súlyos teher is könnyebb, 
ha bizonyos és határozott, mint ha folyton marad 
még fen valami, a mi ujabb súrlódásokra adhat
na okot és uj terheltetéseket vonhatna maga után. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

Azon indítványt, hogy előbb alapitsuk meg 
budgetünket, és, jövedelmeinkhez mérve, azután 
határozzuk meg az elvállalandó adósságok meny-
nyiségét , nem tartom czélszerünek : mert az 
adósságok ezen elvállalása nem ajándék, melyet 
csak fölöslegünkből adhatnánk, hanem oly teher, 
melylyel hazánk biztosságát és legszentebb érde
keinket mentjük meg. (Tetszés aközépen.) Ezt tehát 
én legszükségesebb kiadásaink közé helyezem. 
Egyébiránt minden költségvetést, kivált helyze
tünkben, ugy lehetne készíteni, hogy a mellett jö
vedelmeinkből végre semmi sem maradna fen : majd 
jövedelmeinket csökkentenők az által, hogy vala
mely terhes és népszerűtlen adó nemét megszün-
tetnők; majd beruházásainkat emelnők; smind ezt 
kétség kivül eléggé indokolva. És kétségtelen az 
is, hogy évekre előre senki sem képes megmon
dani, hogy mennyi fölöslegünk marad egyik vagy 
másik évben : ennélfogva mindig csak egy évre 
ajánlhatnánk meg valamely összeget, s ez által se 
az állam hitele biztosítva nem volna, se az érdekek 
megsértéséből eredő káros következéseket magunk
tól el nem háritanók; átalában semmit azon politi
kai előnyökből el nem érnénk, a miért, én legalább 
az adósságok elvállalását czélszerünek és indokolt
nak tartom. (Felkiáltások a középen: Igaz! Ugy 
van !) 

15* 
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Végre, a mi az adósságok mikénti elvállalását 
illeti, erre nézve a törvény maga szolgál útmuta
tóul, midőn kölcsönös egyezkedésre utasitja az 
évi járulék mennyiségének meghatározását. Ezen 
módot tartom én egyedül helyesnek, mert csak 
ez zárja ki a solidaritás eszméjét, melyet én semmi 
czim alatt el nem fogadnék. {Helyeslés.) A soli
daritás csak jogi kötelezettségnek lehet eredménye, 
más jogi kötelezettséget pedig az államadósságokra 
nézve senki irányában el nem ismerek, mint azt, a 
mit e törvény és törvényes egyezkedés, mely 
alkotmányos beleegyezésünkkel jön létre, határo
zottan megállapít. 

Ez az én véleményem az államadósságokról 
szóló egyezkedésre és a részünkről meghatározan
dó törvényjavaslatra nézve. (Zajos és hosszas tetszés 
és éljenzés a középen.) 

P a p P á l : T. ház! Midőn az 1861-iki ország
gyűlés Magyarország részére az 1848-diki alkot 
mányt és alkotórészeit, a pénzügyet, a hadügyet, a 
magyar hadsereget a tettleges hatalommal szemben 
visszakövetelte, s azon Ígéretet tette, hogy az örö
kös tartományok adósságainak egy részét elfogad
ja : tette azt azon reményben, hogy Magyarország
nak 1848-iki alkotmánya teljesen és tettleg vissza-
állittatik; és én hiszem, hogy ez az egyedüli politi
kai ok, mely 1861-ben az országgyűlést oda vezet
te, hogy az államadósságok egy részének elválla
lását megígérje. 

Az 1867-iki 12-ik tör vény czikk a követelt 
jogoknak nagy részét feladván, a pénzügyet, a had
ügyet, az alkotmány biztositékát teljesen megsem
misítette : mert ha elméletileg állana is, hogy az 
alkotmány biztositéka a nép; igen, de a gyakor
lati életben tagadhatlan az, hogy népeknek véré
ből és pénzéből felállított hadsereg felett szükség
kép a nép maga intézkedjék. Azon állítást, mintha 
jövő boldogságunk magva a már feladott alkotmá
nyunk után még elviselhetlen államadósságok el
vállalásában volna letéve, mint oly állítást, mely 
semmi nyomatékos érvvel bizonyitva eddig nin-
esen, el nem fogadhatom, bármily tekintélyes hely
ről jöjjön is azon fogalom, mert a gyakorlati élet
ben abfcurdumnak tekintvén, el sem fogadható. 

Azon összehasonlítás, mely a túlsó oldalon 
tétetett az 1848. előtti állapotok és a jelen helyzet 
között, legkevésbbé sem tanúsítja azt, hogy elő-
nyösebb volna a jelen helyzet a 1848-iki helyzet
nél ; de azt sem tanúsítja, mintha 1848-ki alkot
mán jmnk helyre volna állítva. 

Az is kevéssé meggyőző indok, hogy az 
1867. 12-ik törvényczikk csak ugy élhet, ha ama 
tetemes adósságokat elfogadjuk. Én, tisztelt kép
viselőház, ki az 1867-iki 12-ik törvényczikk szüle
tését soha sem óhajtottam, annak természetesen 
hosszú életet sem kívánok, Nem kívánok pedig azért, 

mert nem hiszem, hogy ezen törvények alapján az 
örökös tartományok s Magyarország egymás vé
delmébenkölcsönösen, s az európai érdekeknek is 
eleget tennének. Én igen is ugy hiszem, hogy a 
teljes alkotmányossággal kielégített örökös tarto
mányok s a 48-iki jogokon és alapon nyugvó ön
álló s független Magyarország lelkesülhetnek csak 
annyira, hogy szellemis anyagi erejöket a mérleg
be vetve igy az egymás iránti kölcsönös védelmet, 
mint Európa iránti kötelezettséget is teljesíttethes
sék, és én azt hiszem,hogy ezen utón és alapon felel
hetnek meg a sanctio pragmatica követelnyeinek is. 

Tekintsük a fenforgó kérdést a méltányosság 
alapján. Miután az 1861-iki feliratban az állam
adósságok elfogadása Magyarország 1848-diki 
törvényeinek. alkotmányának visszaállításához 
volt kötve : nem teljesülvén az ok, az alkot
mány visszaállítása , megszűnt nézetem szerint az 
okozat is, az adósságok elvállalásának kötelerett-
sége. Ámde az 1867. XII . törvényczikkben újó
lag tett ígéret nyomán azon törvénynek, mely, 
bár nem hozzájárulásommal, alakíttatott, engedel
meskedve : a méltányosság alapján én is hozzájá
rulok az államadósságok egy részének elfogadá
sához . még pedig azon mértékben, mely mérték 
szerint tehetségünkhöz képest tehetünk. Azt hi
szem, ez a legszélesebb értelemben vett méltá
nyosság. Habár a tul oldalon az állíttatik is, hogy 
a számtan a politika előtt tagit, mégis részemről 
azt hiszem, hogy a minden számvetés nélküli ön
feláldozás csak politikai rajongás, szerelmi őrjön
gés, vagy épen a kétségbeesés szüleménye lehet. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Én tehát a számtau alapján tisztelt képviselő
társam Tisza Kálmán indítványához járulok, azon 
hozzáadással, hogy határozati javaslatomban ki
fejtett okoknál fogva mind azon becsületbeli és tör
vényes kötelezettségek, melyek Magyarország ál
lamadósságát képezik, előlegesen biztosíttassanak 
s az elvállalandó összegből levonassanak. 

Tisztelt képviselőház! Ha tekintem a törvény
nek azon szavait, mely szerint szabad nemzet szabad 
nemzettel egyezkedik az államadósságok felett: 
legyen szabad kétségbe vonnom ezen tétel alkal
mazásának valódiságát. Akkor, midőn a tul oldal
ról sokszorozva hallom, hogy. mert olcsóbban az 
örökös tartományok nem egyezkedhetnek, mert a 
6 7-diki XII. törvényczikk élete a miniszteri tör
vényjavasbit elfogadásától függ, mert a küldöttség 
egy garassal sem fogadott el többet, mint a meny
nyit elfogadni kellett, és mert épen előttem szóló 
tisztelt képviselőtársam a visszaesés kétségbeejtő 
állapotával fenyeget : a kérdésnek egyesség általi 
szabad elintézését nagyon kétségbe vonom. 

Mindezen állitások után a t. képviselő házat 
felkérem, vegye gondos figyelme alá, feladott al-
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kotmányunk után ne áldozza fel anyagi csekély 
tehetségünket is, ne dobja oda, ne, különösen fi
gyelmezve a központi bizottság azon véleményére, 
melyre az előttem szólott jobb oldali képviselőtár
sam ellenkezőleg vonatkozott, mint én mondom, 
azon véleményére a központi bizottságnak, mely 
nyíltan kifejezi, hogy ezen államadósság mind a 
két fél által is elviselhetetlen. Nagyon bölcsen 
mondotta tisztelt cultusminiszter úr a muít napok
ban, hogy ne csak megszavazzuk e törvényjavas
latot, de szükséges, hogy az a közvéleménynyel 
is találkozzék, azon közvéleménynyel, tisztelt kép
viselőház, mely már eddig is meglehetősen le van 
hangolva vesztett politikai reményének érzetében, 
mondom, hogy lehangolva odáig, hogy ezen áldo
zatokra valósággal és minden esetre készséget 
magában nem talál, mert a jelen állapottal, a mai 
alkotmánynyal épen ugy, mint én, megelégedve 
nincs. 

Tisztelt képviselőház! Szeretném mostani 
állitásomat a közvélemény, a meggyőződés biztos 
próbájára tenni titkos szavazás utján, és én azt hi
szem, tisztelt képviselőház, hogy a ház kijavított 
akustikája mellett alig hiszem, hogy a nemmel 
szavazók száma tetemesen nem szaporodnék. 

Tisza Kálmán indítványát pártolom. (Helyes
lés halfelöl.) 

Vadnay LajOS : T. képviselőház! Egy hete 
már annak, hogy átalánosságban tárgyalva ta
nácskozunk a szőnyegen forgó törvényjavaslatról, 
a mely az államadósságok egy részének Magyar
ország által állandó és változhatatlan évi járadék
ban leendő elvállalásáról szól. Jobb és bal ol
dalról egyaránt merültek fel súlyos aggodalmak, 
melyek sokoldalú tudományossággal és szakisme
rettel előadott s alapos okokkal támogatott szónok
latokban nyertek kifejezést. Méltók valóban, még 
pedig tiszteletre méltók ezen aggodalmak, mert 
nyilt bizonyítékai azon hazafiúi nemes érzelemnek, 
mely mindkét részről a haza érdekei fölött oly 
féltékenyen őrködik, méltók, a mennyiben na
gyobb horderejű tárgy még alig forgott a magyar 
törvényhozás előtt. 

Megismerem, hogy igen terhes helyzetünk, mi
után határozni nehéz, nem határozni pedig nem le
het : mert a midőn egy részről a haza materiális ér
dekei, melyek ezen kérdés szerencsés megoldásától 
függnek, óvatosságot igényelnek; más részről 
azon ígéret, melyet alkotmányunk visszaállítása 
esetében, már 1861-ben tettünk, s a mely most 
az 1867-iki 12 ik törvényczikk által törvényes kö
telezettségünkké vált, erkölcsileg és törvényileg 
parancsolja, hogy, ha nem akarnánk is, tennünk 
kell. Szerintem tehát nem lehet arról többé kér
dés, hogy vállaljunk-e állomadósságot? hanem 
arról, hogy mennyit és miképen vállaljunk ? Ag

gódtam magam is, és megvallom, csak akkor ha
tároztam el magamat a törvényjavaslat elfogadá
sára, a mikor a legfontosabb szempontokat illető 
kérdésekre magamnak kielégítő feleletet tudtam 
adni; és e szempont három: első az, vajon a tör
vényjavaslatban nem foglaltatik-e olyan, a mi az 
államadósságokat illetőleg solidaritást vonna maga 
után az országra ? második az, nem volna-e czélsze-
rübb és tanácsosabb, mellőzve ezúttal a törvény
javaslatban foglalt egyességet, ujabb számadatok 
alapján ujabb egyezkedést megkisérleni ? harmadik 
szempont pedig az , vajon képes leend e a nemzet 
ereje a törvényjavaslatban foglalt összeget meg
bírni ? 

A mi az elsőt illeti : e részben tökéletesen 
megnyugtatta aggodalmamat magának a solidari-
tás eszméjének a philosophiája. A solidaritás esz
méje ugyanis nem egyéb, mint több adósnak 
ugyanazon adósságért együttes jogi kötelezettsé
ge, vagyis a jogilag kötelezetteknek ugyanazon 
adósságra nézve egymásért jótállólag való fizetési 
tartozása. A solidaritás eszméjének tehát fő kelléke 
maga a jogi kötelezettség: a hol nincs jogi kötele
zettség, ott a solidaritás eszméje sem létezhetik. 

E tekintetben tökéletesen megszüntet minden 
aggodalmat az 1867-diki 12 törvényczikk, a mely 
világosan kimondja, hogy Magyarország az ál
lamadósságokért semmiféle jogi kötelezettséggel 
nem tartozik. 

De még inkább megszünteti az aggodalmat 
az ezen törvényczikkek alapján keletkezett s most 
szőnyegen forgó törvényjavaslat az által, hogy az 
államadósságban való részvétre nézve egy állandó 
és változhatatlan évi járadékot állapít meg. A tör
vényjavaslatban foglalt ezen egyesség, ha az innen 
és túlnan is törvény erejére fog emeltetni, termé
szetesen nem egyéb, mint szerződés; rninthoo-y 
pedig minden szerződés szoros magyarázatu, az 
államadósság egy részének állandó évi járadékban 
való fizetéséből, épen ugy. mintha valaki 1000 
írttal tartozó adósért 50 forintnyi évi járadékot 
vállal, semmiféle jogtudós nem fogja a solidaritás 
kötelezettségét erőtetve is kimagyarázni, 

A solidaritás ellen tehát tökéletesen biztosítva 
levén, senki, még maga dr. Herbst se képes soha 
jogi alapon, t. i. az 186 7-iki 12-ik törvényczikk és 
az ezen alapuló javaslat értelmében, mely szerint 
csupán állandó és változhatlan évi járadékot vál
lalunk, a solidaritás eszméjét ránk hárítani. Ha 
pedig nem bisunk a jogi* alapban, hanem a hata
lom lehető túlkapása ellen jövőben akarjuk ma
gunkat biztosítani, akkor, t. ház, nincs a törvé
nyekben, az irott malasztban menedék: mert ha a 
hatalom akarná csakugyan a jogalap ellenére 
ránk erőtetni valaha a solidaritást, akkor leszorít
tatnánk a jog teréről s azon térre juttatnánk. 
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melyet megnevezni nem akarok, s a melyen kü
lönben is az erősebb félnek a fegyver ereje szabna 
jogot és kötelezettséget. 

E részben tehát aggodalmam eloszolván: 
a második kérdés az , vajon nem volna-e czél-
szerübb, nem volna-e tanácsosabb — mellőzve 
most a törvényjavaslatban foglalt egyességet 
— ujabb egyezkedést megkísérlem? Megvallom, 
ha csak egy pár milliót volnánk is képesek 
ez által megtakarítani, ez, a jelen állapotban, 
igen üdvös s előnyös volna a hazára; s ha meg 
volnék győződve, hogy ujabb egyesség nem sike
rülése esetében hazánk nagyobb bonyodalmaknak 
kitéve nem lesz, önként aláírnám ezen indítványt; 
de miután teljes meggyőződésem szerint, a lajtán-
tuli jelen viszonyokat s tapasztalható hangulatot 
tekintve, nem lehet semmi remény, hogy egy 
jobb egyességet volnánk képesek létrehozni, s mi
után meg vagyok győződve, hogy mind itt ben a 
kormányra nézve, mind pedig kün is a biroda
lom egysége tekintetéből, mily iszonyú bonyodal
mak keletkezhetnének, ha az ujabb egyesség nem 
sikerülne, s hogy ennek egy visszaesés lehetne 
következménye, a mely, tudjuk, mindig veszélye
sebb a nyavalya kezdetkori állapotánál: a felelős
séget ilyetén veszélyes kísérletért, a melynek egy 
gyűlölt ujabb provisoriális gondoskodás lehetne 
eredménye, magamra nem vállalhatom. 

A harmadik szempont az,vajon a törvényjavas
latban foglalt összegetmegbirjuk-e vagy nem? Nem 
tagadhatom.t. képviselőház,hogy nyiltankimondva, 
egyelőre, a jelen helyezetben. s anyagi körülmé
nyeink szerint, nem hiszem, hogy egy könnyen 
megbírjuk; de, ha arról van szó, ha azt a kérdést 
intézik hozzám, vajon egy nemzet megbirja-e 
vagy megbirhatja-e, minthogy nincs olyan lángész, 
a mely fel tudná mutatni azt a skálát, melylyel a 
nemzet erejét és az erre időszakonkint fokozólag 
vagy csökkentőleg beható erőket s viszonyokat 
mérlegelni lehetne : akkor azt hiszem, hogy nagy 
erőfeszítéssel ugyan, de megbírhatja a nemzet. 
Igen! takarékossággal, gazdálkodva meg fogja 
bírni; de nem az emlegetett államadósság reducti-
ója által: mert az innen is túlnan is semmivé tenné 
a birodalom, s azzal a nemzet hitelét is; hanem 
folyamodjék kiki a maga szükséglete reductiójá-
hoz, és ha dolgozunk, a nemzeti ipart és művésze
tet előmozdítjuk, ha a jótékony s közhasznú válla
latokban tehetségünk szerint buzgó részt veszünk ; 
egy szóval, ha az anyagi jóllétet mindenképen 
emeljük, sáliami kötelességeinknek egész készséggel 
megfelelünk: akkor igen is a kis Belgium példá
jára apródonkint megszabadulhatunk a nyomasztó 
adósságtól, s virágzóvá tehetjük az országot. 

Igaz ugyan, hogy ehhez szükséges volna kü
lönösen a béke, s hogy béke lesz-e vagy háború, 

minthogy a jövőt senki se tudhatja, arról felelni nem 
lehet. Hiszem azonban, hogy az európai diploma-
tia fentartja a mostani állapotot, s béke lesz. De 
megtörténhetik az is, hogy háború lesz, s az első 
sorban Magyarországot fogja érni. Engem e kö
rülmény se térít el tiszta meggyőződésemtől. Hi
szen a földmives is mindig jó szándékkal vet, hogy 
dúsan arathasson, s hányszor történik meg, hogy 
épen aratás előtt zúzza tönkre az elemi csapás 
szép reményeit. De ki fogja azért kétségbe vonni 
a földmives jó szándékát ? s vajon az elkészített, 
fölporhanyitott földbe vetni nem lesz-e könnyebb 
magának vagy maradékainak, és nem biztosabb-e 
rajok nézve, remélhető kedvezőbb idő jártával az 
aratás ? E miatt tehát ne rettenjünk vissza a teher
vállalástól. Ugyanazért sem lehetek egy véle
ményben azokkal, a kik a közös ügyek s állama
dósság vállalása miatt az ország függetlenségének 
és sarkalatos törvényeinek feláldozását emlegetik : 
mert ha tekintetbe veszszük, hogy 300 év óta 
nem volt semmi tettleges kellő befolyásunk a kül 
és közös ügyekbe, most pedig a magyar , mint 
alkotmányos nemzet, alkotmányos nemzettel, nem 
subordinálva, hanem coordinálva intézi alkotmá
nyos alakban, teljes paritás elvén e részben is a 
maga érdekeit; és ha meggondoljuk, hogy az 
alkotmány visszaállításával kizárva minden eddigi 
idegen befolyást, magunk intézzük törvényhozási-
lag Magyarország saját ügyeit; hogy megnyertük 
azon módokat és eszközöket, melyek által megszi
lárdíthatjuk nemzeti önállásunkat és szabadságun
kat, s tért nyitunk alkotmányunk további fejlesz
tésére ; hogy van magyar felelős minisztériumunk, 
népképviseleten alapult parlamentünk, van jog
egyenlőség, személy- és vagyonbiztosság, szólás-
és sajtószabadság : akkor valóban senki se mond
hatja komolyan, hogy mostani alkotmányunk 
semmi. Közpéldabeszéd : hogy a ki nem becsüli a 

j krajczárt, az a forintot se tudja kellőleg becsülni. 
A ki előtt a szabadságnak ennyi kellékével is 
semmi a mostani alkotmány, azt bizonyára egy 
teljesebb alkotmány se fogná kielégíteni. 

Ezeknél fogva megszűnvén aggodalmaim, mi
után teljesen meg vagyok győződve, hogy azzal, 
ha a jelen egyességet elfogadni vonakodnánk, 
könnyen okot és alkalmat szolgáltatnánk elleneink 
örömével olyan eshetőségekre, a melyek eddigi 

j vívmányainkat hosszú időre háttérbe szorítva, 
I veszélyezhetnék a hazát és a nemzetet: én átalá-
| nosságban pártolom a törvényjavaslatot, s azt 
i a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés 
! jobbfelöl.) 

Bernáth Z s i g m o n d : A parlamenti szokás, 
! tisztelt ház, lényegesen megváltoztatta a nyilvános 
j ülések természetét: azok már megszűntek a köl-
; csönös capacitatio tere lenni, és inkább mutatva-
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nyúl szolgálnak, hogy a hírlapok hasábjai betel
jenek. (Derültség.) Ennek következtében alig lehet 
iij érvekkel támogatni azon elhatározásomat, 
hogy én Debreczen városa tisztelt képviselőjének 
indítványát pártolom. Megjkell azonban jegyeznem 
azon indítványra, hogy a mint itten többen [emlí
tették, épen nem arról van szó, hogy a törvényja
vaslat eldobassék, elvettessék, hanem arról, hogy 
azon törvényjavaslat végrehajtására és megszava
zására megkívántató adatok terjesztessenek a ház 
elé. Ez levén az indítvány, én ahhoz ragaszkodom, 
és azt kívánom, hogy az én szavazatom is erre 
írassék és jegyeztessék. 

Felszólalok ez alkalommal azonban azért, 
hogy a ház elé terjeszszem azon érveket, melyek 
itten a törvényjavaslat támogatására előhozattak, 
és azon magyarázatokat, melyekből én következ
tetem azt, hogy nem ragaszkodhatom ezen ér
vekhez. 

Először mindjárt előhozatott azon számtani 
érv a túlsó oldalon, hogy az arány helyes és igy 
a törvényjavaslatot kötelességünk pártolni. Az 
arány helyességét csak ugy bizonyíthatnék meg, 
hogy ha tekintjük az összes számot és számítást, 
kijelölve az államadósságok egész összegét, és igy 
volna kijelölve, mi az, mit elvállalunk. 

Hallottam itt emliteni, hogy el kell vállalnunk, 
és épen ily mértékben kell elvállalnunk az állama
dósságok egy részét azért, hogy a külföldi tőkepén
zeseinél a mi hitelünk növekedjék. Igaz, t.ház, ifjú 
koromban nem lehettem oly szerencsés tőkepén
zesek és a tőzsdék irodáiba behatolhatni, később 
pedig nem voltam oly szerencsétlen, hogy azokban 
kellett volna rejtőzni és ide-oda menekülni; hanem 
mégis gondolom, hogy a tőkebirtokosok lesznek 
oly eszélyesek, hogy megnézik, kinek van pénze, 
és megnézik azt is, kinek adnak, megkérdezik 
azon helyet, hol találják meg azon adósságok leg
főbb biztositékát, és mily adósság terheli már azt, 
a kinek adni akarnak. Soha világosabb telekköny-
vezés nem kell nekik, mint a milyet mi elvállalunk, 
melyet elvállalni a magam részéről is helyesnek 
tartok. A törvény által ott van, t. i.az 1867-iki tör
vényben, hogy mi a méltányosság alapján, és más 
föltételek mellett készek vagyunk elvállalni az ál
lamadósságok egy részét. Mert, hogy ha azt meglát
ja a hitelező, hogy mi elvállalunk valamit, ez nem 
igen fogja emelni hitelünket, ámbár azt hiszem, 
hogy Intelünket ez által még nem vesztettük el, s 
igy abban, hogy a tőkepénzeseknél mily hatást 
fog tenni ez vagy amaz, erre érvet nem találok, 
ha ezt ilyen arány alapján elfogadjuk. 

Hallottam olyan biztatásokat is, hogy elvál
lalhatjuk az arányt, mert hisz kereskedelmünk, 
iparunk, kiviteli terményünk sokkal jobb lesz, 
szükségleteinket olcsóbban vásárolhatjuk, mert 

nem lesznek a gyártmányok oly drágák mint most, 
s igy jobb karban leszünk. Ez a jövő dolga, és óhaj
tanám, hogy a jövendő ne lenne beborítva oly sürü 
fátyollal, mint a minővel van, mert abba ugyan 
senki bele nem tekinthet; valamint óhajtottam volna, 
hogy a múltra is sűrűbb fátyol vettetett volna, hogy 
a régi keserveket jobban el tudta volna fedni, mint 
elfedte, hogy vissza ne tekinthessünk. Én azt, hogy 
jobb karba jöjjünk, valamint szivemből óhajtom, 
ugy azt is óhajtom, hogy ha a nemzet jobb létben 
lesz, ezen jobblétet a maga szükségleteinek fedezé
sére fordithassa és ne a külföldnek adja a fölös
leget. 

Volt itt mondva az is, hogy ne sajnáljuk e 
pénzt és fizetést, a szabadságot vásároljuk meg 

I rajta. Én a vásárt, t. ház, ugy szeretem, hogy elve-
j szem a kelmét, megfizetem az árát és megtartom a 
! kelmét. Ha másként történik a vásár, ha ugy tör-
j ténik, hogy én oda adom a pénzt, s csak megigé-
! rik, hogy majd megkapom később a kelmét : bi
zony, t. ház! ezt én vásárnak nem tekintem. 

j Sok más'érvek is hozattak elő, a miket én mind 
teljes figyelemmel hallgattam, s fel akartam hasz-

' nálni arra, hogy én is azon okoknak alapján rá
szavazhassak arra, hogy a törvényjavaslatot elfo-

' gadom a részletes tárgyalás alapjául. 
; Tettem azt is, hogy önmagamban kerestem 

az érvet, a mely mellett azt pártolni tudjam. 
Megkísérlem azt elmondani, hol gondoltam 

én feltalálni a legnagyobb érvet. (Halljuk !) És talál
tam is egyet. A nemzetek és államok csoportosulá
sában csak azon nemzet tarthat fön magának biz
tos állást, s fenmarad, a mely nemzet képes bebi
zonyítani azt, hogy ő az államok csoportosulásában 
politikai szükségesség; s ezen tekintetből igen is 
lehetne védelmezni, hogy ugy fogadjuk el a tör
vényjavaslatot, a mint az a ház asztalán fekszik. 
Ámde, hálaistennek, Magyarországé térenhistori-
ailag megmutatta, hogy politikai szükségesség : 
mert a mióta fenáll, mindig védbástyája volt a 
civilisatiónak keleten; s mióta fenáll, mindig pár
tolója volt azon szövetségnek, a melyet megkötött. 
Ezt mind tények bizonyítják, s hogy mi most egy-
ily csekély biztositékát adjuk ennek, arra egyáta-
lában semmi szükség nincs. 

Ezeknél fogva pártolom a Tisza Kálmán indít
ványát, hozzá tévén, hogy ha bővebben felvilágo-
sittattam volna ezen, a ház asztalán fekvő iromány 
szükségessége felől,"akkor meglehet, hogy arra 
szavaztam volna, hogy elfogadjam azt a részletes 
tárgyalás alapjául. {Helyeslés a bal oldalon) 

Kurcz G y ö r g y : (Eláll!) Tartózkodni fogok, 
a ház kifáradt figyelmének tekintetbe vétele mel
lett, a hosszas fejtegetéstől ezen kérdésre nézve, s a 
mit különben tán hosszasabban mondtam volna el, 
igen rövidre fogom összevonni azon nézeteket, me-
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lyek engem a kérdésben forgó javaslat elfogadásá
ra határoztak. 

Ezek közt első helyet foglal az, hogy én olyan 
esodaszerü bogárral szemben, mint ez az állama
dósság, a melynek 20 év alatti fizetése mellett elég 
alkalmunk vol meggyőződni azon tulajdonságáról, 
hogy minél tovább s minél inkább fizetjük, annál 
inkább növekszik, már nyereségnek tartom azt is, 
hogy ha mi ma határt szabunk további növekedései
nek, s megállíthatjuk kártékony gyarapodásában, 
melyet az ország vagyonosodására — mindig növe
kedvén — gyakorolt. Másodszor, minthogy én 
ezen egyezmény által legdrágább nemzeti existen-
tiánkuak, nemzeti érdekeinknek biztositékát vélem 
előmozdíthatni; harmadszor, miután a lajtántuli né
peknek önkormányzati joguk megnyerésével saját 
szabadságunk biztositékát látom növekedni — mert 
én azok közé tartozom, kik azon elvet teljes meg
győződéstől határozottan vallják, miszerint saját 
szabadságunk csak akkor tekinthető tökéletesen 
biztosítottnak, ha körülünk minden nemzet szabad 
lesz —; végre, minthogy én az absolut hatalomhoz 
visszatérésnek lehetőségét ép azon mértékben lá
tom fogyni, melyben a népek emelkednek az ön
kormányzat jogalapján: ezen okoknál fogva arra 
határoztam magamat, hogy a tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslatot pártoljam. [Helyeslés. Szavazzunk! 
Zaj.) 

Nem akarok, noha feltettem magamban, bő
vebb refutatiójába ereszkedni a felhozott nézetek
nek ]{Zaj. Fölkiáltások: Halljuk!)az előttem máso
diknak szólott t. Pap Pál ur azon vélemény-nyi
latkozatát azonban szó nélkül nem hagy hatom,hogy 
ha titkos szavazás alá boesátnók ezen kérdést, bizo
nyosan a „nemesa-eknek lenne a tekintetben több
ségűk, értem: a nemmel szavazóknak. (Derültség.) 
Szabad legyen megjegyeznem, hogy minket, kik a 
haza jól megfontolt érdekében itt nyíltan, férfiasan 
kimondjuk resignatióval azon szavazatunkat, hogy 
mi igen is a terhesnek ismert államadósságokban 
részesüléshez akarunk járulni, bizonyosan nem más 
vezetett, mint hazánk iránti szeretet, és mi valamint 
nyíltan, ugy titkon is szeretjük a hazát. (Helyeslés 
jobbfelöl. Zaj.) 

Elnök {átengedi elnöki székéi Gajzágó Sala
monnak.) 

Madar'áSZ J ó z s e f (a szószékről) : T. képvi
selőház ! Magyarország, szeretett hazánk önálló 
államéletének és egyúttal nemzeti jóllétének meg
állapítása tekintetéből egyrészt, másrészt a tár
gyalás alatt levő miniszteri törvényjavaslatnak, 
önvéleményem szerint ezek kárhozatos megsem
misítésére vezető tartalma tekintetéből, midőn én 
is, követve a jobb oldal vezérszónokát, tisztán a 
méltányosság és a politika szempontjából fogom 
indokolni a ház asztalára letett indítványomat, 

megtámadni a miniszteri törvényjavaslatnak, va
lamint alapját és kiindulási pontját, ugy politiká
ját i s : engedjék meg, hogy hazámnak, az 1848-
diki szabadságharca alatt elhunyt egyik legjele
sebb költőjének, férfi korom sokkal fiatalabb 
barátjának, Petőfi Sándornak e lángszavaival 
nyissam meg indokolásomat: 

„A meddig a történet csillaga 
Éöpiti a multakba sugarát, 
A szem, saját kezünkben mindenütt 
Saját szivünkre czélozó gyükot lát. 
Ez öngyilkos kéz hányszor sujta ránk ! 
Isten csodája, hogy még áll hazánk." 

Midőn a mai politikai működésben önkezünk-
ben e saját szivünkre czélozó gyilkot látom, hogy
ha győz az ellenemi vélemény, legyen az hazánk 
szabadságának és nemzeti jóllétének azon eszköze, 
melyet az Isten csodája az én véleményem elle
nére oda fordítson, hogy hazánk önálló állami 
élete, melyért küzdtem, küzdök és küzdendek, az 
1848-ki törvények által biztosított önálló állami 
életébe térhessen vissza. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Követve a t. jobb oldal vezérszónokát, már 
én sem fogok, mint azt indítványom is mutatja, 
számokkal bíbelődni: mert meg vagyok győződve, 
hogy a méltányosság és a politika nem csak hazám
nak és nem csak nemzetemnek, de nemzetem koro
nájának s fejedelmi székének, sőt az örökös tartomá
nyoknak , ő felsége többi országai népeinek jólléte 
is a miniszteri törvényjavaslat elvetését követeli. 

Nem egy embernek, nem is egy nemzedék
nek, századokon keresztül az osztrák uralkodóház 
kormányférfiainak, majd alattomosan, majd nyíltan 
bevallott törekvése volt az, hogy Magyarországot 
rabbá és koldussá kell tenni; és ezen törekvésnek 
a külviszonyok kedvező vagy kedvezőtlen alaku
lásai szerint csak is utai, csak is eszközei változ
tak ; de a törekvés önmaga le hozzánkig, mind
eddig fel nem adatott soha. (Igaz! a nzélsö bal 
oldalról.) 

És ha észlelve hazám történelmét, átszenve
dem a hon vértanúival nemzetünk hányatott sor
sát, vigaszt ad fájó lelkemnek a tudat, hogy 
nemzetünket aszázados küzdelem között az önálló ál
lamiság megmentésében nem csak meg nem ingatta 
a szenvedés a jog és igazság győzelmének bizalmá
ban, de még a jelennek szenvedéseit sem fajult el az 
államiság mondott koczkáztatásával le hozzánkig 
megváltani. Azonban nem tagadhatom meg azon 
történelmi tényt, miszerint nemzetem jobbjainak 
lelkületében mély gyökeret vert azon gondolat, 
hogy Magyarország állami élete és nemzeti jólléte 
jogilag és tényleg biztosítva nem lesz mindaddig, 
mig a fonák kormányzati és végelszegényitési 
rendszer Ausztriának vég elgyengülését, hogy ne 
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mondjam vég pusztulását vonván maga után, az 
engedékenység perczei is be fognak következni. 

Nincs szándékomban feleleveniteni azon poli
tikai vitát, melyet két év óta folytatunk, és melynek 
következése lőn, hogy az önálló, ezelőtt önálló 
Magyarország beillesztetett az osztrák biroda
lomba. 

Azonban közvetve ezen tárgyalásnál is meg
támadom ezen politikát. És eleve kénytelen va
gyok nyilvánítani azt, miszerint ez volt alapczélzata 
az osztrák uralkodóház rabbá tételi kísérletének. 

Meglőn! Az 1867-ki XH-ik törvény czikkben 
felmutathatja a jelen kormány és az országgyűlés 
jelen többsége, a jelennek és az utókornak, fényes 
eredményként, fáradozásainak azon diadalát, hogy 
hazámnak az 1790, 1827 és 1848. törvények sze
rint kizárólag egyedül saját országgyűlése általi 
vér- és vagyonáról! rendelkezését átszolgáltatta 
más tartományokkali közös intézkedésnek. (Igaz! 
a szélső bal oldalon.) Felmutathatja e politikának 
még fényesebb eredménye gyanánt fáradozásának 
ama diadalát, hogy Magyarországnak minden 
királyi esküjével szentesitett, törvényeinkkel biz
tosított önálló államiságát beillesztette az osztrák 
birodalomba. 

Valóban fényes eredmény, dicsteljes ered
mény volna ez, uraim, hogy ha ez volna azon 
törekvés; melyet a mohácsi vész óta a hazánk 
minden jobbjai magoknak kitűztek, ha ez volna 
azon törekvés, melyet a bécsi és linczi békeköté
sek, és melyet az 1848-diki dicsteljes önvédelmi 
harcz megpecsételtek. 

De én, Isten és ember, nemzetem és a világ előtt 
ezen törekvést ellenkezőnek vallom nemzetem ez
redéves életével; ellenkezőnek vallom a mohácsi 
vész óta alkotmányunkért küzdött mártírok törek
vésével, érzületeivel; és ellenkezőnek vallom, mint 
már emlitém, hazánk önállását biztosított törvé
nyeinkkel. 

És a ki azt mondaná, hogy az 1867-ki 12-ik 
törvényczikk által hazám önállamiságából és an
nak biztositékaiból feladva nincs, az rajonghat ön 
agyrémeiben és azt követheti is és hiheti; de 
reménylem, csakis önmaga hiszi, mikép ő egye
dül van hivatva a haza megmentésére, (Ellenmon
dás a középen) de azt, hogy mikép értették eleink 
egész le hozzánkig az önálló államiság fentartá-
sát, azt aligha érti. 

Temetkezés ez, uraim, (Elénk ellenmondás az 
egész jobb oldalon^ helyeslés a szélső bal oldalon) az 
önálló állami életnek azon temetkezése, melyért 
pedig nemzetünk által szentekként imádtatnak, 
századokon keresztül ezen önállamiság fentartására 
az alkotmányos szabadságért elhullott e hazának 
minden gyermekei. 

Fénytelen eredmény, dicstelen diadal ez, 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vi. 

uraim ! midőn egy szokásaira, jellemére, termé
szetére ellenkező állam, habár fele részbeniséggel 
is, beolvasztatik egy másik államba. 

Visszaesés, uraim! reactio ! Nem én mondom, 
a jelen jobb oldal legjelesebb szónokainak egyike 
Somssich Pál t. képvisslőtársam is ezt mondja, 
1851-ben az angol forradalomról irt értekezésének 
145-ik lapján igy fejezvén ki magát : „E hon 
ezer év óta alkotmányos kormányzat mellett, mint 
önálló státus, saját nemzeti életet élt. Ezen alkot
mányos nemzeti érzet nem fogyott, de növekedett, 
s még tévedéseiben is roppant erőt fejtett ki. Kétel
kedik-e a legegyszerűbb magyar ember azon, hogy 
minden lépés, mely ezen százados állapotnak meg
döntésére irányoztatik, reactio ? Reactio a szó oly 
értelmében, minőben azt Gruizot veszi, s melyről 
azt mondja, hogy veszedelmes ellensége a forradal
mak után alkudni kezdő rendnek.ö 

Kérdem már most a t. kormányt és a t. 
ház többségét: azon önálló státus élete-e Magyar
országnak ez a jeleni, melyet élt? Önálló státus
élet-e azon soha nem ismert jelenlegi delegatiós, 
paritásos, közösügyi élet, az ezer évig itt élt stá
tusélet ellenében? (Derültség jobbról. Helyeslés 
balról.) Élte-e Magyarország valaha ezen paritásos, 
delegatiós státus életet ? 

Ha élte, akkor önök e törekvése nem reactio. 
De ha élte annak ellenkezőjét, élte azon önálló 
állami életet, melynek megvédésére a bécsi és lin
czi béke köttetett, melyért Bocskay és Bethlen 
küzdöttek, élte azon önálló állami életet, melynek 
megvédéseért vérzett maga a nemzet 1848-ban: 
akkor ezen jobb oldal legjelesebb szónoka mon
dotta ki, hogy az ezzel ellenkező paritásos, dele
gatiós törekvés reactio, és a forradalmak után 
alakulni szokott rend legveszedelmesebb ellensége. 

És miként igaz az, t. képviselők! hogy a 
következetesség még a külön pártbelieknél is ki
vívja előbb-utóbb az elismerést: ugy igaz az is, 
hogy az önmagunkkal ellenkezések mindig meg
büntetik magokat : mert ime, észlelvén a felől, 
miért lehet tehát az, hogy midőn az 1827-ki és 
1848-ki törvényekkel biztosított vér, vagyon és 
kereskedelem feletti kizárólagos országgyűlési 
rendelkezés átadatik más tartományokkal közös 
intézkedésnek, mégis fényes eredményről beszél
hessenek? ennek magyarázatát ismét Somssich 
Pál képviselőtársam idézett munkájában a 133-ik 
lapon leltem meg, midőn azt mondja: 

„A társadalomnak nagyszerű megrázkódta
tása alatt az emberek néha egy átalános, határtalan 
és botrányos ambitiónak lázába esnek. Elhitetik 
magokkal, hogy joguk és hatalmok van minden 
felett rendelkezni s inyök szerint változtatni a 
világot." 

Uraim! botrányos és határtalan ambitiónál 
16 
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valóban nem is nevezhetem egyébnek, föláldozni 
az 1827. és 1848-ki törvények által biztosított 
kizárólagos országgyűlési rendelkezési jogot és 
akkor fényes eredményről beszélni be a világba ! 
{Zaj. Helyeslés.) És csakis az magyarázhatja meg 
nekem , hogy azért merészkedtek beilleszteni 
az eddig önálló, független Magyarországot az 
osztrák birodalomba, mert elhitették magokkal, 
hogy joguk és hatalmok van minden felett ren
delkezni és inyök szerint változtatni a világot. 
(Zaj.) 

És ime, képviselők, itt állunk most az osztrák 
kormányférfiakiiak második, hazánkat koldussá 
tenni ezélozó kísérleténél. 

Tévedne, ki azt hinné, hogy midőn indítvá
nyommal határozott támadást intézek a kormány 
és a ház többségének politikája ellen, nem ismer
ném helyzetem nehézségét. 

Tudtam és tudom, hogy minden képviselő
házban a többség a hatalom; s legyen az, mit 
elrendelt, meggyőződése szerint áldásos, de legyen 
az bár meggyőződése ellenére, de mégis áldásta-
lau, reá szavasza, hogy ez a hazát áldással áraszt
ja el. 

Még inkább tudom, hogy a többségből alakult 
parlamenti kormánynak annál inkább önmaga 
iránti kötelessége elhitetni a világgal azt, hogy a 
nemzet boldogságára általa választott eszközök egy
úttal oly eszközök, amelyek szintén a boldogságot 
segitik elő, ha mindjárt azon boldogság elérése 
végett választott eszközök alatt a nép lelke sírna 
is a nyomasztó teher miatt fájdalmában. 

Tudva mindezeket, midőn egyedül önkeb-
lem sugalta indítványomra nézve még e házban 
csekély számú elvrokonaim részéró'Ii támogatást is 
csak ugy remélhettem, meg lehetnek minden
esetbe győződve a t. képviselők arról, mikép szi
vemben mélyen meg kellett győződve lennem 
ügyem igazságáról, és meggyőződve még arról is, 
mikép ez ügyben az 1848-ki törvények helyre
állítására nézve e képviselőház ellenében is nem
zetem nagy összege által gyámolittatom. 

Es előadva most e véleményemet, mielőtt azt 
indokolnám, kénytelen vagyok áttérni némely t. 
képviselők által előadott vélelmekre, melyek részint 
önindokolásomat támadják, részint pedig, vélelmem
ként, a miniszteri törvényjavaslatot nem helyesen 
indokolják. 

T. Kemény Gábor képviselő ur az első, ki 
szíves volt engem figyelmeztetni, hogy indítvá
nyom nem lehet egyéb népszerüséghajhászat-
ná l , de vélelmemet tűri a ház és nevetéssel 
fogadta, s azt is mondja, miként az. hogy én az 
államadósságokhoz e szót „osztrák" is hozzá tevém, 
ez csak szójáték lehet. Én azt hiszem, hogy t. 

képviselőtársam ebbeli mondataira nem felelhetek 
mást, mint azt, hogy viszont én is azt hiszem, 
hogy fentebbi mondatait csak szójátékképen kí
vánta használni: mert nem teszem fel egyetlen
egy parlamentről is, hogy a haza ily nevezetes 
kérdésében ugy volna meggyőződve, hogy a ki 
a többség ellenében indítványt ad be, éspedig ha az 
bár minél inkább kisebbségben marad, azt a háznak 
csak tűrni lehet és nevetéssel fogadni; sőt azt 
hiszem, annál inkább követeli a ház méltósága 
és jogérzete a megfontolást: mert a ki tűr, az jogot 
nem ismer, a képviselőház pedig bizonyára minden 
képviselő jogául tekinti azt, a mit én tettem. 

És én nem is kívánom meggyőzni a tisztelt 
képviselő urat ön magam a felől, vajon helyes-e 
azon szó: osztrák, és helyes-e az én véleményem. 
Meg fogja nekem engedni Pest Lipótvárosa érdemes 
képviseló'jeb. Kemény Zsigmond, hogy —igaz, ré
g e n — 1848-ban általa szabatosan, röviden és igen 
jelesen előadott e négy kis tételkéjével remény
lem meggyőzhetni b. Kemény Gábor urat, mert 
a jobb oldal mostani véleményét kifejező lapjának 
főszerkeztője teljesen képviselé akkor azt, a mit 
én most óhajtok. (Halljuk! Halljuk!) 

B. Kemény Zsigmond, Pest Lipótvárosa álta
lam igen tisztelt képviselője 1848-ban a „Pesti 
Hirlap"-ban az osztrák államadósság elvállalása 
ellen következőleg irt : „Hogyan vállalhatná el 
Magyarország az ausztriai (tehát osztrák) státus
adósságok bármely csekély részét? A magyar tör
vényhozás megbízásából történt-e ezen adósságok 
felvétele? (Tetszés.) Vagy magyarországi beruhá
zásokra fordittatnak-e azon adósságok? (Balról 

i élénken nyilvánuló tetszés) Avagy talán azért kelle-
; ne nyakunkba venni az elviselhetlen terhet, mert 

bizonyos financierek istentelen pénzügyi operatiók 
I által (Nayy tetszésabal oldnhn, taps, átaldnos derült-
> ség) túlterhelték az örökös tartományokat ?" (Tet-
| szés • az átalános derültség tartósabb.) 

Ezek után én b. Kemény Gábor képviselő 
; társamat egyébbel nem kivánom meggyőzni. 
i Azonban, ha az általam igen t. képviselőtár-
i sunk, a kinek majd 20 év előtti iratára most hivat-
. koztam, s mire nézve enmagam is megismerem, 

hogy ő ezt azon indokból, mert a politikát az exi-
gentiák tudományának tartja , meg is támadhatja, 
mert majd netalán lapjában, mint remélem, az 
azelőtti állításai ellenében érveket kívánna felhozni: 
engedje meg azon reményemet, legalább itt e he
lyen, kifejeznem, hogy én jól tudom, hogy az or
szágok nagy nevezetes lapjai, miként Angolhon
ban a „Times* is, nevezetesen változnak, a közvé
lemény változása szerint; engedje ismételve kife
jezhetnem azon meggyőződésemet, hogy, nem mon
dom egy pár hó, de egy pár év múlva 8 is e sze
rint azon elvek mellett fog ismét állást foglalni, 
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melyek mellett ma én harczolok. (Atalános de
rültség.) 

A második érdemes szónok a jobb oldalon, 
Kautz Gyula Győr városa t. képviselője, bocsássa 
meg nekem, hogy szabatos és jeles előadása iránt, 
de melyet én, engedje meg, mind culturai, mind 
közgazdasági tekintetben a sophismák tömegének 
vagyok kénytelen tekinteni, néhány észrevételemet 
előadhassam. 

Azt monda a t. képviselő á r : azállamadóssá-
gokban azért is kell részesülni, mert Magyarország 
területi épsége is megmentetett azon adósságok 
által. No már engedje meg nekem t. képviselő úr, én 
is ismerem az 1848-dik év előtt történt osztrák ál
lamadósságok tömegét. Lehet, hogy egy rész van 
abban, mely Magyarország területi épségére is 
fordíttatott; de itt nem kell hivatkoznom, ugy hi
szem, másra, mint Komárom városának igen tisz
telt képviselője Ghyczy Kálmán t. barátom — ha 
szabad ugy mondanom — előadására, miként azo
kat Magyarország, ugy hiszem, bőven visszaszol
gáltatta. És ha szabad hozzá valamit tennem, 
legyen szabad emlékeztetnem Mária Terézia korá
ra, a mikor, ugy hiszem, Magyarországra mind 
azt, a mit le hozzánkig állami területünk fentartá-
sára tettek, ha tettek, százszorosan visszaszolgál
tatta : mert az nem puszta állítás, hogy az alkot
mányos önálló életében erős; és igy küzdött Ma
gyarország, nem csak Magyarországot, de az oszt
rák örökös tartományokat is majdnem egész Eu
rópának fegyveres hatalma ellen biztosította. S en
gedje meg nekem, hogy hivatkozzam most már az 
1848 óta keletkezett irtózatos majdnem elviselhetlen 
terhek tömegére, a melyet ép ugy hazánk-, mint az 
örökös tartományokra nézve sajnálatosnak, nem
zetellenesnek, s országunk területi épsége fentar-
tása elleninek, alkotmánya megtámadása s meg
semmisítése tekintetében felhasználtnak, ez úttal 
felhozni el nem mulaszthatok. 

Monda továbbá, hogy a nemzet lovagiassága 
követeli, hogy igéretét teljesítse. Szabad legyen 
ide vonatkozva minden e részbeli állításokat, még 
önmagának az általa is felette tisztelt jobb oldal ve
zérszónokának mai állítását is az 1861-iki feliratra, 
s az 1867-ki 12. törvényczikkre visszavezetnem. 
Méltóztassanak megnézni az 18 61-iki feliratot, 
van-e ott szó e szóról „államadósság<É ? 1861-ben 
még szó sem volt e szóról, ott szó van a terhek 
elvállalásának egy részéről. (Derültség a jobb olda
lon.) Rá fogok jönni, uraim, a terhek elvállalására 
i s ; ennek megérintésével most csak azt constatá-
lom, hogy ez igy van , a mint én mondom, s a 
mit önök összes szavaik s véleményeik által szóról 
szóra meg nem birnak czáfolni mindaddig, a míg 
állitásom ellenkezőjét bebizonyítani nem képesek. 

Az 1867. 12. törvény czikkben s az 1865-iki 

| feliratban van igenis igéret, de feltételekhez kötött 
igéret, s erre nézve később fogom nyilvánítani vé
leményemet; de csak annyit már is jelezhetek 
mint tényt, hogy jelen álláspontom csak is az Ígé
rethez kötött feltételeknek következetes fentartá-
sara vonatkozik. 

És most azok ellenében, a mik itt elmon
dattak, hogy minő nagy jótéteményben fog része
sülni az ország, mind szellemi, mind anyagi tekin
tetben, ha Ausztria kimentetik veszélyébői. az én 
nézetem szerint t. képviselőtársam Kautz Gyula 
önmaga szétfoszlatta mind az ily illusiókat, midőn 
azt monda : mentsük meg szövetségestinket a vég 
pusztulástól. 

Én ugy hiszem, ez ellen nem lehet indokolni 
azt, hogy ha volna is valaki, a ki nem akarna ő fel
sége örökös tartományai népeinek terhén segiteni, 
mert az én sem vagyok, ha volna is valaki, akkor 
is azt mondhatná: Hát hiszen a ki vég pusztulásban 
van, miként menthetem meg a nyomortól, mikor én 
magam is azon nyomorban szenvedek ? s miként 
menthetem meg, miután a központi bizottság elő
adója maga is azt mondja, hogy a kiegyezkedett 
felek együtt sem képesek elviselni a terheket, s csak 
is arra alapitja, hogy egyik és másik fél könnyeb
ben tűri, (Derültség a bed oldalon. Halljuk!') el nem 
képzelhetem. 

Ezek után szabad legyen Pulszky képviselő
társam mondataira térnem át. Annyival inkább 
meg fogja nekem engedni a tisztelt képviselőház 
azon bókot, mivel fiatalabb korunkban együtt ész
leltük s érleltük hazánk szeretetét, s ha utaink, 
kiindulási pontjaink eltérnek is most, és igy egy
más ellenében kell küzdenünk, hazánk képvise
lőházának teremében, megengedvén azt, hogy ő is 
hazánk boldogitását tűzvén czélul, midőn vélemé
nyét mégis megtámadom, hogy én is ugyanazon 
állapotra vágyom, hogy hazám és nemzetem bol
dog legyen. 

Azt monda, egy szóvirággal élve — és legyen 
szabad nekem ezt ellene forditnom, azért is, mert 
azt hiszem, hogy javamra üt ki — azt monda, hogy 
az árviz ellen, midőn az már közelünkben van, 
nem ekkor kell csatornákról gondoskodni. Igaza 
van! mert ekkor •— gátakról kell gondoskodni, s 
e gátakat szabják meg a magyar nemzet jóllétét 
megsemmisitni törekvő árviz ellen az 1723, 1790, 
1827, 1848-iki törvények. Csináltak volna önök, 
képviselők, s ön, tisztelt képviselő úr, a gátakat az 
árviz előtt, s nem kellett volna megnyitni, hanem 
erősbiteni, mert az árvizén, melyet csatornákon 
lebocsátani nem lehet, most már csakugyan segi
teni önök sem fognak. 

És ezek után azon állítást, hogy 1848-ban e 
Magyarország szabad népe nem más szabad nép
pel egyezkedett, később összevont eszmékben ad-

16* 
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ván elő, engedjék meg átmennem azon tételekre, a 
melyeket Cobden a nagybékebarát mondott. He
lyeslem mindazokat; de én azt hiszem, hogy téved 
azon vélelem, hogy jaj volna a népeknek, ha az 
absolutismus jól tudna gazdálkodni: mert ha az 
absolutismus nem emésztené fel a népeknek va
gyonát, az absolutismus nem lehetne uralom ; mert 
a népek alkotmányos jóllétét szellemi és anyagi 
jóllét hozza meg, a szellemi kivívja az anyagit, 
de viszont az anyagi jóllét előbb-utóbb következ
teti, követeli azt, és ki is vivja, hogy az anyagi 
érdekek az absolutismus által el ne pazaroltassanak. 

Azt monda tisztelt barátom: azt kérdek, hol 
itt a szabadság ? Valószínűleg én is kérdem, mert 
megismerem, hogy véralkatom tüzesebb sokszor, 
(Derültség. Felkiáltások: Igaz!) mintsem hogy fel-
lelkesültebb indulatomon — melyet önök kegyes 
engedékenysége szerint is roszra fordítani nem kí
vánok — sokszor nem birok uralkodni: engedje 
meg tehát a tisztelt képviselő úr, hogy felhozott 
állításait visszautasítsam ellenkezőre, s azon mon
datára: ott van a szabadság, a hol a nép választja 
képviselőit, a hol egyedül a képviselőház intézi el 
a magyar haza ügyeit ; ezt feleljem : itt nincs az a 
szabadság, a hol egyedül Magyarország ország
gyűlése intézi el Magyarország ügyeit, mert az 
1827-iki és 1848-ki törvények ellenére több, az 
államiság biztosítékai, delegatiók által intéztetnek 
el, nem az országgyűlés által. Tehát nincs meg az 
a szabadság, melyet a nép képviselői választása 
által minden alkotmányos országban gyakorol. 
(Ellenmondás jobbról, helyeslés balról) 

Ott van a szabadság, monda továbbá, a hol 
a vélemény szabadon nyilvánulhat. Tökéletesen he
lyeslem ezen elvet, de itt nincs e szabadság! Nincs 
itt, a hol a tettlegesség terére kilépés nélkül Eger 
és Abony városok nem nyilatkozhatnak ugy, mint 
nyilatkoznának szívok szerint. (A szélső bal oldalon: 
Igaz!) Tehát itt nincs meg a véleménynek szaba
don nyilvánithatása. 

Ott van a szabadság, monda tovább^ a hol a 
municipiumok szabadon működhetnek. És én azt 
mondom, itt nincs meg e szabadság: mert a mu
nicipiumok, ime ott van Hevesmegye példája, még 
a törvény korlátai közt sem intézkedhetnek. Itt 
nincs az a szabadság, mely szerint az 1848-ki tör
vények ótalma alatt a municipiumok intézkedhet
nének: mert a 48-diki törvények által teljesen 
kárhoztatott és egyedül csak a parlamentáris kor
mány által gyakorolható végrehajtási hatalom 
törvényen kívül a királyi teljhatalomnak adaték 
át Hevesre nézve. 

Azt mondja tovább, ott van a szabadság, a 
hol mindenki törvényes birája által Ítéltethetik 
csak el. Itt nincs ez a szabadság: mert van — ha 
egyetlen egy is, de van egyetlen egy — ott van 

Kossuth Lajos (Balfelöl éljenzés), ki törvényes 
birái elé nem hivatva, a belügyminiszter rendelete 
által szándékoltatott notóriussájeleztetni, a nélkül, 
hogy törvényes birái elé állittassék. (Balról föl-
kiáltások: Igaz! Ugy van! Jobbról ellenmondás.) 
Elfogadom azonban Pulszky képviselőtársam 
utolsó tételének egyik részét: és ez a szabadság 
biztositéka, hogy ott van a szabadság, hol ezt a 
nemzet jelleme biztosítja. Elfogadom ez állítását, 
mert az alkotmányosság biztositéka fölfogásom 
szerint is nem a rendes és nagy hadsereg. Nézzék 
önök Amerikát, a szabadságnak tengerentúli ha
záját, nézzék Éj szak-Amerika Egyesültállamai sza-
badságkonának példáját! Washingtonra hivatko
zom, azon hadseregre, melyet Washington vezé
relt. Azon hadsereg a kivívott szabadságharez 
után arra akarta kényszeríteni önmagát Washing
tont, és csak is férfias, magas jelleme volt az, a 
mely nem engedvén hadserege által fejére tenni a 
koronát, biztositá ama nagy nemzetnek jelenét és 
jövőjét. 

Ezt elfogadva, bocsásson meg a tisztelt képvi
selő úr, hogy mellőzzem azon tételét, mikor hivat
kozott arra, hogy "az alkotmány biztositékát a fe
jedelmek ígéretei is képezik. Én nem kivánuk 
egyes fejedelemre hivatkozni (Ajohb oldalon derült
ség), tanácsosabbnak tartom átalánosságban mon
dani azt, hogy a fejedelmek ígérete nem biztosité-

alkotmányos szabadságnak. Kötelességem 
állítani ezt: mert az egész világ történelme és ön 
hazánk szomorú tapasztalatai is ezt bizonyítják. 
Nézzék önök, csak felmutatom, nem mondandóm 
el, (Felmutat egy összeirt papirivtt) de felmutatom, 
mert ez kivonata hazám nevezetesb történetének a 
mohácsi vésztől. Tehát mondom, hogy 1526-tól 
egész 1790-ig nem volt egyetlen egy fejedelem 
se, a ki — lehet, hogy ezt az osztrák kormányférfiak 
okozták, — igéretét alkotmányunk fentartására néz
ve beválta. Hivatkozom e részben önmagára a jobb
oldal igen tisztelt vezérszónokára, önmaga mon
dotta ma, egyetlen egy országgyűlés sincs 1790-ig, 
mely azon ne kezdette volna működését, hogy a 
törvény megsértetett. 

Én nem vádolom a fejedelmet; de a körülmé
nyek és a kormányzó férfiak működései a vádak, 
és ugy a történelem, mint a mi ön tapasztalataink 
azt bizonyítják, hogy a fejedelem ígérete nem biz
tositéka a nemzeti hatalom- és az alkotmányos sza
badságnak. 

Elfogadom biztosítéknak a nemzetek jellemét, 
elfogadom. Azonban bocsássanak meg önök nekem, 
midőn a nemzetnek értelmesitésére aligha fillére
ket rakhatnak csak le — pedig a nemzetnek értel-
mesitése nélkül a nép önmaga, én is ezt mondom, 
nem értheti, mi az alkotmányosság, és azt sem 
értheti meg, miképen kell megvédeni az alkot-
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mányt — és mellé még az ország anyagi jólléte 
megsemmisülésének azon örvénye felé tereltetik, 
mely most készülőben van : ekkor nem lehet hivat
kozniuk, hogy a nemzeti jellem az alkotmányos 
szabadságot biztosithatná. Én hivatkozom önökre, 
hogy hazám ezen mostani alkotmányos szabad
sága, a melyet önök most inaugurálni akarnak, 
határozzák el önmagok, vajon ez is a nemzet jel
leme által biztositható-e ? 

Szabad legyen mindezek után tisztelt minisz
terelnök úr tegnap előadott néhány észrevételeire 
ellenészrevételeimet megtennem. 

Azt volt ó' szives mondani: „miután a „Ma
gyar Ujságíc-ot, annak jogi alapját és érveit tekintve 
erkölcsileg szegénynek tar tom;" tehát főleg a „Ma
gyar Ujság"-ot és annak szélső bal oldali politiká
ját roszalja. Bocsásson meg a t. miniszterelnök ur, 
hogy én, a ki szintén azon jogi alapon óhajtok 'ál
lani, t. i. a personál unió mellett, az önálló Ma
gyarország jogalapján, a melyet nekünk 1723-tól 
fogva 1848-ig legtöbb törvényeink biztositottak, 
megfogja engedni nekem a t. miniszterelnök ur, ha 
— nem mondom, hogy 65-ben — még 65-iki beszé
dében is találni nyomát — de egész határozottan ál
lítom, hogy ő, önmaga a miniszterelnök ur is e jog
alapon állt 1861-ben, és ezen állt az egész ország
gyűlés. Tehát ha ez erkölcsi szegénység, akkor 
bocsássanak meg nekünk, ha mi ugyanazon ala
pon állunk, melyen a „Magyar Újság ;Cí és ha ez 
mégis erkölcsi szegénység, akkor ne vessék sze
münkre azt, a mit önök magok is követtek. Ha pe
dig azon törvények által biztosított országos önál-
lásunk a 67-iki 12-ik törvényczikk szerint nincs 
meg többé, miként ezt mi vélelmezzük, alkotmá
nyosan küzdünk ellenében, miniszterelnök ur pe
dig küzd mellettök: ha e küzdelem, uraim, lelki 
gazdagság, nem irigyeljük ezt a t. miniszterelnök 
úrtól. 

Monda a t. miniszterelnök ur, hogy a reactió 
felülteti a „Magyar Újság" érdemes szerkesztőjét. 
En óhajtom, hogy fel ne ültesse; de viszont meg 
vagyok ugyan győződve a t. miniszter elnök úrról, 
hogy hazámat bizonyára boldogítani óhajtja, engem 
azonban, bocsássanak meg önök; ha tegnapi nyilat
kozatai, habár osztozom abban, hogy ő azokat va
lóknak véli, engem nem nyugtathatnak meg: nem 
azért, mert hiszen 48-ban is, nem fogja senki tagad
hatni, a haza mártírjának Batthyány Lajosnak jó
akaratáról is meg voltunk győződve, s mégis ő sem 
tudta, hogy van-e reactió, és mégis 6' ellenében fel 
lett az hazánk alkotmányos szabadsága ellen hasz
nálva. És engedjék meg önök őszinte óhajtásom 
kimondását : adja a mindenható, hogy ezen mi
nisztériumot és a t. miniszter urat ép oly kevéssé 
ültesse fel a reactió, mint én osztozom azonmeggyo- ! 

zödésben, hogy a „Magyar Újság" szerkesztőjet 
nem fogja az felültetni. (Helyeslés a szélső halon.) 

Meg fog nekem még bocsátani a tisztelt mi
niszterelnök ur, hogy felfogjam Amerikára hivat
kozását : és fel azért, mert noha én a pénzügy rész
letes tárgyalásába beleavatkozni nem fogok, de 
azon okot, melyet Amerikára nézve hozott fel, kö
telességemnek tartom megtámadni. Kötelességem
nek tartom pedig megtámadni először azon téte
lét, mintha a nagy és szabad Amerikának egye
sülete és kormánya leigázta volna a déli államo
kat. (Zaj. Ellenmondás.') Ura im! meglehet, hogy 
roszul olvastam kinyomott szavait a tisztelt mi
niszterelnök urnák és roszul jegyeztem fel, de így 
jegyeztem föl, és így nyomatott k i : hogy foly
tonosan kényszeríti Amerikának déli részét, hogy 
azon költséget fizesse, melylyel leigáztatott. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Legyőzte! 

Madarász József: Elfogadom e helyreiga
zítást ; és óhajtottam is ezt: mert azt hiszem, hogy 
hazánk és hazám kormányának oly virágzó cultur-
áílamnak, mint a minő az amerikai egyesült állam, 
ilyen mind alkotmány tekintetében, mind állami és 
egyéni szabadságban tökéletes állam, és annak 
kormánya ellenében ily szót soha sem kell hasz
nálni ; elfogadom tehát, hogy legyőzetett; de 
nem fogadom el, hogy leigáztatását elfogadhatnám. 
(Derültség, kaczaj.) Uraim, ne nevessék azt, hogy 
elfogadom a helyreigazítást, mert oly nagy állam 
ellenében használni e szót, az se Magyarországnak, 
se kormányának tekintélyére vagy befolyására 
nem fogna javunkra szolgálni: (Helyeslés a balon) 
és ime, ezért fogadom el, hogy legyőzetett. 

De nem fogadom el az okoskodást, melyet a 
miniszter ur abból önhazámra nézve levont. Mert 
azt állitom, nem ismeri Amerikának helyzetét, nem 
Európa polgárisulásának követelményeit, ki azon 
helyzetet ne tudná, mikép a dél épen azért támadt 
fel az összes éjszaki, az összes állami kormányzat 
ellenében, mert a kormány a létezett törvényeket 
akarta fentartani, a dél pedig, a mint Pulszky Fe-
rencz képviselőtársam bizonyosan fogja tudni, 
feltámadt Európa némely hatalmainak is közbe
jötte, sőt insinuatiója folytán, mely utóbb a mexi
kói ügyekbe való beavatkozást is okozta. A déli 
államok, uraim, tehát a törvények ellen támadtak 
fel, s midőn Észak-Amerika ezt megtörni köteles 
volt, meg akarta törni egyúttal azon európai hatal
maknak az önkényszerü absolutismusra, a szabad
ságot elölő imperialismusra irányzott kárhozatos 
törekvéseit. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Szabad legyen ezek után átmennem Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam némi állítására. 

Azt mondja ő, politikai okok azok, melyek őt 
a törvényjavaslat elfogadására késztetik. Kijelent-
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vén, hogy később egy csomagban válaszolandok 
politikai észrevételeire, átmegyek első okára : 
hogy a pragmatica sanctio czélja eléressék, mert 
hiszi, hogy nincs senki, ki azt felbontani akarná, 
mert az alapszerződés. Nincs itt szó felbontási aka
ratról ; arra azonban, hogy ez minő alapszerződés, 
meg kell jegyeznem, hogy én már a közösügyi vita 
folyama alatt legbensőbb meggyőződésem szerint 
kifejtem, hogy abban tisztán csak Magyarország 
régibb törvényeinek biztosításáról és az örökösü-
letnek módozatáról van szó. 

í gy értelmezvén e törvényt, egyszersmind 
kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy nincs oly 
törvény, melyet egy országnak képviselőháza fe
jedelmével együtt közösen, ugy mint a törvény 
rendeli, meg ne változtathatna, ha nemzet és fejede
lem akarják, és jóllétök azt követeli. 

Második oka., azt mondja, a pénzhatalom: mert 
az ezreket sért, és ezrek szövetkeznének ellenünk, 
és felhozza erre Belgium és Holland példáját. E 
tekintetben szabad legyen itt felelnem azon képvise
lők okaira, kik Angliát és Francziaországot felhoz
ták. Csodálom, hogy Belgium és Holland példáját 
felhozzák. Hiszen e példák ép ellenükben és mel
lettem szólanak: hiszen Belgium elszakadt az or
szágtól, a mely államnak tagja volt és azért önál
lóságáért bizonyára fizethetett. Nálunk azonban el
lenkező az eset: itt Magyarország jogilag nem volt 
tagja azon államnak, a melybe most beillesztették ; 
és most már azért, hogy most beillesztették, még 
elviselhetlen terheket is viseljen ? Azért, uraim, Bel
gium példájára nekem igen, de önöknek hivatkoz
ni nem lehet. 

Angliát és Francziaországot hagyják ki önök 
hivatkozásaikból: mert Anglia- s Francziaország-
ban bekövetkezett az önállamiságnak mind gazda
ság, mint ipar tekintetében felvirágzása is. 

Hogy Anglia oly nagygyá, vagyonossá lett, azt 
nem tagadhatják meg önök, ez Cromwel műve; 
(Jobbftlbí egyt hang; Nem egy ember müve, egy 
nemzeté!) s a ki még Francziaországnak a pénz ha
talmánál fogva Mexikóba történt beavatkozására hi
vatkozik . . . Valóban, uraim, majdnem lehetetlen el
képzelnem, hogy mikép lehet ilyet felhozni, a mi 
ép az ellenkező következtetést vonta maga után, 
mert a pénzhatalom miatt beavatkozás más nem
zetnek leigáztatására Európaszerte vallott kudarcz-
czal volt kénytelen Európa államai egyik legne
vezetesebb katonai hatalma visszalépni. (A szélső ba
lon helyeslés.) 

Ezután igen t. Deák Ferencz képviselő ur 
csak is azon nyilatkozatára vagyok bátor előadni 
véleményemet, a melyben ő előhozta, hogy 1865-
ben a szerint választattak meg a képeiselők, a mint 
1861-ben nyilatkoztak, és hogy 1861-ben az ál

lamadósságok ellenében egyetlen egy szó nem emel
kedett. 

Elfogadom a feltételt, hogy a 1861-iki felirat 
következtében választattak m e g ; de tagadom kö
vetkeztetését, hogy ezen 18 61-ki felirat életet nyert 
a képviselőházban ; és elfogadom azt, hogy 1861-ben 
egyetlen egy szó nem emelkedett az ellen, hogy 
hazánk önálló állami függetlenségének feltétele 
mellett kész, mint szabad nemzet szabad nemzet
tel egyesülni; de állitom, hogy 1865-ben ott van
nak módositványaink, a melyekben az államadós
ságok elfogadása ellenében már akkor nyilatkoz
tunk. 

Hivatkozom a képviselőháznak akkori több 
izbeni naplójára, midőn ón, a hányszor alkalmam 
volt, én s elvtársaim közöl mindenkor felszólaltunk 
az államadósságbani részvét ellen; és hivatkozom 
e háznak igen tisztelt érdemes tagjaira, akik fel
szólalva nyilatkoztak és közbeszóltak. Ki az, ki 
elfogadta azt? tessék elolvasni a naplót. És miu
tán én a múltban is, mint most, az államadósságok, 
az osztrák államadósságok elfogadása ellen követ
kezetesen és folytonosan nyilatkoztam; miután ez 
osztrák államadósságok eddigelé átalábane házban 
tárgyalva nem voltak : most imé,, képviselők, reájö
vök arra, hogy nem okadatlan nemfizetési visz-
keteg az, mely engem attól visszatart, attól, hogy 
az osztrák államadósságból bármit vállaljak; de 
visszatart tőle mind az 1861-iki feliratban ki
fejezetteknek, mind az 1867. 12. törvényczikk 
feltételeinek következetes teljesítésének kivánalma. 

En, tisztelt ház, mikép mindenkor, ugy most 
is nyilvánítom azt, hogy én azon feltételek alatt, 
melyek az 1861-iki feliratban mondvák, sőt még 
az 1867-iki 12-ik törvényczikk föltételeinek meg
tartása mellett is, a mit a nemzet elbir, mint sza
bad nemzet szabad nemzettel egyezkedésre lépek. 
Hajlandónak nyilatkoztam mindig, és most is haj
landónak nyilatkozom, hogy tekintve nem csak ha
zám népének nyomorú helyzetét, de tekintve a kor 
követelésének igenjééit is, akkor, a midőn itt is a 
teljes alkotmányosság, a mit most mem látok, és 
ott is, ő felsége többi országaiban a történeti jo
gokon alapult teljes alkotmányosság valóvá lesz, 
kész vagyok mint szabad nemzet szabad nemzettel 
egyezkedni; és mivel őseinktől öröklött önálló ál
lami életünk nekem is oly drága kincs, hogy nincs 
oly anyagi áldozat, melyet még megbírni képes e 
nemzet, hogy azt megadni ne volnék hajlandó: 
egyszer mindenkorra, eddigi elveink szerint követ
kezetesen csak is segélyezés utján, de hajlandó 
vagyok azt megadni. De ezen feltételek teljesítése 
nélkül részemről nemzetem elleni bűnnek tartanám 
bármit ajánlani. : ; 

Felhozzák ellene és ma is felhozta a jobb oldal 
érdemes vezérszónoka, hogy igen, de az örökös 
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tartományok is alkotmánynyal ajándékoztattak 
meg, ezért kell Magyarország állami /ogaiból is 
föladni bizonyos részt. Megtámadom ezen tételt, 
s azt hiszem, e tan megállhatóságát egyetlenegy 
állambölcs sem fogja bebizonyítani, és nem azért, 
mert oly országokban, melyek hivatvák szokásaik, 
természetűk, jellemök és nemzetiségök által egy 
nagy államiságban alakulni, ott igenis van annak 
helye, de Magyarországban, a hol természetűk-, 
szokásaik-, jellemökre nézve nem csak ellentétes, de 
sokszor ellenkező érdekeik is vannak, az ily orszá
gok összekötése és conjugatiója, de subjugatiója 
volna oly egyesítés, mely az e^yik fél függetlensé
gét csak azért tartaná feláldozandónak és azért 
venné el, hogy azt itt is, ott is a katonai teljhata
lomnak adván át, a túlsúlyt se az egyik, se a 
másik állam nem gyakorolhatná, de gyakorolná 
igen is az egyik állam katonai hatalmával a másik 
felett, és mindkét állam katonai teljhatalmával 
mindkét állam felett, a katonai teljhatalommal fel
ruházott korlátlan fejedelmi hatalom. 

Nem is volna ez tanácsos Magyarországra: mert 
ha Magyarországnak nem volnának is meg három 
százados tapasztalatai, ha nem tudná is azt, hogy 
diplomatiai jogainak elvesztése egy oly politikai 
degradatió, a mely kizárja őt Európa népcsaládai 
közt őt megillető helyéről: azt minden esetre tudná, 
hogy elzárja őt minden, függetlenségét megillető 
azon lehetségtó'l, miként önjavára és tetszése sze
rint rendelkezzék; azt tudná, hogy ez által feledné 
azon, a társadalmakra ellenállhatlanul ható bel erőt, 
a mely minden életképes nemzetet önállamiságára 
utal; nem venné számba a haderőnek következetes 
igényeit és az ellenállhatlan európai polgárosulást. 

Az osztrák, államadósság, t. ház, oly óriási te
her, melyet, mint említem, a központi bizottság elő
adója szerint, Magyarország és az örökös tartomá
nyok együtt sem bírhatnak el. 

Én, uraim, azt vártam volna, hogy a midőn az 
osztrák császár örökös tartományaitalkotmánynyal 
ajándékozta meg, azon országuk alkotmányos kép
viselete akkor, midőn először összejött, számba véve 
azt, hogy ezen terkek óriásiak, hogy sem őfelsége 
örökös tartományainak népei, és még ha Magyar
ország népei hozzájárulnak is együtt sem képesek 
elviselni, vártam volna, hogy az örökös tarto
mányok azon első alkotmányos képviselőháza 
mondotta volna ki azt, miként az absolut kor
mány alatt 8 felsége többi országainak népeire 
fölvett teherért a kötelezettséget el nem vállalja. 

De ha ez nem történt, az-e a következés, hogy 
ezen országgyűlés most elvállalja azon teher bár
mely részét, azon teherét, a melyről tudja, határo
zottan tudja, hogy deficitek nélkül azt nem képes 
fedezni ? 

Az-e kötelessége ez országgyűlésnek, hogy 

Magyarországnak nem csak lovagiaesága, de becsü
lete is koezkáztassók és compromittáltassék ? És 
koczkáztatnék az, uraim, mert a fizetési képtelenség 
előbb-utóbb oda fogja vinni, ha nem a jelen, de 
az utókort, hogy követni fogja a mostani bal oldal 
által ajánlott módot, hihetően a tőke leszállításá
val inkább, semhogy a népnek véres verejtékkel 
szerzett vagyona örökre odaveszszen. 

Tisztelt képviselőtársam Trefort Ágoston.. . 
(Zaj: Haljuk!) 

E l n ö k : Tisztelt képviselőház ! Minthogy a 
képviselőház figyelme nagyon igénybe vétetik, 
de különben szónok ur is óhajtja, 10 perezre az 
ülést felfüggesztem. (Helyeslés.) 

Madarász JÓZSef (tizpereznyi szünet múlva) : 
Tisztelt képviselőház ! Trefort képviselőtársam... 

Trefort Ágoston: Itt vagyok! 
Madarász József: Nagyon örvendek rajta. 

— A múlt ülések egyikén igen helyesen jegyezte 
meg azt, hogy dolgozzunk s ne ábrándozzunk. 
Azt hiszem, uraim, hozzá tehetem Kautz Gyula 
képviselőtársam mondásaként: hogy dolgozzunk 
s legyünk takarékosak. S azt is hiszem, miszerint 
e mondat nem csak a népet, de mindnyájunkat, s 
minket képviselőket is egyaránt kötelez. 

Ismerem, uraim, Magyaroszágnak hangyaszor
galmú népét, mondhatom, ismerem. Átutaztam Né
methont s át még Amerikát is, azt a nagyot, a hol 
pedig ahenyeség bűn s a munka becsület, s me
rem mondani, hogy viszonyítva a legmunkásabb 
népekkel hazánk népét hangyaszorgalmú népnek 
ismerem, a mely dolgozik, izzad, tűr és szenved, s 
nem mondom milliók kivételével, a mely jóllétet 
élvezhet, de állítom, hogy a nagy 10—12 millió 
nép csak azért dolgozik, izzad és tűr, hogy testét 
rongyokkal takarhassa s éhségét sokszor könyör-
falattal csillapíthassa. (Helyeslés a bal oldalon.) á. 
nép ellenében ne hivatkozzunk arra, hogy dol
gozunk! (Igaz! Helyeslés a bal oldalon.) Csak a 
nép ne hivatkozzék arra, hogy: „Ti pedig, kép
viselők, legyetek takarékosak ! Megtakarítsátok s 
é l n e pazaroljátok a népnek véres verejtékével 
szerzett keresményét! El ne pazaroljátok az által 
se, hogy évenkint majdnem harmadfél milliót 
szavaztok s adtok meg azon lelki nyomorékok
nak, a kik a 18 évi absolut hatalom alatt az ön
kényes kormánynak szolgálva elkövettek mindent, 
hogy még súlyosabbá tegyék a hazának s a nép
nek helyzetét. [Helyeslés a bal oldalon.) El ne pa
zaroljátok, a midőn 1848-ik évben a népnek dicső 
csatájában megsebesülteknek mankókat hagyta
tok ! * (Helyeslés, tetszés a bal oldalon.) Csak a nép 
azt ne mondja: „Ti pedig megtakarítsátok s el ne 
pazaroljátok a népnek nem csak véres verejtékü 
szerzeményét, de magán vagyonát is meg ne tá-
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madjátok, mert ez nem csak köz, de magánjogi 
kérdés is, hogy a midőn a nemzet védelmi har
czára kiadott s a nemzet országgyűlése által meg
szavazott 62 millióra még csak nem is figyeltek, 
akkor ezer és pár száz milliót akartok megsza
vazni azon osztrák adóssághoz járulás által, a 
mely adósságtétel alkotmányunk s önállásunk 
megsemmisítésére irányoztatott." (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Uraim, azon 7 évi időszak alatt, amelyben a 
zsarnok hatalma, jog és igazság ellenére, csak 
azért, mert hazám önálló állami életét, mint kép
viselő és lehet mint iró védelmeztem, de soha tény
leg semmi más hivatalban nem működtem hazánk 
önvédelmi harcza előtt, midőn 7 évig embertele
nül letartóztatott oly embertelenül — legyen itt 
megörökitve — oly helyen tartva, mely majdnem 
gyilkossággal ugyanazonos, hogy minden másod
nap ruhámon s testemen a penész fél ujnyira állott 
meg ; és ily börtönében tartott 4—5 évig, hogy 
betegségben szenvedve, abból hí ne épülhessek: 
akkor volt módom eszmélni a népek nyomoráról, 
munkásságáról, a népek nyomorának enyhítéséről. 
És én e letartóztatási éveket felhasználtam az e 
feletti észlelésre. 

Láttam, mint izzad és fárad, mint említem, 
a nép, és mivel gyermekkorom óta, megismerni 
nyomoraikat, többnyire közöttük éltem, látám, mi
ként örült, midőn beteg gyermeke s családjának 
betege már a halál révén állt , és imádkozott Is
tenhez, hogy vegye magához, mert látva azt, minő 
nyomorra van teremtve, a rothadt Európában az 
önkény hatalma alatt, önként megnyugodott leg
kedvesebbjeinek halálában azért, mert övéinek ez 
által vélte könnyebbülését, tudta a nyomorúságtól 
megmenekvését. Láttam azután a szerencsés szü
letés és az államhivatalnokok henye hivalkodását. 
Láttam, le a világ teremtésétől egészen hozzánk, 
hogy midőn a polgári erény- és szabadságért küz
dők győzelmének élete csak is napoké, éveké volt, 
kevés kivétellel, akkor az érdek és a zsarnok
ság élete századoké vala. Akkor, uraim ! midőn ez 
észlelések folytán majdnem megfagyott agyam és 
összeszorult szivem, azt is kérdem önmagamtól, 
ha ez igy volt, igy van, igy lesz-e az örökre? és 
midőn múló pillanatokban kétely szállván meg 
lelkemet, ama megborzasztó tényre gondoltam, nem 
lesz-e jövőre is igy ? s ka ez igy lenne, azt kérdem: 
nem jobb-e szunnyadni hagyni az ébredő emberi
séget, hogy soha fel ne ébredhessen nyomorának 
öntudatára ? s nem jobb-e az érdek emberének azon 
sorsa, hogy a kinálkozó pamlag kényelmét elfog
lalja? Ezeket észlelve, uraim, midőn kiléptem 
börtönömből, és megnéztem Amerikát, a szabad
ság és nagyság hazáját, és midőn láttam, hogy 
nem a kormányok, de az emberbaráti intézmé

nyek majdnem minden nyomorra vigaszt, minden 
fájdalomra i r t a társadalmi utón szereznek: külön
ben is soha kétségbe nem esett szivem a felől biz
tosított engem, s azt sugallá nekem: el kell jönni 
a népszabadság és a nemzetek jólléte idejének. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Tisztelt ház! azt mondja nekem öntudatom 
most már ezek után, hogy az az önök politikája, 
mely a kormány törvényjavaslata által hazánk 
állami életét és a nemzet jóllétét, akaratjok ellenére 
bár, de mégsem mi siti, önmagával hordja ön alapjok, 
kiindulási pontjok megsemmisítésének gyümöl
csét i s : hordja azért, mert össze van kötve az 
osztrák kormánynak régibb politikájával, a mely 
hazánk anyagi jóllétét mindenkor tönkre tenni 
iparkodott; össze van kötve az osztrák politiká
nak azon fonák nemzetgazdasági rendszerével, 
mely egyik tartományt kiterméketlenit a másik 
kedveért, mert fél, hogy az igaz örökösök eljővén, 
tőle igaz öröküket visszakövetelik. 

A népek terheinek nem kiegyenlítése, hanem 
a népek terheinek kénytelen sulyosbitása önök 
politikájában az, ami önök kiindulási pontját meg
semmisíti. 

Jól tudom én, uraim, hogy a különböző kiin
dulási pont, különböző politikát követel, és lássák 
önök, én megismerem, hogy én e tekintetben elő
ny ösebb helyzetben vagyok önök politikájánál. 

Az én kiindulási pontom őseink szent hagyo
mányaként a personál-unio mellett az 1848-czal 
biztosított önálló Magyarország. Utam e czélhoz 
és Buda-Pestre visz. Az én czélom tehát és az or
szágút, őseim hagyományaként ismert czél és oly 
ismert ut, mely be van szegélyezve az önvédelem, 
az alkotmányos szabadság harczában elesett e ha
zának minden gyermekei sírjaival, és hazámnak hű 
és legkisebb gyermeke is, miután majdnem hom
lokomra van vésve a czél, Magyarország függet
len állami élete, habár Belizár sorsára jutnék is, 
útba tudna engemet igazítani, mert mindenki 
tudja, hogy én mindent hazámnak és szivének, 
Buda-Pestnek áldozhatok. 

Nem igy önök: önök kiindulási pontja és 
politikája az osztrák birodalomé, s legyen az bár 
legkevesebb, a mit önök odavinni akarnak, mégis 
valamit kénytelenek önök oda vinni, kénytele
nek áldozni mind az osztrák birodalomnak, mind 
annak fővárosának Bécsnek. És a míg én szive
met őseink hagyományainak előmozdítására szen
telem, s az ehhez vezető ut a magyar lábaknak is 
eddigelé egyedül ismeretes u t : önök politikája és 
útja a magyar sziveknek és a magyar lábaknak, 
legalább őseink százados hagyományaként, eddi
gelé annyira ismeretlen és annyira járatlan, hogy 
e czél felé önök sziveinek hánykódásait, és ez utón 
lábaiknak tántorgásait lehetetlen magyar szivem 
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őszinteségével nem sajnálnom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Ez a politika az, uraim, a mely képtelenné 
teszi önöket levenni a terheket a nép vállairól; ez 
a politika az, mely kényszeríti önöket még ter
hesebb sulylyal sújtani a népet; ez a politika az, 
a mely nem a nép kielégítésére és enyhítésére van 
irányozva, és ezekért végre önmaga magát sem
misiti meg. 

Kiegyezkedhetnek önök, de az alapot, mi
ként közoktatásügyi mininiszter ur, a kit pedig 
én igen tisztelek, óhajtaná, a nemzet bizalommal 
el nem fogadhatja. Nem fogadhatja pedig el azért, 
mert ezt ismét csak egy átmeneti egyezkedésnek 
lehetne tekinteni: mert nem lehet ott a népnek az 
alaphoz bizodalma, a hol a kiegyezkedés a nép kie
légítése, a nép megnyugtatása nélkül, erkölcsi és 
anyagi nyomásokkal eszközöltetik; nem lehet 
bizalma ott, a hol a kiegyezést sem a szabad aka
rat, s még kevésbbé a független elhatározás, de 
legkevésbbé lehetne a nép kielégítése kifolyásának 
tekinteni. 

És nem elégítené, és nem nyugtathatja meg 
a népet a jelen alap, kiindulási pont és egyezke
dés azért, mert jogok fejlesztése helyett jogokat 
töröl el és terhek könnyítése helyett súlyos ter
heket örökít. 

Minden államnak, uraim, szellemi és anyagi 
jólléte az, a mely az államnak erejét képezi. 

Elismerem, hogy az önálló állami élet képes 
az elvesztett anyagi jóllétet visszaszerezni, de csakis 
függetlenül, egyedül önmagával rendelkező önálló 
állami élet; azt is elismerem, hogy az elvesztett 
önálló állami élet biztosítékait az anyagi jóllét
nek is visszaszereznie önérdekében áll. De ott, 
uraim, a hol az önálló állami élet feladatott, az 
anyagi jóllét pedig terhes sulyokkal sújtatott, 
mint a miniszteri törvényjavaslat akarja, e politi
kát, uraim, ha önök értik is és követik is, e poli
tikát, uraim, én se ne értem, se nem követem. 

Az én politikám, uraim, hazám belső bajá
nak megorvoslása. Faj, vallás és nemzeti különb
ség nélkül, óhajtásom az, hogy egyenlően szorítsa 
szerető kebléhaz a haza minden gyermekét : ekkor 
és csak is ekkor lesz a haza szabad, csak ekkor 
alkotmányos, és akkor meggyógyítván a bajok
nak tengerét, megszüntetvén a belső bajok a bei-
viszályoknak minden mérges következéseit, meg-
vivandja győzelmesen önálló állami életét biztosító 
küzdelmét is. 

A szomszéd keleti népekre nézve azon poli
tikát, mit a jobb oldal t. vezérszónoka is emiitett, 
szívesen elfogadom azon hozzátétellel, miszerint 
alkotmányunk helyreállítását épen azért is óhaj
tom, hogy polgári és politikai jogaink élvezetét 
soha ki ne zsákmányolhassák a végre, hogy az 
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európai polgárisodás azon haladási korkövetelmé
nye ellen, hogy t. i. a szomszéd keleti népfajok 
öntetszésök, önrendelkezésök és legjobb belátásuk 
szerint önmagok rendezzék ügyeiket, ez ellen 
Magyarország valaha felhasználtathassák: mert 
ez, ugy hiszem, önmegsemmisületünket vonná 
maga után. 

A mit a jobb oldal t. vezérszónoka a nagyhatal
masságokra nézve érintett, Németország, mint a 
német birodalom politikájára nézve: én, uraim, 
őszintén megvallom és nyilvánítom, Önmagam 
jelenben legkevésbbé működöm arra, hogy a német 
birodalom létesülése erőszakos utón eszközöltes
sék ; de most sem tagadom meg hitemet, hogy ez 
előbb-utóbb — mikor ? nem tudni, de bekövetkezik. 
Mikép Olaszországra megló'n az, hogy önmagáé 
lett, és önmagáé leszen : ugy be fog követhezni az 
a német birodalomra nézve is, hogy a nagy német 
birodalom megalakuland. 

A midőn tehát ez bekövetkezik, hogy ennek 
ellenében a nemzet utolsó garasát és utolsó csepp 
vérét is oda adná, ezt ellenkezőnek tartom az 
európai polgárisodás követelményeivel, ellenkező
nek tartom az örökös tartományok nemzeti érde
keivel, ellenkezőnek'tartom önnemzetemnek, a nem
zet koronájának és fejedelmi székének is érdekeivel: 
mert, engedjék meg, tegyük fel, hogy bekövetkez
nék ez az eset és egy reggel arra ébrednénk fel, 
hogy Magyarország határáig terjedne a német biro
dalom : Magyaroszág önmagának, koronájának s 
fejedelmi székének lenne-e érdekében, hogy a nem
zet elvérezzék utolsó csepp véréig, s elszegényedjék 
utolsó garasáig ? Nem! De érdeke az, hogy legyen 
erős izmaiban, és ne legyen vagyonilag koldus, de 
legyen anyagilag is boldog és virágzó, legyen az 
okból, hogy elfoglalhassa fejedelme a népek feje
delmei közt azon helyet, melyet önereje, nemzeti
ségeiknek kiegyeztetett érdeke, és a szomszéd
népek szövetsége minden megtámadások ellen 
biztosit. 

Ez azon politika, melyet kényszerülök czél-
szerünek nyilvánítani; és most, mivel azt hiszem 
és vallom, hogy ez nem csak nemzetemnek, de a 
fejedelem székének és kormánynak érdeke is ezt 
követeli: átmegyek arra, miért tartottam köteles
ségemnek a népszavazást indítványozni. Szembe 
nézek e tételnek, mert tudom, hogy a felelősség 
terhe engem is ép ugy illet erkölcsileg, mint 
bárkit. 

Elismerem , hogy minden képviselőháznak 
joga és kötelessége a jelennek minden terheit ki
vetni a népre, ugy beruházásokra és a netaláni 
rendkívüli szerencsétlen dolgok miatt történt adó
hiányok födözésérő] kölcsönök felvétele által 
gondoskodni. De állithatja-e valaki ellenemben azt, 
hogy ez eset egy évszázad alatt mutatkoznék ? és 
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van-e az egész világ történetében egy ily eset, 
hogy nemzet nemzeti önállásának biztositékai föl
adásával önmaga létének más országba beillesz
tésével, még mások által a nemzet ellenében alkot
mányos önállásának is megsemmisítése végett 
tett, összehalmozott terheket is elfogadott volna? 
Ha ily esetet nem birnak önök felmutatni, akkor 
nem fogják tagadhatni azt sem, hogy ez rend
kívüli esemény; rendkívüli eseményeknél pedig 
nem tagadhatják meg önök a polgárisult Európa 
haladásának azon követelmét, hogy ily esetekben 
hivatkozás történjék a népszavazásra: önmagára 
a népre. 

Az mondatott, hogy ez jus majestatieum 
reservatum (fentartott fenségi jog ) : talán azt is 
hozzátették: regium (királyi). De engedje meg a 
t. ház, hogy én, ki minden jogot törvényeinkben 
körülirva látok, és az alkotmányos fejedelemnek 
csak azon jogát ismerem el, melyet a törvény 
rendel: e jogot reservatum iusnak (fentartott jog
nak) tekintem, de nemzetem részére. 

Es, uraim! csak magamról Ítélhetek, önök 
szintén csak önmagukról. Én nem érzem magamat 
hivatva, magamra vállalni a felelősség terhét, de 
nem érzem magamat jogosítva sem, határozni e 
kérdésben : mert, mint érintem, ez nem csak köz
jogi, de magánjogi kérdés, a magán tulajdonra 
szavazandó teher, s én nem érzem magamat jogo-
sitva ilyent nemzetem bármely tagjára reá sza
vazni. És mert magamat nem érzem erre jogosí
tottnak, nem tartom önöket se egyenkint, se a 
képviselőházat arra jogosítottnak, hogy gyakorol
ják azt, mit nemzetem fentartott jogának ismerek, 
s mert a jogot az osztrák államadósság elvállalá
sára nézve, mint képviselőtől önmagamtól meg
tagadom, megkell azt tagadnom a képviselőháztól is. 

Jól tudom, uraim, hogy a képviselőház tehet, 
mit bölcs belátása szerint a haza javára üdvösnek 
talál; de azt nem fogják tagadhatni, hogy a nem
zet közvéleménye ellenére netalán keletkezett tör
vény se helyes , se jogos nem lehet , mert 
helyes és jogos oly törvényeket hozni, melyek a 
népet, nemzetet megnyugtatják. 

Ha önök azt hiszik, — pedig azt hiszik, — hogy 
a haza többségét, közvéleményét képezik, mutassák 
meg önök: hiszen az átalános szavaztatás által 
csak azt érnék el , megmutathatnák, hogy én 
kisebbségben vagyok; és akkor meg- fogok önök 
előtt hajolni. (A szélső balon helyeslés.) Ha pedig azt 
hiszik, hogy e törvényjavaslat népszavazás alá 
bocsáttatván, csakugyan kisebbségben maradna a 
képviselőház, s én lennék többségben : akkor azt 
mondom, hogy a nemzet közvéleménye ellenében 
törvényeket hozni, oly törvényeket alkotni, me
lyek a magánjogot is megtámadják, a képviselők 
jogosítva nem lehetnek. 

Akár mit mondanak önök, hogy Ausztria 
minő erős, és ezért áldoznak önök : az ily törvény
javaslatok Isaszeget és Nagy-Sarlót aligha, hanem 
valószínűleg ismét Sadovát és Königgratzet terem
tenek elő: mert, uraim, ne ámítsák önök magokat 
Ausztria erejével. 

Ausztria gyengébb ma — hiszen Kautz Gyula 
képviselőtársam monda, hogy vég pusztulástól 
kell megmenteni — Ausztria betegebb, miüt a szul
tán portája. {Igaz! balfelöl.) Igen! 1848-ban, mi
dőn Magyarország, mely ellen az osztrák hatalom 
minden fogyvereit felhasználván, mégis Magyar
ország hős honvédserege megtörte Ausztria had
erejét, akkor, uraim, e tény letépte azon álczát az 
osztrák hatalmáról, hogy az a legrendezettebb 
katonai hatalom Európában, és akkor, uraim, Ma
gyarország tökéletes kibékítése és kiengesztelése 
nélkül Ausztriának azon álláspontja, hogy ő tehe
tetlen, Európa előtt bebizonyult ténynyé vált. 

Uraim! bevégzem most már beszédemet és 
indokolásomat, és bevégezem azt ismét a jobb ol
dal egyik kitűnő tagjának, Somssich Pál t. képvi
selőtársamnak ugyan már érintett könyvének 
idézésével. Azt mondja t. képviselőtársam azon 
könyvéhez irt élőbeszédében : „A férfit jó és bal
sorsban mindig ugyanazon egy szerep illeti tisz
telettel. Neki nem szabad kétségbe esni a sors 
csapásai alatt, nem elbizakodni a szerencse szárny
csattogásai közt. Szent feladata mindenkor ugyan
az marad, gondos munkássággal fentartani az 
ősök hagyományát és gyarapodva vagy legalább 
megóva adni azt át az utókornak." Már most kér
dem a törvényjavaslatot előterjesztő kormánytól 
és a törvényjavaslatot pártoló többségtől, ugyan
ezen három rendbeli, egymást összesen illető közös 
arány, államadósság, vám- és kereskedelmi szer
ződés által miként tartották fen gondos munkás
sággal az ősök hagyományait, mikép adják által 
az utókornak gyarapodva vagy legalább megóva 
ezen ősök hagyományait, melyeket, ugy hiszem, 
önöknek a Bethlenek és Bocskayak adtak által? 
Vagy ha nem azok az önök ősei, mondják meg, kik 
azon ősök, a kik a delegátiós, paritásos és közös
ügyesműveiket önökre reá hagyták? És ha önök meg 
nem tudják nevezni azon ősöket, akkor meg fogják 
önök engedni, hogy önök jobb oldalának legje
lesebb egyik szónokának ama szavait idézve, ezt 
mondjam: „Istenemre ezt cselekszem én, cselek
szem azt, a mit ő a férfiút egyedül tisztelettel 
megillető szerepnek jelölt ki már 1851-ben; cse
lekszem azt, hogy ha nem gyarapithatom, leg
alább megóva óhajtom átadni őseink szent hagyo
mányát, 1848-czal is biztositottMagyarország önálló 
állami életét, a sarjadzó utókornak." 

Uraim! ma sem egyéb a mi küzdelmünk, 
mint azon százados és véres nagy küzdelem folv-
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tatása, a melyet imádó kegyelettel oltott be a 
történelem e nemzetbe; küzdelem ez azon törekvés 
ellen, mely a mohácsi vész óta átokként nehezült 
ezen hazára nemzet és fejedelem között, de a mely 
ellen — szeretett hazánkat rabbá és koldussá 
tenni — e megkisérlett törekvés ellen, legjobb 
őseink küzdöttenek. 

És hogy ha a törvények könyveire nem hivat
kozom is, meglátom én azon küzdelmet, a'mely 
mellett ma is vivők én is, történetünk nagy köny
vében, megtalálom, hogy mily kegyelettel imád-
tattak nemzetem által és mindenkor azok, a kik 
Magyarországot mint önálló független alkotmá
nyosan szabad államot adták át utódaiknak. 

íme, uraim, képviselők, ez az én czélom, ez az 
én alapom, és kiindulási pontom ; s ezért táma
dom én meg az ezekkel ellenkező miniszteri tör
vényjavaslatot, s ajánlom öninditványomat. 

Az alkotmányos szabadságot óhajtom én; az 
igazi, az 1848-ki törvényekkel biztositott szabad
ságot; és én itt nyilvánítom, hogy engem azon 
szabadság lelkesít, melyet a költők megénekeltek, 
melyet megénekel b. Eötvös József mint költő, 
mondván: 

,,Az ég egy kincset ad minden hazának 
S a nemzet hiven őrzi birtokát : 
Hellásnak kincse egy elomló rom ; 
Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom!" 

Igen! tisztelt képviselőház! ezen szent fájdal
ma , ezen fájdalom az, mely engem a szabadság 
utján vezérel. Imádom azon szabadságot, melyre 
monda Vörösmarty: 

„Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat! 
S elmultának legjobbjaink 
A hosszú harcz alatt." 

E szabadság mellett és e szabadságért küz
dök én; és hazám 1790-ki és 1848-ki törvényeit 
irva fel hazám zászlajára, Buda városának képvi
selője lelkesültségeként. lelkesülve, én is arra kérem 
hazám védszellemét, tűzze ki e zászlót Budavár 
országos palotájának ormaira, hadd lássa azt meg 
minden magya r : 

Mint szeplőtlen szabadságunk im e jelét! 
S ha lelke ép, alája tér. 

(Éljenzés és taps a szélső bal oldalon.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Azt gondoltam, 

azon reménynyel kecsegtettem volt magamat, 
hogy nem leszek én is kénytelen a t. ház türelmét 
igénybe venni; azonban ezen reményemet meg-
hiusiták többen, meghiusitá maga az igen t. mi
niszterelnök ur, de meghiusitá mindenek felett az 
én igen t. barátom Eötvös József b. második 
beszédével. U g y látszik, hogy én már azt el nem 
kerülhetem, hogy minden fontosabb tárgynál vele 
vitatkozni kénytelen Jegyek. Mielőtt az ő beszédé

nek taglalásába bocsátkoznám, legyen szabad 
egy pár megjegyzést tennem mások előadására is. 

Legelsőben is, a mi az igen t. miniszterelnök 
ur beszédét illeti, én nem követem őt és az előttem 
szólót azon térre, hogy a hírlapokról és a hírla
pokban mondott dolgokról beszéljek. En beszédé
ből legelőször is örömmel constatálom azon nj il-
vánitását, hogy nincs reaetio, nincs camarilla. Én 
ugyan tudom azt, hogy sokszor bárki is csalat-
kozhatik ; tudok egy magyar példabeszédet, mely 
e csalódhatást egyszerűen bár, de igen jellemzően 
fejezi ki, azt mondván, hogy : „a pap házán gólya
fészek, minden ember látja, csak a pap nem 
látja.<£ (Derültség.) Mindamellett sokkal inkább 
bizom politikai éles látásában a miniszterelnök 
urnák, mintsem azt hinném, hogy ő csalatkozik. 

Igen t. miniszterelnök ur a pártok állásáról 
szólván, felolvasá a jelen évi XH-ik t. ez. ide 
vonatkozó szavait. De engedje meg, ha azt mon
dom, hogy ő ezen törvény alapján a pártok állását, 
nem helyesen magyarázza. Ugyanis indokolván, 
hogy a jelen javaslatot elkeli fogadni, megtámadva 
a mi nézetünket, mely más eljárást kivan életbe 
léptetni, azt mondja: ezen törvényjavaslatot el kell 
fogadnunk, mert ennél kevesebbet ő felsége többi 
országai és népei el nem fogadnának; hogy tehát a 
javaslatot el kell fogadnunk azért, mert kevesebbet 
híjába fogadnánk el. Mi ellenben azt mondjuk, 
hogy mi készek vagyunk adni a törvény értelmé
ben mindent, mit adhatunk; de azt hiszszük, hogy 
azon törvény ama szavai, hogy annyit adunk, a 
mennyit szabad, nem azt teszik, hogy annyit 
adjunk, mennyit ö felsége többi tartományai és 
országai elfogadnak, hanem annyit adunk, a 
mennyit megbírunk. Ez a pártállás különbsége e 
kérdésben kettőnk között. 

Igen nagy örömmel hallottam, hogy a t. 
miniszterelnök ur is a reductiót gyakorlati eszmé
nek tartj'a; csak azt sajnálom, hogy mindamellett 
nem hiszi azt miránk alkalmazhatónak : pedig 
azon indokolása, melyet elmondani méltóztatott, 
miszerint mindig azt látjuk, hogy csak szegény 
államok fogadják el a reductiót, de gazdag államok 
nem, fájdalom, épen arra utal, hogy mi nyúl
junk azon eszközhöz, mert mi tagadhatatlanul 
nagyon szegények vagyunk. 

A t. miniszterelnök ur felhozta annak példá
jául, mennyire igyekszik minden állam megfelelni 
kötelezettségének, hogy az éjszak-amerikai álla
mok, mindamellett, hogy átalános volt a hit, hogy 
ha elismerik is, csak részben fogják elismerni az 
adósságokat,a melyek a háború alatt fölszaporod
tak, mindamellett is ezen adósságot elismerték; 
pedig — mint monda — egy okkal többel bírtak 
arra, hogy el ne ismerjék, mert azon terhek, 
melyek azon adósságokból rajok háramolnak, a 

17» 
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déli államokban mindannyiszor a polgárháború 
emlékét idézték fel. Engedje a t. miniszterelnök 
ur, hogy én azt mondjam, hogy azon terhek, 
melyek az államadósságokból reánk hárulnak, 
előttünk is mindig, nem mondom, azon idők emlé
két, midőn fegyveres kézzel legyőzettünk — mert 
ezen idők költsége legnagyobb részben más for
rásból fedeztetett— de azon idó'k emlékét fogják 
előttünk fentartani, mely időkben hazánk meg 
semmisítésére ezélzó experimentatiok halmozták 
fel leginkább az államadósságokat. 

A kaposvári kerület érdemes képviselője, 
nekem igen t. barátom tegnap — valószínűleg 
azért, mert már nagyon előhaladván a tanácsko
zásokban, őt sokan megelőzték — sokkal szebben, 
sokkal correctebben fejezte ugyan ki magát, de 
körülbelül ugyanazokat mondotta, miket mások 
is elmondtak. Nem kívánom tehát beszédét külö
nösen taglalni, azt remélvén, hogy abban, mit 
átalánosságban el fogok mondani, benne lesz az 
is, mi jeles beszédének egyes pontjaira feleletül 
szolgálhat; de nem mulaszthatom el, hogy egy 
megjegyzést ne tegyek. Azt méltóztatott mondani, 
miszerint a pénzügyminiszter nagyon helyesen 
tette, hogy Magyarország jövőjét az államadóssá
gok czéljára eladni nem akarta. Tökéletesen 
egyetértek vele; de engedjen meg : ő értett engem 
félre, és félreértettek többen is e házban: azért 
kénytelen vagyok megmondani, mi az, mit akar
tam és akarok. 

Én azt, hogy költségvetés, budget terjesztes
sék elő, se indítványomban, se annak indoko
lásában nem mondottam. Egyszerűen és egyedül 
csak azt kívántam, hogy készíttessék kimutatás a 
lehető bevételekről valószínű kiadásokról. 
(Fölkiáltások a jobb oldalon: Hisz ez budget!) Az 
indokolásban arra is hivatkoztam, hogy ezt a 
minisztérium könnyen teheti, mert kezei közt 
vannak a múltnak adatai: tisztán kitetszik tehát 
ebből, hogy én azok alapján óhajtottam a kimu
tatást előállittatni. Természetesen megengedem, 
hogy a kifejezés nem volt eléggé tiszta; de hivat
kozom mindazokra, kik nézetemet e tárgyban 
régebben ismerik : nem lehetett czélom az, hogy 
minden esztendőben a budget megállapításánál 
határozzuk meg a felesleget, mely az államadóssá
gokra oda adható ; de czélom volt az, hogy a készí
tendő kimutatások folytán most mutatkozandó 
felesleg ajánltassék meg, mint az államadósságokra 
évenkint fizetendő összeg. És mi módon kivánom 
ezt megállapítani; erre nézve megmondottam azt 
is, hogy kész vagyok arra, hogy kiadásainkat 
szorítsuk a legszükségesebbekre, hogy ne tekint
sünk az adó leszállitására, ne tekintsünk gyümöl
csöző befektetésekre, ne tekintsünk a kölcsönök 
utján tett beruházásokból ránk háramló ujabb 

terhekre. Mindezek által, hiszem, elég tisztán ki
mondottam, hogy én nem a jövő évi budgetet 
kivántam előterjesztetni, hanem az állandó össze
get a múlt évek alatt szerzett tapasztalások foly
tán vagy útmutatása szerint kivántam megália-
pittatni. 

Még csak egyet jegyzek meg t. képviselőtár
sam beszédére vonatkozólag. O tegnap — czáfol-
ván beszédem azon állítását, hogy a törvényjavas
lat azért sem helyes, mert nem ád annyit, a 
mennyi elég, habár többet ad is, mint a mennyit 
adhatunk — azt mondta, hogy nem is az a törvény 
rendelete, hogy annyit adjunk, a mennyi elég, a 
mennyivel oda át is megelégednek, hanem annyit 
adjunk e czélra. a mennyit adhatunk magunk 
megrontása nélkül; és én vele tökéletesen egyet
értek ; de hogy okom volt nekem beszédemben 
felvenni a javaslat ellen azon indokot is, hogy 
nem ad annyit, a mennyi elég, habár többet ad, 
mint a mennyit megbirunk, arról legújabban meg
győződtem ma utólag igen t. képviselőtársam 
Deák Ferencz nyilatkozata által, ki azokkal, miket 
t. barátom mondott, épen ellenkezőleg és határo
zottan mondotta, hogy annyit kell elvállalni, a 
mennyivel eléretik a czél, hogy az ő jóllétükkel 
együtt a mienk is össze ne roskadjon. 

Bánó József képviselőtársain azt mondta, 
hogy igaz, a 30 millió — de ha jobban kiszámít
juk, az agioval együtt közel 33 millió — nagy 
teher ; de azzal vigasztalt bennünket, hogy ha meg
nézzük, mily roppant terhet vállalnak el ő felsége 
többi országai, akkor e terhet nem fogjuk nagy
nak találni. Azt hiszem, nem fogjuk mi a mi hely
zetünket jobbnak találni azért, ha látjuk, hogy 
más testvérnépek épen oly rósz vagy pedig még 
roszabb helyzetben vannak. Azt hiszem, nem fo
gunk hasonlítani akarni azon mesebeli állathoz, 
mely kétségbeesve sorsa fölött, csak akkor vigasz
talódott, midőn meggyőződött, hogy nálánál még 
nyomoruabbak is vannak. De ha áll az, mi sze
rintem is áll — bár ugy gondolom, hogy a túl
oldali t. szónokok tul is mentek ennek feltünteté
sében — hogy ő felsége többi országai és tarto
mányainak jólléte által feltételeztetik a mi jóllé
tünk : akkor, ha azt látjuk, hogy minden áldoza
tunk daczára is ők a terhek által elnyomva 
maradnak, ez csak arra lehet ok, hogy a mi erőn-

I ket kimeritni annál kevésbbé akarjuk. 
Azt is monda a t. képviselő ur, hogy első 

beszédemben mondottam egyet-mást, a mi elég 
I helyes, csakhogy elfeledtem valamit, és ez az, 

hogy most nem az absolut kormánynyal, sőt nem 
is kormánynyal állunk szemben, hanem nép és 
nép egyezkedik egymással, népeknek pedig azt 

, mondani, hogy nincs kibontakozás, nem helyes, 
mert az kétségbeesésre viszi őket. Én. t. ház! igen 
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jól tudtam, hogy nép és nép egyezkedik egymás
sal, és nemis mondottam soha, hogy nincs kibonta
kozás lehetősége; sö't ellenkezőleg kimondottam, 
hogy ily utón kellett volna azt keresni, és meg
mondottam azt is, hogy mely utón fog az ezután, 
bár nagyobb anyagi és erkölcsi veszteségünkkel, 
bekövetkezni. 

De egyébiránt meggyőződésem, hogy a nép 
előtt helyzetét feltárni nem csak lehet, hanem 
szükséges is. Szükséges ez erkölcsi tekintetekből, 
de szükséges politikai tekintetekből i s : mert csak 
a mely nép meggyőződött arról, hogy az áldoza
tok, melyek tőle követeltetnek, szükségesek, csak 
az fog oly nagy erőmegfeszitésre kész lenni, a 
minő ezen rendkívüli körülmények közt megkíván
tatik. Egyébiránt épen azért, mert igen tisztelt 
képviselőtársam maga juttatta eszembe — ha ne
talán elfeledtem volna — hogy nép és nép áll 
egymással szemben, igen csodálom, hogy kevéssel 
alább beszédében a teher elvállalására azzal buz
dít, hogy hiszen más népek, jelesen az angol is, 
terhek elvállalása árán nyertek uj jogokat. Mert 
kérem, hogy ha itt nem ugy, mint akkor Angol
országban, kormánynyal vagy fejedelemmel, ha
nem ő felsége többi országainak népeivel állunk 
szemközt: kiktől akar jogokat szerezni ? Hiszen 
ezen népek, nem gondolom, hogy a Magyarorszá
got illető jogok felől disponálhatnának, az ő jogaikat 
pedig mi nem kívánhatjuk. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Ha ezeket az egész kiegyezési eljárásra értette t. 
barátom, akkor engedje megjegyeznem, hogy tisz
telettel hajlok én meg azok meggyőződése előtt, 
kik meg vannak győződve, hogy a hazának java 
ezen egyezkedésnek ily módon való létrehozását 
követeli; de engedje meg, hogy kimondjam, misze
rint az ily módon kiegyezés folytán a mi sorsunk 
nem az volt, hogy a terhek elvállalása által jogo
kat szereztünk volna, de igen is az volt, hogy 
jogainkat is megszorítottuk és terheiket is vállal
tuk el. (Helyeslés a bal oldalon, ellenmondás a jobb 
< Idaion.) 

Én elejétől fogva mindig csodálkoztam azon, 
hogy a többség tisztelt tagjai azon téren igyekez
tek védeni politikájukat, melyen szerintem legalább 
védeni nem lehet, azon t. i., hogy itt a jogok meg
szorításáról szó nem lehet: mert én azt hiszem, 
hogy tökéletesen elégséges az 1790. és 1848-iki 
törvények szövegét összehasonlítani a jelen törvé
nyek szövegével, hogy annak ellenkezője kitűnjék. 
Lehet, elismerem, indokolni, lehet védeni az ő 
politikájokat — bár engem annak helyességéről 
meg nem győzhetnek — azon szempontból, melyet 
előbb is érintettem, hogy az, meggyőződésök sze
rint, a haza megmentésének föltétele volt; lehet 
védeni azon szempontból, melyből a meggyözetést, 
gondolom, mindnyájan óhajtjuk, hogy a helyzet, 

a mely ez által teremtetett, elég arra, hogy abból 
hazánk jólléte, felvirágozása következzék; de a 
törvényesség szempontjából, megengedjenek, azok 
tiszta értelme ellenében védeni nem lehet. 

Azt is monda t. képviselő ur, hogy ő nem 
tudja, mit akarok én, hogy tegyünk. Csodálkozom 
ezen, mert kifejeztem volt már első beszédemben, 
azonban ismételve kimondom, hogy én azt soha 
sem ajánlottam, hogy kezeinket összetegyük, és 
ajánlani nem is fogom, de még kevésbbé fogok 
azon elégiái magaslatra emelkedni, hogy e nem
zetnek azt ajánljam, hogy sírt ásson önmagának 
és belefeküdjék a megásott sírba. (Zajos tetszés a 
bal oldalon, ellenmondás a jobb old d-n.) Én, uraim, 
ellenkezőleg keblem legtisztább meggyőződéséből 
azt ajánlom, hogy ha valaha jönne oly idő, mely
ben nemzetem oly szomorú sorsra jut, hogy vagy 
magának kellene megtennie azt, mi által ön sírját 
megássa, vagy annak lenne kitéve, hogy mások 
teszik meg azt, mindannyiszor azt mondanám, 
várjuk meg azon időt, míg azt mások megteszik: 
mert én azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
mely nemzetet az erőszak hajt a sir felé, az még a 
szélén is megvetheti lábát, sőt a sírból is kiemel-
kedhetik, és ismét élni fog; (Zajos helyeslés a bal 
oldalon) mig a mely nemzet sírját maga ássa meg, 
a mely nemzet önmaga fekszik bele sírjába, az 
soha sem fog sírjából kiemelkedni. (Elén!,: helyeslés 
a bal oldalon, ellenmondás a jobbon.) Epén azért 
nem fogadhatom el soha azon indokolást, a mely-
lyel sokan élnek, hogy tegyük meg azt vagy ezt, 
különben kényszeríteni fognak bennünket reá. 
Azért nem fogadhatok el semmit, a mit hazánkra 
nézve károsnak tartok, mert inkább elvállalom a 
kényszerítés következtében, mint hogy magam 
megtegyem. (Helyeslés, tetszés a bal oldalon.) 

T. képviselőtársam Bujánovics Sándor muto
gatta, hogy az államadósságok egy részét el kell 
vállalnunk; többen is mutogatták ezt. Erre csak 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ezt ellenem
ben és a balközép ellenében mutogatni legalább is 
fölösleges volt, mert azt köztünk senkisem ta
gadta meg. 

Tisztelt képviselő ur azt is mondotta, hogy a 
Várady Grábor képviselőtársam hasonlata nem áll. 
Én vele ellenkező nézetben levén, azt hiszem, hogy 
áll. Azonban ezt nem vitatom, s elfogadom egy 
kis módosítással az ő hasonlatát. Azt mondotta 
ugyanis, hogy mi azon jó szomszéd vagyunk, a 
ki látván, hogy szomszédjának háza össze akar 
omlani, az iránti méltányosságból, és hogy ezen 
ház saját házát össze ne döntse, azt felépiti. 
Igenis, mi azon szomszéd vagyunk, ki szomszéd
ján segíteni akar ; csakhogy nem bírunk elég épí
tési anyaggal, s most neki megyünk, hogy saját 
házunk fundamentomából szedjük ki a köveket a 
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szomszéd házához, minek eredménye az lesz, hogy 
saját házunk fog összedőlni s a szomszéd házát is 
meg fogja semmisíteni. (Zaj a jobb, helyeslés a bal 
oldalon.) 

Kautz Gyula képviselőtársam ... {Zaj.) Nem fo
gok többre reflectálni, csupán Kautz Gyula kép
viselőtársam némely állitására válaszolok, és aztán 
át fogok térni a cultusminiszter ur beszédére. 
Kautz Gyula képviselőtársam azzal indokolta, 
hogy a terheket el kell vállalnunk, hogy hazánk 
integritása is megvédetett. Azok folytán, a mik 
már előttem elmondattak, ezen kérdés eléggé ki-
merittetvén, erre nem szükséges felelnem. De azt 
is monda, hogy elvállalhatjuk a terheket, mert 
visszanyert államgazdasági önállásunk folytán el 
fogjuk azokat viselhetni. Tudom, hogy az állam
gazdasági önállóság nagy gyümölcsöket terem
het, hiszen elég példára történt hivatkozás, de csak 
azt felelem, hogy a mi államgazdasági önállósá
gunkat nagyon furcsán fogja illustrálni azon ke
reskedelmi és vámszerződés, melyet itt már néme
lyek felemiitettek, s mely nem sokára tanácskozá
sunk tárgya lesz: furcsán, mert azon szerződésben 
meglehetős hosszú évek során érvényben hagy
juk azon vámrendszert s az indirect adóra vonat
kozó szabályokat s a legnevezetesebb iparágakra 
vonatkozó intézkedéseket, a melyek ellen eddig 
mindannyiszor, mint érdekeinkre nézve sérelmesek 
ellen panaszkodtunk. Ha ezek, igaz, nem örökre, 
de évek hosszú során érvényben maradnak, nem 
tudom, hogy fog anyagi jóllétünk oly gyorsan 
emelkedni ? 

Áttérek a solidaritás kérdésére. Azt mondotta 
ö, hogy a törvényjavaslatban nincs benne a soli
daritás : mert nincs benne a közös kezelés, mert 
nincs benne az ellenőrködés; ezeknek ben vagy 
ben nem lététől, függesztette föl a solidaritás ben 
vagy ben nem létét. De egyfelől a közös kezelés, 
mivel a kezelés a közös pénzügyminiszterre kí
vántatik bízatni, benne van ; másfelől ellenemben 
indokolta azt, hogy az ellenőrködósre szükség 
van: ezért, bár nem állitottam azt, hogy a soli
daritás a javaslatban tisztán benne van , de az ő 
indokolása folytán, tisztán ben levőnek kellene 
hogy tekintsem, mert mindaz benne lesz, a miből 
szerinte a solidaritást ki lehet magyarázni. 

A 4-dik szakaszban felemiitetteket illetőleg 
azt monda, hogy szükséges azt az egy milliót kü
lönösen kitenni, mert szükséges tudnunk, hogy 
mennyivel kell az államadósságok unificatiójához 
járulnánk; tehát elismerte, hogy ez értelemben a 
még megosztatlan tőke iránt vállalunk kötelezettsé
get, a mi ismét nem mutatja, hogy a solidaritás létét 
kimagyarázni nem lehetne. Igaz, vau a javaslatnak 
egy 9-dik szakasza, melynek értelme szerint az 
évi járulékból törleszteni is lehet, sőt ha Isten 

megsegít, törleszthetnők az egészet, s akkor tán 
azt is hihetnők, hogy megszabadultunk a solidari-
tástól; de ott marad, a mint már emlitém, az egy 
millió, mint mementó móri, hogy emlékeztessent 
hogy a többi tőke iránt is van még kötelezettsé
günk. 

A reductiót illetőleg azt monda, hogy ha a 
magyar pénzügyminiszter a reductióra nagyobb 
mértékben törekedett volna, az által solidaritásba 
sodort volna bennünket. Ezt én egyszerűen taga
dom, mert ha az megtörténhetik, a terhek megosz
tása most, a leszállítási terhekkel is épen ugy meg
történhetett volna. 

Azt mondotta továbbá, hogy az roppant re-
sensust keltett volna ellenünk. Meglehet; csak hogy 
azon resensus mégis fel fog költetni ellenünk; sőt 
többet mondok, már is megindultak arra nézve, 
hogy felköltsék, s midőn az örökös tartományok 
magok érdekében kamatleszállítást fognak tenni, 
ezt azzal indokolják, hogy a magyarok nem vál
laltak eleget. És igy még ha a resensus elkerülése 
végett nagyobb terhet vállalunk is, mint elbírunk, 
mégis fog irántunk resensus nyilvánulni, ha csak 
ismét újra több millióval nem kedveskedünk. (Zaj 
a jobb oldalon.) 

Nem terjeszkedem tovább a czáfolásba, ha
nem áttérek a cultusminiszter ur beszédére. 

Midőn ő azt monda, hogy akkor tekinti a 
kérdést megoldottnak, ha az országban meggyő
zetik arról mindenki, hogy a megoldás helyes, és 
hogy semmi se felesleges, a mi e kérdés felderíté
sére vezethet, valóban arany szavakat mondott. 
Nekem ennek folytán azt kellett volna várnom — 
ha a helyzetet nem ismertem volna — hogy ő in
dítványomat fogja pártolni. Mert azon indítvány
nak semmi egyéb czélja nem volt, és nincs, mint 
az, hogy a kérdés felderittessék, és hogy meggyő
ződjék a hazában mindenki arról, hogy a majdan 
megállapítandó összeg helyesen állapíttatott meg. 
O azt helyzetében nem tehette, hanem a helyett 
meglehetős kemény bírálat alá vette a statistikai 
és politikai számtant-—pedig azt gondolom, hogy 
nem azokat kell vala megtámadnia, hanem azon 
egyéneket, kik ezekkel visszaéltek — és azt monda, 
hogy már csak azért se lehet a múlt idők tapasz
talatai nyomán megállapitni, mennyit fizessen az 
ország, mert azok igazságtalan adókivetésen ala
pulnak. Tökéletesen áll az, hogy az adókivetés 
igazságtalan volt ; de igazságtalan főleg azért, 
mert túlterhelő volt reánk nézve. Ha már most 
oly költségvetés nyomán vállalnánk el kötelezett
séget, lehetne azt mondani: nem vállalhatunk eny-
nyit, mert sok; de azt nem lehet mondani, hogy : 
mivel túlterhelő alapon készültek a kimutatások, 
vállaljunk többet. 
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Ékesen, mint szokta, sőt a szokottnál is éke
sebben ecsetelte a cultusminiszter ur Európa jelen 
helyzetét; elmondá a veszélyeket, melyek e hely
zetben reánk néznek; figyelmeztetett arra, hogy 
nem sok ideig lehet jótállni arról, hogy a béke 
meg nem zavartatik, s ugy eshetik, sőt valószínű, 
hogy a béke megzavartatása esetében hazánk a 
háború színhelyévé válik. Én egészben nem osz
tozom ugyan tisztelt barátom azon aggodalmaiban, 
a melyeket benne a philologiai határok elmélete 
keltett, mert hinni akarom és meg vagyok győ
ződve arról, hogy a hazának minden fia, ha az 
országban jólléte s szabadsága biztosítva lesz, min
den körülmények közt teljesiteni fogja kötelessé
geit; azonban azt látom, és igazat adok neki abban, 
hogy a helyzet komoly, hogy a béke iránt nem 
igen lehetnek rózsás reményeink. Engedje meg 
nekem, hogy itt ismételve azt mondjam, hogy 
azt vártam, hogy azt fogja mondani : állítsunk 
erős hadsereget, gyűjtsük össze filléreinket ne
héz idők számára; és nem tudom ezekből azt kö
vetkeztetni, hogy merítsük ki erőnket annyira, 
hogy még legszükségesebb kiadásaink fedezésére 
is képtelenek legyünk. Elismerem én a szövetség 
szükségét, hisz erre szükségök van sokkal hatal
masabb államoknak is; elismerem azt is, hogy ne
künk legtermészetesebb szövetségeseink amaz or
szágok és tartományok népei, a melyekkel egy 
közös uralkodó alatt állunk. Én óhajtom, hogy 
ők erősek legyenek, és óhajtom, hogy köztünk és 
köztük a kérdések megoldassanak; de szem előtt 
tartva azt is, hogy egy tökéletesen elgyengült or
szágot szövetségese soha meg nem mentett : óhaj
tom azt, hogy mi is erősek legyünk, és hogy az 
erőtől meg ne foszszuk magunkat ugy, hogy azt se 
érhessük el, hogy szövetségeseink erősek legyenek. 

Arra nézve, hogy nagyobb-e az áldozat, mint 
a mennyit tenni kell, én röviden elmondottam né
zeteimet. Elmondottam, hogy egyfelől kiesi,mert 
nem éri el a czélt; másfelől nagy, mert nagyobb, 
mint a mennyit elbírunk: és megvallom, e nézete
met — ne méltóztassanak rósz néven venni — 
megingatva egyátalában nem látom. 

A reduetiót illetőleg, a mely annyiszor felme
rült e ház kebelében és ismételve említtetett, én is 
kénytelen vagyok ismételni. Tudom én, hogy a 
reductióval már nem egyes tőkepénzesek, hanem 
ezerek vesztenének; de egyébiránt igy volt ez 60 
évvel ezelőtt is a fekete bankó idejében: midőn 
az állam a csődöt kimondotta, a legszegényebb em
ber is veszteségben részesült. Tudom azt is, hogy 
a tőkére egy országban nem csak a gazdagoknak, 
hanem a szegény napszámosnak is szüksége van, 
mert az állam gazdaságának emelésére nélkülez-
hetlen emeltyű; tudom azt is, hogy a tőke onnan, 
honnan biztosítva nem látja magát, el szokott vo

nulni, és megengedem, hogy a kamatreductió ál
tal perczileg vissza lett volna rettenve; azonban 
meggyőződésem az, hogy sokkal hamarább volna 
a tőkének bizalma azon állam iránt, mely, bár ka
matreductió folytán, de rendezte pénzviszonyait, a 
melynek deficitje nincs, mint azon állam iránt, 
mely a kamatreductiót ugyan nem hozta be, de 
mely hasztalan igyekszik kötelezettségeinek meg
felelni, és melynek folytonos deficitje arról tanús
kodik, hogy a legnagyobb pénzzavarok küszöbén 
áll. A mi a veszteségeket illeti, fájdalmas az, ha 
ezrek veszítenek; de itt a két eset közül egyet vá
lasztani kell: vagy hogy jelenleg veszítsenek vala
mit az ezrek azért, hogy a milliók megkíméltesse
nek; vagy hogy a túlságos teher folytán szegény ül
jenek el előbb a milliók és azután veszítsenek mégis 
az ezrek. 

Azt monda igen t. barátom, hogy elismeri, mi
szerint nagy a teher, mit vállalunk, és annak elvi
selésére nézve most is az alkotmányos szabadság
ban helyezi legnagyobb bizodalmát. 

Mielőtt követném annak vitatásában, mikép 
állunk a szabadsággal azon három szempontban, a 
melyet ő kitűzött, engedje megjegyeznem, hogy ő 
félreértette volt tisztelt barátom Bónis Sámuel nyi
latkozatát. Bónis Sátnul nem tagadta azt, hogy van 
bizonyos szabadság hazánkban, de tagadta, s ugy 
gondolom, velem együtt tagadja mais, hogy esza
badság eléggé fejlődött, eléggé biztos, és minden 
kellékekkel felruházott volna arra. hogy tőle oly 
nagy eredményeket, a minőket egy minden kellé
kekkel felruházott szabadságtól várhatnánk, re
ményleni lehetne; azt pedig, hogy ily szabadsággal 
bírnánk, be nem bizonyította. 

Helyeslem én azon nézetet, hogy ne vitatkoz
zunk a szabadság átalános és elvont fogalma fölött, 
és épen azért csak azon három szempontból kivá-
nom helyzetünket felvilágosítani, a melyeket6'ma-
ga kijelölt; de kénytelen vagyok tiltakozni az el
len, hogy ő helyzetünk megítélésénél a helyzetet 
nem azon helyzetünkkel hasonlította össze, a melyet 
nekünk jogaink, törvényeink biztosítottak, hanem 
iázzál, minő helyzetben voltunk akkor, midőn tör
vényeinknek legnagyobb része meg nem tartatott. 
Mert nézetem szerint csak ugy lehetne ezen hely
zetet törvényességi szempontból helyesen megítélni, 
ha azt az 1790-iki és az 1848-iki törvényes állás
sal hasonlítjuk össze, s azt nézzük, minő jogo
kat biztosítottak azok nemzetünk számárba. Most, ha 
arra megyünk, hogy törvénytelen helyzetből indul
va ki, veszszük a hasonlitást, akkor hasonlításunk
ban ne 1847-ből induljunkki, hanem 1850-ből vagy 
52-ből, midőn minden törvényünk hatályon kivül 
helyeztetett. Én egyátalában a személyes és a bel
ügyeinkre nézve gyakorlott politikai szabadságról 
igen keveset akarok szólani. Elismerem, hogy e 
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tekintetben socialis szempontból 1847 óta roppant 
előlépés történt. Töitént ez voltaképen azonban 
1848-ban, csak hogy hasznát legnagyobb részben 
most is érezzük. De máskép áll^a dolog hazánk po
litikai függetlenségére nézve. És itt ismét tökéle
tesen igazat adok t. barátom Bónis Sámuelnek, ha 
azt mondta, a mit a t. cultuszminiszter ur is idézni 
méltóztatott, hogy e tekintetben veszítettünk. 
Igaz, hogy valamint egyesek társulhatnak, ugy 
szövetkezhetnek egymással az államok is, szö
vetkezhetnek bizonyos időre, szövetkezhetnek bi
zonyos czélokra, és szövetkezhetnek állandóan 
és egész átalánosságban. De igaz az is, hogy 
ha két állam szövetkezett valamely dolgokra 
nézve, olyformán, hogy azon dolgokra nézve 
saját körében egymagában többé nem, csak 
társával együtt intézkedhetik: ha igy szövetkezett, 
akkor azon ügyekre nézve egymaga többé nem 
független, habár ketten együtt függetlenek is. Men
tül több, mentül fontosabb tárgyakra nézve tör
tént a szövetkezés, annál szűkebb körbe szorul az 
ily államoknak saját függetlenségük. Es a mely 
állam legfontosabb államügyeit, mint a külügy, 
hadügy, pénzügy, teszi a szövetség tárgyaivá: annak 
függetlensége nem állami függetlenség többé, ha
nem csak autonómia. Es én azt mondom, hogy azon 
kérdés, a melyet mint a függetlenség megítélésére 
nézve fontosat igen tisztelt barátom felhozni mél
tóztatott , hogy az emiitett ügyekre nézve a szö
vetkezett államok közül egyforma jogot bir-e mind
egyik, vagy egyik kevesebbet bir mint a másik: 
az nem a függetlenség kérdése, hanem a coordina-
tio vagy a subordinatio felett dönt. (Helyeslés a 
bal oldalon.) Ily előzményt multunkból felhozni 
nem lehet. A^alóban kár őseink nyugalmát hábor
gatni azzal, mintha ok ezt tették volna. Kerestek 
természetesen támaszt oly dynastia vagy oly ki
rály választása által, ki más országok fölött is ural
kodott; de példát arra nem mutathat senki törvé
nyeinkben, hogy ezen czélból a nemzet beleegye
zett volna, hogy legfontosabb teendői felett ő ma
ga és fejedelme együtt [ne határozhasson: most 
pedig ily szövetségre léptünk, és ennélfogva Bó
nis Sámuel barátomnak igaza volt, ha azt mondotta, 
hogy függetlenség szempontjából vesztettünk. 

Igaza van t. barátomnak abban, hogy az alkot
mány garantiájacsak magában a nemzetben lehet, 
és hogy e garantia abban áll, ha bizalommal ra
gaszkodik törvényei szentségeihez, ha szívóssággal 
védi azokat; de fájdalom, épen ezen tulajdonokban 
látszunk megfogyatkozottaknak, különben sok nem 
történt volna, mi legújabb időben történt. 

Abban is egyetértek — hogy még egyszer hi
vatkozzam nevére — Bónis Sámuel barátommal — 
ha ugyan jól értettem szavait — hogy bár helyes 
vagy helytelen legyen ezen törvény, mely alkot

tatott, mint törvényt meg fogom tartani, sőt arra 
fogok ügyelni, hogy mások által is megtartassék. 
De fentartom magam részére is azon jogot, melyet 
minden polgára hazánknak bir minden törvény 
irányában: hogy mihelyt a perez kedvezőnek lát
szik, alkotmányos utón annak megváltoztatására 
törekedjem. Megtartok, és megtartani óhajtok min
den törvényt; és épen ez egyik indoka annak, hogy 
a tárgyalás alatt levő javaslat ellen szavazok: mert 
az szerintem nem tartja meg a törvényt, nem vévén 
figyelembe, mennyit szabad adni, vagy is mennyit 
bírunk meg. 

Ezek után, bár annak semmi fontossága nincs, 
de magából következik, hogy én e jelen helyzet
tel, az alappal, melyen állunk, megelégedett nem 
lehetek. Nem azért vagyok elégületlen, hogy a mi
niszterek mit tettek vagy nem tettek, de ellenke
zőleg azért, mert meg vagy ok győződve arról, hogy 
az alap roszasága oka annak, hogy többet nem te
hettek ; elégületlen vagyok azért, mert ha valami
kor bekövetkeznék azon időpont, hogy a jelen mi
nisztérium kisebbségben maradna, és — miképerre 
készségét ismételve kijelentette — parlamenti meg
győződésénél fogva leköszönne, nem látok biztosíté
kot az iránt, hogy ez esetben oly minisztérium kö
vetkeznék, milyent az uj többség kivan, és hogy 
ezen minisztérium érvényesíteni tudná az uj többség 
kivánságát. A mely országban pedig e fölött csak 
kétség is támadhat, az biztositott parlamenti alkot
mánynyal nem bír. {Zaj. Helyeslés a bal oldalon?) 

Mindezek daczára, t. ház, nem tartom helyes
nek azt mondani, hogy mindent elvesztettünk : nem 
tartom helyesnek, mert ez nem igaz. Ha sokkivánni 
való van is, hasokkal elégületlen vagyok is, nem ta
gadhatom, hogy sok becses jognak is vagyunk bir
tokában. Én épen oly hibának tartom mondani, hogy 
mindent megnyertünk, mint azt, hogy mindent 
elvesztettünk: az egyik erőnk megzsibbasztásához, 
a másik vagy a szilaj kétségbeesés karjába vagy 
a hallgatag megadáshoz vezet; én pedig ré
szemről egyiket sem óhajtom. Nem tartom helyes
nek kimondani, hogy mindent elvesztettünk, azért 
sem , mert, hogy mindent elvesztettünk volna, azért 
sem igaz, mert soha, a miénknél százszor roszabb 
körülmények közt is, egy nemzet, melynek fiai szi
vében a szabadság szeretete él, mindent el nem 
veszthet. A szabadság szeretete századokon keresz
tül megtartott bennünket: ettől várom én most is 
helyzetünk javulását. 

Bocsánatot kérek, t. ház, e kitérésekért; a 
tárgyhoz visszatérek s egyszerűen és ismételten 
ajánlom indítványomat figyelmébe. (Elénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

E l n ö k : Minthogy a fönforgó törvényjavaslat 
! átalános tárgyalása feletti vita egészben még be-
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fejezve nincs; minthogy még t. miniszter ur és t. 
bizottsági előadó ur is a tárgyhoz még bővebben 
szólni óhajtanak: azon kérdést bátorkodom t. 
házhoz intézni, nem lenne-e szíves a t. ház az áta-
lános vita befejezését holnapra halasztani ? (Felki
áltások : Ma, ma ! Holnap, holnap!) Nem vagyok 
képes kivenni a felkiáltásokból a t. ház akaratát. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Csak a kérdés iránt vagyok bátor fölszólalni. 
Méltóztattak a múlt alkalommal a zárt tanácsko
zásban kimondani, hogy ezen fontos tárgy fölötti 
szavazást más napra halasztjuk. Már most a 
dolog természetében fekszik, azt hiszem, hogy a 
szabályok értelmében az indítványozó, t. i. a mi
nisztérium, mely ezen törvényjavaslatot a ház 
asztalára letette, és a t. központi előadó ur, vég be
szédjeiket elmondják. Ha méltóztatnak a szavazást 
holnapra halasztani, akkor holnap fogják elmon
dani zárbeszédeiket. (Holnap! De vasárnap lesz !) 

E l n ö k : Azon ellenvetés, hogy holnap vasár
nap van, a t. ház előtt jelenben fontossággal 
nem birhat; s bár Magyarországon a törvényhozás 
példát nem mutatott rá, mert vasárnapon ülés 
nem szokott tartatni: mégis bátor vagyok enge- i 
delmet kérni a t, háztól, hogy tekintetbe véve a sok 
teendőket, holnap is tartson ülést. (Felkiáltások; 
Az márugy is ki van mondva!) Ismétlem, hogy a 
felkiáltásokból nem vagyok képes kivenni, hogy 
a t. ház a vita befejezését ma kivánja-e vagy hol
nap : azért épen azon okból, melyet t. pénzügy- j 
ügyminiszter ur is elmondott, ajánlom, hogy hol- | 
napra halaszszuk a vita befejezését. (Holnap 12 
órakor !) 

Madarász JÓZSef: A ház szabályaira hivat
kozva, az elnök ur által feltett kérdés feletti szava
zás előtt van szerencsém véleményemet abban 
öszpontositani, hogy elhatároztatván, hogy ülése
inket 4 óráig folytatjuk, és pedig azon okból, 
hogy mielőbb megszavaztathassanak a ház asztalán 
levő törvényjavaslatok, én erre nézve, ha minisz
ter urak a szavazás előtt, vagy is holnap nyilat
kozni kivannak: e tekintetben hajlandó vagyok 
véleményemet oda öszpontositani, hogy a nyilat
kozni óhajtó miniszter, ha tetszik, holnap szavazás 
előtt adja elő véleményét; de a központi bizottság 
előadójára nézve, mivel még most csak 3 óra 
múlt, ezen kivételnek helyét nem látom, és helyén 
volna, hogy ma szóljon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mit Madarász képviselő ur mond, 
az épen ellene van a szabályoknak, mert a köz
ponti bizottság előadójáé az utolsó szó; ha tehát 
a szabályok szerint a miniszter ur bármikor szól
hat, de nem szólhat a központi bizottság előadója 
után. (Zaj. Ellenmondás.) 

BÓliiS S á m u e l : Csak arra akarom észrevé
telemet megtenni, hogy nincs a ház szabályai 
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ellen az, hogy a miniszter szóljon utoljára, mert a 
ház szabályai kimondják ugyan , hogy az utolsó 
szó a központi bizottság előadójáé, de azt is ki
mondják , hogy a miniszter szólhat bármikor. 
(Heljedés) 

E l n ö k : Tehát a központi bizottság előadóján 
van a szólás sora. 

Kerkapoly Károly előadó: Tisztelt ház! 
Midőn a házszabályok által a központi bizottság-
előadójának engedett szó jogát igénybe venni bá
tor vagyok, hét napig tartott hosszú vitatkozás 
után, nem teszem azt szólási viszketegből; hanem 
teszem azért, mert az itt elmondottakban nem az 
én, hanem a központi bizottság véleménye, me
lyet én csak tolmácsolni voltam szerencsés s köte
les, több oldalról megtámadtatván, annak védelmét 
különösebben is kötelességemül kell ismernem. Ez 
alapon s ezen oknál fogva kérem a t. háznak szí
ves figyelmét, s reménylem ily késő órában is a 
meghallgattatása (Halljuk! Halljuk !) 

Mindenekelőtt lehetlen szó nélkül hagynom 
azt, hogy, a t, bal oldal vezérszónoka e vitát meg
nyitott beszédében többek közt azt mondta, hogy 
ő nem bir oly magas színvonalra emelkedni, mi
nőre a központi bizottság előadója emelkedett, 
hogy mindenekelőtt és fölött azt lássa, mi az, mi 
ő felsége többi országai és tartományai érdekében 
szükséges, és csak ugy mellesleg érintse, mi az, 
mit megbírunk'? 

Bocsánatott kérek — felfogásom szerint leg
alább — a dolog- nem egészen ugy áll. Igaz, én 
mindenekelőtt azt láttam s kívántam is látni, mi 
az, a mi ő felsége többi országainak érdekében, ha
nem az önmagunk által bizonynyal jó okból és 
saját hazánk érdekében kitűzött czél végett szük
séges? S ez, gondolom, igen természetes: mert 
ha valaki bizonyos czélt maga elé tűzvén, való-
sitni kivan, annak első kérdése nem lehet más, 
mint ez: mi szükséges annak valósítására; s csak 
ha ezt megoldá, következhetik azon másik kérdés: 
ha telik-e az tőle ? 

Hogy ezen másik kérdést én is feltettem ma
gamnak, sőt hogy ezt amaz elsőnek is fölébe he
lyeztem, az világosan kitűnik azon jelentésből, 
mely tisztelt képviselőtársaimnak kezeinél van. 
Ugyanazért ha csupán csak őket tartanám szem 
előtt, amaz ironikus megjegyzést bizton szó nél
kül is hagyhattam volna. De nem teszem, mivel 
tudom, hogy e házon kivül is méltán nagy azok
nak száma, kik ugy vélekednek, hogy a vád, 
melyet egy Tisza Kálmán emel, alaptalan alig 
lehet. Azért engedjék meg önök elméjükbe visz-
szaidézhetnem, hogy én a törvény által kitűzött 
czél végett szükséges összeget olyannak mondot
tam, a melynél nagyobbat egyátalán nem lehet 
vállalnunk; tehát nem lehetne,még ha megbirnók 
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i s ; de olyan nak is mondottam egyszersmind, a 
melynél kisebbet vállalnunk igen is lehet, bár 
csak azon egyetlen esetben, ha annyit nem 
bírnánk. 

Hogy a „mit b i runk?" kérdését én is valóban 
feltettem, s hogy azt a központi bizottság szem 
elől szintén nem téveszté, mindennél inkább ké
pes bizonyítani azon észrevétel, melyet jelenté
semre egy másik szónok épen a mai napon tőn, 
mondván, hogy jelentésemben többek közt az is 
foglaltatik, hogy a központi bizottság meggyőző
dött arról, hogy az egyezkedett felek együtt sem 
bírják meg a terhet. Igaz, ez is foglaltatik abban; 
de nem így, s nem csak ez. Az illető hely szó sze
rint igy hangzik: „Mivel a központi bizottság arról 
is meggyőződött, hogy nagyobb terhet, még ha a 
czél végett szükséges lenne is, hazánk nem bírna 
el : helyeselte annak egyezményileg lett megálla
pítását, hogy az egyezkedő felek által együtt sem 
Mrt teher megkönnyebbittessék/' S ezzel mit mon
dottunk ? Azt mondtuk, hogy a kitüzütt czél 
végett többre is lenne tőlünk szükség , de mivel 
többet nem birunk meg, az egész terhet kisebbé 
kell tenni; azt mondtuk, hogy ép ez okon helye
seltük a conversiónak egyezményileg történt mó
don lett megállapítását. Ebben — hogy Mada
rász képviselő ur irányában megjegyezzem — 
nincs ellenmondás; ilyen csak az lenne, ha arról 
győződvén meg, hogy a terhet a két fél együtt sem 
birja meg, azt mondtuk volna, hogy tehát vállal
juk el, nem pedig, hogy azt meg kell könnyebbíteni, 
főleg, ha az bárkinek is megkárosítása nélkül 
lehetséges. Én azt láttam, hogy ez lehetséges a 
conversióval, s azért helyeseltem, hogy az kiköt
tetett, mint helyeselte a középponti bizottság is. 

Áttérve a tárgy érdemére, most, azon viták 
után, a melyek alatt az ellenrészről felhozott min
den érv, közvetve vagy közvetlen, irányozva volt 
a jelentésemben felhozott motívumok ellen, meg
van azon örömöm, hogy ismételhetem azon tény
nek constatálását, hogy köztünk s a bal-közép 
között e súlyos kérdésben nincs elvi eltérés. 

Nincs elvi eltérés közöttünk, mivel mind
két részen meg vagyunk győződve, hogy az oszt
rák státusadósságokat magunktól egészen el nem 
utasithatjuk, s igy, ha nehéz lélekkel is, de mégis 
megnyugszunk azon egy részének átvállalásában, 
és pedig, mint épen ezen viták tanúsítják, nem 
csak azért, mivel a törvény kívánja ugy, hanem 
azért is, mivel látjuk, hogy ha az nem kívánná is, 
másként nem tehetnénk. Tanúsítják ezt e viták az 
által, hogy épen Tisza Kálmán képviselő ur, a tör
vény motívumain kívül s nem helyett, még mást 
is hozott fel, mondván, hogy ha amaz adósságo
kat egészben visszautasitnók, ellenségeinkké ten
nők mind azokat, kiknek érdekei azok által érin-

j tétnek. Mellesleg mondva, részemről nem értem, 
I hogy ő, ki ez érv által indíttatja magát, hogyan 

mondhatá mai beszédében, hogy nem fogadhatja el 
soha azon indokolást, a melylyel sokan élnek, 
hogy tegyük meg ezt vagy azt. mert különben is 
kényszerítenének. 

De nincs köztünk elvi eltérés még azért is, 
mert azon közösen megnyugszunk, hogy évjára-
dék kötelezése által történjék meg a tehervállalás; 
megnyugszunk, habár az egyik félnél nem a vá
lasztott forma helyeslésén, hanem csak a már 
meghozott törvény iránti köteles tiszteleten alapul 
is ezen megnyugvás. 

Sőt messzebb is megy az egyetértés köztünk. 
Egyik mint másik fél ugy kívánja, hogy azon 
osztrák államadósságokért, a melyek terhéből egy 
részt magunkra vállalunk, semmi solidáris köte
lezettség ne statuáltassék, s egyik mint másik fél 
azt akarja, hogy annyit vállaljunk el, a mennyit 
meg is birunk. 

I ly egyetértés mellett honnét mégis e több 
napos vita ? kérdhetné valaki. Onnét, hogy inig 
az egyik fél olyannak látja a törvény szövegét, 
hogy általa solidaritásba nem vonatunk, addig a 
másik fél aggódik annak némely kifejezése miatt. 
mit ez irányban elhibázottnak tar t ; azután meg 
onnét, hogy eltérnek nézeteink annak megítélésé
ben, mit szabad vállalnunk; sőt már abban sem 
értünk egyet, mi módon legyen e kérdés bizton 
megoldható. Engedje meg a t. ház, hogy szorosan 
a tárgynál maradva, fordított sorban világosithas
sam meg e vitás pontokat, szólván menten minden 
animositástól. azon nyugalommal, melyet érdemel 
és kivan a szőnyegen forgó tárgynak roppant 
fontossága. 

Tisza Kálmán ur és utána a bal oldalnak 
mindannyi szónoka ugy véli, hogy a tövénynek ezen 
kifejezése: „a mit tennünk szabad* egyértelmű ez
zel: „a mennyit megbirunk." Én sem tagadom 
ezt. U g y vélekedik továbbá t. képviselő ur, hogy 
azt, mennyit birunk, az által tudjuk meg, ha szá
mot vetünk országunk lehető jövedelmeivel, szá
mot vetünk szükséges, ugy közösügyi, mint orszá
gos kiadásaival, és ezen kiadásokból a lehető 
bevételeket levonjuk, mert a levonás után ott 
maradó összeg fogja megmutatni, hogy mennyivel 
járulhatunk az államadósságok terheihez, mert 
annál többet felajánlani nem lehet. 

Előadásának ím e tételét, gondolom, eházban 
mindenki ugy érté, a mint érté azt Kautz, Fest 
és Somssich, hogy t. i. ő a legközelebbi év bud-
getének előterjesztését kívánja, s annak tételei 
alapján akarja eldönteni azt, mit bir meg ez or
szág. Ma megértettük, hogy nem ezt kívánja; de 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezt mon
dotta. {Helyeslés a jobb oldalon.) Megmondom, miért 
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Beszédében igy szólt: „Ha az általam ajánlott ja
vaslat elfogadtatnék is, nem vonna az hosszas ha
ladékot maga után, sőt egyenesen kimondona, a t. 
minisztériumon áll, hogy a haladék igen rövid 
legyen. A múlt idők adatai kezeinél vannak, és 
fel nem tehetem a t. pénzügyminiszter úrról, hogy 
most, midőn az év vége közelget, a jövő budget 
számára az ország bevételéről és kiadásáról az 
előmunkálatok készek ne volnának." Igaz azon
ban , tisztelt ház , hogy mindenki legjobb ma
gyarázója saját szavainak, ép azért e nyilván 
a jövő évi budgetre vonatkozó szavak idézésével 
csak igazolni akartam azok felfogását, a kik a t. 
képviselő szavait ugy fogták fel, a mint előadtam. 
É s ezt, t. ház, azért tartam szükségesnek, mert ha 
egyszer azon szavak lőnek itt elmondva; és ha 
egyszer azok, és pedig teljes joggal, ugy lettek 
felfogva s vita tárgyávátéve, a mint előadtam ; ha 
egyszer a bennök foglalt gondolat a nép közé 
kiment: akkor azt nekem figyelmen kivül hagynom 
nem lehet, bármint magyarázza is most szavait a t. 
képviselő ur. (Helyeslés a jobb oldalon.) A kérdés 
hát az, hogy vajon az általa megjelölt ut és mód 
alkalmas-e arra, hogy megtudhassuk, mily nagy 
azon összeg, a melyet megbirunk ? 

Én határozottan állítom, hogy az nem alkal
mas arra, és pedig nem csak azért, mivel teljesen 
igazuk van azoknak, kik azt mondják, hogy ez 
utón járva, évről évre újra kellene meghatározni 
az évjáradékot, hanem azért sem, mivel ezen né
zet különben is alapjában hibás. Hibás pedig 
azért, mivel egy évre szóló előszámitásból vél 
kiindulhatni akkor, a midőn nem egy évre kell 
vállalnunk terhet, s igy nem az a kérdés, hogy 
mit birunk meg mindig? Nyilván hiba ez, mivel 
azon adatokból, melyek csupán a jövő évről álla
nak, nem lehet megtudni azt, mennyit fogunk 
megbírni, nem a jövő évben, hanem tartósan és 
mindig. Semmi összeget sem vállalhatunk el min
denkorra, csupán azért, mivel 1868-ban megbir-
jnk azt, de vállaljuk el csak azt akkor, ha meg
győződtünk róla, hogy aztán is mindig megbírjuk. 
(Helyeslés a jobb oldalon) És megforditva, ha én 
azt látnám is a többször t. képviselő ur által kí
vánt adatokból, hogy az átvállalni szándékolt 
terhet 1868-ban deficit nélkül nem birjuk el : 
mégis nyugton járulnék annak elvállalásához, ha 
különben arról győződhetném meg, hogy később 
folyton megbírjuk azt. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Egyébiránt az igazsághoz híven be kell ismer
nünk, hogy egészen más a Tisza Kálmán képvi
selő ur által ajánlott methodus, ugy a mint ő' azt 
ajánlotta, mint a miként elsajátiták azt a bal ol
dalról hozzá csatlakozott szónokok szinte mindj 
annyian. Nála az sokkal inkább komoly. O 
ugyanis nem csinál titkot abból, hogy lehető jö

vedelmeink kiszámításánál ép ugy hajlandó lenne 
elfogadni az eddigi adólábat, mint szükséges kia
dásaink megállapításánál is nem venni tekintetbe 
a szükséges befektetésekte, hogy jusson valami, 
a mit felajánlhassunk. 

Másként pártjának nem egy tagja, indítvá
nyának nem egy szószólója. Ezek mélyen hallgat
nak arról, mely alapon akarnák kiszámítani a le
hető jövedelmeket; de annál inkább megmondják, 
mi mindent értenek a szükséges kiadásokon, épen 
ezért nem hagyván fen semmi kétséget a fölött, 
hogy ez utón haladva, nincs bevétel, a miből ma
radna, mit felajánlhatnánk az államadóssági terhek 
egy részének elhordoz ására. Hiszik-e ez urak, hogy 
ily módon be lesz váltható az adott nemzeti ígéret, 
hogy átalában lehet kiegyezés ? S ha nem lehet, 
hiszik-e, hogy több figyelemben fognak részesülni 
például gazdasági iskoláink s tornaegyleteink, ha 
addig várunk, mig idegen, de Tisza Kálmán szerint 
is érdeklett hatalmaknak fog nyílni alkalom eldön
teni a vitát közöttünk? Én nem hiszem. (Helyeslé:, 
a jobb oldalon.) 

A mondottaknál fogva én nem tartom, t. képvi
selőház, a jövő évi budget tételeit és azoknak egy
máshoz viszonyulását azon biztos alapnak, melyről 
a fenforgó kérdés eldönthető lenne. Azért meg kell 
mondanom, mit tartok hát annak ? — Nem holnap
ra, nem a jövő évre, hanem mindenkorra kelivén 
vállalnunk a terhet: mi más sem szolgálhat alapul, 
mint a nemzetnek azon érték-forrásai átalában, a 
melyekből fog az meritni mindenha, ezen Isten ál
dotta föld s a munkakedv és erő, melylyel Isten e 
szinte páratlanul józan nemzetet megáldá. Ezeket 
kell mérlegelnünk és egyszersmind gondolóra ven
nünk azon föltéteket, melyek közt és alatt fog 
hathatni az emberi munka, hogy a természeti ala
pokat megtermékenyítse. Ha mindezt figyelembe 
venni készek vagyunk, akkor, minden habozás és 
kételkedés nélkül merem ezt mondani, nem fogunk 
kétkedni, hogy e nemzet meg fogja birni azon ter-
het.mit magára vészen a törvényjavaslat elfogadásá
val, meg fogja birni azon teher-többletet is, mely 
az első évek netaláni deficitjeiből támadni fog. Szá
zadokon át méltán panaszkodtunk, hogy hátrama
radásunknak s szegénységünknek oka a mostoha 
bánás, melyben részesültünk az idegen kormányok 
részéről; csak e viták folytán is alaposan tüntette 
fel e bánásnak igaztalan és kirivó voltát Komá
rom város igen t. képviselője: sazt akarjuk-e még
is mostan állitani, hogy adóképességünk nem fog 
megváltozni, habár önkezünkbe lett is téve sor
sunk intézése ? Meghazudtolnók mindazon vádat, 
melyet valaha szeme közé dobtunk azon hatalom
nak, ha most azt mondanók, hogy bár sáfárkodni 
megszűnt, állapotunk mégis nem változik. (Élénk 
helyeslés.) 
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A bal oldalról folytonosan hangzik át felénk: 
Ne engedjük magunkat a félelem politikája által 
vezettetni! J ó ; de ne engedjék ők se, és bízzanak 
velünk e nemzetben s higyék, hogy a midőn fel
szabadult s visszanyerte jogát, hogy sorsát intéz
hesse, a termelés mezején is bir majd eredményt 
mutatni (Helyeslés) s nem fog mögötte maradni 
azon Ausztriának, a melynek kormányairól szin
tén nem mondhatni, hogy emelésére mindent meg-
tőnek, s a mely már mégis 200 milliós budgetet 
bir el. Fele sem kell, hogy elbírjuk azon terhet, 
melyet vállalandók vagyunk. 

De tán az nem történt meg, hogy visszanyer
tük volna sorsunk intézését? 

Komáromnak tisztelt képviselője legalább azt 
monda, hogy figyelembe véve azokat, mik a dele-
gatiókhoz utasíttattak, és más részről különösen 
figyelembe véve azt, hogy nemzetgazdasági fac-
toraink iránti intézkedésekben, a ház által nem so
kára tárgyalandó kereskedelmi törvényjavaslat 
szerint intézkedéseink mennvire vannak mások 
hozzájárulásától függővé téve, nem lehet legalább 
kétségét nem táplálnia az iránt, hogy a magyar 
kormány és törvényhozás képesek legyenek anya
gi érdeksinket ugy fejlesztem, miként azt felválla
landó terheink nagysága kívánja. Mai beszédében 
csaknem hasonlóan szólott Tisza Kálmán ur is. 

Kétségeikben — megvallom — nem birok 
osztozni, s azt tartom, jó lesz szemébe nézni azon 
felfogásnak, a melyből születtek, Én, t. képviselőház, 
ugy tartom, hogy nincs nemzet, mely nemzetgaz
dasági factorai iránti intézkedéseiben mások bele
egyezésének szükségétől egyátalán felmentettnekte-
kinthetné magát. Hol kereskedelmi szerződések nem 
kötik, köti s korlátolja az érdekelt nemzetek részé
ről való visszatorlás joga és lehetősége, melyeknek 
provocaíásától tartózkodni kell. (Helyeslés.) Oly 
fegyver ez. melylyel, igaz, mindegyik nép élhet 
minden más nép ellen, de olyan is, melylyel azok 
mindnyájan élhetnek ellene. Épen azért veszélyes 
használni. Ez oka, miérthogy az e téren a legü
gyesebb népek szivesen kötik meg magokat kereske
delmi szerződések által, leteszik a fegyvert, hogy 
mások által is letétessék azt, azon fegyvert, melyet 
minden felé forgathatnának ugyan, de ha a csa
pást mindenfelől visszakapnák, azt sok felől kelle
ne érezniök. (Elénk helyeslés.) Ez oka, miérthogy e 
téren az erő és virtuozitás nem a függetlenség ag
gódó őrizgetésében, hanem inkább abban nyilat
kozik, ha minél több népet bírtunk rá, hogy meg
kösse magát irányunkban, habár ez csak kölcsön
ben történhetik is meg. 

S ha ez átalában igaz, mennyivel igazabb, t. 
képviselőház, a mi helyzetünkben, azon helyzetben, 
a melyben sajátságos viszonyainknál fogva ama 
fegyvert egy bizonyos irányban nem is hasz-

nálhatnók, mert a kéz, melynek azt hordani 
kellene, azon irányban is el van kötelezve. Ily 
helyzetben, oly mód, mi a nemzet szabad intézke
dési jogát minden baj és hátrány nélkül megvaló
síthatná, kereskedelmi szerződésen kívül egyátalán 
nincs is. S mert ha ennek terén állunk, bizton állit
hatjuk, hogy sorsunk intézésének jogát valójában 
bírjuk és meg is tarthatjuk. (Helyeslés.) 

Épen mert ez igy áll, nem érthetek egyet 
Nikolics képviselő úrral, ha állítja, hogy mivel az 
eddigiek segélyére uj erő nem jövend, aztán se bír
juk meg. Nem érthetek egyet, mert cultusminisz-
ter úrral állítom, hogy igen is jön, sőt már jött is 
segélyül uj erő, és pedig nagy és varázserő: a 
szabadság ereje. Igaz, hogy ott a túlsó oldalon töb
ben azt kérdezték, hol van a szabadság ? De e kér
désekre már adva a felelet, s nekem nem maradt 
fen egyéb, mint az illetőkről viszont azt kérdeznem: 
ha itt nincs, hol, melyik rendezett államban van 
hát az általok keresett szabadság ? (Elénk helyeslés.) 
Hol azon szabadság, a mely mellett AbonyésEger 
azt tehetnék, a mit a törvény tilt, tilt a kormány 
s a képviselőház egyező Ítélete szerint ? Szándéko
san mondtam, hogy a képviselő házé szerint, mert e 
kérdésben már az is nyilatkozott. Hol azon szabad
ság, hol nem az egészet, de a részeket illetné a 
tör vény magyarázás joga? (Elénk helyeslés.) A felelet 
könnyű és rövid: egyikben sincs, mivelhogy nem 
lehet, mert ha volna, ez nem a szabadság, hanem 
féktelenség lenne. (Elénk helyeslés.) 

Azoknak sincs miérthogy feleljek, kik azt 
vélik, hogy visszanyert szabadságunk befekteté
sek hiányában fog meddő maradni, a melyeket, 
mint mondják, tennünk nem lehet, épen mivel a 
szőnyegen forgó törvényjavaslat elfogadásával 
megfosztjuk magunkat az azokra szükséges tőkék
től. Mncs miért feleljek, miután már Tisza Kálmán 
megmondotta nekik, hogy idegen pénzzel sem le-
hetlen sokszoros haszonnal megtenni e szükséges 
befektetéseket. S ha Bónis képviselő ur azon kétel
kedik, ha vajon az itt kétségtelenül létező szabad
ság bir-e mindazon attribútumokkal, melyek szük
ségesek, hogy termékeny legyen? ugy távol van 
tőlem is, hogy e kérdésnek bírójává akarjam fel
vetni magamat; annyit azonban merek állítani, 
hogy e kérdésnek egyedül illetékes bírája csak 
maga az élet, a mely pedig már is igennel vála
szol, nyilatkozva azon vállalkozási kedvben, a 
melynek már is örvendő tanúi vagyunk mindany-
nyian, és a melyre Bánó és Fest képviselő urak jog
gal mutattak volt. (Elénk helyeslés.) Hasonló tüne
mények mutatkoznak a Lajta másik oldalán is, 
világos bizonyságul arra, hogy itt és ott ugyan
egy ok munkál, ok, a melynek mííködés2 hiányá-

j ban történt, hogy a provisoriumnak némely, kü> 
1 lönben nem kevésbbé szerencsés évében, hasontüne-
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menyek nem mutatkozhattak. Hol voltak akkor, 
hol voltak például, a krimi háború éveiben, a ha
son tüneménye k ? hol volt azon pezsgő élet az ipar, 
a vállalkozás terén ? Nem voltak sehol. Miért? 
Mert nem volt hit, nem volt remény a jövőhöz, 
nem ovit meg a szabadságnak éltető lehe. (Élénk 
helyeslés.) S ha igy, , ugy a tételt meg is fordíthat
juk : miére szemlélhetők ma azon tünemények ? 
Mert megvan a szabadság emelő hatása, megvan 
a hit a jövő iránt. Ha csak beszélni kell, akkor 
könnyű a szót kimondani; de ha tenni, ha érté
künket kell elhelyezni, ugy nem csaljuk magun
kat, teszünk ugy a mint gondolkodunk, a mint 
meggyőződésünk biztat vagy csüggeszt. (Elénk 
helyeslés.) 

De legyen elég, szemben a nézettel, mely 
véli, hogy a szőnyegen levő törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni ez úttal nem lehet. 

Legyen szabad áttérnem a tisztelt indítvá
nyozó urnák azon másik tételére, mely igénytelen 
véleményem szerint teljesen praejudical annak, a 
melyet kifejtett halasztást szorgalmazó indítványá
nak indokolásában. E tétel így hangzik : „Amint 
ezen törvényjavaslat szerkesztve van, meggyőző
désem szerint ád az annyit, a mennyi nem elég, 
és ád annyit, a mennyi sok." Ha a t. képviselő ur 
az általa kívánt hivatalos, részletes és okadatolt 
adatok hiányában az államadósságok terhéből 
elvállalható összeg mennyisége iránt tisztába jőni 
valóban nem bír, ugyanazon téren kellett volna 
maradnia, a melyen véli őt állani Detrich bará
tunk, mondván, hogy Tisza Kálmán indítványa 
mit sem utasit el, nem utasítja el még a törvény
javaslatban foglalt összeget se, hanem egyszerűen 
adatokat kér, világosságot keres. Hogy ez nem 
ugy van, arról az általam épen idézett tétel meg
győzheti tisztelt barátomat, azon sajátságos baleset 
tudatára költvén, hogy Tisza Kálmánt akkor és 
abban pártolta, a mikor és miben nem értette. 
{Elénk helyeslés és derültség.) 

í g y fogta ezt föl t. barátom, Ghyczy Kálmán 
is, mondván, hogy azon indítványnak czélja a 
vállalandó tehernek alábbszállitása, tehát nem 
pusztán világosságkeresés. Az indítvány hát nem 
maradt meg a látszó objectivitásnál. 

Ha az alapot keressük, a melyen Tisza Kál
mán ur, idézett tételét, az általa szükségeseknek 
mondott adatok hiányában is, fölállíthatni vélte, 
és pedig nem csak hitének, hanem meggyőződésé
nek eredménye gyanánt : ugy nem találunk mást, 
mint az illető pénzügyminisztereknek alkudozás 
alatt s a múltnak alapján tett s a közvetlen követ
kező évre több milliónyi deficitet jelző nyilatko
zatát. A mondottak után nem szükség mutogat
nom, hogy ez gyenge a lap: gyenge már azért is, 
mert alkudozás közben történtek az alapul vett 

nyilatkozatok, melynek hatása alól pedig, tiszte
let becsület az őszinteségnek, bárki is alig von
hatja ki magát. Szóljanak a tények. Azon minisz
ter ur, ki kilátásba helyezte azon sok milliónyi 
deficitet, a birodalmi tanácsban ma már azt mondja, 

j hogy ez évi maradékból 80 milliót visz át a jövő 
í évre, és hogy egyéb segédeszközök is állnak ren-
I delkezésére ; a birodalmi tanács pénzügyi előadója 

pedig még inkább rózsaszinben látja a dolgokat, 
íme a különbség az alkudozás alatt s után között. 
(Elénk helyeslés.) 

Az alap hát gyenge. Pedig sokat fektetett rá. 
Erre fektette jelesen azon állítást, hogy a bajon 
segíteni mi más mód sem vala, mint a terhek át
vállalása előtt azoknak oly fokra alábbszálíitását 
eszközölni, ha másként nem lehet, kamatreductio 
által is, hogy "elvállalván mi azokból mindazt, a 
mit elbírunk, ő felsége többi országai és tartomá
nyai a többit elviselni képesek legyenek. Elfogad
tatása esetére e tanács oly heroicus műtétre vinne, 
melylyel megismerkedni nagyon jő lesz, mielőtt 
hozzá csatlakoznánk. 

Ha tudjuk, hogy az illető pénzügyminiszte
rek kijelentésének alapján Tisza Kálmán által va
lószínűnek mondott hiány alig marad alul az 50 
millión, s ha tudjuk, hogy ennek elenyésztetése 
egy milliárdnyi tőkének semmisítésével járna : el 
fogunk ijedni, elgondolván azon katastrophát, me
lyet annyi értéknek rögtön semmivé tétele maga 
után vonna. Hiszi-e Tisza Kálmán ur, hogy a ka-
tastropha ki nem hatna olyakra is, kiknek semmi 
állampapirosuk sincsen, de összeköttetésben álla
nak azok birtokosaival? És magok ez állampapír-
birtokosok is vajon különbség nélkül azok közé 
tartoznak-e, akik az államkölcsönöket öntudatosan 
a népek szabadsága ellen adták, sőt ellenkezőleg, 
nincs-e azok között száz meg ezer árva, kiknek 
értéke hibájok nélkül lett fektetve állampapirokba ? 
{Élénk helyeslés.) Az alapítványokról nem is szó
lok, a melyeknek pedig egy tetemes részben meg
semmisítésével közvetlenül magát sebezné az állam. 
Oly dolgok ezek, tisztelt ház. melyeket ismételni 
se tartok feleslegnek, s melyeknek tovább fejtege
tésébe bocsátkozni csak azért nem fogok, mivel 
maga monda a tisztelt indítványozó ur, hogy az ál
tala ajánlott mód hátrányait ismeri, tudja, hogy csak 
a legnagyobb szükség esetében szabad alkalmazni. 

De vajon egészen bizonyos-e, hogy itt van 
már a legnagyobb szükség esete? Én nem hi
szem. 

Nem hiszem azt egyfelől azért, mert a mái-
mondottaknál fogva meg vagyok győződve afelől, 
hogy mi el fogjuk viselhetni a tehernek azon ré
szét, a melynek átvállalásáról szólunk. Ha ezt 
nem hinném, kétségbe esném nemzetemnek jöven
dője felett, meg levén győződve arról, hogy oly 
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nemzetnek, mely minden javakkal gazdagon meg
áldott 5000 mértföldön 14—15 milliónyi népessé
get számlál, s magának visszaadatva is, nem birel 
vagy 90 milliós budgetet, nincs megmaradása. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

De nem hiszem azt másfelől azért se, mert 
tudom, hogy az osztrák pénzügyminiszter is oly 
előterjesztést tőn legközelebb, a mely után a túlsó 
félről sem lehet oly könnyen és előre kimondani, 
hogy a rámaradó terhet megbírni nem fogja. Hi
szen oly tekintély is, mint a birodalmi tanács 
pénzügyi bizottságának előadója, ugy véleke
dik, hogy az Ausztriát illetőleg kilátásba helyezett 
deficit legnagyobbrészt elenyészthető, már csak 
az által is, ha meg lesz szüntetve a pénzügyeknek 
törlesztés által terheltetése, ha újra nagyobb mérv
ben meg lesznek adóztatva azon iparágak, melyek 
utóbbi években oly könnyítést nyertek, mely a 
bevételben milliókra menő különbséget idézett volt 
elő, s ha végre kellőleg adó alá vonatik a szabad 
tőke is, mi hogy eddig nem történt, mindenki tud
hatja. És ha valaki hivatkozni akart a pénzügy
miniszterre, e tekintetben is hivatkozhatott volna 
rá, mivelhogy nyilván megjegyzé ezt a küldött
ségek előtt. 

Azt pedig, t. képvi«előház, még kevésbbé 
hiszem, hogy itt volna az idő, melyben a reduc-
tiót épen nekünk kellene kierőszakolnunk, az 
által, hogy azt feltételévé tennők a teherben va
ló részesülésünknek. (Helyeslés.) E szerep min
ket meg nem illet, és pedig először azért, mert az 
adósság nem a mienk, (Helyeslés) másodszor meg 
azért, mert a reductio által közvetlenül nem mi 
érintetnénk. De nem illet meg legkivált azért, 
mert az hasznunkra azok szerint, a mint a dolgok 
végre alakultak, aligha válhatnék. Nem akarok 
beereszkedni, tisztelt ház, azon következmények 
illustrálásába, melyeket e lépés hitelünk tekinte
tében s átalán politikailag maga után vonna. Ezek 
igen jól ki lőnek fejtve mások által. En csak azt aka
rom megmutatni, hogy hasznunkra alig haválhatnék. 

Jól monda ezt — gondolom, gr. Bethlen — 
hogy az igazságtalanságban is kell mértéket tartam, 
s épen azért, kamatreductio esetén, első kötelessége 
lenne az államnak a valutának visszaállítása a végre, 
hogy, ha már kevesebb lenne az állemhitelezők ál
tal hozott kamat, lenne az legalább valódi értékű. 
De ezen esetre aligha nyernénk mi ezen műtéttel. 
Nem pénzben, hanem p. o. gabonában fejezve ki 
azon értékmennyiséget, a melylyel járulunk a köz
ponti költségek elviseléséhez, reductio után is alig
ha lenne s lett volna az kisebb, mint leszen a nélkül. 
S ezt állítni nem csak egy okom van. Vagy hiszi-e 
valaki, hogy azon esetre is egyetlen millióval fog
nánk járulhatni az unificatio okozta terhekhez, s 
hogy fentartható lett volna a praecipuum annak da

czára is, hogy annál sokkal nagyobb összeg épen 
a tul fél birtokából, polgárainak zsebjéböl fel lett 
volna előleg áldozva ? Én egyiket sem hiszem. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

E kérdésben még csak egy megjegyzést. Sok
szor idézett beszédében Tisza Kálmán képviselő ur 
kérdésnek monda azt, vajon lehet-e jogosan kivánni 
a szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy el
nyomatásuk ideje alatt tudtok s beleegyezésük 
nélkül, elnyomatásuk czéljából felhalmazott adós
ságok miatt tönkre tegyék hosszú időre, talán örökre 
anyagi jóllétöket? vajon helyes politika-e a népek
től, mindannyiszor magokra vállalni a terheket, 
melyeket az absolut hatalom elnyomatásukra fel
halmozott? Őszintén megvallom, rám nézve épen 
nem kérdés az, vajon lehet-e jogosan kívánni a 
szabadságukat visszanyert nemzetektől, hogy bár
mi miatt is tönkre tegyék, s tán örökre anyagi jól
létüket. Ezt kivánni szerintem nem lehet; de az 
ismét szerintem igen is nagy kérdés, ha jó politika 
lenne-e tőlök az államhitelezők sokat tehető sere
geire nézve veszélyt csinálni felszabadulásukból ? 
Ez aligha könnyítené meg azt. 

Hason irányban, hason értelemben nyilatko
zott Ghyczy Kálmán ur is, hogy hiszi, hogy ő fel
sége többi országai teljesíteni fogják az államhite
lezők irányában, nem mindazt, a mit az absolut 
hatalom reájok rótt, és a mit az illetéktelenül meg
ígért, hanem mindazt, a mit az igazság és méltá
nyosság szorosan követel. Megvallom, t. ház, engem 
nagyon meglepett a t. képviselő urnák fentebbiek
ben kifejezett hite: meglepett azért, mivel nem bír
tam megegyeztetni a 67-es bizottság tárgyalásai 
alkalmával tett azon helyes kijelentésével, a mely
ben monda, hogy európailag elismert államjogi 
elv az, hogy az államhatalom által tett szerződések 
az államhatalom következő képviselői által is tel-
jesitendők; de meglepett az is, miként mondhatá 
az általa említett országokra nézve alkotmányelle
neseknek az absolut hatalom intézkedéseit s illeték
teleneknek tett ígéreteit, mikor alkotmány ott vagy 
nem volt, vagy ha volt, az a famosus 13. §-t is 
magában foglalta. (Helyeslés a középen) Ugy hi
szem, t. ház. ezen ösvény igen messze vinne. 

Érzem, t. ház, hogy hosszabbra nyúlt előadá
som, mint ily hosszas vita után magam is óhajtot
tam volna. Ugyanazért minden fontosságuk daczára 
is mellőzöm azon számításokat, melyeket Ghyczy 
Kálmán képviselő ur nagy tanulmányról tanúsko
dó beszédében tőn, csak azt jegyezvén meg, hogy 
az általa felhozottakon nem dőlhet el a dolog ak
kor, midőn a törvényben kimondott czélunk az, 
hogy segítve legyen Ó* felsége többi országain.. 
Adatai ragyogó indokolását,— mely, nem mondom, 
hogy fölösleges volt — képezik azon törvényünk
nek, a mely mondja, hogy jogilag aemmivel sem 
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tar tozunk; de egyebet nem is : ezt 6' maga is érezte; 
azért szólott computusról, mi nyilván jogi actus. S 
ha sikerült bebizonyítania, hogy 6' felsége orszá
gainak érdekében több történt a középponti pénztár 
segélyével: engedje meg. hogy én megjegyezzem, 
hogy, épen mivel annak folytán előbbre fejlettek, 
viselik most 70%-át a közös terheknek s viselhetik 
legnagyobb részét az államadósságoknak. 

Hason okból azoknál sem kívánok hosszasban 
késlekedni, miket Ivánka Imre s Jókai barátim 
mondottak; de azt még sem tagadhatom meg ma
gamtól, bogy pár szót ne mondjak előbbinek a re-
reductiót illetőleg mondott szavaira. Ezt ő azon 
okon véli jogosan eszközölhetőnek, minthogy az 
állampapírok birtokosai ugy is a név szerinti áron 
alul vásáriák azokat; s e körülményt annál fogva 
véli a reductio igazolására alkalmasnak, mivel sze
rinte a pénz is olyan, mint bármi más érték, mit 
adunk és veszünk olcsón, vagy drágán, ugy, aho
gyan lehet. Miként szolgál ez czéljára? megfogni 
nem tudom. (Derültség.) 

Ismétlem, t. ház, hogy a Jókai barátom által 
mondottaknál sem fogok időzni. Hiszen ismételve 
is monda magáról, hogy ő nem pénzügyi tehetség. 
És valóban, ha csak kissé is az volna, nem mond-
hatá vala, hogy Ausztria már kétszer volt azon 
ponton, hogy rendezve lássa fmanciáit. A valuta 
erőszakolt helyreállítása még nem a financia ren
dezése, Ausztria pedig csak ez erőszakolt visszaál
lításhoz állott mindannyiszor közel. Ha csak kissé 
az lenne, tudhatná, hogy ép azért a 8. §. mellett 
még soká nyugton lehetünk, nem aggasztva a bank
aeta által, melyet ránk nézve árialniatlanná tenni 
különben is van mód. (Helyeslés.) Egyelőre a bankac-
tán kívül eső okok teszik lehetlenné e papírpénzek 
forgalmon kívüli tehetését, illetőleg bankjegyekkel 
felcserélhetését. 

Sietek szólni a szerintem is legsulyosb kérdés
ről , a solidaritásról, melyre vonatkozólag Tisza 
Kálmán igj szól: „Távol van tőlem azt állítani, 
hogy a javaslatban a solidaritás tisztán ki van 

mondva, sőt azt hiszem, nem is óhajtja senki, hogy 
az kimondassák." Higye el a t. képviselő ur, hogy 
azt nem csak kimondani, de kimagyarázhatóvá 
tenni sem akarja senki. Egj^ébiránt az általa e te
kintetben kifosrás alá vett helyek iránt netán szük
séges nyilatkozhatást a részletes vitára tartván fen, 
most csak azt jegyzem meg, h o g y , ha bármely 
törvény értelme fölött a szerkesztés minden óva
tossága mellett is valamikor kétség merülne fel, az 
értelmezőnek első kötelessége lenne visszamenni a 
törvény eredetére, keresni a törvényhozónak alko
tás közben nyilvánult szándékát. Ha ily szükség a 
tárgyalás alatt levő törvény irányában merülne fel 
egykor, van-e valaki, a ki kétkednék, hogy a nap
lók, melyek tárgyalásainkról vezettetnek, minden 
kétséget kizárnának a felett, hogy nincs közöttünk 
senki, a ki solidaritást akart s vélt volna vállalni 
ama törvény elfogadásával ? Ugy vélem, ezen senki 
se kétkedhetik. 

Épen azért ismételve is bátor vagyok ajánlani 
elfogadásra a törvényjavaslatot. (Élénk éljenzés s 
helyeslés a középen.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Egyszerűen és szárazan constatálni akarom azon 
tényt— hogy a naplóban nyoma maradjon, — misze
rint a házszabályok 104. szakasza között oly tétel 
vagy szakasz, mely a törvényjavaslatok előadóinak 
a tanácskozások berekesztése előtt még egyszeri 
szóemelést engedne, nem találtatik. (Felkiáltások: 
Ezt előbb kellett volna mondani! Nagy zaj.) 

E l n ö k : T. ház! Én Szontagh Pál képviselő 
urnák felkérése következtében, a mennyiben a ház 
szabályaihoz szólani akart, a szót megadtam. Egyéb
iránt a ház előadóinak az eddigi szokás szerint ily 
esetekben a szólásra a jog megadatott: mert szólhat
tak ugy, mint előadók, s ugy is, mint képviselők. 
(Helyeslés) 

Felkérem a t. képviselőházat, hogy a tárgya
lás berekesztése és a szavazás végett holnap 12 
órakor megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. u. 4 ] /4 órakor. 




