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CX.C OR!SZAí*0!S U I J E S 
1867 deczember 15-én 

Szentiványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgyai: Bemutattatnak : DÓ9a Miklós köszönő levele a képviselőháznak, atyja Dósa Elekre vonatkozó határozataért 
Aradmegye kérvénye a nemzetiségügyében; Zemplénmegyéé vasúti ügybe,u ; Kisfalud, Polyánka és Deskófalva községeké - úrbéri 
ügyben ; Medovarszky János és társaié, ugy szintén Bedlmayer Józsefnée 1849-diki szolgálmányok megtérítéséért ; Bader Ferenez"és. 
Liska Ferencz panasza Temesmegye ellen ; Philipp József kérvénye szolgálmányai megtérítéséért; Bónis Sámuel határozati javaslata 
a határőrvidékre nézve. Kiss Miklós a vasúti állomásokon felhalmozott gabona iránt interpellálja a kormányt, mire ez közelebb igér 
felelni. Az államadóssági törvényjavaslat név szerinti szavazással átalánosságban elfogadtatik. 

A kormány restéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös Józsefig Gorove István, Lónyay 
Menyhért, későbben Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

ElnÖkt Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző 
ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 14-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Dósa Miklós maga és rokonai nevé
ben hálás köszönetet mond a ház f. évi 1366-ik 
szám alatt hozott azon megtisztelő határozatáért, 
mely szerint elhunyt édes atyja, Dósa Elek kép
viselő s a képviselőház alelnöke az ország halott
jának nyilváníttatott. Tudomásul vétetik. 

Aradmegye a nemzetiségi kérdést mielőbb s 
akként kéri végleg megoldani, hogy a testvér
nemzetiségek jogos igényei teljesítése mellett egy
szersmind az ország területi és politikai egysége, 
épsége s a magyar nyelv diplomatikai állása kel
lőleg óva és biztositva legyen. 

Zemplémmegye Fiume városának és kerü
letének a vasúti hálózatra vonatkozó feliratát 
pártolván, az alföld-fiumei vasút sürgős kiépíté
sét s annak a déli vasuttársulattól való teljes füg-
getlenitését kéri. 

Beregmegyei Kisfalud, Polyánka ós Deskó
falva községek az 1853-ik évi marczius 2-kán kelt 
nyilt parancsot a törvény további intézkedéséig 
felfüggeszteni s a maradványföldeknek országos 
költségen leendő megváltását kérik elrendelni. 

Medovarszky János, Csendes József, Fábri 
János és Cservenák Mátyás békes-csabai szíjgyártó-

mesterek a honvéd-hadsereg számára 1849-ben 
kiszolgáltatott 80 darab nyeregszerszám árát, 
1330 frt. 40 krajezárt kamatostul kifizettetni 
kérik. 

Özvegy Sedlmayer Jánosné született Miha-
lik Matild, pécsi lakos, a boldogult férje által a nem
zetőrség számára 1848-ban kiszolgáltatott vas, 
gyutacs és lőporért járó 385 frt. 13 1/5 krajezárt 
kifizettetni kéri. 

Bader Ferencz és Liska Ferencz buziási mé
szárosmesterek Temesmegyének a búsárszabá
lyozásra nézve követni szokott eljárása ellen 
panaszkodnak. 

Philipp József mohácsi vendé glős a közelebbi 
képviselőválasztás alkalmával a katonaság részére 
kirendelt és kiszolgáltatott ételért és italért 85 frt. 
39 krajezár megfizetésére Mohács város bíráját, 
s esetleg a mohácsi járás főszolg abiráját kötelez
tetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Bónis Sámuel képviselő határozati javaslatot 
kivan benyújtani. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A katonai 
határőrvidékre vonatkozó, s általam már előre 
bejelentett határozati javaslatot van szerencsém a 
t. ház elé azon kéréssel terjeszteni, hogy azt ki
nyomatni s a képviselőház tagjai közt kiosztatni 
méltóztassék. Ezen határozati javaslat csak jog-
fentartásra vonatkozik; azonban remélem, hogy 
a katonai határőrvidékek sorsa felett a törvény
hozás rövid időn tüzetesen intézkedni fog. 

Horváth Lajos jegyző (fölolvassa.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni s a képviselőház 

tagjai közt szét fog osztatni 2). 

') Lásd az Irományok 171-ik számát. 
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Kiss Miklós képviselő ur interpellátiot akar 
intézni a közlekedési minisztériumhoz. 

KÍSS M i k l ó s : Tisztelt ház ! Az igen t. köz
lekedési miniszter úrhoz következő interpellátiot 
vagyok bátor intézni. 

Az ujabb időben gyakran utazván az állam
vaspályán, különösen annak Pestről Szegedre 
vezető vonalán, azt tapasztaltam, hogy majdnem 
minden állomásnál nagy mennyiségű gabona van 
felhalmozva. Hogy az államvaspályatársaság ily 
nagymennyiségű gabonát rögtön el nem szállíthat 
vagy magát nem rendezheti akként be, hogy az 
mind raktárakba legyen elhelyezhető, azt megfog
hatom ; de nem foghatom meg azt, hogy arról 
sem gondoskodott, hogy ezen gabona az idő vi
szontagsága által előidézhető megromlástól meg 
legyen ótalmazva, holott ez nézetem szerint 
annak befedése és kellő betakarása által igen 
könnyen lenne eszközölhető. Mellőzve azt, hogy 
ezen nagy értéket képviselő gabonának elromlása 
egyeseknek mily jelentékeny kárt okozhat, s meg 
sem említve, hogy azon körülmény, mely szerint 
a külföld részére megvásárolt gabona a vasúti 
állomásokon kellőleg el nem helyezhető, forgal
mára és ára emelkedésére kártékony befolyást 
gyakorol : különösen azon tekintetből tartom 
szükségesnek, hogy ezen bajon segitve legyen, 
mert ha a külföldre szállítandó gabona az azt meg
rendelőkhöz csak részben is elromolva fog megér
kezni, az a magyar kereskedelmi hitelt fogja csök
kenteni. Ezeknek alapján azt a kérdést intézem a 
t. közlekedési minisztériumhoz: 

1-ször. Van-e tudomása az általam fentebb 
előadott tárgyról ? 

2-szor. Történt-e már eddig valami intézke
dés ezen bajnak orvoslására ? és minő utón hiszi 
a t. minisztérium annak jövendőre nézve elejét 
vehetni ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter 
(idökö-ben belépvén): Kern levén jelen, az interpel-
latio egész tartalmát nem hallhatám; azonban 
remélem, hogy írásban ki fog adatni, s akkor 
válaszolni fogok. 

KiSS M i k l ó s : íme van szerencsém Írásban 
benyújtani-

E l n ö k : Mielőtt a napirenden álló törvény
javaslat tárgyában a szavazás megkezdődnék, Ló-
nyay pénzügyminiszter ur kivan szólani. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház! Most, midőn egy heti hosszú vita 
után a t. ház szavazás által fog dönteni az állam
adósságok évjáradéka elvállalása iránt kötött 
egyesség felett, nekem jutott a feladat a szavazás 
előtt felszólalni; azonban, miután a kérdés minden 
oldalról megvitattatott, és különösen a tegnapi vita 
után, melyben mélyen t. hazánkfia Deák Ferencz 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VI. 

(Éljenzés) oly meggyőző okokkal szólott ezen 
tárgyról, oly elvitázhatlan indokokkal fejtette ki a 
helyzetet és az egyesség fontosságát; miután a mi
nisztérium által előterjesztett egyezmény védel
mében oly számos jeles szónok czáfolta meg az 
az ellen előhozottakat, és különösen a középponti 
osztály előadója a tegnapi napon elmondott beszéde 
folytán, felmentve érzem magamat attól, hogy el
mondjam mind azt, mit a másik részről tett ellen 
vetésekre elmondani kívántam. 

Mélyen érzem a mostani szavazásnak fontos
ságát, mert ugy hiszem, hogy a jelen korszak 
törvényhozásunk történetében minden esetre ne
vezetes korszakot képez, melyről a történet fel 
fogja jegyezni, ki, mit, miként és mi czélból cse
lekedett: engedje meg ennélfogva a t. ház. hogy 
jellemezzem azon állást, melyet a minisztérium az 
egyesség megkötésével elfoglalt, azon czélt, me
lyet elérni kivánt, és azon eszközöket, melyeket a 
czél elérésére használt. 

Midőn a minisztérium megalakult, teljes öntu
dattal birt azon nehéz feladatok iránt, melyeket 
megoldani kötelessége leend; előre látta, hogy 
ezen feladatok közt az államadóssági évjáradék 
iránt kötendő egyesség a legnehezebb és legfon
tosabb, és ennélfogva a legnagyobb kimélettel 
oldandó meg; meg volt arról is győződve, hogy 
bármikép sikerüljön ezen egyességnek megkötése, 
mindig fognak akadni elegen, kik ezért kárhoztatni 
fogják. De habozás nélkül vállalta el a miniszté
rium ezen nehéz megbízást, mert meg volt arról 
győződve, hogy a nemzet azon nagy többsége, 
mely a történetünkben korszakot képező húsvéti 
czikktől egész az ünnepélyes koronázásig őszintén 
kivánta a békés kiegyenlítést és a függő kérdé
seknek megoldását, támogatni fogja a nemzet 
felelős kormányát mindazokban, miket a törvény 
értelme és megbízatása szerint eszközlend. 

De el merte ezen nehéz megbízást vállalni, mert 
meg volt arról győződve, és ezen meggyőződése a 
kormánynak mindinkább megerősödött, (Halljuk!) 
hogy az alkotmányos fejedelem magas bizalmá
val őszintén fogja támogatni törekvésében. 

El merte ezen megbízást vállalni, mert tisz
tán állott előtte az alap, melyet elfoglalni, és me
lyen állhatatosan megmaradni kötelessége : és ez 
más nem lehet, mint a törvény, mely hazánk 
alkotmányos önállásának megőrzése mellett min
den függő anyagi kérdéseknek méltányosság 
szerint és politikai okokból mindkét fél megnyug
vására leendő végleges megoldását kívánja. Bátran 
hivatkozhatik a minisztérium e tekintetben magára 
a három egyességre, mely mind a lényegre, mind 
a formára nézve a törvény kívánalmának megfe
lel. (Ugy van!) Sok ellenvetést hallottunk itt az 
egyezményre nézve felhozatni; de egyet sem, 
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mely azt fejezte volna ki, hogy az egyezmény 
nem a törvény alapján s nem a törvény rendelete 
szerint köttetett volna meg. 

A czél, melyet a minisztérium a törvény ren
delete szerint eléírni kivánt, más nem lehet, mint 
hazánk anyagi, érdekének lehető kímélete, saját 
ereífciick -nárr.bn vétele mellett, a birodalom másik 
felének lehető megnyugtatásával, az egyességet a 
két minisztérium között valójában meg is kötni 
olykép, hogy azt mindkét fél törvényhozása elfo
gadván, a közös egyesség ő felsége szentesítése 
alá legyen terjeszthető, és az által meg legyen 
vetve alapja egy önálló magyar pénzügyi rend
szernek, meg legyen szüntetve az érdekek összeüt
közése, ennélfogva a viszálkodás a két nemzet 
közt, mi bízonnyárafő biztosítását képezi alkotmá
nyos önállásunknak, melynek védelme alatt meg
tehetjük hazánkért mind azt, mit anyagi és szellemi 
felvirágozásáért tennünk szükséges. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) í gy fogta fel a minisztérium a czélt, 
melyet el kell érni. 

A mi a czél elérésére használt eszközöket 
illeti: mivel a törvény becsületes és őszinte egyes
séget kivan, más eszközöket, mint melyek ezzel 
megegyeznek, a minisztérium nem használhatott. 
Mi az őszinte enge-ztelődés szellemével, de egy
szersmind hazánk érdekeinek és anyagi erejének 
teljes öntudatával készítettük elő a kérdést már 
régen a deputátiók összejövetele előtt; óvatosan 
megfontoltuk mind azon eszközöket, melyek a bi
rodalmi terhek könnyítésére vezethetnének. Mind a 
két minisztérium, szemmel tartva a birodalom ér
dekeit és az egyesség sikerülésének szükségét, 
védte saját országának érdekeit őszintén és becsü
letesen, mint az két lelkiismeretes alkuvó felet 
megillet. Hogy az egyesség létesítésénél mindig 
igyekezett alkalmazkodni azon kívánalmak- és 
óhajtásokhoz, melyeket az ország képviselői kife
jeztek, annak világos tanúbizonyságául idézem, 
hogy a minisztérium az országos küldöttségekkel 
folytatott értekezések után a már megkötött egyez
ményt a szerint módositotta; és végre, midőn a 
két törvényhozás ezen egyezmények előleges tár
gyalásába bocsátkozott, mind két részről kifejezett 
kivánatokhoz képest keletkezett ezen harmadik, je
lenben tárgyalás alatt levő egyesség. 

Ha a minisztérium azon eszközt választja a czél 
elérésére,- melyet Debreczen város érdemes képvi
selője javasol, az bizonyára teljesen lehetetlenné 
teszi az egyességet, sőt még megkísérlését is fe
leslegessé teszi. Indítványa szerint mi magunk ha
tározzuk meg, saját belátásunk szerint, mi a remél
hető biztos jövedelem, mi az általunk óhaj'tott kiadás, 
és adjuk, időről időre, a másik félnek azt, a mi 
marad. Mi szükség- van ezen eljárás szerint a két 
minisztérium közti értekezésre ? mi szükség a két 

országos küldöttség egymással érintkezésére, sőt 
a másik törvényhozással kötendő egyességre? 
Ezen inditvány tehát nem csak a törvényekkel 
meg nem egyezik, de maga után vonhatná a másik 
fél beavatkozását annak meghatározásánál, a mi 
marad: ennélfogva könnyen oly következményekre 
vezetne, melvek bizonvára se alkotmányos ön-
ailásunitkai, se lenetc-' szabad anyagi kifejlődé
sünkkel és önálló pénzügyrendszerünkkel meg-
egyezhetők nem lennének. 

Az egyesség ellen felhozatik: miért nem 
terjesztette elő a minisztérium a jövő évi költség
vetést ; és továbbá, hogy mindaddig a ház nem ha
tározhat, míg a jövő évi költségvetés elő nem 
terjesztetett. Felfogásom szerint ezen kívánság nem 
czélszerü, lehetetlen, de egészen felesleges is. 
[Halljuk!) 

Tudvalevő, hogy minden költségvetésnek 
elkészitése, még oly államban is, mely már hosz-
szabb idő óta maga kezeli államháztartását, hosz-
szabb időt igényel; de nálunk jelenben mindad
dig, míg a törvény értelme szerint a delegatiók 
meg nem választatnak és általok a közös költségek 
meg nem állapittatnak, a minisztériumnak nem is 
állhat jogában és hatalmában a költségvetést elő
terjeszteni. 

De annak előterjesztése most,midőn arról volna 
szó, mint a törvény kívánja, hogy nemzet nemzettel 
lépjen egyességre, azzal a két törvényhozás erősítse 
meg a végleges egyességet nem is czélszerü. Vajon 
czélszerüen járna-e el a minisztérium, ha mindazo
kat, miket a költségvetés alkalmával a jövőre 
nézve is el kell mondani, a nyilvánosság elé hozná ? 

Egyébiránt ez teljesen fölösleges is lett vol
na. E tekintetben hivatkozom arra, hogy e mi
nisztérium ugy az országos küldöttségben, mint a 
bizottságokban, az országgyűlés minden tagja 
előtt minden pártkülönbség nélkül, nyiltan elő
adta mind azon számításokat, a melyek alapján — 
nézete szerint — a jövő évi költségvetést felállí
tani lehet. (ügy van!) Hivatkozom e tekintetben 
Komárom városa t. képviselőjére: nem mondtam-e 
el számításai mat egész nyíltsággal az országos kül
döttség minden tagjának ? és ugyanazt tevém min
den osztály előtt különbség nélkül. Hivatkozom t, 
barátom Bónis Sámuelre, kinek igazságszeretete 
ismeretes, hogy midőn két osztály volt az ő elnök
lete alatt, nem mondtam el-e az egész egyezmény 
menetét, annak minden részleteit, sőt a számokat 
is a múltból s a következéseket a jövőre? (Igaz!) 
Ennélfogva, minthogy tagadhatatlan és senki által 
kétségbe nem vonatik, hogy a minisztérium az 
országgyűlési előtanácskozmányok és az országos 
küldöttségek együttléte alkalmával elmondotta 
mindazt, minél többet most' sem mondhatna, 
s minthogy ugyanezt tette a mostani ország-
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gyűlési tanácskozások kezdetén az osztályokban: 
azt hiszem, hogy az országgyűlés minden tagja 
teljes tudomásával bir annak, a mit az inditvány 
értelme szerint a minisztérium jelenleg előterjesz
teni képes volna. Ez megnyugtathatja mindazok 
netaláni aggodalmait, kik e házon kivül, a tett in
ditvány folytán azt képzelnék, hogy a t . ház ily 
fontos határozathozatal alkalmával a múlt adatai
nak részleteit és a jövő számításait nem ismeri. 

Azon eljárást, melyet az elleninditvány tartal
maz, már azért sem lehet czélszerünek tartani, mivel 
e tárgynál két fél egymással alkudozik, oly ezél-
ból, hogy az elkerülhetetlenül sikerülendő egyes-
Bégnél mindenki saját érdekeit megvédje. I ly 
alkalommal czélszerü és kíván atos-e, hogy az 
egyik fél föltárja előszámitását s a jövőre vetett 
netaláni reményeit? (Ugy van! Helyeslés a jolb 
oldalon.) 

Debreczen városa t. képviselője, állításának 
indokolására, azt mondja : miért ne tehetné ezt a 
minisztérium, midőn az csakis egynehány napra 
terjedő időhaladékot okozna? Ezt, megvallom, 
nem értem. Vagy beéri azzal, ha a minisztérium 
előszámitását előterjeszti, mind a lehető bevéte
lekre, mind a lehető kiadásokra nézve, s azt mint 
positivumot elfogadja; tehát teljesen megbízik 
abban, mit a minisztérium előterjesztene. Ez eset
ben, az igaz, az egyszerű tudomásvétellel sok idő 
nem múlnék. Ha ezt ugy értette, akkor annyival 
inkább megnyughatik a minisztérium által kötött 
egyességben, mivel a minisztérium ugy van meg
győződve, hogy akiadásoknál való megtakarítások 
mellett és a jövedelmi források czélszerü berende
zése és kezelése mellett rövid idő alatt deficit nem 
lesz; beérheti azon főbb összegekben megérin
tett előszámitásokkal, melyeket az országos kül
döttség és az osztályok előtt tettem. Vagy, 
mint hiszem, máskép értette, mi több pártja
beli szónok előadásából is kitűnik : hozzá akar 
szólani, és mérlegelni a számításokat, meg akar 
állapodni abban , mire mindenre lehetne czél-
szerüen költeni; tehát egész budgettárgyalást 
kivan. Engedje meg a tisztelt képviselő ur, ez 
nem kis időnek munkája, s kivált az első budget 
tárgyalása hosszú időt igenjééi. Tehát vagy meg
nyugszik a minisztérium évszámításában, mely 
az osztálytárgyalások alkalmával már közöltetett, 
s ennélfogva az ujabb közlés felesleges; vagy ren
des budget előterjesztését és a feletti megállapo
dást követel, mi hosszú időt igényel : tehát az 
indítványa mellett felhozott indok nem áll, (Moz
gás a hal oldalon,') kivált ha tekintetbe veszszük, 
hogy hazánkban alig lesz fontosabb kérdés, mint 
az első budgetnek megállapitása, mert ebben lesz 
letéve jövője az összes magyar pénzügyi rend
szernek; s talán nem indokolatlan, ha kétségemet 

bátorkodom kifejezni a fölött, hogy a t. képviselő 
urnák azon állítása, hogy indítványának elfoga
dása csak néhány napi időhaladékot okozna, alig 
fogna teljesülni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

De engedje meg, ha azt is állitom, hogy in
dítványának teljesítése merő lehetetlenség. Kí
vánja, hogy a közös költségek iránt is hivatalos, 
részletes és okadatolt adatokat terjeszszek^ elő. 
Megvoltak-e már a delegátióktanácskozásai? Álta
lában lehetséges-e az azoknak összejövetele előtt, 
mig mind a három egyezmény szentesitetett tör-
vénynyé válik? Ott van az 1867 : XII. törvény-
czikk 67. §-a, mely az államadósság és kereske
delmi szerződés megkötésével egyidejűleg rendeli 
el a quota meghatározását: a delegátiók, míg a 
quota meg nincs határozva, össze sem jöhetnek; 
mig pedig azok nem határoztak a közös költségek
ről, addig bizonyára azokról hivatalos, részletes 
adatokat előterjeszteni merő lehetetlenség. Erezte 
képviselő ur ezen kivánsága indokolhatlanságát, 
mivel azt mondj'a: „A két pénzügyminiszter, ha 
az iránt megegyeztek, úgyis tudni fogja, mennyi 
lesz a közös költség." Ez igen gyenge feltevés. 
A delegatiókat oly intézvénynek tartja, hol a kül
döttek csak fejőkkel fognak inteni arra, miben a 
két minisztérium megegyezett; ha ezt igy képzeli 
valóságban, mire való volt a delegatió intézményé
től való idegenkedés? (Ugy van! a jobb oldalon.) Én 
ellenkezőleg azt hiszem: a delegátiók a közös költ
ségek meghatározására és ezeknél való megtakarí
tások eszközlésére, de különösen a külviszonyokra 
való hatás által, életrevaló tényezői lesznek a biro
dalmi alkotmányos életnek. 

Engedje meg a t. képviselő ur, ha indítvá
nya ellenében azt állitom, hogy nem csak a mi
nisztérium, de minden egyes tagja ezen háznak, 
ki komolyan gondolkodott az elvállalandó évjá-
radékról, ki ennélfogva tisztába akar jönni önma
gával az iránt, mit bir el az ország : e tekintetben 
már határozott véleményt alkothatott magának. A 
múlt hat év számadásai minden tag között kiosz
tattak, a minisztérium is előszámitásaitcsak ámult 
idők adataira fektetheti s legfeljebb a remélhető 
gyarapodást az adóreformok behozatala után ve
szi számításba. Az adatok kezeinél lévén, min
denki csinálhat magának előszámitást, szerezhet 
magának meggyőződést a jövő iránt. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Tisztelt ház ! nagy fontosságú kérdést lett a 
képviselő ur, (Halljuk !) midőn azt kérdezte a mi
nisztériumtól : lesz-e deficit ? (Halljuk!) 

Oly államnál, melynek már számos éven ke
resztül alkalma volt a költségvetés megállapitása 
folytán lerakni azon alapokat, melyekre az összes 
pénzügyet'fekteti, s melyeken azt tovább fejleszti, 
e kérdésre igen egyszerűen felelhetünk: tekintsük 

19* 
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a multat, hogy ítélhessünk a jövőre ; de Magyar
ország, mely épen ezen egyezmények árán jut 
önálló pénzügyi rendszer megállapításához, az 
államköltségvetésnek miképen felállítása által te
szi le alapfát jövő háztartásának. Azt, lesz-e defi
citje ? még most meghatározni alig lehet. 

De lássuk, mitől fog függni, vajon lesz-e vagy 
nem lesz-e hazánknak deficitje? 

Az államháztartásnak ugyanazok szabályai, 
mint a magán háztartásnak; az anyagi boldogu
lás és felvirágzás magánosoknál ép ugy, mint a 
nemzeteknél, állandó, változatlan törvényekhez van 
kötve, melyeknek a leghatalmasabb nemzetek ép 
ugy, mint a legkisebb család alája van vetve: ha 
azokat követi , boldogul; ha ellenök cselekszik, 
romlás felé siet. (Igaz! Tetszés a jobb oldalon.) 

Hazánk e tekintetben uj életet kezd, most ké
szül először rendezni háztartását. Mitől függ, fog-e 
boldogulni, fogja-e a dificitet kikerülni ? Ha szi
gorúan és állhatatosan ragaszkodni fog azon vál
tozatlan igazságokhoz, melyek valamint a magá
nosokra, ugy a népekre nézve is fenállanak, ez eset
ben a siker el nem maradhat; ha azok ellen vét, 
még azon esetben is, ha ma semmi terhe sem volna, 
anyagi romlásnak indul. (Mozgás a bal oldalon 
élénk helyeslés a jobh oldalon.) 

Tehát lesz-e dificit ? (Halljuk !) Meggyőződé
sem szerint ez egyedül tőlünk függ, (Zaj és ellen
mondás a bal oldalon; helyeslés a jobb oldalon) mert 
épen ezen egyezmények alapján vásárolja meg a 
szabad cselekvést (Mozgás a bal oldalon), azon meg
becsülhetetlen előnyt, melynél fogva saját szeren
cséjének munkása lehet. (Ugyvan!) 

Ki mondja az árt csekélynek ? — Én csekély
nek nem tartom; de azért hazánkra nézve a leg
szerencsétlenebb tanácsnak tartanám azt, mit Mára-
marosmegye egyik képviselője mondott: nem kell 
biztatni ezen nemzetet. E szomorú tanács ellenében, 
mely csak a kétség-beesésre vezethet, azt állitom, 
hogy azon nemzetnek, mely kitünőleg bir azon 
erénynyel, mely a legnehezebb körülmények kö
zöl is kimenthet, s minek épen az utolsó korszak
ban adá kitűnő bizonyságát, hogy tűrni, nélkülöz
ni s magasabb czélokért együtt tartani, következe
tesen és állhatatosan munkálni tud: az oly nem
zetnek nem a csüggedést, de a bátor előhaladást 
kell javasolni. (Helyeslés.) 

Azon kérdésre, hogy a jövő 1868-dik évben 
lesz-e deficit, (Halljuk!) felelve, én valószinünek 
tartom, hogy Magyarországnak az első évben lesz 
deficitje. Ezen előrelátásból tétetett a szerződésbe a 
jövő 1868-ki átmeneti év, melynek hiánya, hogy 
uj kamatterheltetés elkerültessék, államjegyek által 
lett volna fedezendő; de ezt se a t. ház, se a biro
dalmi tanács pénzügyi küldöttei nem óhajtván, az 
utolsó egyezményből kihagyatott. Arról azonban 

1 meg vagyok győződve, hogy ha cs"ak csapás nem 
| éri az országot; ha a bel- és külbéke megőriztetik ; 

ha az államháztartásban szigorú takarékosságot 
hozunk be ; az adórendszer megállapításánál a szük-

' séges reformokat létesítjük, s megköveteljük, hogy 
mindenki vagyon és jövedelem aránya szerint ré
szesüljön az állam terhében; s végre másrészt, ha nem 
könnyelműen, de meggondolva teszünk hasznos 
beruházásokat, hogy az anyagi jóllét gyorsan gya
rapodhassak ; ha a közlekedési eszközök, hitel
intézmények és az iparnevelés előmozdítására, 
az anyagi felvirágzás ezen főtényezőinek mentül 
szélesebb mértékben terjesztésére mindent megte
szünk ; ha végre nemzetünk elsajátítja azon két 
tulajdont, melyek közül az egyiket csak részben, 
a másikat csak kevéssé birja —- értem a kitartó 
munkásságot és a takarékosságot — : ugy semmi 
kétségem az iránt, hogy nem csak semmi deficitünk 
nem lesz, de nem sokára anyagi jóllétünk az alkot
mányos szabadság és önállás védelme alatt végte
len gyarapodásra képes. 

E tekintetben mostani önállásunk első korsza
kából is már idézhetek egy meggyőző példát. (7Ja/Z-
juk!) A pénzügyi kormányzat átvétele után a mi-
mi szterium fo elvül tűzte ki a takarékosságot, s 
ámbár a miniszteri rendszer e kiadásokat nö
velte, az első kilencz hónap alatt a költségvetési 
előszámitás azon tételeinél, melyek a közigazga
tásra voltak előszámitva, másfél millió forintot gaz
dálkodtunk meg. (Elénk tetszés és éljenzés a jobb 
oldalon.) 

Továbbá idézem azon körülményt is, hogy az 
egyes jövedelmi ágaknál behozott hazai kezelés 
azoknak emelkedését idézte elő. 

Egyébiránt ugy vagyok meggyőződve, hogy 
ha a törvényhozás következetesen meg fogja 
adni az adók jobb és igazságosabb , de egy
szersmind szigorúbb kezelésére nézve a szüksé
ges eszközöket ; ha az adók ezélszerübb ren
dezése által azok is meg fogják hozni a ha
zának méltányos és arányos hozzájárulásuk által 
illetékeiket, kik eddig az adózási rendszer hiányai 
folytán az adó terheiben csekélyebb mértékben 
vettek részt; ha egyszer ki lesz mondva és követ
kezetesen keresztül vive, hogy az, ki az államot 
tudva és szándékosan megkárosítja jövedelmeiben, 
a törvényesen megszavazott adókban, közroszalás-
ra és büntetésre méltó tényt követ el ; ha végre 
nemcsak a pénzügyminiszter, de mindenki, ki a 
közjövedelemnek biztosítására hatni hivatva van, 

I egyaránt felelős lesz, felelős lesz az általa okozott 
í kár megtérítésének terhe alatt: ugy bizonyára nem 

csak deficitünk nem lesz, de fölöslegre is számitha
tunk, melyet hasznos beruházásokra fordíthatunk, 
és rövid idő alatt hivatkozhatunk azon tételnek igaz-

I ságára, melyet t. barátom és minisztertársam báró 



CXC. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 15. 1867.) 149 

Eötvös József kifejezett, hogy alkotmányos szabad
ság és önállás mellett saját vagyonunk feletti ön
álló rendelkezés folytán nem csak anyagilag és szel
lemileg felvirágozhatunk, hanem azon terhet is, me
lyet elvállalunk, könnyen elviselhetjük. (Ugy van!) 

Azt mondja Debreezen város érdemes képvi
selője, hogy ő. mivel nem akar frázisokkal élni, 
kijelöli azon utat, melyet követendőnek tar t : és ez 
nem más, mint a kamat-reduetió, még pedig oly 
mértékig , hogy ennek folytán államadóssági 
évjáradéhunk sokkal kedvezőbb legyen. Nem aka
rok ezen kényes kérdés részletes elemzésébe bo
csátkozni ; én is azt tartom, tisztelt ház, hogy be-
kovetkezhetik oly időpont a nemzetek életében, 
midőn egyes terhek annyira felszaporodnak és sú
lyosodnak, hogy a 1 ényszerú'ség oda viszi a tör
vényhozást, hogy ezen utolsó eszközhöz is nyúljon; 
de azon meggyőződésben vagyok, hogy ezen 
eszközt csak akkor és csak oly mértékig szabad és 
lehet alkalmazni, midőn a felvállalt terhek teljesí
tésére az államnak minden ereje elégtelen és az 
állam azoknak elviselésére teljesen képtelen, midőn 
azon meggyőződést szerezte magának a nemzet, 
hogy erejének minden megfeszítése mellett is kö
telezettségének megfelelni egyátalában nem képes. 
(Ugy van!) Deigazságos és méltányos lett volna-e a 
minisztérium elj'árása, ha látván, hogy a biroda
lom másik felében a deficit végleges megszünteté
sének elkerülhetlen szükségességéről még nincse
nek meggyőződve; midőn hiszik, hogy más eszkö
zök igénybe vételével megküzdenek- a nagy ter
hekkel : a reductiót erőtetni és a kiegyezés feltéte
léül kötni akarta volna, mint azt Debreezen város 
érdemes képviselője kivánja? Részünkről, kik az 
által kétségkívül kevésbbé szenvedtünk volna, ez 
bizonyára nem lett volna loyalis és békülékeny 
eljárás; azt erőtetni annyit tett volna., mint az 
egyességet lehetetlenné tenni, mi ellenkezik a tör
vénynyel. (Igaz ! Ugy van !) 

Beszédének folyamában Debreezen város ér
demes képviselője többször hivatkozik arra, hogy 
az általunk javaslatba hozott egyezmény magában 
foglalja a solidaritást. Azt hiszem, erre nézve már 
többen feleltek és kifejtették ezen nézetnek alap
talanságát ; magam részéről is azt tartom, (Hall
juk!) hogy azon pontokat, melyekből a solidari
tást a tisztelt képviselő kimagyarázza, melyek a 
birodalom másik felére vonatkoznak, csak azért 
volt szükséges megemliteni az egyezményben, mert 
ezen törvényjavaslat a törvény értelme szerint kö
tött egyezmény, egyezmény két fél között, tehát 
midőn benne az egyik félnek kötelezettsége meg-
emlittetik, szükséges volt a másik félnek kötelezett
ségét is megemliteni. Egyébiránt határozottan 
nyilvánítom, hogy a solidaritásnak eszméjét más
kép nem foghatom fel, mint azt tegnap Pest bel

városa nagyérdemű képviselője, DeákFerencz jel-
lemzete; a minisztériumnak sem volt szándéka az 
egyezmény megkötésénél solidaritás eszméjét kife
jezni. (Helyeslés), s az egész szerkezetben nem is 
foglaltatik semmi olyas, a miből azt kimagyarázni 
lehetne. 

Tisza Kálmán t. barátom roszalja az egyez
ményt azért is, mert nem a tőkéket osztottuk fel, 
de — mint a törvény rendeli — évjáradékot, válto
zatlan évjáradékot hozunk javaslatba. Tehát itt mi 
állunk a törvényes téren. De, mint az a vita folya
ma alatt többször megjegyeztetett, van a törvény
javaslatnak egy, az eredeti szerint 9, a mostani 
szerkezet szerint 6. pontja, melybjn fen van tart
va számunkra az évjáradékot adóssági kötvények 
törlesztése vagy készpénzbeli tőkevisszafizetés ál
tal csökkenteni. Nem annyit tesz-e ez, hogy az 
évjáradéknak megfelelő értékpapírok beváltása és 
visszaszolgáltatása által megszabadulhatunk rész
ben vagy egészben a terheltetéstől a nélkül, hogy 
a tőkeelkülönzés által a magán hitelezők érdekeit 
sérteni kellene, a nélkül, hogy el lenne végkép 
zárva az ut előttünk, czélszerű hitelmíítétek által 
saját megszilárdult hitelünk alapján terheinken 
könnyíteni ? 

A tegnapi nap tartott beszédében emiitett 
azon állítását, hogy az államadósság conversi-
ója folytán elvállalandó egy millió az országnak 
örökös terhe, mitől semmikép se szabadulhat, ezen 
állítást nem tartom helyesnek, mivel ezen teher
től ép ugy, mint a, többitől, az ország végkép fel
mentheti magát, mihelyt annyi államkötvényt szol
gáltat át, melynek évjáradéka az egy millió évi 
jövedelmének megfelel. 

Nem akarok részletesebben bocsátkozni azok
ba (Halljuk!) miket Komárom város érdemes kép
viselője elmondott; sőt örvendek azon. hogy kitű
nő szorgalommal búvárkodva a multak adatai kö
zött, összeállította mindazon követeléseket, melye
ket a birodalom másik fele iránt támaszthatunk, 
visszamenve egész József császár idejéig ; megval
lom, hogy ezen igen örvendek, már csak azért is, 
mert sokan vannak a birodalom másik felében, kik 
szemünkre vetik a még régibb áldozatokat, melye
ket a lajtántuli részek érettünk hoztak, midőn 
a török járom alól kiszabadítani segitettek, melyek 
pedig a kamatok kamatjaival tőkésítve a mai na
pig szép összeget tehetnek. (Derültség.) 

De, engedje meg a t. képviselő ur, itt ily szá
mításokról szó se lehet: mert kimondá az 1867-ki 
XXII . t. czikk 45-ik §-a átalában az egész adós
ságra nézve, hogy ez jogilag bennünket nem kö
telez ; tehát ki van mondva az, hogy még az sem 
kötelez, mi Komárom város érdemes képviselőjé
nek számitása után talán megmarad. I t t egyez
ségről, politikai indokokból és méltányosság szem-
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pontjából kötendő egyezségről lehet csak szó, 
mely szerint ezen terhekből annyit kell elvállal
nunk, (ügy van! Mozgás a bal oldalon?) 

Egyébiránt azon számításban is, melyet t. 
képviselő ur méltóztatott tenni, arra nézve, hogy 
a birodalom másik fele csak 7 '/, millió előzetes 
terhet vállalt el, egy kis hiányt látok. A dolog 
igy áll : (Halljuk!) az összes államadóssági teher 
kerekszámban, mint azt az előterjesztett egyez
ményből méltóztattak látni, 145,400,000 frt, az 
ezüst és papírpénz közti különbséget föl nem véve 
és már leszállítva a fenálló coupon-adót és sors
jegynyeremények adóját; Komárom város nagy
érdemű képviselője azonban, ki — ha nem csaló
dom — ezen adókat a quotatárgyalások alkalmá
val, mint a másik fél jövedelmét tekinté, a mostani 
számitásánál levonta az államadósság; teherből, 
tehát nem mindig egyenlő alap szerint számit; 
mivel pedig az egyesség szerint a mi hozzájáru
lásunk kamat fejében 29,188,000 forintot, a con-
versió keresztülvitele fejében 1,150,000 frt, ösz-
szesen 30,338,000 frtot tesz, mi a fentebbi összeg
nek nem egészen 21°/0-át teszi, holott annak az 
adóképességi arány szerint, mely 30 : 7 0%-hez, 
43 a / , milliót kellene tenni; tehát az általunk elvál
lalt államadóssági évjáradék 13 millióval kevesebb, 
mint az a quótára megállapított arány szerint ten
ne. A kettőnk közti számitás különbsége abban 
rejlik, hogy a t. képviselő ur azon közel 24 V2 
millió forintnyi összeget, mely nem a kamatokra, 
de a kötelezett törlesztésekre esik, a számításból 
kihagyta. Mikép gazdálkodtatik meg ezen 24 V2 
millió összeg, az nem a mi ügyünk; a fölött egye
dül a birodalmi tanács van hivatva határozni; 
(ügy van!) de a teher mai napig fenáll és annak 
egy nevezetes része az unificatió folytán is alig 
gazdálkodható meg. 

Ugy hiszem, t. ház! a minisztérium elég ta
núságát adta annak, hogy azon nehéz felelettel 
járó kérdésnek megoldásánál minden tekintetben 
igyekezett az ország érdekeit megvédeni, a nélkül, 
hogy koczkára tette volna az egyességet, mellőzte 
volna azon magasabb érdekeket, melyek annak 
megkötését szükségessé teszik. Kiindulási pontja 
volt hazánknak a múltnak tapasztalataiból merített 
adóképessége, és ennek alapján hiszi a miniszté
rium, hogy az ország, habár némi erőfeszítéssel is, 
de azt elviselni képes. Hivatkozom azon adatokra, 
a melyeket a minisztérium az utolsó 6 évről jó 
eleve nem csak a küldöttséggel, de a t. ház min
den tagjával közölt. 

És ha kezdetben ily nagyobb erőfeszítésre 
szükség lenne is, meghozhatjuk ezen áldozatot ha
zánk alkotmányának biztosításáért, önálló pénz
ügyünkért, azon biztosan bekövetkező szebb jövő
ért, mely elmaradhatlan, ha fel tudjuk az időt 

czélszerüen használni, hogy minél előbb eljőjön 
azon idő, midőn ezen n a g y teher is a kifejlett 
anyagi jobblét folytán könnyen elviselhető lesz. 
(Elénk helyeslés a jobbon.) 

Meg vagyok győződve, hogy ezen ut, melyen 
haladni indultunk, vezet a kivánt czélhoz: minek 
igazolásául fölhozhatom és jelenthetem a t . háznak r 
hogy tegnap, épen akkor, midőn a középponti tisz
telt előadó ur vég beszédét tartá, értesült hivatalo
san a minisztérium arról, (Halljuk!) hogy ő felsége 
többi országainak képviselőháza a tegnapi napon 
az egyességre vonatkozó mind a három javaslatot 
elfogadta: el van tehát hárítva azon akadály, a 
mely az átalános alkotmányosság életbeléptetését, 
gátolta, a mennyiben a törvény által kikötött fel
tétel, a birodalmi tanács részéről való hozzájárulás 
is bekövetkezett; és mivel én részemről semmi 
indokot a halasztásra nem látok; mivel meg va
gyok arról győződve, hogy a jelen körülmények 
kedvezőbbek, mint talán valaha lehetnek, midőn 
két egyenjogú és jóakarat által vezérelt fél áll 
egymással szemben, az őszinte kiegyezés szándé
kával : semmi alapos indok nem hozható fel arra, 
hogy ezen kérdésnek vég eldöntését elnapoljuk. 
(Helyeslés a jobb oldalon) 

Én azt tartom, tisztelt ház, (Halljuk!) hogy 
nekünk, kik előtt még annyi a fontos teendő, mi
után közjogi kérdéseink meg vannak oldva, vár
nunk nem lehet: mert nem szabad haszon nélkül 
elvesztegetnünk azt, mi legdrágább, mert vissza-
hozhatlan, az időt ; nem szabad elhalasztanunk azt, 
mi oly ritkán kinálkozik, a jó szerencsét. (Zaj a 
bal oldalon). S mivel meg vagyok győződve, hogy 
a jelen körülmények ezen fontos kérdések megol
dására legalkalmasabbak; mivel végre meg va
gyok győződve, hogy ezen egyezmény az ország
érdekeivel megegyezik : ennélfogva annak elfoga
dását ajánlom. (Elénk helyeslés és éljenzés a jobb ol
dalon) 

E l n ö k : Következik a törvényjavaslat feletti 
szavazás. Két részről 40 képviselő iir név szerinti 
szavazást kivan. (Helyeslés) A kérdés ez : az állam
adósságok egy részének átvétele tárgyában készült 
törvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem? Az 
igenre szavazókat Mihályi jegyző úr fogja jegyez
ni, a nemre szavazókat Radics Ákos. 

Csengery Imre jegyző (olvassa aképvisdök 
névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., And-
rássy Gyula gr., Ármbruszt Péter, Ányos István, Ba-
lomiri János, Barinyai József, Bay György, Bánffy 
Albert, Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik György, 
Berde Mózes, Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen 
Farkas gr., Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Beze-
rédj László, Binder Lajos, Binder Mihály, Bittó István^ 
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Boér János, Boika Mihály, Bömches Frigyes, Buja- * 
novics Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Kelemen, Buócz 
Kálmán, Botka Tivadar, Boros Bálint, Borcsányi 
János, Boheczel Sándor, Czebrián László gr., Conrád 
Móricz, Császár József, Csengery Antal, Csengery 
Imre, Csik András, Cs'órghe László, Czorda Bódog, 
Cséry Lajos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák Fe

rencz, Dedimanics xsioán, BintdriíJlcz Miloz, _D> 
bóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dráskóczy Gyula, Droltleff Tamás Vilmos, Decáni 
Károly, Dániel János, Eitel Frigyes, Eötvös József 
b., Erős Lajos, Édes Albert, Fábián Gábor, Fehden-

feld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Frideczky Tt-
mót, Fülepp Lipót, Fabritms Károly, Foldváry Mik
lós, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, Gedidy 
Lajos, Glatz Antal, Gorove István, Graenzenstein 
•Gusztáv, Gorgei Géza, Gkdl József, Hedry Ernő, 
Hollóm, Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Károly, Horváth Lajos, Hunfalvy Pál, Huszár 
István, Huszár Károly b., Hertelendy Kálmán, Hal-
mossy Endre, Hrabovszky Ziig nond, Ibrdnyi Lajos, 
Ih JSZ Rezső, Inkey József, Ivácskovics Györyy, Ivánka 
.Zsigmond, Jankovich Antal, Joannovics György, 
Justh József, Justh Kálmán,Kacskovics Ignácz, Ka
lauz Pál, Kandó Klímán, Karácsonyi Ferencz, Kar
dos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kossuth 
Pál, Kuba János, Kudlik István, Kircz György, 
KvassayLászló, Kazinczy István, Kethelyi József, 
Láng Gusztáv, Lehoczky Egyed, Lónyay Menyhért, 
Lázár Kálmán gr., Lónyay Gábor, Madocsányi Pál, 
Majthényi József báró, Maniu Aurél, Mátyás Jó
zsef, Mihályi Péter, Miké Imre gróf, Miske 
Imre báró, Moldován János, Molnár József, Mol
nár Pál, Morscher Károly, Mednyánszky Dénes b., 
Nagy Károly, Németh Károly, Onossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Orczy Bélab., Paczolay János, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Plachy Lajos, 
Prugberger József, Puskariu János, Pulszky Ferencz, 
Paiss Andor, Papfalvy Konstantin, Pap Máté, Pan
ni cher Jakab, Páth Péter, Reviczky István, Rónay 
Lajos, Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Rónay Jáczint, Röser Mi', lós, 
Radics Ákos, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy 
Károly, Simay Gergely, Simon Pál, Somssichlmre gr., 
Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sümeghy Ferencz, 
Svastics Gábor, Szabó Imre (pápai), Szabó Imre (za
lai), Szakái Lajos, Szász Károly, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Adolf, Széchenyi Imre gr.. Székács József, 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilágyi István, Szi
tányi Bernát, Szolga Miklós, Szabó Miklós, Szlávy 
József, Sz'lestey László, Stoll Károly, Sigray Fülöp gr., 
•Szemző István, Somogyi László, Stojacskovics Sándor, 
id. Teleki Domokos gr., Thury Símnél, Tolnay Károly, 
Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sán

dor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, 
Trifanácz Pál, Tulbás János, Török Dániel, Ta-
nárky Gedeon, Török Sándor (gömört), Urbanovszky 
Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, 
Wass Sámuel gr., Vecsei-Oláh Károly, Vitolay József, 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vodianer Albert 
b., Vay Sándor b., Vucsetics István, Várady János, 
Wesselényi József'&., Vladár Tamás, Zeyk József Zeyk 
Károly, Zichy Antal, Zicny-Ferratls Viktor gr., Zi
chy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 
gr., Zsarnay Imre, Zsámbokréthy József, Zmeskáll 
Mór. 

Nemmel szavaznak: Acs Károly, Bibes Vincze, 
Bárányi Ágoston, Beliczey István, Beniczky Gyida, 
Beniczky Ódon, Bern íth Zsigmond, ifj. Bethlm Gá
bor gr., Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dá
niel, Bogyó Sándor, Bórds Sámuel, Böszörményi 
László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csernovics Pé
ter, Csiky Sándor, Csernátony Lajos, Damaszkin Jú-
nos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Detrich Zsigmond, Dobrzánszky Adolf, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Eöry Sándor, Eszterlvízy 
István gr., Fisser István, Fejér Miklós, Gábriel Ist
ván, Gál Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gu-
body Sándor, Halász Boldizsár, Hevessy Bertalan, 
Horváth Elek, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, Jókai 
Mór, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kende 
Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kup-
ricz Imre, Lovassy^Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénsz-
ky Pál b., Lükö Géza, Madarassy Mór, Madarász 
József, Makray László, Manojlovics Emil, Medán 
Endre, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Mocsonyi Sándor, Milkovics Zsigmond, Maj
thényi Dezső, Nagy Ignácz, Nánássy Ignicz, Nicohcs 
Sándor, Nyáry Pál, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyida 
hg., Oláh Miklós, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, 
Pap Simon, Patay Istv in, Perczel Mór, Pap Mór, 
Pethes József Pétery Károly, Popovics-Desseanu Já
nos, Prónay József, Ráday László gr., Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Simonyi Lajosb., Sipos Orbín, Soldos 
Imre, Somossy Ignácz, Szentkereszthy Zsigmond b., 
Szilády Aron,Szluha Bened k, Szontagh Pál [nógrádi), 
Széky Péter, Thalabér Lajos, Thury Gergely, Tisza 
Kálmán, Tisza Liszló, Tóth Kálmán, üjfalussy La-

' jo?, Varga Antal, Varga Flórián, Varró Sámuel, 
Vállyi János, Várady Gábor, Vidacs János, Wlád 
Alajos, Zámory Kálmán, Zsitvaj József 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Román Sán
dor, Szontagh Pál (gömori). 

Nincsenek jelén: Almássy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos b., Andreánszky Boldizsár, Antaljfy Károly, 
Bartal György, Bartal János, Serényi Ferencz gr., 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Branovácskj István, 
Balomiri Simon, Csiky István, Dajosy Vilmos, De-
dinszky József, De.genfeld Gusztáv gr., Faragó Fe
rencz, Freiseisen Gyula, Geczö János, GozsduManó, 
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Hodosiu József, Horvát Boldizsár, Hosszú József, 
Ivánka Imre, Karácsonyi János, Kornáromy György, 
Kovách László, Klapka György, Kossuth Ferencz, 
Lator Gábor, László Imre, Lázár Dénes, Lukynich 
Mihály, Lázár Sándor, Macellariu Illés, Markos 
István, Maróthy János, Máday Lajos, Melas Vilmos, 
Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Ormos Sándor, 
Papp Zsigmond, Perczel István, Pillér Gedeon, Popo-
vics Zsigmond, Petkó Lázár, Sulyok Mór, Szabadfy 
Sándor, Szaplonczay József, Széchenyi Béla gr., 
SztratirnirovicsGyörgy, SiposFerencz, Teutsch György, 
Jinku Ábrahám, Vay Béla b., Véghsö Gellért, Zerda-
helyi Incze, Zichy Nándor gr., Zimmermann József 
András, Zsedényi Ede.) 

H o r v á t h LajOS jegyző {fölolvassa a szava
zás eredményét): Az elnökkel együtt nem szavaz
tak hárman; igennel szavazott 229, nemmel 110, 
távol volt 60. 

E l n ö k : Az államadósságok egy részének el
vállalásáról szóló törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául a ház elfogadta; ennek következ

tében az ezzel ellentétben álló indítványok el
esnek. 

A kérdés most az : most kívánja-e a t. ház. 
hogy a részletes tárgyalás megkezdődjék? (Felki
áltások: Most! Mások: Holnap!) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Hamar keresztül 
esünk ezen a kérdésen; hosszas motivátióra ugy 
sincs szükség, hogy a ház jobbra vagy balra dönt
se el a kérdést. Ennélfogva legegyszerűbb volna, 
ha azok, a kik ma akarnak bemenni a tárgyalásba, 
fölkeléssel jelentenék ki szándékukat, és megfordít
va. (Helyeslés. Felkiáltások: Ma! M'isok: Holnap!) 

E l n ö k : A kik a szakaszonkinti tárgyalást 
ma akarják megkezdeni, méltóztassanak felkelni. 

" (Megtörténik.) Most méltóztassanak felkelni azok, 
a kik holnapra kívánják a szakaszonkinti tárgya
lást halasztani. (Megtörténik.) A többség holnap kí
vánja a szakaszonkinti tárgyalást megkezdeni. 

Az ülés holnap tiz órakor kezdődik. 

Az ülés végződik d. u. 1 s/4 órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatnak: Arvamegye kérvénye a megyerendezés ügyében: Borsodmegyéé vasúti ügyben; Flórián 
János és neje panasza Goocs Gyula, Haas Károly s a mohácsi tőrvényszék ellen ; Tisza-Inoka község kérvénye esatornaügyben; 
siklósi járási községeké úrbéri ügyben s a papi tized eltörlése iránt; a konstantinápolyi magyar gyarmat köszönete: gávai, bnji és 
berezeli birtokosok kérvénye kárpótlásért; törvényjavaslat az adóról a jövő év elsö negyedében; törvényjavaslat a czukor és égetett 
szesz vám- és fogyasztási adójáról. Az államadóssági törvényjavaslat részletenkint tárgyaltatik s elfogadtatik. A vám- és kereskedelmi 
szövetségről szóló törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért; később Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Csengery Imre jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző ur 
f°gj a j e g y e z n i ' -A- múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a deczember 
15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyvre nézve meg kívánom 
jegyezni, hogy a kérdés igy volt feltéve: elfogad

ja-e a ház vagy nem az államadósságok egy részé
nek elvállalása tárgyában készült törvényjavas
latot ? 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A jegyzőkönyvben 
ugy áll: az államadósságok után elvállalandó évi 
járulék. (Fékiáltások: Egy részének! A jegyzőkönyv 
e szerint igazittatik meg.) 

E l n ö k : Arvamegye közönsége a megyék 
önkormányzati jogát a miniszteri felelősséggel a 
törvényhozás utján történendő uj rendezés alkal
mával öszhangzásba kéri hozatni. 

Borsod vármegye közönsége a pest-miskolczi 
vasutvonalat egyenes, vonalban kéri mielőbb kiépít
tetni. 




