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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. 

CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 16-dikán 

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

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. 
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Flórián János mohácsi mészáros és neje, Goócs 
Gyula, Haás Károly és a mohácsi törvényszék által 
elkövetett erőszakot és sérelmes megkárosításukat 
orvosoltatni kérik. 

Tisza-Inoka községe kéri a csongrád-pesti csa
tornát kiépíttetni. 

Jókai Mór képviselő ur kérvényt kíván 
beadni. 

Jókai MÓr: Tisztelt képviselőház! Kötelessé
gemmé tétetett Siklós járásának több községe által 
egy folyamodást a t . képviselőház asztalára letenni. 
E folyamodás tartalmazza azt, hogy méltóztatnék 
a t. képviselőház hovahamarább törvényt hozni 
a remanentialis úrbéri maradvány-földek tárgyá
ban, külön erre vonatkozó kamatok eltörlése iránt. 
T. képviselőház! volt mái- szerencsém egyszer e 
községeknek e tárgyban egy folyamodását a t. ház
hoz benyújtani. E folyamodás a kérvényi bizott
sághoz utasíttatott s onnan a minisztériumhoz téte
tett át. E községek azonban nem kegyelmet, nem 
a jelenleg fenálló törvények szerinti intézkedést, 
hanem egy hiányzó törvény hozatalát kérik a t. 
képviselőháztól. Ez igen fontos ügy, t. képviselő
ház : szó van arról, hogy bizonyos községek 20 évi 
kamatot fizessenek oly birtokért, melyben benne 
vannak, mely kamatok fizetésére ha kényszeríttet
nek, koldusbotra jutnak, s inkább eladják földjeiket, 
mintsem a 20 évi kamatot lefizessék. 

E kérvényhez van egy másik kérvény mellé
kelve, a papi tizedek eltörlése tárgyában. E tárgy, 
ugy hiszem, a protestáns zsinat elé fog tartozni; 
de miután hozzám volt czimezve, s a végből, hogy 
azt a t. háznak átnyújtsam, fölemlítettem azt. Any-
nyit mindenesetre mutat, hogy a szegénység igen 
nagy, midőn már az oly adózást is, melyet önként 
vállaltak magokra, a mit papjaiknak tettek, azt is 
oly igen súlyosnak tartják. 

Még egy feladatom van, melyet teljesitenem 
kell. A konstantinápolyi magyar gyarmat köszö
netét fejezi ki a t. képviselőháznak és a belügymi
niszter urnák azon szíves részvétért, melylyel az 
ottani magyar gyarmatnak panaszát méltóztattak 
fogadni. Egyúttal feladatommá teszi, hogy egy 
félreértést, melyben akkor voltam, most helyrei
gazítsak. Ugyanis a magyar gyarmat mostani leve
lében tudtomra adja, hogy nem az ausztriai ügy
nök b. Vecsera volt az akkori visszaélés eszközlője, 
hanem Kvietowszky volt a bűnös. Ennélfogva 
kéri, hogy ezt helyreigazítsam, a mit is lovagias 
kötelességemnek tartok jelenleg megtenni. 

E l n ö k : Somossy képviselő ur kivan előter
jesztést tenni. 

SomOSSy I g n á c z : T. ház ! Szabolcsme
gyében kebelezett Gáva, Buj és Berezel községek 
számos birtokosai kérvényét, melyben még az 1862 
évi Tisza-szabályozás alkalmával az úgynevezett 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/7 . VI. 

nyiri vizcsatornahelyiségért állítólag a kormány 
által elfoglalt földbirtokok kisajátítási árát és el
maradt haszonvételét megtéríttetni, és magokat a 
további adó és ártéri költség fizetése alól fölmen
tetni, az eddig tett fizetéseket javokra betudatni, 
jövőre pedig ez utóbbiaktól magokat felmenteni 
kérik, bátor vagyok a t. ház figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : Valamennyi bemutatott kérvény a 
kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 

Napirenden van az államadósság tárgyában 
készült törvényjavaslatnak szakaszonkinti tárgya
lása ; előbb azonban pénzügyminiszter ur két tör
vényjavaslatot kíván bemutatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Van szerencsém a minisztérium részéről két tör
vényjavaslatot bemutatni: az egyik az 1868 év első 
negyede folytában viselendő közterhekről, a másik 
a ezukor és égetett szesz kivitelénél visszatérítendő 
vámilletékekről és fogyasztási adóról, valamint a 
kisebb kazánok megadóztatásáról szól. E két ja
vaslatot azon kéréssel van szerencsém átadni, hogy 
mielőbb kinyomatván, méltóztassanak különösen 
az elsőnek, a dolog sürgősségénél fogva, mielőbbi 
tárgyalása iránt intézkedni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa a két tör
vényjavaslatot.) 

Elnök: A törvényjavaslatok ki fognak nyo
matni, holnap szét fognak osztatni, és ugyancsak 
holnap fogja a t. ház tárgyalásuk napját meghatá
rozni. l) 

Deák F e r e n c z : A pénzügyi bizottságnak 
kellene kiadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. képviselőház! Mivel mindkét törvényjavaslat 
szoros kapcsolatban van a pénzügyi rendszer jövő 
megállapításával, és ámult napokban méltóztattak 
állandó pénzügyi bizottságot kiküldeni: bátor vol
nék indítványozni, méltóztassanak kimondani, hogy 
e két törvényjavaslat a pénzügyi bizottsághoz utasit-
tassék, mely azután jelentését beadván, a t. ház a 
tárgyalás iránt határozni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogv a ezen törvényjavaslatok 
kinyomatván, szétosztatni, egyszersmind pedig az 
állandó pénzügyi bizottsághoz fognak tárgyalás 
végett áttétetni. 

Napirenden van az államadósságok évi járu
lékai egy részének a magyar korona országai által 
elvállalásáról szóló törvényjavaslat pontonkinti tár
gyalása. Csengery jegyző ur fogja a szöveget ol
vasni. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat föhetét.) 

K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! Ha tán az egész szöveg felolvasása fölösleges-

1) Lásd az Irományok 172 és 173-dik számát. 
20 



154 CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 

nek találtatnék, volnék bátor megtenni mindjárt' 
azon észrvételeket, melyeket a központi bizottság 
ajánlata szükségessé tesz. {Helyeslés.) A központi 
bizottsáo- a most felolvasott fölzetet következő mó
don ajánlja megváltoztatandónak: „Törvényjavas
lat az államadósságok után a magyar korona or
szágai által vállalandó évi járulékról*. (Helyeslés) 

Madarász Jószef: T. képviselőház! Épen 
azon indokból szólalok fel, nehogy az átalánosság-
ban elfogadott elv folytán parlamenti, részemről 
legalább,a t. ház működését gátoló vitát idézzek elő a 
részleteknél. Átalában ellenkezvén e törvényjavas
lat szelleme ön véleményemmel és néhány csekély 
elvtársaiméval. . . (Derültség. Felkiáltások: Cse-
kéhj!) Igen is csekély számú elvtársaiméval: nem 
fogunk ellene felszólalni; de azt, hogy fel nem 
szólalunk, bizonyára nem fogja at. ház ugy venni, 
mintha magát a törvényjavaslatot elfogadnók. 

Patay István : Én nagyon örülnék, ha azon 
többség irányában, mely nevetni méltóztatik, cse
kély volnék. (Derültség.) 

Elnök: A t. ház a központi bizottság által 
ajánlott módositást elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését) 

Kerkapoly Károly előadó: A fölzetnek a 
t. ház által már elfogadott módosítása után e be
vezetési sorok sem maradhatnak igy a kivánt egy
öntetűség miatt. A központi bizottság javaslata 
szerint e mondott okból a törvényjavaslat beveze
tése következőkép volna módosítandó: „Az állama
dósságok után az 1867-ikXII.t. ez. 53. és54. f a i 
ban kikötött föltétel alatt és módon elvállalandó 
évi járulék iránt az idézett t. ez. 55-ik §-ában érin
tett előleges értekezés a magyar korona országai
nak s ő felsége többi országainak küldöttségei közt 
megtartatván, miután az egyezmény, melyetfívgy-
bana magyar felelős minisztérium és 8 felsége többi 
országainak minisztériumai által ugyanazon tör
vény 61. és 67-ik §-a szerint" . . . Többiben ma
radna a szerkezet. (Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva a bevezetés szerint fog 
megváltoztatni. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a törvényja
vaslat ehö szakaszát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyért T. ház! Bá
torvagyok azon megjegyzést tenni, hogy azon tör
vényjavaslatot, melyet a minisztérium eredetileg elő
terjesztett, pontonkint olvasni annyivalinkább fölös
leges, minthogy a központi bizottság által előterjesz
tett javaslat egészen megegyezik azon szerkezettel, 
mely az utósó egyezményben az államadóSiságok 
iránt foglaltatik. Ennélfogva, miután az eredetileg 
előterjesztett törvényjavaslat a minisztérium által 
visszavétetett, illetőleg az ujabb egyezmény által 
módosult, még pedig azon értelemben, mint a köz

ponti bizottság előterjesztetése: tehát fölösleges 
lenne az eredetileg beadott javaslat egyes pontjai
nak újra felolvasása, és elég volna, ha a .központi 
bizottság előadója előadná a szerkezetet, ugy mint 
az meg volt állapítva a két minisztérium által kö
tött egyezményben. 

Kerkapoly Károly előadó: Az osztályok 
s a központi bizottság elé az eredeti btörvényja-
vaslat lett benyújtva és az forma szerint a minisz
térium által eddig vissza nem húzatott; az előter
jesztés ugy tétetett meg, mint a szövegben van; 
következéskép a központi bizottság rendszeres ösz-
szeállitását nem vélte megteendőnek. Ennélfogva 
sajnálom, hogy az uj szöveget nem olvashatom fel, 
mivel a központi bizottság részéről ilyen összeállítás 
nem történt. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Már a ta
nácskozás kezdetén megjegyeztem, hogy a minisz
térium álláspontja tökéletesen az, mely a központi 
bizottságé: ennélfogva fölösleges azt, a mit a mi
nisztérium visszavont, újból fölolvasni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Az első és má
sodik szakasz kihagyatik, a 3-ik pedig következő
leg lenne szerkesztendő a központi bizottságnak, 
talán a minisztérium által is elfogadott véleménye 
szerint: „ 18 6 8. évi január elsejétől kezdve a magyar 
korona országai az eddigi államadósságok kamatai
nak fedezéséhez 29 millió 150 ezer forint állandó, 
további változás alá nem eső járulékot fizetnek, eb
ből 11.756,000 ftot érez pénzben." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Engedje 
meg a t. ház, hogy röviden megemlítsem, minő kö
rülmények folytán vált szükségessé az 1,2, és 5. 
§. kihagyása. Az eredeti tervezet szerint a jövő 
1868. évben az államköltségvetések fedezésére szük
séges összegek, a mennyiben a jövedelmekből nem 
fedeztethetnének, a mint a miniszteri előterjesztés
ben ésa második egyezménybenki voltkötve,afüggő 
adósság nevelése által lettek volna fedezendők; de 
egyszersmind ki volt mondva az, hogy ezen évvégén 
egy vegyes leszámolási küldöttség küldetett volna 
ki, mely a hitelkönyveket bezárván, meghatározta 
volna azon összegeket, melyek az államadóssági 
terhek után, és véglegesen, a jövő évre átteendők 
lettek volna. Miután mind a két részről, t. i. mind 
a magyar törvényhozás, mind a,birodalmi tanács 
részéről tartott bizottsági és osztályi tanácskozások 
folytán kívánatosnak mutatkozott, hogy ezen le-
számolás,mely csak ezen év végével kezdődött volna, 
már most előzetesen megtétessék: ennélfogva a 
két fél minisztériuma részéről kiküldött vegyes bi
zottság az államadósságra vonatkozó tételeken 
egyenkint keresztülmenvén, végleg megállapította 
azon összeget, mely, mint állandó és változatlan te-
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her, ar ánylag Magyarország által lesz viselendő. 
Miután ezen összegek kiszámíttattak, igen termé
szetes , hogy elmarad ezen törvényjavaslatnak 
most fölolvasott része, t. i. hogy az összegek a le-

- számolás után bizonyos változás alá jöhetnek. 
Ez alkalommal meg kell jegyeznem, hogy az 

ezen bizottság által történt kiszámítások, melyek
nek eredményét van szerencsém bemutatni, vala
mint ezen bizottság munkálatai folytán, azon ösz-
szeg , mely a központi bizottságnak bejelentetett 
és melyet az javaslatába bevett, egy későbbi rec-
tificatió alkalmával bizonyos tekintetben változást 
szenvedett. Ugyanis ezen összeg a központi bizott
ság által javaslatba hozott összeg helyett: 29,188,000 
frt lenne és ebből ezüstben fizetendő 11,776,000 
frt. Ez abban találja indokolását, hogy a vegyes 
bizottság a számításokat azon alapon tette, hogy 
az 1868. év végén eló'állandó összeg osztandó szét, 
holott ez annyiban nem volna méltányos, minthogy 
m á r a jövő évben Magyarország részéről, az 1 mil
liót kivéve, semmi se fizettetik a törlesztésre; tehát 
az 1867 végével mutatkozó állapot szerint kellett 
ujabb rectificatiót tenni, mi az általam emiitett 
összeggel egyezik meg. Ennélfogva bátor vagyok 
ajánlani, hogy e két összeg akként tétesssék k i : 
29,188,000 frtnyi állandó , további változás alá 
nem eső évi járulékot fizetnek, ebből 1,776,000 
frtot érczpénzben. (Helyeslés a középen.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az ekkép 
módosított 3-dik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Legelsőben is azon kérdést 
vagyok bátor a t. házhoz intézni, méltóztassanak a 
negyedik szakaszt is felvenni, mert módositványo-
mat a két szakaszra együtt kívánom megtenni. 
U g y gondolom, ez által csak a tárgyalás gyorsit-
tatik. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 4-ík sza
kaszt iltetőleg a központi bizottság az illető mi
nisztérium beleegyezésével következő módosítá
sokat vél. A 15-ik sorban „pénzszerzésből" 
helyett „beszerzésből" lenne irandó. A 18-ik sor
ból e szó: „csak" kihagyandó; és e helyett: 
„évenkinti" ez lenne irandó: „évenkint." A máso
dik bekezdés második sorában e szó u tán: „azon
ban" be lennének igtatandók ezek: „az osztrák 
átalános." Ugyanezen bekezdés 3-ik sorában e szó 
után: „magyar" ez jönne: „kincstári;" ugyanaz 
lévén irandó a 3-ik bekezdés 1-ső sorában is, ha
sonlóan a „magyar" szó után. Végre «az utolsó 
bekezdés első sorában e szó helyett: „pénztárak
ban" ez íratnék: „állampénztárakban." 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ha a t. ház 
egyszerre méltóztatik e második pontot az elsővel 

tárgyalni, akkor kötelességemnek tartom nyilvá
nítani a t. ház előtt, hogy ezen most felolvasott 
szakasznak kezdetén, ezen szavaknak: „egyezési-
leg megállapíttatik, hogy az 1868. május 1-éig 
törvényjavaslat terjesztessék elő alkotmányos tár
gyalás végett," más értelme nem lehet, mint az, 
bogy ezen. a eonversióra vonatkozó törvényja
vaslat előterjesztése nem a magyar országgyűlés, 
hanem a birodalmi tanács elé lesz terjesztendő, 
anyival inkább, mert Magyarországnak e végett 
fizetendő járuléka határozottan meg van itt álla
pítva és a conversió keresztülvitele csak a biro
dalmi tanácsban képviselt országokat illeti. Ennél
fogva ez másként nem is értelmezhető, mint ugy, 
hogy minden intézkedés, mely a eonversióra vo
natkozik, egyedül a birodalmi tanács elé tar
tozik , s ennek fog előterjesztetni. Ezt bátor 
voltam megjegyezni azért, nehogy e szavaknak 
azon magyarázat adassék, hogy e tekintetben a 
magyar törvényhozás intézkedik. Ez a dolog ter
mészetével ellenkeznék, mert ez egyenesen a biro
dalmi tanács körébe tartozik. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Leg
először is, mielőtt felolvasandó módositványomat 
indokolnám, igen nagy örömömet fejezem ki a felett, 
hogy a tegnapi napon mind igent, hazánkfia Deák 
Ferencz, mind a pénzügyminiszter ur részéről 
nyilváníttatott az, hogy az államadósságok irányá
ban semmi tekintetben és semmi körülmények 
közt solidaritást vállalni nem fognánk. Gondolom, 
hogy ezen nyilatkozatok folytán e tekintetben 
mindnyájan egyetértünk; (Helyeslés) hanem épen 
azért, mert én is azt hiszem, hogy ezek folytán 
teljesen meg kell győződve lennem, hogy a solida
ritást senki sem kívánja: bátor vagyok kijelenteni 
azt is, hogy azt hiszem, azt kívánja tőlünk az 
eljárás czélszerüsége, hogy a szerkezetet is ugy 
alkossuk, hogy jövőben is a felett kérdés ne tá
madhasson s jövendő súrlódások alapjául ne szolgál
hasson. E tekintetben hivatkozva azokra, miket 
az átalános vitánál elmondván, most ismételni nem 
akarok, az én óhajtásom az volna, hogy mind az, 
a mit Magyarország bármi czimen fizet, a javaslat
nak harmadik, ésigy a törvénynek leendő első sza
kaszában egy összegben tétessék ki. Nem hiszem, 
hogy ebben valami nehézség lehetne, mivel a t. 
pénzügyminiszter ur tegnap azt méltóztatott mon
dani, hogy a 4§-ban foglalt egy millió is törleszthető,. 
legalább nem ismerte el, hogy valami törleszthető 
nem volna. Ha tehát ez is valóságos évi járulék : 
akkor óhajtom, hogy ez is tétessék a többi évi 
járulékkal egy összegbe, a miből nyilvánvaló 
legyen, hogy a 9-ik §-nak ide vonatkozó rendel
kezéseire nézve is kiterjed. Kívánom továbbá, hogy 
a 4. §-ban foglalt minden intézkedés, azon 
150,000 írtról, mely a magyar kincstári javakra 
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bekeblezett államadósság törlesztésére van szánva, 
e rendelkezés, mondom, szintén a harmadik s a 
leendő első szakaszba tétessék át. A 4. §. szakasz
ból pedig mind azon részek, melyek arra vonat
koznak, hogy mit tegyenek az osztrák államadós
ságok irányában ő felsége többi országai és tarto
mányai— minthogy meggyőződésem szerint mi tul 
mennénk hatáskörünkön, ha mi akarnók meghatá
rozni, hogy ők mit legyenek teendők —ennélfogva, 
mondom, mindazon részek hagyassanak ki a 4. íj
ból, és ne maradjon ott egyéb , mint a letétemé-
nyékre vonatkozó utolsó szakasz, a melyben azon 
szót: „elhelyezett" óhajtanám felcseréltetni e szóval: 
„létező," különben nem lehetünk biztosak az 
iránt, hogy uj terhekkel nem fognak bennünket 
meglepni, és nem, mert igen jól tudjuk, hogy a mi 
a múltban „elhelyeztetett," abból nem következik, 
hogy „meglevő" is volna. 

Minekelőtte módosítványomat felolvasnám, 
egy megjegyzést vagyok bátor tenni: ez az, hogy 
módositványomban azon álláspont szerint, melyet 
az átalános vita alkalmával elfoglaltam, meghatá
rozott összeget nem tűzhettem k i ; ez azonban 
nem gátolhatná a módositvány elfogadását, mert a 
mely összeget a t. ház elfogad, abba igen könyen 
be lehet vezetni. Igen természetesnek tartom, s 
remélem, hogy a t. ház is, hogy ha nekem meg
győződésem az, hogy az összeget helyesen meg 
nem állapithatjuk, nem inditványozhattam egy 
összeget, mert a dolog természetében fekszik, hogy 
az összeget azok határozzák meg, a kik oly hely
zetben érzik magokat, hogy azt helyesen megál
lapíthatni hiszik. É n , miként az átalános vita 
alkalmával is mondám, kevesebbet adni, mint a 
mennyit birunk, nem akarok, de többet sem; már 
pedig pontosan meghatározni, hogy a mit én jó
nak gondolnék, nem lesz-e kevesebb, a pénzügy
miniszter urnák az osztályokban tett nyilatkozata 
után, nem tudnám, a mennyiben ő ottan nem mon
dott határozott számokat és határozott adatokat. 
Azt, hogy az indítványozott összeg, ha abból indu
lunk ki, hogy mennyit szabad adni vagy mennyit 
birunk meg , nagyon sok, az ő nyilatkozatából 
tudhatom. mert ő maga mondta ot t , hogy 
néhány millió deficit lesz a jövő évben ; de tud
hatom abból is, mert ő felsége többi országainak 
pénzügyminisztere is hivatalosan nyilvánitá, hogy 
Magyarország 2— 3 millióval többet fog fizetni 
a közösügyi költségek fedezésére ez után, mint 
eddig fizetett. A mely 2— 3 milliót ha köze
lebbről tekintjük, nem annyi, hanem tetemesen 
több lesz, a mennyiben ezentúl is oly tételek esnek 
a magyar budget terhére, melyek az ezelőtt ugy is 
kevesebb közös költségekhez való hozzájárulásból 
fedeztettek, minők az udvartartás, némely nyugdi
jak, erdélyi úrbéri papirok utáni fizetések; de hogy 

ezek mennyit képeznek, pontosan nem tudom, s 
igy az összeget meg nem határozhatom. 

És most bátor leszek módosítványomat felol
vasni, az összegnek természetesen kitétele nélkül : 
„1868 január 1-től kezdve a magyar korona orszá
gai ez eddigi államadósságok terhének viseléséhez... 
frtnyi évi járulékot fizetnek, ebből. . . frtot ércz-
pénzben, mely összegnél több azoktól se kamat
járulék, se tőketörlesztés fejében soha semmi szin 
alatt nem követeltethetik. A fentebbi összegből 
150,000 frt. ezüstben oly czélból fizettetik, hogy 
ez által az osztrák átalános földhitelintézettel 
kötött, s mintegy feléig magyar kincstári uradal
makra bekeblezett államjószág-kölcsön törlesz
tessék, melynek kamatai az ezen §-ban kitett 
járulékban benfoglaltatnak. A magyar kincstári 
uradalmaknak ezen bekeblezett kölcsön alóli teljes 
felszabadítása után tehát ama 150,000 frtnyi 
ezüstben járó fizetés megszűnik; s a tervszerű 
törlesztés, vagy az egész kölcsönnek korábbi visz-
szafizetése után, az évi járulék is, az államjószág-
kölcsön kamatainak Magyarországra eső részéhez 
képest, kevesbítendő." 

A 4-ik §. az utolsó bekezdésig egészen kiha
gyatván , az utolsó bekezdés első sorában e helyett: 
„elhelyzett" ez tétessék: „létező;" a negyedik 
sorból pedig az ott kitett összeg hagyassák ki, 
valamint az 5-ik sor is azon szóig: „benfoglaltat
nak," és ezen szó elé ez tétessék: „az előző §-ban 
kitett évi járulékban." 

Ebben áll módositványom, melyet bátor 
vagyok a t. háznak figyelmébe ajánlani. (Helyes
lés a hal oldalon?) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! 
Én részemről a tett módositványt nem fogadhatom 
el. Nem fogadhatom el. mert ezen törvényjavaslat, 
a mint első bekezdése is tanúsítja, azon egyez
ménynek beigtatását rendeli el a törvényben, 
mely a törvény értelme szerint a két minisztérium 
közt köttetett. Hivatkozom a törvény szavaira, 
melyek szerint „ezen egyezmény az ország törvé
nyei közé igtattatik." Tehát az egyezmény szöve
gén változtatni nehézséggel járna, a mennyiben 
magát a szerkezetet illetőleg uj egyezményt kel
lene kötni, s ezt ismét mindkét alkotmányos tör
vényhozás tárgyalásai alá kellene terjeszteni. De 
különben is az indítványt nem látom indokolva: 
mert azon aggodalmakat, melyeket Debreczen 
város érdemes képviselője előadott, alaposaknak 
nem hiszem, mert az eredeti 4. szakaszban, az uj 
szerint a 2. szakaszban, hol a törlesztési kötele
zettséghez való hozzájárulásról van szó, az egy 
millió mint állandó hozzájárulási össszeg van 
határozottan megemlítve, tehát a fizetés teljesítésé
nek természetére nézve a másik összeg közt semmi 
különbség nem létezik, s igy nem lehet ok az aggó-
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dalomra, annál kevésbbé, mivel minden évjáradék 
az eredeti 9. §. szerint azonnal megszűnik, mihelyt 
annyi állampapír szolgáltatik vissza vásárlás vagy 
beváltás utján, mennyinek évi járadéka, azaz való
sággal kifizetett kamatja, megfelel a törlesztendő 
évjáradéknak. Minthogy ily legkevésbbé sem 
indokolt változtatás uj egyezmény kötését feltéte
lezi, mi bizonyos időhaladékot kivan: minthogy 
továbbá a dolog természeténél fo^va nekünk 
semmi előnyt nem nyújt, mert ez is épen olyan 
állandó és változatlan összeg, mint a másik: mind
ezen okoknál fogva bátor vagyok kérni a t. házat, 
méltóztassék a szerkezetet megtartani. (Helyeslés a 
középen) 

J ó k a i Mór: T. ház! Igen sajnálom, hogy az 
igen t. pénzügyminiszter urat mind olyan dolgok
kal vagyok kénytelen háborgatni, a miket nem 
tudok; de azt hiszem, hogy ő tudja, s ennélfogva 
engem meg fog rá tanítani. Először is nem tudom, 
hogy az évi járulékul ajánlott 12 millió frt érez-
pénzt mennyiben fogják fedezni a pénzügyminisz
ter ur rendelkezése alatt levő érczpénzbevételei 
Magyarországnak, és ha ezt nem fedeznék, vajon 
az agiotage-hoz fog-e folyamodni, és fog-e mint 
vásárló a pénzpiaczon megjelenni ezüst bevásár
lására, a mely esetben az agio jelen állása mellett 
nem 29, hanem 32 millióba fog kerülni az általunk 
fizetendő részlet. Másodszor, nem vagyok a felől 
tisztában a szöveg nyomán, hogy vajon a letété-
menyek után járó kamatokban benfoglaltatnak-e 
a letétenlények után járó couponok. Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy különösen a kamatoknál, a 
melyek Magyarországon történtek, ezen eset for
dult elő. A „Reichsgesetz-Blatf'-ban jelent meg 
egy törvény, melyben nem tudom miféle kedvez
mény vagy véletlen folytán elő voltak számlálva 
ő felsége többi országai, Magyarország birodalma 
azonban ki volt belőle hagyva. A cautiok, melyek 
letétettek a többi tartományokra nézve, 4°/0-et 
kamatoznak; Magyarországban nem levén letéve 
semmi, az itt letett cautiókért az akkori fináncz-
rendszer szerint azt felelik, nem jár semmi kamat, 
és nem is fizettek semmi kamatot. Ennélfogva 
mindenki iparkodott a cautiót készpénzből minél 
hamarább átváltoztatni'állampapírokra, ugy, hogy 
azt mindenütt állampapírok képviselik. Ennélfogva 
igen természetesnek találom, hogy ily állampapí
roktól járó kamatok ugy vétessenek, mint a me
lyeknek szelvényei Magyarország évi járulékaiba 
betudandók. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Azt hiszem, 
a t. képviselő ur által tett kérdések szorosan a 
tárgyhoz nem tartoznak. Mikép fogja fedezni a 
magyar pénzügyminisztérium ezen kamatokat, 
arrra nézve bizonyosan az államköltségvetésben 
fog előterjesztést tenni, mely alkalommal elő fogja 

adni a körülményeket, melyek a fedezetre vonat
koznak. Jelenben csak átalában vagyok bátor 
megjegyezni, hogy mivel a vámjövedelmek ezüst 
értékben fizettetnek, és a mennyiben a közös 
költségek kiadásai közt csupán csak a külföldi 
diplomatiai költségek fedezendők ezüstben, bizo
nyára fog nevezetes összeg ezüstben maradni, a mely 
ezután is ugy fog kezeltetni, hogy az egyenesen 
az ezüstben fizetendő kamatokra fog fordíttathatni. 
A mennyiben ezekben Magyarországnak hozzájá
rulási aránya meg van határozva, t. i. minden be
folyt vámjövedelmekből Magyarországra 3 0 % , ő 
felsége többi országaira 70% esik, a magyar 
állam szintén ez arányban fog részesülni azon 
előnyben is, hogy a vámjövedelemből bejövő ezüst 
készlet a magyar kincstár számára fog számításba 
vétetni. Habár az agiokülönbség a közös költségek 
javára Íratnék is, a valóságos ezüst érték a törvény
ben meghatározott arány szerint mégis megköny-
nyitendi a magyar kincstár beszerzési összegét. 
Egyébiránt vannak a magyar kincstárnak ezüst
ben és aranyban több jövedelmei is, melyeket a 
pénzügyminiszter az állam-költségvetésben elő fog 
sorolni, mint ezen czélokra felhasználhatókat. 
A fönmaradó különbözetnek beszerzési módját 
is akkor fogja a minisztérium előadni, midőn a 
költségvetést terjesztendi elő. Szolgáljon ez meg
nyugtató felvilágosításul. (Helyeslés a középen.) 

A mi a cautiókat illeti: bármit méltóztatott 
erről a Reichsgesetz-Blattban olvasni (én megval
lom, nem olvastam azon tételt), csak azt mond
hatom, hogy az én tudomásom szerint a cautiókat 
a magyar államban épen ugy kezelik, mint a 
másik fél cautióit. Erre nézve egyébiránt jelenthe
tem, hogy azon teher, melyet Magyarország átvesz, 
nem oly nagy. és a költségvetésben nyoma lesz 
annak, mikép vétetik számításba. A magyar pénz
ügyminiszter azt kívánta a magyar állam részére 
biztosítani, hogy a cautiónális összegek utáni 
teher ne terhelje a magyar kincstárt; ennélfogva 
kötötte ki az egyezményben, hogy a cumulative 
kezelt biztositások és letétek kamatai az évi jára
dékba beszámíttassanak. Ennélfogva ugy hiszem, 
nincs oka a t. képviselő urnák e tekintetben 
aggódni. (Tetszés a középen.) 

BÓnis Sámue l : Én Tisza Kálmánnak módo-
ff 

sitványát pártolom. O a többire nézve előadta 
nézeteimet; de különösen figyelmeztetem a házat 
e törvényjavaslatnak a depositumról szóló czik-
kére. Ha ezen törvényjavaslat ugy fog megállít
tatni, a mint hogy áll. Magyarország, meglehet, 
igen sok kárait, melyek iránt követelést, és pedig 
méltó követelést tehetne, többé nem fogja vissza
követelhetni. Csak kettőt említek meg. Fölemlítem 
először az árvaügyet. Tudjuk, hogy az árvaügyek 
Magyarországon tömegesen kezeltetnek, és depó-
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náltattak magyarországi pénztárakba; hanem^ hogy 
megvannak-e azon pénztárakban, vagy kivitettek 
már onnan, és fölhasználtattak-e? ezt nem tudom. 
Mert ha fölhasználtattak — és meglehet, az oszt
rák állam javára használtattak föl — akkor min
den egyes árvának joga lesz annak idejében köve
telését megtenni; de követeléseit nem az irányában 
tenné meg, a kinél a pénz valósággal létezik, 
hanem Magyarország irányában. Felemlítem to
vábbá azon összeget, mely összeg alapjául szolgált 
a 1848-bankibocsátott5és 2 forintosoknak. Hogy 
az országnak ez iránt méltó követelése van, s 
ezzel a követeléssel annak idejében előállhat: azt 
senki sem tagadhatja, mert ez bizonyos czélra volt 
letéve az ország által. Hogy az a pénz Magyar
országban tétetett le, hogy azt a pénzt a magyar
országi pénztárakból vitték el, az mindnyájunk 
tudtára van. (Helyeslés a bal oldalon) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér t A mi az el
ső pontot illeti, t. i. az árvák pénzeit: tudomásom 
szerint az árvák pénzeiből jelenleg semmi sem léte
zik a birodalom másik felének pénzügyi minisztériu
mának kezelése alatt. A mennyiben ily letételek 
egyes pénzügyi .hatóságoknál vannak, azok most 
is a re agyar pénzügyminisztérium kezelése alatt 
állanak: tehát a fenálló szabályok értelme szerint, 
melyek szerint a letétek történtek, azok ismét fo
lyóvá tehetők. Azt hiszem, ez megnyugtatásul szol
gálhat t. képviselő urnák, 

A mi a másik kérdést illeti: az előbbi szerkezet 
11-dik szakaszában fön van tartva,hogy külön leszá
molási bizottságfog kiküldetni,mely a központi pénz
ügyek követeléseit fogja számításba venni. Hogy 
mikép lehet majd ezen összeg iránt ott követelést 
tenni, ez az akkori tárgyalásoknak alkalmával fog 
megvitattathatni. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A második 
szakasz negyedik során némi változtatást óhajta
nék tenni. Ott ugyanis ezen kifejezés fordul elő: 
„további változás alá nem eső". Én azt hiszem, a 
törvényjavaslat szerkesztésénél azon eszme lebe
gett az alkotók előtt, hogy az ránk nézve ne le
gyen semmifélekép emelve. De nem látom h e t e s 
nek és összefüggésben levőnek a későbbi szaka
szokkal, és óhajtanám ekként változtatni: • „többé 
semmi czim alatt nem emelhető." Megmondom az 
okát , hogy miért. Czélszertíbb, mert a 4-ik és 
9-ik szakaszban vannak oly tételek, melyek szük
ségkép föltételezik azt, hogy Magyarország tetszé
sétől függ e kamatok lejebb szállitása ; másodszor ki 
van fejezve azon eszme is, hogy 150,000 forinttal 
kevesbedni fog; tehát nem szabad azt mondanunk, 
hogy változás alá nem eső, mert logice összefügg 
az a következtetés, hogy naponkint változás alá es
hető. Én a reductióról nem akarok szólani, nem is 
akarok arra tért nyi tni ; de miután pénzügyminisz

ter ur maga is tegnap annak lehetőségét elismerte,, 
hogy Ausztriára bekövetkezhetik oly idő, midőn a 
reductiót szükségesnek fogják látni, nekünk arról 
most határozni nem lehet; hanem azok, kik akkor itt 
fognak ülni, fogják tudni, miként óvják meg mago
kat azon szerencsétlenség alól, hogy azon teher alatt 
se a segébyzettek, se a segélyzők jólléte össze ne ros
kadjon. Ennélfogva tehát csak egyedül a logikai 
összefüggés tekintetéből akarnám ezt tétetni: „töb
bé semmi czim alatt nem emelhető." 

E l n ö k : Dessewffy képviselő ur a negyedik, 
illetőleg most már a második szakaszra nézve adott 
be Írásbeli módosítást. 

Dessewffy OttO: T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy előbb az határoztatnék el, megmarad-e ezen 
szakasz, vagy elvettetik? mert az utóbbi esetben 
indítványom nem volna alkalmazható. Ha azonban 
megmarad ugy, mint eddig javaslatba volt hozva, 
bátor vagyok tisztelettel kérni, méltóztassék a 4-ik 
pontra nézve módosításomat felolvastatni. Fentar-
tom magamnak annak indokolását. 

Csengery I m r e j e g y z ő (fölolvassa Dessewffy 
Ottó módosítását.) 

Dessewffy OttO: Mindnyájan tudjuk, hogy 
Dalmatia képviselői jelenleg a birodalmi tanácsban 
ülnek; és tudjuk azt is, hogy a magyar koronának 
kétségbe vonhatlan jogánál fogva, ennek nem igy 
kellene lenni. Nem akarom ezen körülményt felhasz
nálni arra, hogy e felett most vitát idézzek elő, 
mert az nem volna most idején; de meg vagyok 
győződve arról is, hogy annak idején a magyar 
törvényhozás és a magyar kormány a magyar ko
rona e részbeli jogának érvényesítése iránt meg
teszi a szükséges lépéseket. Nehogy azonban elénk 
a jelenleg szövegen fekvő törvény megalkotása ál
tal akadály gördittessék, bátor vagyok javasolni, 
hogy a törvényjavaslat ezen kifejezése helyett : „a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságok és or
szágok," mely némileg magában foglalja Dalmatia 
jelenlegi helyzetének a magyar törvényhozás általi 
elismerését , méltóztassék ugyanazon szavakat 
használni, melyeket e tekintetben a folyó évi 12-ik 
törvény használt mindenütt, hol a magyar korona 
országait meg akarta különböztetni a többi orszá
gok és tartományok csoportozatatól, és mely kife
jezés a legközelebb tárgyalt hányad iránt hozott 
törvényben is elfogadtatott, sőt magában ezen tör
vény bevezető soraiban is használtatott, t. i. ezen 
kifejezés: „ő felsége többi országai." Ezt használta 
maga a központi bizottság is, de csak a törvényja
vaslat 12-ik szakaszában. Hogy tehát ebből az ál
talam érintett sérelmes következtetés ne vonassák, 
e kifejezés: „ő felsége többi országai" nem csak 
ezen szakasznál, hanem mindenütt, hol ezen orszá
gokról a törvényben említés tétetik, használandó 
volna. Hogy tehát ne kéuytelenittessem a t. háznak 
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ujabb felszólalások által is alkalmatlankodni, bátor 
vagyok figyelmeztetni, hogy ugyanezen kifejezés 
nemcsak a 4-ik, hanem a 6, 8, és 10-ik szakaszok
ban is előfordulván, ott is az általam ajánlott mó
don lenne megváltoztatandó. 

Deák FerenCZ ? T. képviselőház! Azon pontra 
nézve akarok csak nyilatkozni, mely a híjtántuli, 
vagy is inkább „birodalmi tanácsban képviselt 
országok" kifejezés helyett azt kívánja tétetni: „ő 
felsége többi országai, királyságai, tartományai." 
É n ugyan azt hiszem, hogy Magyarország igénye 
Dalmátiához oly alkotmányosan alapos, hogy 
egyes kifejezések annak sokát nem derogálhat
nak ; de épen azért a consequentia azt kívánja, 
hogy a hol lehet, elkerültessék ezen kifejezés: „a bi
rodalmi tanácsban képviselt országok:" mert a hol 
megmaradt, ugy látszik, tévedésből maradt meg. 
Igazítsuk ezt is meg; tegyük ugy, mint indítvá
nyozó ur kivánja: mert a factum csakugyan az. 
Azon kifejezés, melyet o ajánlott, legkevésbbé sem 
derogálhat a lajtántuli népeknek; ezen kifejezés 
pedig, mely most van a szövegben, serupulusokat 
kelthetne minálunk. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Kerkapoly Károly előadó: Bátor vagyok 
erre nézve felemlíteni, hogy nem tévedésből szorí
totta a központi bizottság módositványát csupán 
azon pontra. Ezt azért tette, mert ezen kifejezést 
azon közjogi elvnek hátrányára szolgálhatónak 
ezen contextusban nem hiszi. Mert mi van itt 
mondva? Az, hogy a teher többletét a birodalmi ta
nácsban képviselt országok és királyságok vállal
ják el. Tehát miről van szó? Arról, hogy azon or
szágok, melyek a birodalmi tanácsban képviselve 
vannak, elvállalnak bizonyos tehertöbbletet. De 
•ez Dalmátiának oda tartozásánál fogva nem lesz 
azért általok könnyebben viselhető, mert az ugy is 
'mindig minusban van. (Elfogadjuk Dessewffy mó
dositványát !) 

• E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni Dessewffy 
•képviselő ur indítványát ? (Elfogadjuk!) 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Engedelmet kérek, 
de nem szavazhat a ház ezen kérdés felett, mig a 
felett nem határozott: elfogadja a szerkezetet, vagy 
nem? 

Elnök: Épen most akartam ezen kérdést tenni; 
de erre vonatkozólag még Somossy képviselő ur 
kivan szólni. 

SomOSSy IgnáCZ: A t. pénzügyminiszter 
úrtól szabad legyen fölvilágositást kérnem az iránt, 
hogy a törvényjavaslat ban, mely előterjesztetett, 
62,370,387 forintnyi összeg van kitéve, ezüstben 
teljesítendő fizetéssel; ebből a magyar korona 
országaira az 1868-ik évre a számitás szerint 15 
millió 492 ezer 586 forint, ezen tul pedig éven-
kinti 1.200,000 forint volt tervezve ugyanazon 

számitás alapján. Ugyanazon törvényjavaslat 3- ik 
§-ban ez foglaltatik : „ha azonban az előbbi §-b an 
fentartott bizottsági átvizsgálás által, az államadós
ságnak 1867 végén való állására nézve, lényeges 
tévedés mutatkoznék, akkor az itt megállapított 
állandó hozzájárulási összeg is e különbözetnek 
megfelelöíeg lesz helyreigazítandó." A napokban 
velünk nyomtatásban közlött felvilágosítás nyo
mán az ezüstben teljesítendő fizetések, melyek a 
törvényjavaslatban 62,370,387 forintra voltak ki
jelölve, helyesebben 54,542,542 forintban vannak 
felvéve; az uj törvényjavaslat szerint az előbbi 
12,000,000 helyett tervezve van 11,287,000 frt, 
a magyar korona országai által fizetendő. E sze
rint Magyarország javára esik ezen 7,827,845 frt 
differentiából 244 ezer leszállitás, az örökös tarto
mányok javára majd 7 millió 600,000. Mivel az 
1808-diki esztendőre a magyar korona országai 
által fizetendő 15,492,586 csak egy évre kötelezett 
fizetés lett volna, ezen egy évi csökkentés ki nem 
egyenlíti szerintem azon különbséget, mely a 
most felmutatott ujabb kimutatás nyomán előáll, 
pedig ezen nyeremény a törvényjavaslat szerint a 
különbözetnek megfelelöíeg lenne repartiálandó. 

Lónyay Menyhért pénzügyén T. ház! A 
t. képviselő ur e kérdése igen könnyen megold
ható. Hivatkozni méltóztatott az első szakaszra, 
mely már most kimaradt, s ugy látom, az ott 
megállapitott arányszámból méltóztatik következ
tetni azt, hogy talán azon kiszámítás, a mely sze
rint most 11,776,000 lenne ezüstben elvállalandó, 
talán meg nem egyezik a fentebbi arányszámmal. 
Ez volt, ugy hiszem, a kérdés. Erre nézve a fel
világosítás igen egyszerű: mert ezen eredeti első 
szakaszban az összes államadóssági terhek, ennél
fogva mind az is, mi a jövő évi törlesztésre volt 
szánva, benfoglaltatott; de mivel a jövő évi első 
januártól kezdve a törlesztéshez nem fogunk töb
bel járulni, mint egy millióval: igen természetes, 
hogy az arányszámnak is változnia kellett, annál 
inkább, mert a bizottság, mely kiszámította azon 
ezüstben fizetendő összeget, nem vehette alapul 
azon átmeneti évet, mely 1868-ra ki volt kötve, 
az csak is az összes kamatokat, tehát a törlesztési 
részletek kihagyásával számította, mi nevezetes kü
lönbséget eredményez, nem csak az összegre, de 
magára a számítási alapra nézve is. Egyébiránt 
hivatkozom arra, hogy azon adatok, melyek a 
leszámoló küldöttség munkálatában is foglaltat
nak, mely munkálat a tisztelt ház tagjai közt szét
osztatott, legtisztább felvilágosítást nyújtanak 
magára a számítási alapra nézve, mely szerint a 
12 millió állandó évjáradék nevezetes összeggel 
lejebbszállott. Ha méltóztatnak az egyes részletes 
számításokat megvizsgálni és az arányszámot fel
állítani, ugy hiszem, nem jönne ki más összegs 
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mint az, melyet bátor voltam ujolag javaslatba 
hozni. {Helyeslés a középen.) 

E l n ö k : Ennélfogva elfogadja-e a tisztelt ház 
a központi választmány részéről tett módosításokat 
azon módosítással együtt, melyet Dessewffy Ottó 
képviselő tett ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Mielőtt a 
kérdést föltenni méltóztatik, bátor vagyok fölemlí
teni, hogy az összegre nézve eltérek a központi 
bizottság javaslatától, a mennyiben a kormány 29 
millió 188 ezer frtot és 11 millió 776 ezer ftot 
érczpénzben kivan a szerkezetbe fölvenni. Ha tehát 
a központi bizottság javaslatát méltóztatik szava
zás alá bocsátani, magam is kénytelen volnék 
ellene szavazni. A minisztérium minden tekin
tetben elfogadja a központi bizottság szerkezetét, 
kivéve az összegre nézve. 

E l n ö k : A kérdés tehát az, vajon elfogadja-e 
a t. ház a szakaszban azon változtatást is, melyet 
pénzügyminiszter úr kivan ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. 

Tisza K á l m á n : Ugy hiszem, legelőször a 
felett kellene szavazni, hogy az általam benyújtott 
módosítás elvettetik vagy elfogadtatik-e ? Ha ez 
egyszer el van vetve, akkor azt kell feltenni, hogy 
a szerkezetre beadott két módositvány elfogadta
tik-e vagy nem. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát arra szavazni, 
Tisza Kálmán módositványa elfogadtatik-e vagy 
nem. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha rendes utón járt 
volna el a ház, és a központi bizottságnak a mi
nisztérium által is elfogadott módositványa szerint 
lenne újból szerkesztve a törvényjavaslat, akkor 
igen sok akadályokba nem ütköznénk, melyekbe 
most bele fogunk ütközni. A ház szabályai azt 
mondják, hogy a szavazásnak először mindenkor 
arra kell történni, marad-e a szerkezet vagy nem? 
Jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy szer
kezet voltakép nincs i s : mert a minisztérium által 
elfogadott észrevételeket nem szerkesztette újból a 
központi bizottság. Most már szerintem ugy kel
lene feltenni a kérdést, a mint Tisza Kálmán elő
adta, csak azért, hogy nehézségeket elkerüljünk, 
habár nem is egyezik meg a házszabályokkal. 
{Helyeslés) 

Deák F e r e n c z : Igaz, hogy a ház szabályai 
szerint a szerkezetet kell mindig szavazás alá bo^ 
csátani. Igen, de ugy találjuk, hogy ugy, mint a 
szerkezet áll, minden módosítás nélkül, alig van 
valaki, ki azt el akarja fogadni; a szerkezet pedig 
ugy, mint azt egyik vagy másik óhajtja, nincs 
még megcsinálva. Jól mondja tehát Bónis Sámuel 
t. barátom, hogy előáll azon kérdés, melyet t. ba
rátom Tisza Kálmán kivánt. És annyival inkább 
helyes, hogy az döntessék el először szavazás által, 

mert Tisza Kálmán indítványa nem egy szakaszra 
vonatkozik, hanem több pont oekonomiáját változ
tatja meg, tehát bizonyos átalánosságban áll, vagyis 
kiterjed többre is, mint az első szakaszra. Azért 
tűzessék ki legelőször is szavazás alá ez; azután 
szavazhatnánk a következő többi módositás fölött. 

Bernáth Z s i g m o n d : Ez ismét a kerékvá
gásba hozna bennünket, ha elfogadjuk. Enrészem
ről azt tartom, hogy a házszabályok szerint, vala
mint a czikkeket, ugy a módositásokat is kötelesek 
vagyunk tárgyalni. Ezt kívánja a házszabályok 
rendje. Azért elfogadom azt, mit előttem szóló 
Deák Ferencz képviselőtársam ajánlott. (Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak felkelni azok, kik 
Tisza Kálmán módositvány át pártolják. (Megtörté
nik.) Tisza Kálmán inditványa nem fogadtatik el. 

Kerkapoly Károly előadó: Miután Tisza 
Kálmán úr inditványa folytán a régi 3-ik és 4-ik 
szakasz együtt olvastatott fel és tárgyaltatott, kö
vetkezik , hogy az elfogadott §-t nem csak a 
jelenlegi 3-ik szakasz fogja képezni, hanem azon 
szakasz is, melybe Tisza Kálmán a 4-ikből egy 
részt átvétetni kivánt volna, s mely magában fog
lalja az összeget, mely a pénzügyminiszter úr által 
megváltoztatandó volna; tehát mint következik: 
„1868. évi január 1-sőtó'l kezdve amagyar korona 
országai az eddigi államadósság kamatainak fede
zéséhez 29,188,000 frtnyi állandó, további változás 
alá nem eső évi járulékot fizetnek, ebből 11,77 6.000 
frtot érczpénzben." 

E l n ö k : A kik az első szakaszt elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. (A többség feláll) A most 
felolvasott szerkezetet tehát a ház elfogadja. 

Olgyay LajOS: Bátor vagyok a t. pénzügy
miniszter urat az iránt megkérdezni, vajon az ala
pítványi sommá, a mint hajdan a kamarai nyug
dijalapot tette, belevétetik-e ezen 4-ik szakasz 
utolsó czikkébe, vagy pedig a 11-ik szakaszba 
tartozik, t. i. még a további egyességnek tárgya 
lesz-e? Minthogy az, a mennyire én tudom, nem 
bir a letéteményezés, hanem alapítvány természe
tével, óhajtom, hogy kifejeztessék a 11-ik szakasz
ban, hogy az is az egyezés tárgya lesz. 

L ó n y a y Menyhért pénzügy é r : Bátor va
gy ok t. képviselő urnák válaszolni, hogy mivel a 
cautió és nyugdijalap között nagy különbség van, 
s itt csak biztosításokról és letétekről van szó, nem 
fogja senki sem ugy magyarázhatni, mint a kép
viselő úr. (Helyeslés) 

Kerkapoly Károly előadó: A 2-ik szakasz 
tehát így állana. (Olvassa:) „Egyszersmind egye-
zésileg megállapíttatik, hogy 1868. május l-ig 
törvényjavaslat terjesztessék elő alkotmányos tár
gyalás végett, mely által a jelenleg létező külön
féle adóssági czimek lehetőleg kimerítő módon 
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egységes járadékadóssággá változtassanak át s a 
pénzügyeknek tökevisszafizetések általi terheltetése 
lehetőleg kevesbittessék. Ami azon adósságezimek 
tőkevisszafizetéseit illeti, melyek természetöknél 
fogva ily egységes járadékadóssággá átváltozta
tásra nem alkalmasak, ezekre nézve törvényesen 
megállapítandó, hogy a visszafizetésökre megkí
vántató összegek jövőbeli egységes járadékadós
sági kötvények kibocsátása által szereztessenek 
évenkint be, s hogy az ezen beszerzésből származó 
tehertöbbletet ő felsége többi országai és király
ságai vállalják el, s hozzá a magyar korona orszá
gai által évenkint egy millió százötvenezer forint
nyi állandó összeg fizettessék, és ebből 150,000 frt 
ezüstben, ellenben minden, e törlesztések folytán 
eleső kamatoknak, valamint a statusadóssági ka
matszelvények és sorsjátéknyeremények után fize
tendő adóknak is ő felsége többi országai és 
királyságai javára kell esniök. 

„A fenebbi, ezüstben járó 150,000 forint 
által azonban az osztrák átalános földhitelintézet
tel kötött s mintegy feléig magyar kincstári ura
dalmakra bekebíezett államjószág-kölcsön határoz-
tatik törlesztetni, melynek kamatai az első §-ban 
megállapított állandó évjárulékban benfoglaltatnak. 

„A magyar kincstári uradalmaknak ezen be
kebíezett kölcsön alóli teljes felszabadítása után 
tehát ama 150,000 forintnyi, ezüstben járó fizetés 
megszűnik, s a tervszerű törlesztés vagy az egész 
kölcsönnek korábbi visszafizetése szerint az évi 
kamatjárulék is az államjószág-kölcsön kamatainak 
Magyarországra eső részéhez képest kevesbítendő. 

„A magyarországi állampénztárakban elhe
lyezett biztosítékokat és letéteményeket annakide
jén a magyar pénzügyi igazgatás fogja, visszafizetni. 
Az ezekért járó kamatok azonban a 29,188,000 
forintnyi állandó évjárulékban benfoglaltatnak, B 
a mennyiben a fizetés Magyarországban történik, 
ezen összegbe beszámítandó." 

E l n ö k : Most. ugy hiszem, a tisztelt ház mél
tóztatni fog a felolvasott szerkezetre szavazni. A 
kik ezt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 2-ik szakaszt, a mint most felolvasta
tott a ház elfogadta. A régi 5-ik szakasz kimarad
ván, következik a 6-ik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt fölösleges
nek tartotta a központi bizottság a módosítást, mert 
minden esetre áll azon dolog, hogy a birodalmi 
tanácsban képviselt országok is maradhatnak 
deficitben. Hanem én, nem ugy, mint a központi 
bizottság előadója, de a magam képviselői minő
ségében, vagyok bátor azt a módositást ajánlani, 
hogy a „de" szó maradjon ki, mert ennek csak 
addig volt értelme, mig az 5-ik §, állott. 

KÉPY. H. ÜAPLrÓ. 1 8 6 9 / j . v i . 

E l n ö k : A kik a 6-ik szakaszt a központi bi
zottság előadója módosításával elfogadják, méltóz
tassanak fölállni. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 7-ik §-t. 
Felkiáltások: Marad, marad!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a 7-ik §. azon módosítással, 
melyet Dessewffy képviselő ur előterjesztett, elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 8-ik §-t.) 
Kerkapoly Károly előadó: E szakaszra 

vonatkozólag a központi bizottságnak két módo-
sitványa van. Nevezetesen e helyett: „az állam-
jegyekből álló függő adósságra nézve mind két fél 
közös jótállása fentartatik," a kérdés jogi állására 
való tekintetből ez lenne Írandó: „az államjegyek
ből álló függő adósság mindkét fél közös jótállása 
alá helyeztetik." Továbbá ugyanazon §. 4-ik 
sorában e szó helyett: „megállapítására," ez té
tetnék : „megalapítására-" 

S i m o n y i LajOS b . : Ezen szakasz következ
tében Magyarország részéről az eddig kibocsátott 
papírpénz irányában s annak következtében a 
függő adósságokért közös jótállás vállaltatik eh 
De azon szakaszban a kibocsátott papírpénznek 
mennyisége meghatározva nincs; nem látom tehát 
se czélszerünek, se illőnek, hogy jótállást vállaljunk 
el oly valamiért, a minek mennyiségét nem is is
merjük. Ha pedig fel találnák hozni azt, hogy 
ismerjük azon kibocsátott papirpénz mennyiségét, 
akkor okvetlenül szükségesnek találnám azt is, 
hogy azon mennyiséget meghatározzuk és tegyük 
ki azon szakaszban. Ezt szükségesnek tartom: mert 
jól emlékszem, hogy épen egy önkéntes kölcsön 
alkalmával, melyet erőszakkal Írattak alá s még 
nagyobb erőszakkal hajtottak be, csak 500 millió 
volt meghatározva; későbbben pedig",,kitűnt, hogy 
100 meg néhány millióval többre ment. A t. ház
nak e hó 12-én tartott ülésében Jókai képviselő
társamnak azon aggodalmára, hogy könnyen 
bekövetkezhetnék azon időszak, melyben Magyar
országot ismét papírpénzzel árasztják el, a t. pénz
ügyminiszter azt válaszolá, hogy épen ezen 8. §. 
világosan megszabja, hogy minden kekövetkez-
hető szaporítás csak az illető minisztérium és or
szág beleegyezésével történhetik: kérdem, mikép 
fogjuk meghatározhatni, hogy valami szaporittatik, 
a minek összegét nem is imerjük ? Továbbá épen 
ez alkalommal igen t. pénzügyminiszter azt monda, 
hogy épen ezen szakasz által a bekövetkezhető 
oalalamitások és vak események elől bezáratik az 
ajtó. Azt hiszem, ezt legczélsaerübben az által fog
juk elérni, ha meghatározzuk azon összeget, vagy 
legalább annak maximumát, a melyért a jótállást 
ezen szakaszban elvállaljuk: mert ha Horvátor
szág számára fehér lapot hagytunk fen, ezen papi-
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rok részére a fehér lapot nem akarnám alkalmazni. 
Ennek következtében ezen szakaszra beadott mó
dosít ványom abból áll, hogy a szakasz első sorában 
azon szó után: „a" tétessék be: „eddig kiboesát-
tott 300 millió irtot meg nem haladható államje
gyekben, stb." 

Lónyay Menyhért pénzügyért Tisztelt 
ház! Azt hiszem, a szerkezet ugy, amint áll, töké
letesen megfelel azon eszmének, mely az eredeti 
javaslatban ki volt fejezve, mely szerint az év 
végével minden hitelkönyvek bezáratnak és az 
összes hitelállapot megállapittatik. Ennélfogva a 
vegyes bizottság e tekintetben el is j á r t ; s én kö
telességemnek ismertem ezen közös bizottságnak 
munkálatát személyesen átnézni. Ennélfogva mind
azon eredmények, melyek ezen bizottság által 
kijelentettek, mint positiv tények veendők; és e 
tekintetben azon meggyőződést szerezte a bizott
ság, hogy az államjegyek kibocsátására nézve 
mind azon összegek, melyek a hivatalos hirdetések
ben és a hivatalos lapban közöltetni szoktak, az 
eddigi alappal teljesen megegyeznek. Még azon 
körülményt is felemiithetem, hogy azon modorú 
kibocsátások , melyek az emiitett alkalommal 
az úgynevezett önkéntes nemzeti kölcsönnél elő
fordultak és annak szaporítását eszközölték, már 
most nem is képzelhetők, mivel a birodalmi ta
nács az államadósságok ügyét folyton ellenőrzi. 
É n ennélfogva teljes biztossággal merem állítani, 
hogy ezen összeg teljesen megegyezik azon ösz-
szeggel, melyet ezen kimutatás magában fog
lal. Ezen kimutatás szerint jelenben az összes 
forgalomban lévő államjegyek tesznek 300 mil
liót, a tiz krajezáros jegyek pedig 12 milliót. 
Mivel tehát a függő adósság hátralévő része ka
matozó és nem államjegyekből áll , azon kötele
zettség, melyre vonatkozik a javasolt egyezmény 
és az abból folyó terhes kötelezettség. nézetem 
szerint többre nem terjedhet: feleslegeslek tartom 
ennél fogva, hogy a szerkezet megváltoztassák. 
Egyébiránt ugy hiszem, a magyar törvényho
zás intézkedni fog, hogy az államjegyek kibocsá
tására nézve a kellő ellenőrzés folyton gyakorol
tassák; és ezen tárgyalás után a minisztérium részé
ről a t. háztól megbízást és meghatalmazást fogok 
kérni, hogy mihelyt ezen törvényjavaslatok szente
sítve lesznek, a minisztérium a t. ház elé javaslatot 
terjeszthessen az iránt, hogy mind azok, a mik 
ezen törvényből folynak, nyilván tarttassanak, 
és a végett, hogy a törvényhozás, illetőleg a 
magyar kormány ezen ellenőrzést miképen gya
korolja. Tehát ugy hiszem, aggodalomra nincs ok, 
mert a jelenben kibocsátott államjegyek összege 
iránt kétség nem lehet, mivel a leszámolási bizott
ság jelentése, a jelen állapotott kifejezi, s annak 
valódiságáról magam is meggyőződtem; jövőre 

" nézve pedig a részünkről is életbe léptetendő 
' ellenőrzés a szabályellenes szaporításra nézve 
(teljes biztosságot nyújt ; tehát a dolog ily állásában 
, nem forog fen ok a szerkezet változtatására. 
| T isza L á s z l ó : Tisztelt ház! Igénytelen vé-
I leményemmel bátor vagyok azon nézethez járulni, 
. melyet a miniszter ur előtt szólott Simonyi La-
! jos képviselő társunk nyilvánított. Miután a t. 
! pénzügyminiszter ur előadásából értesültünk, hogy 

ezen, a papírpénz mennyiségére vonatkozó adatok 
valósággal tisztában és kétségbevonhatlanul tudva 
vannak; miután a szövegnek csekélyebb változta-
tatása épen Pest belvárosa érdemes képviselőjé
nek támogatása folytán már ugy is tétetett: nem 
látom át, hogy midőn ezen összegnek határozott 
kifejezése okvetetlenül megnyugvást szülne, nem 
csak e házban, de főként ennek falain kivül is, 
miért ne tétessék Simonyi képviselőtársunk indít
ványa értelmében ezen hivatalosan constatált 
összeg a törvényjavaslatba ? {Elénk helyeslés.) 

J ó k a i Mór: T. ház! Én a 8-dik szakaszt, 
ugy a mint szövegezve van, el nem fogadhatom. 
Okaimat elő fogom adni. 

A megelőző 6-dik szakaszban mondatik az, 
hogy „ha a birodalmi tanácson s a magyar or
szággyűlésen képviselt országok pénzügyi kor
mányzatai közül valamelyik oly helyzetbe jutna, 
hogy szükségleteinek vagy hozzájárulási kö
telezettségeinek fedezését a rendes jövedelmi for
rásokból kiteremteni nem birná: akkor az erre 
megkívántató rendkívüli forrásokról saját hitelére 
köteles gondoskodni." Tehát a bécsi birodalmi ta
nácsnak joga van saját deficitjét saját hitelére 
megszavazni; viszont a magyar országgyűlésnek 
joga van saját deficitjét saját magának megsza
vazni ; meg is kell, hogy szavazza: mert szárazon 
nem uszhatik. Már most Magyarország deficitje, 
tegyük fel, hogy a legközelebbi évben 9 millió 
lesz, ő felsége többi országainak deficitje pedig, a 
mint eddig biztatnak vele, 90 millió. Mindkettő meg
szavazza magának a deficit fedezéséhez a függő 
adósság contrahálását, mely függő adósság egyéb 
nem lehet, mint uj állampapirpénz kibocsátása. 
Mert függő adósságokra, t. i. deficitek fedezésére, 
aligha fog valaki nekünk pénzt adni, midőn más 
államokban, például Francziaországban 840 millió 
frankra, Angliánál 86 millió sterlingre, Oroszor
szágban 1100 rubelre rugafüggö adósság. Akkor 
kénytelenek leszünk ismét államjegyek nyomásá
hoz fordulni, akkor Magyarország azért, hogy 9 
milliónyi deficitjét államjegyekkel fedezhesse, 99 
millió államjegyért lesz kénytelen jótállani. 

Második oka, miért ezt nem helyeslem, a kö
vetkező. Igaz, hogy normális helyzetben, midőn e 
két országgyűlés együtt ül, lehetne az államjegyek 
kibocsátását ellenőrizni; de, a mint a t. pénzügy mi-
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niszter ur által előhozatott, nem hasonlítható az 
előbbeni helyzet a mostanihoz, azon idő tudniil
lik, a midőn még nem volt se birodalmi tanács, 
se alkotmány. A mi t. barátom Simonyi Lajos 
által előadatott a kényszerkölcsön szaporítására 
nézve, méltóztassék visszaemlékezni, hogy midőn 
volt már Ausztriának alkotmánya és alkotmány-
szerű képviselete, ezt nem kérdezte meg az auszt
riai minisztérium, kibocsássa-e a legelső 150 milli
ónyi államjegyet, hanem kibocsátotta. Tegyük fel 
a háború esetét: e k k o r a magyar országgyűléstől 
vagy a birodalmi tanácstól nem fogják megkér
dezni, mennyi államjegyet bocsássanak ki? És, 
ha ezek ki lesznek bocsátva, nem fogjuk mond
hatni, hogy nem fogadjuk el, mert nem mutathat
juk meg, hogy melyik bankó volt az, a mely ak
kor bocsáttatott ki, s melyik volt, a mely már ha
marább bocsáttatott ki. 

Harmadik indokom, a melyért Simonyi Lajos 
barátom módosítványát pártolom, az: hogy ha mi 
jövendőre kimondjuk, hogy minden kibocsátott 
osztrák államjegyért a solidaritást elvállaljuk, ak
kor elzárjuk az utat az elől, hogy Magyarország 
valaha saját rovására bocsásson ki államjegyeket. 

Ha ezen scrupulusaimra nézve a pénzügymi
niszter ur meg nem nyugtat, akkor okvetlenül 
kénytelen vagyok Simonyi Lajos barátom módo-
sitványára szavazni. 

P a p P á l : A ház asztalára letett határozati 
javaslatomban benne foglaltatik, hogy Magyaror
szág függő adósságát, azon 62 milliót, melyet az 
1848-iki országgyűlés bocsátott ki az akkori ná
dor megerősítése után, ezen függő adósságot, én, 
épen ezen pontban, a 8-ik szakaszban kívánnám 
biztosítani. Azért is igy kívánnám szerkeszteni a 
8-ik pontot : „Az államadósságokból álló függő 
adósságokra nézve, ide értve Magyarország állam
adósságaiból álló függő adósságát is," stb. A többi 
ugy maradna, a mint a szerkezetben van. Azt 
gondolom, t. ház, hogy inig az állam kötelezett
séggel tartozik saját maga iránt, addig más álla
moknak magát leköteleznie nem lehet : mert mig 
valaki maga adós ; addig más adósságát fizetnie 
lehetetlen; mig magának eleget nem tett, méltat
lan volna saját maga iránt , ha másért vállalna 
kötelezettséget. Nem szükséges e nézetemet hosz-
szasan támogatnom : ez, ugy hiszem, maga magát 
támogatja. 

Deák FerenCZ : Tisztelt képviselőház! Én 
ugyan nem tarthatok attól a veszélytől, mely az 
önkéntes kölcsön jegyeinek megszaporitásánál 
történt : nem tartok pedig azért, mert akkor abso-
lut hatalom uralkodott, és az senki előtt nem 
fedezte föl terveit, dolgait, és azokba senki bele 
nem szólhatott. Jelenleg máskép áll a dolog. Bi
zony szaporításokat a kormány ma már nem tehet, 

saját szerivel, mert ott is felelős kormány lesz. és 
az ilyen dolgok titokban nem maradhatnak. 

Ha nem volna constatálva, mennyi azon pa
piros pénz összege, akkor természetesen azt kelle
ne mondani, hogy mindenek előtt azt ki kell tisz
tázni. Hanem ez összeg határozottan meg van 
állapítva a leszámítás szerint, a mint maga minisz
ter ur is előadta, és háromszáz milliót tesz forin
tosokban és nagyobb papírpénzekben, tizenkét 
milliót tiz krajezárosokban. Ez tehát positiv szám. 
mely hivatalosan constatálva van. 

De hogy minden aggodalmat elenyésztessünk 
— minthogy a világ mai napon gyanakszik, sőt 
nem csak gyanakszik, hanem gyanúsít is — tegyük 
azt, hogy a jegyzőkönyvben mondjuk meg, hogy 
mennyi ezen összeg. 

En részemről arra is rá állok, hogy miután 
ez összeg constatálva van; miután a leszámolás 
megtörtént : mondjuk meg, hogy ez összeg a 
leszámolás szerint jelenleg' 300 millió ilyen pénz
ben, és 12 millió ilyen pénzben. (Helyeslés.) Igaz. 
hogy ez némi kis gyakorlati nehézségekkel jár, 
mivel a lajtántuliak már szóról szóra elfogadták 
ezen törvényjavaslatokat. De azt hiszem, ez nem 
áthághatatlan akadály, és elhárítható ugy, hogy a 
magyar minisztérium fölszólítja a túlsó miniszté
riumot, a túlsó minisztérium pedig a birodalmi 
tanácsban legközelebb előterjeszti, hogy a magyar 
országgyűlés ezt ki akarja mondani. Mivel pedig 
ők is csak ennyit akarnak — mert hiszen önön 
magok terjesztették elő a számokat — okvetlenül 
el is fogják fogadni. 

Nem azért vélem ezt helyesnek, mert magára 
a dolog lényegére nézve szükségesnek látom, de 
mert sokak megnyughatására fontosnak tartom. 
Méltóztassanak fölvenni, hogy az ország közvéle
ménye oly emberekből alakul, kik a financiális 
tudományokban nem annyira jártasak, hogy 
mindjárt a dolog fenekére néznének. Nem akad
na-e igen sok ember, ki azt mondaná : „íme mind
egyik rész, a miniszter is, a jobb oldal, de a másik 
oldal is azt mondotta, hogy ez összeg 300 milliót 
és 12 milliót tesz; az egyik rész sürgette, hogy ez 
beletétessék a törvénybe, a másik még sem akarta 
beletétetni : ez alatt lappang valami!" (Elénk de
rültség.) És az ily gyanúsításoknak sokkal roszabb 
következései vannak. Itt a minisztérium őszintén 
járt el, nyíltan előadta a dolgot, és a túlsó oldali 
küldöttségek is nyíltan, őszintén cselekedtek. Te
gyük meg tehát még ezt a lépést is : ugy hiszem, 
kárt nem teszünk vele, sok nehézséget pedig elhá
rítunk. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminisztere 
T. ház! A kormány részéről csak azt tartom 
szükségesnek megjegyezni, hogy a minisztérium 
kötelességnek fogja ismerni mentül rövidebb idő 
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alatt ezen kívánságot a másik minisztériummal kö- j 
zölni. és fog igyekezni kieszközölni, hogy a bi
rodalmi tanács által megállapított szerkezet ily ér
telemben módosíttassák. Remélem, hogy a mennyi
ben ez akadálylyal találkozék, az: elhárithatlan 
nem lesz, minthogy ezen összeget a birodalmi tanács 
is tudja. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? 
Káro ly i Ede gr . : Nekem az említett észre

vételeken kivül még egy volna, t. i. ezen szó ellen: 
„fentartatik"; de miután a szövegre nézve uj in
dítvány történt, ennélfogva elállók. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi*: Az aján
lott változtatás azon szövegben, melyet a minisz
térium a központi bizottság elé terjesztett, már ben-
foglaltatik. 

K c r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Símonyi La
jos b. indítványát méltóztatott a t. ház elfogadni; 
de az véleményem szerint nem egészen kielégítő', 
mert azt mondja: „az eddig kibocsátott és 300 
millió forintot meg nem haladható ;u a váltó pénz pe
dig tesz még 12 milliót. 

Deák F e r e n c z : Félreértés elhárítása végett 
akarok szólni. Nem azt mondtam én, hogy 300 
milliónál többre nem tehető, hanem azt, hogy a le
számítás szerint is az állampapírok összege nagyobb 
bankjegyekben 300 millió frt, krajczárokban pedig 
12 millió, összesen tehát 312 millió frt. papírpénz
ben. 

Kerkapoly Károly előadó: Bocsánatot 
kérek: én is azt akartam mondani, mert a kérdés 
ugy volna felteendő. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor vol
nék következő szerkezetet ajánlani: „Az államje
gy ékből álló függő adósság, mely összesen 312 
millió frtot tesz, mind két fél közös jótállása alá 
helyeztetik." 

E l n ö k : Méltóztatnak a 8-ik szakaszt ezen 
szerkezetben elfogadni ? 

Tisza K á f m á n : Minthogy ez összegből 12 
millió váltópénz, tegyük ki azt is, hogy váltópénz
ről is van szó. Sokkal helyesebbnek találnám, hogy 
a szerkezetben, mint Deák Ferencz képviselőtársam 
is indítványozta, egymástól megkülönböztetve tisz
tán kimondassák, és hogy a mindkét nemű adós
ság összege határozottan kitétessék, és ben legyen 
a szerkezetben nem csak az, hogy ennyit tesz, ha
nem az is, hogy többről felelősséget az ország nem 
vállal. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt tartom, 
ezen 12 millió épen oly államjegyekből álló adós
ság, mint a másik. Ha már most ez összegről a tör
vényben külön szólnánk, ez azt tételezné föl, hogy 
fön akarjuk tartani ezen 10 kros jegyeket, pedig 
azt hiszem, igyekeznünk kell , hogy azokat meg
szüntessük. U g y hiszem, nincs távol az idő, midőn 

Magyarország is fog élni azon jogával, hogy vál
tópénzt maga fog veretni, mi a 10 kros papiros
pénz forgalmát fölöslegessé tenné. Azért annak 
összegét e törvényben meghatároztatni nem kíván
nám. A dolog érdemére végre különben ezen ösz-
szegnek megemlítése különbséget nem tesz, a meny
nyiben a kibocsátási összeg megállapítása a dolog 
lényege. 

G h y c z y Ignácz: Talán meg lehetne egyeztetni 
ezen egymástól eltérő nézeteket, ha ugy mondanók 
k i : „hogy a 12 milliót tevő váltópénzzel együtt 
312 millióra rugó függő adósság." (Jól van! He
lyes!) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Ha a szerkezet oly formán fog állni, mint tisztelt 
pénzügyminiszter ur méltóztatott mondani: akkor 
csak a jelenlegi alapot tartoznánk constatálni. Ha
nem nézetem szerint a Pest belvárosa érdemes képvi
selője által felhozott nézethez képest ben kell len
nie annak, hogy az eddig kibocsátott és az apró 
pénzjegyekkel együtt 312 millióra rugó és ezt meg 
nem haladható, nem pedig nem szaporítható ösz-
szeg. 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház ! Fonto-
sabb ezen szerkezet, mint első tekintetre látszik ; és 
hogy elkerültessenek a szerkezetbe netalán becsúsz
ható hibák káros következményei, mindenesetre 
szükséges volna azt kellőkép fogalmazni. Hogy az 
mindjárt megtörténjék, nézetem szerint nem lehet
séges. Házszabályainkban ugyanis meg van ha
tározva, hogy ha a központi bizottság jelentésének 
valamely czikke élnem fogadtatik és annak módo
sítása kívántatik: lehet azon czikket szerkesztés vé
gett a bizottságnak visszaadni a nélkül, hogy e mi
att a tárgyalás fönakadna. (Nagy zaj. Ellenmon-
dások.) 

E l n ö k (csönget): A kérdés tehát az lesz: 
hogy a szerkezetet, ugy mint ezt pénzügyminiszter 
ur módosította, elfogadja a t .ház vagy nem? (Fol-
kiáltások: Ghyczy Ignácz módosítását! Halljuk a szer
kezetet! Nagy Zaj.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó: T. ház! Bátor le
szek előbb felolvasni a miniszter ur módosítását. 
Ez igy hangzik: „Az államjegyekből álló s három 
száz tizenkétmillió függő adósság mind két fél kö
zös jótállása alá helyeztetik; az ezen adósság 
szaporítására," stb. 

BÓniS S á m u e l : A szerkezetre nézve azt va
gyok bátor mondani a központi bizottság előadó
jának, hogy ha benfoglaltatik a számadásokban 
ezen összeg, miért ne foglaltatnék az a törvényja
vaslatban is? Bele lehetne azt tenni, a mint Deák 
Ferencz képviselőtársunk mondta, hogy a 12 mil
lió apró pénzzel együtt 312 milliót tesz. 

Kurcz G y ö r g y : Azt hiszem, legközebbb áll 
Ghyczy Ignácz indítványa azon eszme kifejezésé-
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hez, melyet Deák Ferencz képviselőtársunk előter
jesztett : mert ott megkülönböztetve fordul elő a 
300 millió nagyobb pénzből és 12 millió apró pénz
ből álló adósság, mely összesen 312 milliót képez. 
Mivel tehát ez legközelebb fejezi ki az eszmét, Grhy-
ezy Ignáez indítványát pártolom. 

E l n ö k : A kik a 8. §-t a most felolvasott szer
kezetben elfogadják, méltóztassanak felállani. (So
kan felállónak.) 

Kerkapoly Károly előadó: Bátor voltam 
előbb felolvasni a miniszter úr módositványát. Az 
így hangzik. (Újra felolvassa.) Ezt méltóztattak el
fogadni. 

BÓniS S á m u e l ) Ez ellen tettünk épen észre
vételt és a miniszter ur és több képviselő ur is Si-
monyi képviselőtársunk észrevéteit elfogadták. Na
gyon kell tehát csodálnom, hogy ezt épen a köz
ponti bizottság előadója nem vette figyelembe. 

Kerkapoly Károly előadó: Ha egyik 
vagy másik képviselő ur fejével bólint vagy jele
ket ád és láttat, nem érezhetem még magamat kö
telezve, hogy a szövegen változtatást tegyek. Én e 
tekintetben csak az elnök parancsára hallgathatok. 
(Zajos helyeslés a középen.) 

N é m e t h K á r o l y : Nem szólnék a tárgyhoz, 
ha nem látnám, hogy minél tovább tárgyalunk, an
nál több kérdés támad. Engem tökéletesen meg
nyugtatott Simonyi indítványa, annál inkább, mert 
Deák képviselőtársunk is szóról szóra ugyanazt 
mondotta. Megnyugtat azért, mert indítványa ki
mondja, hogy 300 millió van csak papirjegyekben 
és 12 millió csak 10 kros jegyekben, illetőleg, ha 
egy sommában akarjuk kimondani. 312 millió ösz-
szesen. Mert ha igaz, hogy a közönségnek, meg
nyugtatásul, szükséges tudni, hogy csak 300 millió 
van bankjegyekben, ép oly szükséges tudnia, hogy 
csak 12 millió van 10 krrosokban: mert, ha arra 
gyanakodhatik, hogy 300 millió papirjegy helyett 
1000 millió van kibocsátva, ép ugy gyanakodhat
nék, hogy 12 millió 10 kros helyett 60 millió le
het forgalomban a nélkül, hogy tudtuk volna. 
(Nagy zaj.) Mivel pedig, ha most kérdés támadna, 
senki sem tudja, hova szavazzon, mert az utolsó 
kérdés lesz elsővé, és az első utolsóvá: azt indít
ványozom, döntsük el előbb szavazás utján, mely 
kérdés felett szavazzunk legelőször. (Zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Ha még nincs befejezve a 
vita, bátor vagyok egy uj szerkezetet ajánlani: 
„Az eddig kibocsátott és a lOkrajczáros váltópénz
zel együtt jelenben 312 milliót tevő államjegyek.u 

Kerkapoly Károly előadó: Tehát a szer
kezet igy lenne: „Az eddigi kibocsátott és a 10 
krajczáros váltópénzzel együtt jelenben 312 miliót 
tevő államjegyekből való függő adósság mindkét 
fél közös jótállása alá helyeztetik/' 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk ! 
Ennélfogva a 8-ik §. a felolvasott szerkezet szerint 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Nem fogom 
indokolni módositványomat, mert az indokok egy
szerűen azok, a melyeket elmondottam: hogy 
óhajtom, hogy az egész javaslatban egyedül, min
denütt csak arról legyen szó, mireánk vonatkozik. 
Én igy óhajtom ezen szakaszt szerkesztetni: „A ma
gyar korona országainak tetszésétől függ az elvál
lalt évi járulékot adóssági kötvények törlesz
tése , vagy készpénzbeli tőkevisszafizetés által 
csökkenteni, mely esetben a törlesztett adósság 
kamatainak megfelelő összeg a magyar pénzügyi 
kormányzat hozzájárulási tartozásából le fog ro
vatni." (Halljuk még egyszer!) 

Csengery Imre jegyző (újra felolvassa a 
rnódositványt.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen mó
dosítást nem fogadhatom el azon okokból, melye
ket előbb fölemlíteni bátor voltam: mert ezen 
egyességnek mindkét rész kötelezettségeit és jogait 
elő kell sorolnia, már pedig ezen módosítással ők 
kizáratnának ezen jognak gyakorlatából. Ennél
fogva kérem a szerkezet meghagyását és a módosí
tás elvetését. 

E l n ö k : Méltóztassanak a módositványt párto
lók fölkelni. (Megtörténik.) A módositvány el nem 
fogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a i0-ik sza
kaszt, mely ellen nem történik észrevétel. Olvassa a 
11-diket.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 
a bizottság következő módosításokat hoz javas
sorlatba. A második sorban e szó: „közügyek" 
ezzel cseréltessék fel: „pénzügyek." A 3-dik 
ban pedig e szó elé: „adóhátralékokat,6 írassék: 
„az illető feleknek fentartott." 

Ölgyay LajOS: Előbbeni felszólalásom alkal
mával én nem a cautiót értettem, mint a t. 
pénzügyminiszter állitá. A cautió és azon alapít
vány , melyből hajdan a kamarai tisztviselők 
húzták nyugdijaikat, két különböző valami. Cau
tiót tettek a»ok, kik felelősséggel tartoztak; ez 
alappénz minden egyes tisztviselőtől, a legalsótól 
a legfelsőig, kineveztetésök és felebbléptetésök 
alkalmával történt lehúzásokból áll. Ez nem cau
tió, mert tartoztak vele olyanok is, kik számadással 
nem feleltek semmi tekintetben ; ez eleitől fogva, 
mindig alapítvány volt; s hogy azután az akkori 
kormány ezen pénzt későbbi időkben magához 
húzta és a közjövedelmekből fizette, az csak an
nak következése volt, hogy alapítványi természe
tét nem respectáíták. Ez nevezetesen könnyítené 
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az adófizetést, mert e nyugdijaknak természetesen 
ki kell vettetni a budgetbe. Miután, a mennyire én 
tudom, ez alapítványok csak később kezeltettek 
önkényileg és foglaltattak el a kormány részére : 
ennélfogva kivánom, hogy mindenesetre ezen I l 
dik §-ban teendő számtétel alkalmával ezen ala
pítványok természetére visszahozatván, beszámít
tassanak. (Nagy zaj: Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak az eredeti szerkezetet 
megtartani? (Meg!) Ennélfogva marad az eredeti 
szerkezet. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 12-dik sza
kasz két első sorának szerkezete igy lenne átala
k í t andó : „Mind a magyar korona országi, mind ő 
felsége többi országai." A második bekezdés első 
sorában e szó : „öszlete" kihagyandó ; másodiká
ban e szó: „érné fel" többesbe teendő, vala
mint az ötödikben is az ott olvasható : „időközben," 
azután a G-ik és 7-ik sorban e helyett: „közös 
pénzügyi háztartás" ez jó'jön : „központi pénzügyi 
szükséglet;" s végre a vég bekezdés 2-ik sorában 
e szó helyett: „vagy" ez lenne olvasandó: „ille
tőleg." 

F e h é r MiklÓS: Azon indokból kiindulva, 
mely ma már többször felhozatott, hogy mint 
tudjuk mindnyájan, Magyarországot semmi nemű 
solidaritás a státusadósságban nem illeti, azért 
ne maradjon a törvényjavaslatban semmi, a miből 
később arra némi következtetést vonni lehetne; s 
épen a közös kezelés talán az. miből némi vonat
kozást lehetne húzni: bátor leszek e szakaszra módo
sítást nyújtani be. A törvényjavaslat azt mondja, 
hogy a kezelést a közös pénzügyminiszter vezesse. 
Ez, t. ház, nézetem szerint az 1867. XII . törvény-
czikkbe ütközik: mert midőn ezen törvényczikk 
meghatározza, hogy a delegátió hatásköre csak a 
pragmatica sanctióból folyó, ugyanazon törvény-
czikkben megnevezett közös ügyekre terjedhet, 
egyúttal a közös minisztérium hatáskörét is meg
határozza. Lehetséges volna ezen uj törvény által 
segíteni; de nem hiszem, hogy a dualismusra 
nézve azon veszélyes lépést a t. ház bármelyik 
tagja is óhajtaná, sőt hatáíozottan ne kárhoztatná. 
De miután a törvény csak a delegátió hatáskörét 
határozza meg, a közös miniszter hatásköréről hall
gat. Talán, mondják, kezelhetné a közös miniszter 
az államadósságot ugyan, de ne legyen felelős a 
delegátiónak. Hogy egy miniszter ily roppant 
vagyont, mely két állam jóllétét fenyegeti leros-
kadással, felelősség nélkül kezeljen, senki sem 
akarja; tehát, ha azon indokból kiindulva, hogy 
a mit a törvény nem tilt, azt megengedi, a közös 
pénzügyminiszterre biznók a kezelést, azon kérdés 
merülne fel: kinek legyen felelős ? Az első percz-

ben azon gondolatra kell jönni, hogy mind a 
két törvényhozásnak legyen felelős; de ez az. 
én nézetem szerint lehetetlen: mert egy minisztert 
ugyanazon egy tárgyban két törvényhozásnak, 
mely két törvényhozásnak nézetei eltérők lehetnek, 
felelőssé tenni lehetetlen; és ha megkísértetnék, 
vagy a felelősség válnék illusoriussá, vagy a mi
niszter állása válnék lehetetlenné. Másik mód 
volna még egy másik delegátió, a melynek lenne 
e tárgyban felelős a közös pénzügyminiszter. De 
ugyanazon két állam által választott delegátiónak 
egyesítése nagyon közel fekvő eszme lévén, meg
vallom, hogy itt ugyanazon veszélyeket látom, a 
melyek az első delegátiók hatáskörének tágításá
ból erednének. Különben is újra még complicáltabb 
lenne már eddig is complieált alkotmányunk; 
már pedig minden complicátíó, mi egy gépezetbe 
alkalmaztatik, annak csak működését nehezíti: 
annyival inkább, ha az nem is különösen szüksé
ges ; és én azt hiszem, hogy ez itt nem szükséges, 
mert ha Magyarország állását az államadósságok 
irányában ugy fogjuk fel, a mint az maga való
ságában van, nem szükséges a közös kezelés. Hogy 
Magyarországot semmi solidaritás, vagy felelőség 
jogilag nem illeti, azt tudjuk mindnyájan, és maga 
az 1867-iki XII . törvényczikk is kimondja. Ezért 
nincs semmi ok a közös kezelésre. De azt lehetne 
mondani, épen mivel jogi kötelezettség nélkül, poli
tikai tekintetekből, hogy az összegyűlt roppant ter
hek alatt ő felsége többi országainak jólléte s 
azzal együtt a mienk is össze ne roskadjon, Ma
gyarország ily nagy áldozatot vállalt magára, 
szükséges, hogy annak kezelésébe is befolyjon, hogy 
a kezelés netaláni helytelensége miatt a mi nagy 
áldozatunk daczára is mindkét állam jólléte össze 
ne roskadjon. De, t. ház, a közös kezelés nem 
ment meg bennünket: mert a leroskadástól csak 
az ment meg, ha mindkét állam budgetjét egyen
súlyba tudja hozni; ezt pedig hogy miképen lehet 
tenni, minő módot vagy rendszabályt alkalmaz 
annak elérésére, az mind a két államnak külön dol-

I ga ; ebbe a közös kezelés nem avatkozhatik. Ha a 
j két állam közül valamelyik azt tenni nem képes 

és magát deficitekbe sodorja, az leroskad a közös 
| kezelés daczára is ; ha pedig valósággal mindkét 

állam képes lesz megbírni a rá rótt terheket, akkor 
a már bejött összegeket épen ugy kifizeti ő felsége 
többi országainak minisztere az állam hitelezőinek, 
mint a közös. Azon ellenvetés pedig, hogy Ma
gyarországhoz illőbb, ha a közös miniszternek fizet, 
azt hiszem, csak iJlusio: mert valósággal csak
ugyan ő felsége többi országainak segitségül 
fizeti. Annyi érdeke mégis van Magyarországnak, 
hogy tudomása legyen azon ügy folyamáról, 

'. melynek oly nagy áldozatot hozott; különösen, 
hogy a 150,000 frttal szándékolt törlesztés a ma-
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gyár kincstári javakra betáblázott kölcsönnél való
sággal megtörténjék. De azt hiszem, itt sem szük
séges a közös kezelés, csak az szükséges, 
hogy a t. ház a magyar pénzügyminisztert meg-
bizza, hogy e tekintetben minden évben magának 
hivatalosan tudomást szerezve, ázta t .háznak beje
lentse, í g y az eddigieket összevonva, minthogy 
a közös kezelést sem czélszerünek, sem szükséges
nek, sőt a dualismusra veszélyesnek tartom, kérem 
a t. házat, bizza az államadósságok kezelését egé
szen ő felsége többi országainak pénzügyminiszte
rére, és e tekintetben ajánlom módositásomat a t. 
háznak. 

(Olvassa:) „Módosítván y a 139, számú tör
vényjavaslat 12. §-ához. 12. vagy 9. §. A ma
gyar korona országai kötelezik magokat állam
adóssági járulékuk fedezésére havi bevételeik egy 
részletét — mely ezen bevételekhez oly arányban 
van, mint összes járulékuk összege az illető évi 
kiadási budgetjök fő összegéhez — minden hóban 
átszolgáltatni. Ha a havi részletek ama tartozás 
összegét nem érnék fel: kötelezik az emiitett 
országok magokat a különbözetet bevételeikre 
való tekintet nélkül teljesen átszolgáltatni, és pe
dig oly idő közben, hogy az ezen évjárulék által 
fedezendő szükséglet kielégítése fen ne akadjon. 
Ez esetben a magyar korona országainak pénz
ügyminisztere ő felsége többi országainak pénz
ügyminiszterével kellő egyezményre fog lépni." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A meny
nyire a tisztelt előttem szóló képviselő urnák eőadá-
sát értettem, azon véleményét nyilvánitá, hogy 
ezen törvényjavaslat, illetőleg egyezmény értelme 
szerint a közös pénzügyminiszter a nála az állam
adósságra történt befizetésekre nézve valami kap
csolatba jöhetne a delegatióval. Én részemről azt 
tartom, hogy a XII . törvényczikk határozottan 
rendelkezett mindazon teendők iránt, melyek a 
delegatiókra ruháztattak; már pedig a XII. tör-
vényczikkben határozottan ki van fejezve mind 
&z, mire nézve felelős a közös pénzügyminiszter a 
delegatióknak, ez pedig csak a közösügyi költségek 
fedezésére nála befolyt összegekre van a törvény
ben kimondva.Miután előadásában azon aggodalmát 
fejezé ki, hogy a közös pénzügyminiszter az állam
adóssági évi járulékok iránt tehetne számadást s ez 
iránt is a delegatióknak lenne felelős, megvallom, 
azon nézetben sem osztozhatom, hogy a magyar 
államnak csak az fekszik érdekében, hogy azon 
százötven millióval mi történik, ennélfogva kívánja, 
hogy erre ügyeljen a magyar pénzügyminiszter, 
és erről jelentést tegyen. Én nem igy fogom fel a 
kérdést. Meggyőződésem szerint két irányban 
szükséges a magyar törvényhozásnak a pénzek 
kezeléséről nem csak tudomást szerezni, hanem 
•arra ellenőrzést is gyakorolni: szükséges, hogy 

a magyar törvényhozás meggyőződést szerezhessen 
magának arról, hogy az állandó és változhatla-
nul meghatározott évi járadék csakugyan azon 
czélra fordittatott-e, a melyre megszavaztatott, 
úgymint az államadóssági kamatok fizetésére; 
(Elénk helyeslés a középen) a másik körülmény 
pedig, mire nézve nem csak tudomást, de ellen
őrzést is szükséges gyakorolnia, az. hogy a 9-dik 
szakasz értelme szerint azon államjegyekből álló 
adósságok, melyek a közös jótállás alá helyeztet-
vék, a törvény értelme szerint kezeltetnek-e ? Mul-
hatlanul szükséges tehát, hogy a magyar törvény
hozás az emiitett két bizonyos tárgyra ellenőrködést 
gyakoroljon és folytonos nyilvántartás által a tör
vény szigorú megtartását ellenőrizze. (Helyeslés.) 
Ez mikép eszközöltessék, egy ily egyezményben 
részletesen kifejezni nem szükséges; később az 
élet fogja azt kifejteni.Mint előbb már emiitettem, 
a minisztériumnak nem sokára alkalma lesz a t. 
ház elé javaslatot terjeszteni a czélból, hogy meg
győződhessék, vajon az államadósságok évi járu
lékaira megszavazott összegek csakugyan oda 
fordittatnak-e, a hová fordíttatni a törvény rendeli; 
másodszor miképen ellenőriztessék az államjegyek -
ből álló közös jótállás alá helyezett teher és azok 
kibocsátási összege. Minthogy én ekkép fogom 
fel a kérdést, melynek folytán rövid időn kész a 
minisztérium javaslatot előterjeszteni, ugy hiszem, 
a képviselő ur kifejezett aggodalmai, a mennyire 
azokat előadásából megérthettem, nem indokoltak : 
ennélfogva indítványát el nem fogadhatom. (Helyes
lés a középen.) 

Tisza K á l m á n : Csak annyit vagyok bátor 
megjegyezni, hogy Fehér képviselőtársam és bará
tom nem azt mondja, hogy az ellenőrködés a dele
gatiókra bizassék, sőt ellenkezőleg azt mutogatja, 
hogy a delegatiókra bizni nem lehet, holott a 
közös pénzügyminiszterre levén bizva a kezelés, 
fölmerülhetne azon eszme, hogy az talán a dele-
gatiók által lesz felelősségre vonandó. O tehát, 
mondom, nemhogy azt mondta, hogy a delegati
ókra lenne bízandó, de ellenkezőleg azt mondja, 
hogy a dualismusnak és hazánknak veszélyeztetése 
nélkül nem lehet a delegatióra bizni. Ebben a 
tekintetben tehát a pénzügyminiszter ur roszul 
méltóztatott érteni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nem lehe
tett hallani! 

Tisza K á l m á n : A mi pedig azt illeti, hogy 
azt mondta volna, hogy csak 150 millió forint az, 
a mi érdekében van Magyarországnak, hogy tudja, 
hová fordittatik : ezt sem monda; sőt azt monda, 
a mennyiben az ország érdekében van, hogy tudja, 
mit tesz a másik pénzügyminiszter azzal, a mi 
neki átszolgáltatik, a magyar pénzügyminiszter 
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utján nyerhet megnyugvást. Ezek azok, a miket 
megjegyezni bátor vagyok, hozzá adván, hogy én 
is a magam részéről annak, hogy a közös pénz
ügyminiszter bizassék meg az államadósságok keze
lésével, barátja nem vagyok, mert az mindenesetre 
solidaritást von maga után. Azért pártolom a mó-
dositványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyén Nagyon 
köszönöm a felvilágosítást, annál inkább, mivel a 
t. képviselő ur az előbb szólott képviselő ur előtt 
ül és igy jobban hallhatta, a mit mondott. Szóló 
gyönge hangja miatt én beszédének csak egyes 
tételeit érthettem. Egyébiránt a mi azt illeti, hogy 
mi ezen járulékot ő felsége többi országai minisz
tériumának szolgáltassuk át, ezt, megvallom, mint 
eszmét sem fogadhatom el, mivel ez eljárás mellett 
ugy tűnnék fel ezen fizetés, mintha Magyaror
szág ő felsége többi tartományainak bizonyos tri-
butumot fizetne. Ugy hiszem, teljesen meglehet 
a t. képviselőház nyugtatva, miután a miniszté
rium részéről már jelentettem, hogy a kezelés és 
hováforditás iránti ellenőrzésről a minisztérium 
javaslatot fog a t. ház elé terjeszteni. Ennélfogva 
ismételve kérem a t. házat, méltóztassék az ere
deti szerkezetet megtartani. 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik Fehér Mik
lós képviselő módositványát pártolják, felállani. 

Tisza László: Nézetem szerint először a 
szövegre történik a szavazás, és csak ha ez el nem 
fogadtatik, akkor kell szavazni a módositványra. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassanak tehát azok, kik a 
12-dik pontot eredeti szerkezetében a központi bi
zottság módositása szerint pártolják, felállani. 
(Megtörténik.) A 12-dik pont elogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvény
javaslat befejezését.) 

Kerkapoly Károly előadó : Ezen zársza
vakra nézve azt javasolja a központi bizottság, 
hogy az első sorban ezen szó után: „ha" beigtatan-
dók lennének ezen szavak: „tartalma, valamint," s 
ekkor ilykép hangzanék ezen szakasz: „Jelen tör
vény akkor lép életbe, ha a közös költségek fede
zési aránya iránt létrejött," stb. 

Csengery Imre jegyző: Ezen záradékban 
is előfordul azon kitétel, melyre nézve Dessewffy 
Ottó képviselő ur módositványt nyújtott be; s azt 
hiszem, ez is ugy lesz módosítandó, mint a többi 
szakasz. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: A dolgon tul 
vagyunk: de hogy nyoma legyen a 'naplóban, 
bátor vagyok egy megjegyzést tenni arra, a mit 
Tisza Kálmán képviselőtársam emiitett, hogy t. i 
ő részéről nem tudna megnyugodni abban, hogy 
az államadósságok ügyének kezelése a közös pénz
ügyminiszterre bizassék. Azon törvényjavaslat 

szövegében ez nincs mondva; ott csak az évi járu
léknak a közös pénzügyminiszterhez leendő beszol
gáltatásáról van szó. Ez pedig és annak kezelése 
egészen különböző dolog. Például a conversió 
egyátalában nem az ő dolga; már pedig ez 
az államadósság ügyeire tartozik; és ezt nem 'á 
fogja a birodalmi tanács elé terjeszteni. Nehogy 
tehát valaki azt érthesse, hogy a többség, midőn, 
Tisza Kálmán nézetében nem osztozott, abban 
nyugodott volna meg, hogy az államadóssági ügy, 
mint olyan, egészben tétessék át a közös pénzügy
miniszterhez : e tekintetben eltérő nézetemet kife
jezni időszerűnek és szükségesnek tartom. 

Elnök : Következik a vám- és kereskedelmi 
szerződésre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 
(Holnap! Ma !) 

Szontagh Pál (nógrádi): Bocsánatot kell 
kérnem a t. képviselőháztól, ha az előbbi tárgyra 
egy kissé visszatérek. (Felkiáltások : Be van már 
végezve!) Igen fontos o k . . . (Halljuk! halljuk! Be 
van már végezve!) legalább nekem igen fontosnak 
látszó ok késztet a felszólalásra. A hetedik osz
tálynak t. i. ezen törvényjavaslat zárszavai más. 
szövegben terjesztettek elő, azon mondással, hogy 
ez miniszteri szerkezet, mint a mikép jegyző ur 
által felolvastatott és mint a mikép a központi 
bizottság azt elfogadta. Ott t. i. az osztály elnöke 
által ilyenkép terjesztetett az elő: (Zaj. Be vanrnár 
végezve!) „A birodalmi tanácsban képviselt orszá
gok által elfogadtatván, ő cs. k. felsége által.. . (Zaj. 
Be van már végezve! Az elnök már kimondta a vég
zést !) Az meglehet, hogy ez részemről túlságos scru-
pulositás; azonban Magyarország históriája meg
tanított arra, hogy néha túlságos scrupulositás 
hasznos. Nekem okom van felhozni, mert ugy tör
tént. Ez hivatalos szöveg, méltóztassanak ez oknál 
fogva meghallgatni. „ . . . az utóbb emiitett orszá
gokra és királyságokra nézve szentesittetett, és 
mind azon feltételek, melyekhez az 1867. XII. 
törvényczikk életbe léptetéséhez magában az idé
zett törvényben kikötve vannak, teljesíttettek." 
Ezen záradék hivatalos minőséggel terjesztetett elő 
a t. ház egyik hivatalos közegéhez, a hetedik osz
tályhoz ; s ezért, ha ez scrupulositás, olyannak 
kívánom tekintetni, (Felkiáltások: A quotánál volt 
az!) de az ott tárgyaltatott, és csak itt nem látom 
nyomát. Nincs itt az osztály elnöke Zsedényi; de 
én igy emlékszem. 

Tisza László : Tisztelt képviselőház! Én, 
nem Szontagh Pál képviselőtársam megjegyzésé
hez akarok szólani, hanem a kereskedelmi szerződést 
törvényjavaslat tárgyalására vonatkozólag aka
rom fölkérni a t. ház figyelmét. Senki nálam job
ban nem látja át annak szükségét, hogy a ház a 
maga saját intézkedéseit tisztelje. Nem hiszem, 
hogy még abba az esetbe jöttem volna valami-
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kor, hogy igénytelen szavazatommal az ellen vé
tettem volna; s igy most is óhajtanám a gyűlés
nek határzatunk értelmében 4 óráig való tartását. 
Az elénk fektetni szándékolt törvényjavaslatra 
nézve azonban van egy körülmény, mely a ház
nak, illetőleg magoknak a házszabályoknak intéz
kedéseit ellentétbe hozza egymással. Ugyanis e 
tárgy még napirendre se kihirdetve, se a házban 
papíron kifüggesztve nincs. (Zaj.) Ezt t. képvise
lőtársaim közül sokan megnézték, s ennek követ
keztében sokan el is távoztak, a miről mindenki 
meggyőződhetik, ha a padokon végig tekint. A t. 
ház bölcseségére van természetesen bizva, vajon e 
tárgy, mely se ki nem hirdettetett, se tárgyalásra 
ki nem tüzetett, ily rögtön fölvétessék-e vagy 
ne ?' Én benne ítéletet nem mondok, s csak egy
szerűn a t. ház figyelmét akartam e körülményre, 
a jövő tekintetéből is, fölhívni. 

Deák Ferencz : Én nem tudom, ki volt-e e 
tárgy specifiee tűzve vagy nem; de azt gondolom, 
hogy miután a három törvényjavaslat ki volt egy-
m ás utáni tárgyalásra tűzve, a ház most a harma
dik törvényjavaslat tárgyalásához is foghat; és 
minthogy most a kérdésnek átalános tárgyalása 
lenne megkezdendő, azt hiszem, mindenki kész is 
a maga eszméjével : mert a dolog nem uj. {Helyes
lés.) Igaz, ha végig tekintünk a padokon, bizony 
sok hézag van ott, ez kérdést se szenved; azonban 
az átalános tárgyalásokat ez eddig se gátolta. 
Emlékezzünk csak viseza az előbbi napok alatti 
tárgyalásokra : azok is csak ilyen, sőt néha még 
kevesebb számú követ előtt történtek. Láttam, 
hogy a folyosón igen számosan vannak, kik, ha 
szükséges, be fognak jönni. Méltóztassanak föl
venni, hogy igen sok képviselő otthon szeretné a 
karácsoni ünnepeket tölteni; a mit tehát ma elvé
gezhetünk, ne halaezszuk holnapra. 

GhyCZy K á l m á n : Az tökéletesen áll, t. ház, 
hogy el volt határozva, hogy a kérdéses három 
törvényjavaslat egymás után vétessék tárgyalás 
a lá ; de tekintetet érdemel az, hogy a mai tárgya
lásra tüzetesen egyedül csak az államadóssági 
kérdés volt kitűzve. (Ellenmondás jobbról.) Ez nincs 
ellentétben azzal, hogy ezen törvényjavaslatnak 
elvégzése után napirendre kerüljön a kereskedel
mi szerződés tárgyalása; de a napirend, mely a 
ház ajtajára ki van tűzve, és a képviselőknek zsi
nórmértékül szolgál, határozottan csak az állam
adóssági kérdésről szól, és nézetem szerint meggá
tolja azt, hogy mai nap más törvényjavaslat vé
tessék tárgyalás alá. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

ManOJlOViCS E m i l : A t. képviselőház né
mely része kétségbe vonja annak igazságát, hogy 
napirendé; i nincs más, mint az államadósságok 
elvállalása iránti törvényjavaslat. (Ellenmondás a 
jobb oldalon. Zaj.) Engedelmet kérek, én jól hal-
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i lottam! Azért bátor leszek itt felolvasni magát a 
napi rendet, mely itt az ajtón ki volt függesztve. 
(Olvassa :) „Az államadósságok évi járadéka egy 
részének elvállalásáról a szakonkinti tárgyalás." 
Ennél több egy betűvel sincs ide írva. (Nagy zaj) 

E l n ö k (csenget): Tisztán áll, hogy midőn de-
czember 2-kán a t. ház a három törvényjavaslat 
tárgyalási napját kitűzte, akkor kimondotta azt is, 
hogy a három törvényjavaslatot egymás után fogja 
tárgyalás alá venni. Az igaz, hogy ma ezen tárgy 
a napirenden külön nincs megemlítve, mert egész 
bizonyossággal előre nem lehetett tudni, hogy az 
ezt megelőző tárgyalás be lesz-e fejezve? Ennél
fogva azt hiszem, hogy valamint mindenben, ugy 
ebben is a t. ház akarata határoz. (Fölkiáltások a 
bal oldalon : A házszabályok!) 

ManOJlOViCS E m i l : A házszabályokra hi
vatkozom ! A ház akarata a házszabályokat meg 
nem semmisítheti. Addig, mig azok fönállnak, kö
teles a ház azokat megtartani. (Helyeslés a bal olda
lon. Nagy zaj. Elnök csenget.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
T. ház! Azt hiszem, hogy miután a ház t. elnöke 
decz. 2-án nyilvánította és a ház elfogadta a há
rom tárgy egymás utáni tárgyalását : a napirend 
már akkor kitüzetett. A hiba mindenesetre csak 
ott történt, hogy a harmadik tárgy nem íratott ki 
ma a jegyzékbe. Ennélfogva, miután határozatunk 
van az iránt, hogy mind a három törvényjavaslat 
egymás után tárgyaltassék : ha a t. ház ugy kívánja, 
folytatni lehet a tanácskozást. (Helyeslés a jobb 
oldalon. Szavazzunk!) 

Csiky Sándor : T. ház! (Nagy zaj.) A kik 
szavazni kivannak, azok előtt azon egy kérdés 
lehet, hogy fen kell-e tartani a házszabályokat 
vagy se. (Nagy zaj és ellenmondás.) Már pedig a 
házszabályok magunk szabta törvény, s ezt köte
lességünk fen tartani. (Nagy zaj.) Ha e tekintetben 
a t. ház szavazni óhajt, azt hiszem, hogy azon 
egyedüli kérdés merül föl : álljanak-e tovább is a 
házszabályok, vagy megszüntessenek-e? (Zajos 
ellenmondás a jobb oldalon.) Magunk szabta tör
vényt kötelesek vagyunk megtartani. A kik a 
szavazást akarják, a törvényt akarják megszegni. 
(Ellenmondás ajobb oldalon. Nagy zaj) 

Deák FerenCZ: Nem tudom, kiket terhelhet 
azon vád, hogy a házszabályokat meg akarják ron
tan i : azokat-e, kik annálfogva, mert e három tör
vényjavaslat egymás utáni tárgyalásra volt kitűzve 
— ma ugyan nem volt napirendbe fölvéve — a 
harmadik törvényjavaslatot is ma kívánják tár
gyalni? vagy Csiky Sándor képviselőurat, ki, ugy 
látszik, csak néhány szakaszait olvasta el a ház
szabályoknak, de némelyek elkerülték figyelmét. 
Ugyanis ez áll az 55-dik §-ban; „A napirenden 
kivüli tárgyhoz a ház engedelme nélkül senki sem 
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szólhat." Ha tehát a ház engedelme nélkül nem 
szólhat, ki fogja meggátolni a többséget, hogy azt 
határozza, hogy napirenden kívüli tárgyhoz szól
jon? (Helyeslés a középen?) Ez pedig még nem is 
napirenden kivüli tárgy , csak ma nem volt be-
véve a napirendbe. (Elénk helyeslés a jobb, nagy 
zaj a bal oldalon.) Kár tehát ebből oly nagy lár
mát csinálni, hogy a házszabályokat akarjuk meg
rontani, kivált annak, ki maga nem nézte meg a 
házszabályok minden pontját. {Zajos tetszés a jobb 
oldalon. Nagy zaj, Elnök csönget.) 

Madarász József: Tisztelt képviselőház! 
(Derültség. Felkiáltások: A szószékre! A szószékre 
megy.) T . képviselőház! U g y hiszem, a háznak, 
ha nevezetesebb kérdések közt kisebb kérdések 
merülnek fel, ezek tárgyalásánál, és annál inkább 
minél csekélyebb száma a kisebbségnek, havalaki 
véleményét el akarja mondani, kár követelni tőle 
olyant, a mit most követeltek tőlem. Én mindig 
kötelességemnek tartom teljesíteni a t. ház paran
csát, és azért jelenleg is a szószékre léptem; bo
csánatot kérek tehát, hogy itt előadhassam véle
ményemet a jobb oldal igen t. vezérszónoka ész
revételére. [Zaj.) Meg fog bocsátani Pest város 
t. képviselője. Deák Ferencz t. képviselőtársam, 
hogy a házszabálynak azon pontját, mely szerint 
a napirenden kivül való tárgyhoz a ház enge
delme nélkül senki nem szólhat, én részemről azon 
érv ellenében, melyet t. Ghyezy Kálmán és Ma-
nojlovics képviselőtársaim előadtak, érvül nem fo
gadhatom el : nem azért, mert azt hiszem, hogy a 
napirendre kitűzött tárgyak felett lehet csak szó
lani ugy, hogy azokban határozat is hozathassák. 
Meglehet, csalódom, de azt hiszem, a ház szabá
lyaiban azért foglal ez helyet, hogy igen is szó
lani a ház engedelmével szabad azokon kivül is, a 
mik nincsenek kitűzve napirendre ; de nagy kü
lönbség van a között: szólam a házban valamiről, 
vagy vitatkozni, határozni oly tárgyban, mely 
napirendre kitűzve nincs. Meglehet — én csalhat-
lanságot, ki másoknak sem szeretem azt megen
gedni, magamnak sem követelhetek — meglehet 
tehát, hogy sophisma, a mit mondok; de felhí
vom magát a ház t. jobb oldalát. Bizonyos, hogy 
ez évben még igen sok határozni való van, és ezért 
magam nem emeltem volna legkevésbbé sem 
szót: de a mint megtették mások, a mint s^ások 
hivatkoztak a házszabályokra, és a mint a ház 
igen t. elnöke maga is bevallá, hogy itt hiba van 
— és bizony csakugyan van hiba — : önök böl-
cseségére bizom — mert magam nem szavazok e 
tárgyban — hogy megítélje, vajon ha sok időt is 
követelnek a még tárgyalandó törvényjavaslatok, 
nem volna-e sokkal jobb egy vasárnappal megtol
dani a tárgyalások idejét, mint a házszabályokat 
megszegni? (Zaj.) 

SomSSich P á l : Méltóztassanak megengedni, 
hogy a házszabályok 31-dik §-ára figyelmeztes
sem ; ez igy szól: „A napirend a ház többségének 
határozata szerint elnökileg készíttetik el és füg-
gesztetik ki ." Nem az elnök csinálja tehát a napi
rendet, hanem a ház többsége; az elnök csak le
íratja és kifüggeszteti. A ház többsége f. é. dec. 
2-án e három tárgyat együtt tűzte ki napirendül; 
az tehát, hogy ezek közül csak egyik van kifüg
gesztve, a napirendet, a ház határozatát meg nem 
ronthatja, valamint nem ronthatta volna meg az, 
ha egy tárgyat sem függesztettek volna ki. Két
ségtelen, tagadni nem lehet, hiba volt, hogy csak 
egy tárgy Íratott k i ; a hiba azonban a ház határo
zatát nem ronthatja meg: és igy épen a házszabá
lyok tökéletes értelmében megkezdhetjük a tár
gyalást. (Helyeslés.) 

Csiky Sándor : Bocsánatot kérek a t. ház
tól, hogy e tárgyban még egyszer felszólalni va
gyok kénytelen egy személyes kérdés iránt. Saj
nálom , hogy a túloldal vezérszónoka Deák Fe
rencz képviselőtársam azon megjegyzését, hogy én 
az előbb talán magasabb hangon ejtettem és mond
tam ki véleményemet, mint a hogy itt (Egy szó:Il
lett volna !) illett volna, vissza kell utasitanom : mert 
intést e tekintetben csak az elnökségtől fogadok 
el, ha e ház tisztelete vagy az illem rendje ellen 
vétenék. Ha csendben méltóztatnak lenni, akkor 
nem kénytelen egy képviselőtársam sem magasabb 
hangon szólni; de ha nem akarják bevárni, vagy 
türelemmel meghallgatni, akkor, hogy megértes
sék, oly hangot kénytelen használni, a milyent én. 
Hogy tehát véleményemet ily hangon ejtettem k i , 
az koránsem a ház méltósága és az iránta viseltetni 
tartozó tisztelet elleni hajlam- és czélból ered: mert 
nagyon ismerem én is, mily tisztelet illeti azt meg ; s 
azért habár mikor nagyobb hangon szólottam vagy 
szólnék, ne méltóztassanak más czélból eredőnek 
tulajdonítani, mint hogy megértessem magamat. 

Egyébiránt, ami a szabályokra vonatkozólag 
mondatott, azon indítványt voltam bátor tenni, 
hogy ha e fontos tárgyat most napirendre kitűzés 
nélkül óhajtanák tárgyalás alá venni, ezt véle
ményem szerint a ház szabályaival megegyeztetni 
nem lehet. Azon értelmezésére a házszabályok 
55-dik §-ának, hogy a ház engedelmével napiren
den kivüli tárgyhoz is lehet szólani, Madarász kép
viselőtársam megtette már észrevételeit; és én is 
ugy tartom, hogy e pontban csak az van kife
jezve, hogy ha egy tárgy a napirendre kitüzetvén, 
ezen kivül akar valaki szólani, ezt csak a ház en
gedelmével teheti. Ez tehát egészen más. (Zaj.) Ha 
egyébiránt azon 31-dik §. volna irányadó, a melyre 
Somssich Pál képviselőtársam hivatkozott, mely
ben az van kimondva, hogy ha inditvány tétetik, 
ezen indítványnak kinyomatása és napirendre ki-



CXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 171 

tűzetése a ház által állapítandó meg, ha ez ugy j 
van, akkor e tárgy szintén, ha indítványnak tekin
tetik, külön napirendre kitűzendő. (Nagy zaj.) 

D á n i e l P á l : T. ház! Az előttem szóló kép
viselő ur előadására kívánok válaszolni. Nem in-
ditványról van itt szó, hanem egy más, az osztá
lyok által megvitatott s a központi bizottság által 
előterjesztett törvényjavaslatról. E tekintetben a 
házszabályok 40-dik §-a azt mondja, hogy „ilyen 
bizottsági jelentéseket a ház felolvasás után azon
nal is tárgyalhat, vagy pedig azoknak tárgyalását 
napirendre tűzi ki." Már a november 25-dikei 
ülésben ezen jelentések felolvastatván, akkor azon 
határozat hozatott, hogy mind ezen jelentések ki- | 
nyomassanak, a képviselők között szétosztassanak, j 
azoknak tárgyalása pedig a f. é. dec. 2-ik napján ! 
tartandó ülésre napirendre tüzetett ki. E tárgy 
tehát már napi rendre van kitűzve. A két első tör
vényjavaslat, melyre ezen határozat szintén szól, 
be lévén fejezve, nem látom okát, hogy miért ne 
lehetne most a harmadikat tárgyalni. (Helyeslés.) \ 

E l n ö k : A kik e kérdést még ma kívánják j 
tárgyalni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A ] 
ház folytatni kívánja a tárgyalást. j 

A jegyző ur fel fogja olvasni a vám- és keres- j 
kedelmi szerződésről szóló törvényjavaslatot. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {fölolvassa a törvény- \ 
javaslatot J). | 

Pulszky Ferencz előadó (fölolvassa a köz- j 
ponti bizottság jelentését 2). i 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja- ! 
vaslatra nézve a minisztérium részéi öl beadott mődo- j 
sitásokat 3). * 

(Az elnöki széket Gajzágó Salamon fogla íja el.) j 
S i m o n y i LajOS b . : Én azt tartom , hogy | 

mivel a minisztérium ezen módosításai több rész- j 
létbe bocsátkoznak, azokat tehát egyszeri fölolva- I 
sásra lölfogni nem lehet, óhajtandó volna, hogy 
kinyomassanak. 

BŐniS S á m u e l : T. ház! Nem csak pártolom 
Simonyi Lajos képviselőtársam kívánságát, hanem 
azt is hiszem, hogy ha az eló'terjeszíett törvényja- ! 

vaslatra nézve a minisztérium bármi módosítást j 
szükségesnek lát, szükséges, hogy azon törvényja
vaslat azon módositványokhoz képest újra szer
kesztessék és osztassák ki. Csak igy történhetik a 
házszabályokkal összeféró'Ieg a szavazás. Ma is ta
pasztaltunk nehézséget, mely az által jött létre, 
hogy a központi bizottságnak a minisztérium által 
elfogadott észrevétele fogalmazva nem volt. En te 
hát azt óhajtom, hogy ne csak ezen módosítások nyo
massanak ki, hanem a minisztérium által elfoga-

!) Lásd az Irományok 140-dik számát. 
'-) Lásd az Irományok 160-dik számát 
3) Lásd az Irományok 17 6-dik számát 

dott törvényjavaslat is ahhoz képest módositva 
nyújtassák be a házhoz. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! Az ellen, hogy t. képviselőtársunknak ki-
vánata elfogadtassák, a minisztériumnak semmi el
lenvetése nincs. A törvényjavaslat szövegének ki
igazítása, ugy, a mint azon szövegnek e módosítá
sok folytán alakulni kell, már végre is van hajtva, 
s nincs is ellenvetése a minisztériumnak arra 
nézve, hogy a kiigazitott szöveg kinyomassák. De 
igenis megjegyzése volna arra nézve, ha e szöveg 
kinyomatásáig a tárgyalások elhalasztatnának. E 
szöveg rögtön kinyomathatik s a t. ház tagjai 
közt szétosztathatik, még mielőtt a törvényjavas
lat egyes szakaszai felett a tanácskozás megkez
detnék. Mindenesetre a t. ház tagjainak kezei közt 
lesz ugy a minisztérium által jelenleg előterjesztett, 
mint a központi bizottság előadója által fölolvasott 
módositások folytán kiigazitott nyomatott szöveg, 
mielőtt az egyes szakaszok szavazás alá bocsáttat
nának. (Helyeslés.) 

Elnök: A miniszter ur által tett módositások 
ki fognak nyomatni s a t. ház tagjai közt ki fog
nak osztatni. 

Most az átalános vita kezdődik. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Ha tehát ebben meg méltóztatnak nyugodni s át
megyünk az átalános vitára: méltóztassanak meg
engedni, hogy röviden azon nézeteket előterjeszt
hessem, melyek a kormányt e vám- és kereskedel
mi szövetség megkötésénél vezérelték. '(Halljuk! 
Halljuk !) 

Nem is kellene tán említenem, hogy az, a mit 
a kormány mindenekelőtt szem előtt tartott, az az 
ország jogainak, az ország törvényes őnállásának 
fentartása volt. Ez tisztán kötelessége a kormány
nak, s ugy fogja fel a helyzetet egyátalában, hogy 
egyes intézkedései megítélhetők lehessenek bár
mely szempontból, de a törvényesség ösvényéről 
nem léphet le soha, nem az anyagi kérdésekben 
ép oly kevéssé, mint bármely politikai kérdésben 
(Helyeslés), és ugy van meggyőződve, hogy nem 
lehet anyagi jóllétnek azon foka, melyet a nemzet 
politikai jogainak vagy őnállásának csorbáján akar 
megvásárolni. (Tetszés.) E nézetről tehát nem is 
kell szólanom. 

A másik nézet, mely a kormányt ezen szövet
ség megkötésénél vezérlé, az volt, hogy az ország 
anyagi jólléte a maga összességében biztosittassék.E 
tekintetben a vezérfonalat a kormánynak a multak 
emlékei és a tudomány adták kezébe. Voltakidők,és 
pedig igen hosszú idők, midőn, daczára minden jogi 
függetlenségünknek, daczára minden törvényeink
nek, az ország anyagi tekintetben el volt nyomva, 
s az országgyűlések erélyes felszólalásai, egyik a 
másik után, azt lehetne majdnem mondani, nyom 

22* 
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nélkül hangzottak el. (Igaz! Ugy van!) Ez idők 
elenyésztek, és elenyésztek nem csak azáltal, hogy 
e téren jogaink újból biztosittattak és felelevenittet-
tek; de elenyésztek azért is, mert mellettünk e té
ren a tudomány hatalma harczol. 

Az elmélet, s nyomban utána a tények és szá
mok súlya bebizonyították azt, hogy egyik nép 
anyagi jóllétének emelkedése a másikra csak jóté
konyan hat vissza, és tartósan előnyös kereskedést 
csak virágzó állapotban levő nemzetek űzhetnek j 
kölcsönösen egymással. És ha áll ez, pedig való
sággal áll, mert a számok és tények tanúskodnak 
mellette, a legmesszebb terjedő nemzetekre nézve: 
mennyivel inkább kell állnia a szomszéd nemze
tekre nézve, melyeket kifejlett összeköttetési esz
közök, nagyobb folyamok kötnek össze egymás
sal, vagy épen oly szomszéd nemzetekre nézve, 
melyeknek koronáit ugyanazon fő viseli, miként 
vagyunk mi magyarok és ő felsége többi orszá
gai. (Tc4szés.) 

Valóban, t. képviselőház, az emberi észnek e 
diadalai után bámulva kérdhetjük magunktól, ho
gyan lehetett azt oly sok időkön keresztül hinni, 
hogy egy nemzet csak ugy emeli fel anyagi nagy
ságát, ha a másik nemzetet mesterségesen vámté
telek, ferde kereskedelmi rendszer által elnyomja, 
kizsákmányolja és szegénységbe sülyeszti. 

Ezen idők elmultak, s én örömmel constatál-
hatom és tehetem a t. ház előtt azon vallomást, 
hogy ő felsége többi országai kormányának tag
jainál ezen vám- és kereskedelmi szövetség meg
kötésénél feltaláltuk azon igazságos felfogást, me
lyet önállásunk követel, és feltaláltuk a készséget 
azon ösvényre lépni, melyen mi anyagi jóllétünket 
biztosítani gondoljuk. (Tetszés.) Feladatunk tehát e 
tekintetben nem ütközött nehézségekbe, midőn mi 
e jelen vám- és kereskedelmi szerződés homlokára 
a forgalmi és kereskedelmi szabadságot tűztük ki. 
Lelkünk előtt állottak ennek következményei is. 
Népek, valamint egyesek között, midőn se az 
egyik, se a másik egymás felett hatalmat nem 
gyakorolhat, az anyagi téren, az ipar, a kereske
delem mezején a szabad verseny áll be. Roszul 
kellett volna e nemzetet megítélnünk, ha azt hittük 
volna, hogy ez a szabad versenyt egész készséggel 
nem fogadja el, s az igy megnyílt térre egész bá
torsággal reá nem lép. (Elénk tetszés.) 

Tagadhatatlan az, hogy szomszédainktól igen 
sokban és messze elmaradtunk, Isten látja lelkün
ket, nem önhibánkból; de,ha arról van szó, hogy 
pótoltassák mind az, a mi el ló'n mulasztva, és ha 
arról van szó, hogy a haza anyagi tekintetben is 
azon magasságra emeltessék, mely ma^assafifon az 
minden hazafi lelke előtt lebeg: azt hiszem, nem
zetünk, a fiatal erőtől pezsgő nép — mint azt Szé-
ckenyínk nevezte — meg fogja tenni mindazt, a 

mit a világ bármely nemzete ily körülmények kö
zött megtenne. t 

í gy ítélve meg nemzetünket és ismerve annak 
nemes aspiratióit, elfogadtuk a szabad kereskedel
mi forgalmat és annak következményét, a szabad 
versenyt, s azt hittük, hogy e nemzet azokban, a 
mikben elmaradt, nem nyugszik addig, mig szom
szédait utol nem éri, s azokban, a miket bír, nem 
fogja magát megelőztetni engedni. 

De még egy ok van,t. képviselőház, mely a kor
mányt a vám- és kereskedelmi szövetségnél a for
galmi, tulajdonkép kereskedelmi szabadságnak fel
vételére birta. (Halljuk.') Alig van ok, mely szomszéd 
nemzetek között a viszálkodást, a gyűlöletet annyira 
ápolja, emeli, mint ha az egyik a másikat anyagi té
ren igyekszik mesterségesen kizsákmányolni. 

Ez idők, miként épen most mondám, igen hosz-
szan tartottak hazánkban. Kellett, hogy ez idők 
megszűnjenek, mert valamint mi száz sebből vérez
tünk, ugy vérzettek szomszédaink is ; és száz okunk 
van arra, hogy a sebek kölcsönösen behegedjenek, 
s az egyenetlenséget, a viszálkodást egyetértés 
váltsa fel; sőt óhajtásunknak és politikánknak an
nak kell lenni, hogy mindkét résznek anyagi jól
léte emelkedjék, hogy élénkebbé váljék a kereske
delem és forgalom közöttünk, mert ennek élénksé
ge és a közös jóllét nyújtja egyszersmind a keres
kedelemnek az állandóságot és biztosságot. (He
lyeslés.) Szerencsétlenség az egy nemzetre nézve, 
ha szomszédaival élénk kereskedést nem űzhet, és 
ha van okunk, hogy ne csak nyugat felé, ha
nem az Al-Dunán, a mi szomszédainkkal, kereske
delmünk, forgalmunk szaporodjék, növekedjék, ez 
ok egygyel több arra nézve, hogy fejlődjenek és 
haladjanak ők is. (Helyeslés.) 

De, t. ház, maga az egyenlőség ezen kereske
dési érintkezésekben nem lett volna elegendő arra 
nézve, hogy Magyarország érdekei a kereskedelmi 
téren tökéletesen biztosítva legyenek. Ha a vámso
rompók hiánya mellett közöttünk azon közös vám
határvonalnál, mely igy a monarchiát veszi körül, 
az ellenfél szabhatna törvényt, szabályozhatná a 
vámtételeket, kétséget nem szenved, hogy ennek kö
vetkezései igen szomorúak lehetnének. Megtörtén
hetnék, hogy az egyik fél oly vámtételeket állíta
na fel a külföldi gyártmányokra nézve, melyek ez 
által a külföldi gyártmányok behozatalát hazánk
ba kizárnák, s ennek következtében oly helyzetbe 
tenne bennünket, hogy drágábban legyünk kény
telenek a concurrentia hiányában tőlök vásárolni, s 
igy mi vesztenénk, (ügy van.') Megtörténhetnék má
sodszor az, hogy ismét a közös vámhatárvonalon ami 
nyers termékeink terheltetnének tul, s igy kizárat
nék a külföldi concurrentia arra nézve, hogy nyers 
termékeinket nekik is adhatnók el, s ez által ismét 
mi vesztenénk. 
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Gondoskodni kellett tehát arról, hogyazösz-
szes vámtételek megszabásánál a magyar törvény
hozásnak és a magyar kormánynak befolyása biz
tosítva legyen. A t. ház központi bizottsága e biz
tosított befolyást különösen hangsúlyozta; kiemel
te a bizottság előadója is, Csengery Antal képvi
selőtársunk; s mi azt hiszszük, a tisztelt ház öröm
mel fogja üdvözölni az anyagi jóllét e biztositékát 
(Tetszés), épen ugy mint a nemzet maga. 

De még- magra ezen intézkedés sem lett volna 
tökéletesen kereskedelmi érdekeink biztosítása te
kintetében elégséges, ha azon tárgyak, melyek so
rompó nélkül vitetnek egyik államterületről a má
sikra, ismét más pontokon, pl. a városok kapuinál, 
lennének benső fogyasztási, accis, vagy bármi né
ven nevezendő adókkal megterhelhetők: ez Ma
gyarországra nézve ismét nevezetes veszteséget 
fogott volna maga után vonhatni, mert a belső fo
gyasztási, a benső megterheltetési adóknak tárgyai 
épen azon áruczikkek, melyekkel mi élénk kereske
dést tizünk. Gondoskodni kellett tehát arról is. hogy 
ezen fogyasztási adók ne legyenek reánk nézve 
nagyobbak, mint olyanok, minőket a másik fél a 
maga területe lakóira nézve felállítani jónak, meg
engedhetőnek talál, és így ne állíttassanak fel oly 
adóztatások, melyek által azok földmivelési, ipar
és kereskedelmi czikkeinket súlyosító vámtételeket 
képezhetnének, 

És ezek után, t. ház, a mik ezen vám- és ke
reskedelmi szerződés alapelveire vonatkoznak, mél
tóztassanak megengedni, hogy magokra az egyes 
részletekre is átmenjek. (Halljuk! Halljuk!) 

A t. ház birtokában van huzamosabb idő óta 
ezen kereskedelmi szerződésnek, és mi azt hiszszük, 
hogy abból azon megnyugvást merítette, hogy 
igen sok ága anyagi életünknek a magyar kor
mány kezelése alá visszakerült, melyek az utolsó 
18 év alatt, sőt azelőtt is, legnagyobb részben a 
magyar kormány alól ell voltak vonva. (Elénk 
helyeslés.) 

Ilyen, hogy talán egy kevéssé a részletekbe 
általmenjünk, a magyar postaügy, mely a maga 
egész kiterjedésében és épségében a magyar kor
mány rendelkezése alá helyeztetett; átvétetett 
ugyanazon értelemben a magyar távírda; a ma
gyar hitelügy tökéletes önállását visszanyerte; a 
vasutakra nézve az önálló intézkedés biztosítva 
van, és csak két, eddig létező vasútra nézve tétetett 
kivétel, a mennyiben ezekre nézve a kormány és 
a társulatok közt szerződések létezvén, uj egyez
mény megkötése hagyatott fen. A magyar tenger
part önálló igazgatása szintén visszakerül a magyar 
kormány kezeihez. A kereskedelmi konzulságok 
ügyében a magyar kormány befolyása ki van kötve, 
mindamellett, hogy az 1867. XII . t.cz. a kereskedel
mi képviseltetést a közös külügyminiszter hatáskö-

' rébe helyezte. A találmányi szabadalmak a magyar 
király nevében, a magyar kormány által adatnak ki. 

És így mehetnénk végig minden egyes moz
zanatain nemzeti anyagi életünknek. (Tetszés.) Át
gondolva, t. ház, ezeket, ha visszaemlékszünk mind
azon aggodalmakra, mebyek az 1867. XII . t. ez. 
megalkotásánál egy oldalról nyilvánultak, kényte
lenek vagyunk megvallani, hogy ezen aggodalmak 
a legnagyobb részben el lettek enyésztetve. (Ugy 
van! Igaz! a középen.) 

Az egyik aggodalom, mely e tekintetben 
nyilvánult, az volt, hogy a mennyiben a vámok 
jövedelmei a közös jövedelmekhez lesznek csa
tolandók, erre nézve a kezelés és a beszedés a 
magyar kormánytól el fog vonatni. E szerző
dés 5-dík szakasza világosan kimondja, hogy a 
vámjövedelmeket a magyar kormány magyar 
közegek által fogja kezeltetni és beszedetni. És 
igy nem teljesült azon aggodalom, melyet, ha 
jól emlékszem, Komárom városa t. képviselője em
iitett fel, hogy be fog következni az, hogy ezen 
vámjövedeírnekre a közös külügyminiszter előle
ge teendi kezét, és a külügyminiszternek a vám
sorompóknál is befolyása leend. 

Nem teljesültek azon aggodalmak sem, melyek 
arra nézve hozattak fel, hogy mivel a szerződés nem 
csak vám-, dekereskedelmi szerződés is, minden 
ipar-, hitel és kereskedelmi törvények bevonathat
nak e szerződés intézkedései közé; nem teljesült az, 
hogy ezután a hitel közös lesz; nem teljesült az, 
hogy a hitel- és bankrendszer elvonatik a magyar 
kormány rendelkezése alól; nem teljesült az, hogy 
a vasutakra nézve nem fog az önálló intézkedés 
keresztül vitetni. (Élénk tetszés a középen.) 

T. ház ! Ezen aggodalmak elenyésztettek, és 
ez világos magából a szövegezésből is. 

Még csak néhányra nézve van megjegyzésem. 
(Halljuk!) 

Hogy az ipar- és kereskedelmi törvények nem
vétettek fel ezen intézkedések közé, ezt talán nem 
is volt nehéz keresztül vinni, mert ha szóba hoza
tott e törvények egyenlősége és egyformasága, 
igen könnyű volt reá a válasz az által, hogy Ma
gyarország valamint a politikai kéidésekben nem 
maradt el a haladás színvonaláról, ugy nem fog el
maradni az anyagi kérdésekben sem, s a menynyi
ben mi felteszszük, hogy szomszédaink se fognak el
maradni, egyenlő lépést fogunk tartani kölcsönösen. 

A hitel közösségére nézve, azt hiszem, a t . ház 
fel fog menteni engem attól, hogy észrevételeket 
adjak elő. Alig néhány hete, hogy a t. ház Magyar
országra nézve önálló kölcsönt szavazott meg. 

Ezek után kétséget nem szenved, hogy a ma
gyar anyagi, közgazdasági életnek uj aerája nyí
lik meg. E vám- és kereskedelmi szerződés egyi
ke azon kérdéseknek, melyeket mint szabad nem-
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zet, szabad nemzettel intéztünk el, hogy megszűn
jenek a viszálkodások elvégre közöttünk. Minden 
nemzetre nézve, még a legszerencsésebbekre nézve 
is, a legkedvezőbb körülmények között is nehéz 
egy államéletnek, állami háztartásnak megindítása 
és rendezése. (Igaz !) Es ha nehéz ez szerencsés kö
rülmények között, kétséget nem szenved, hogy 
igen nehéz feladata lesz ez nemzetünknek akkor, 
midőn igen nagy terheltetéssel megyünk által ezen 
uj államéletbe. A nemzeti értelemnek egész súlya, 
a nemzet polgári erényeinek egész hatalma kell 
hogy közbe járuljon, hogy e feladatot szerencsé
sen megoldhassuk. 

A múltkori viták alatt felhozatott a históriá
ból több példa, hogy sok nemzet nehéz körülmé
nyek között is tudta államháztartását nem csak 
megindítani és megállapítani, de ki is fejteni. De 
épen a történelem tanúskodik a mellett is, hogy 
vannak oly nemzetek, melyek kivívott önállásuk, 
teljes függetlenségök mellett sem tudtak boldo
gulni. Miért ? Mert köztök sem az egyetértés, sem 
a munka nem tudott meghonosulni. 

Ez eszmének keresztül vitelénél engedjen meg 
a tisztelt ház egy kis kitérést. (Halljuk!) A múlt
kori vitákból semmi sem tapadt lelkemhez annyi
ra, mint egyik képviselőtársunknak, Várady Gá
bor képviselő urnák azon szavai, melyekkel igen 
melegen és élesen festette azon körülményt, hogy 
több szükségletei a nemzetnek födözetlenülfognak 
maradni. Igaza van a t. képviselő urnák. Mindnyá
junk lelkére a fájdalom borul, ha meggondoljuk 
azt, mennyi égető szüksége van a nemzetnek, s 
hogy azokat bizonyára az első években fedezni 
nem leszünk képesek. Fáj ez különösen nekünk, a 
kormány tagjainak, kikben polgári hűségünkön 
fölül hivatalos állásunk- és kötelességünknek a,z ön
érzetet kellett felébreszteni, hogy mi, kik talán 
némi tehetséget, minden esetre a legtisztább szán
dékot érezzük magunkban, minél több örömet sze
rezhetnénk e sokat szenvedett hazának. De mi azt 
hisiíszük, hogy valamint bennünket, ugy a nemze
tet sem vezérelheti más, mint azon nézet, hogy 
vannak idők, midőn a nemzetekre nézve is az ön
megtagadás épen oly polgári erény, mint a szi
lárd elhatározás : megszerezni, kiküzdeni a sorstól 
azt holnap, a mit ma nélkülözni vagyunk kényte
lenek ; (Elénk tetiZés-nyilvánitások.) 

Én is azok közé tartozom, t. képviselők, kik
nek alkalmok volt közelebbről tekinteni más nem
zetek nagyságát, s noha örvendenem kellett az em
beriség haladásán, mindannyiszor fájdalom borult 
lelkemre, ha meggondoltam, hogy mindezekre 
nézve — és nem önhibánkból, — mennyire maradt 
el nemzetünk. De valamint én nemzetem jövőjében 
hittem mindig, ugy megerősödött bennem a hit 
akkor, midőn azt láttam, hogy oly 18 év alatt, a 

milyenen keresztül mentünk, e nemzet össze nem 
roskadott: s ebben térek el t. Várady képviselő
társunktól. Nem csak nem roskadott erkölcsileg, de 
nem roskadott anyagilag sem; s e hitemben még 
inkább meggyőződtem most, midőn alkalmam 
van látni, pedig van alkalmam látni, s ezt szeren
csém is lesz a nemzetnek legközelebb feltárni, 
milyen munkásság, milyen pezsgő tettvágy lepte 
meg nemzetünket. (Tetszés.) 

S e kitérés után engedje meg a t. képviselő
ház, hogy magára a vám- és kereskedelmi szerző
désre térjek vissza. (Halljuk!) Az-e ezen állapot, 
melyet a vám- és kereskedelmi szerződés felmutat,, 
vagy a melynek birtokában a nemzet már ugy is. 
van, a melyet, a múltkori viták alatt, tisztelt kép
viselőtársam, Komárom városának érdemes kép
viselője oly élénken festett? az-e ezen állapot, mi
dőn a kereskedelmi téren az országgyűlések leg
esélyesebb felszólalásai is nyom nélkül hangzot
tak el ? az-e ezen állapot, midőn a monarchiát ille
tő szerződések megkötéséről csak hírből hallot
tunk valamit ? az-e ezen állapot, midőn egyes hi
tel- vagy kereskedelmi intézetek megalakítása évek-

| re terjedt? Hivatkozom itt csak a földhitelintézet 
történetére, melynek megalakulásán 15 éven kel
lett küzdenünk; és nincs-e különbség azon állapot 
között, melyben, mint például, hogy csak egy tár
gyat említsek, a magyar hitelbank a kormány be
leegyezését hat hét alatt képes volt kinyerni ? (Elénk 
tetszés a középen.) Az-e ezen állapot, midőn legfőbb 
hatóságaink, a consilium, a kanczellária, egy pos
tamestert nem volt képes önállólag kínevezni, vagy 
egy postaállomást felállitani ?! S igy fonhatnék 
ezt tovább is. (Elénk tetszés a középen.) 

E változásokhoz igenis mi is hozzájárultunk 
mindnyájan. Nem érdem ez, t. képviselők, melyet 
mi magunknak követelnénk; az érdem a nemzeté, 
s a nemzet polgári erényeié, és az érdemnek jutal
ma is legyen a nemzeté: annak nagysága és bol
dogsága. (Helyeslés.) Mi csak egyet óhajtunk : hogy 
ugy éljünk a nemzet emlékeiben, mint hűséges 
úttörők akkor, midőn már e nemzet nagy lesz és 
virágzó. (Hosszasan tartó élénk helyeslés.) 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Az előttünk 
fekvő törvényjavaslat reám különböző és részint 
egymással ellenkező benyomást tet t : mert kétség
telen, hogy vannak azon törvényjavaslatban ha
zánk kereskedelmi, közgazdasági és forgalmi vi
szonyaira nézve előnyös tételek, habár nincs is 
azokban annyi előnyös tétel, mint a mennyit az 
előttem szóló tisztelt kereskedelmi miniszter ur 
kijelölni méltóztatott. Más oldalról vannak azon 
törvényjavaslatban az én nézetem szerint hazánk 
anyagi, kereskedelmi forgalmi viszonyaira nézve 
hátrányos, káros tételek is, és e tekintetben a tisz
telt kereskedelmi miniszter ur indokolásai engem 
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nem nyugtattak meg. Nem nyugtatott meg azon 
állítása sem, hogy hazánk a közelebbi 18 év alatt 
se erkölcsi, se anyagi tekintetben nem hanyatlott. 
Az elsőről nem szólok, mert e tekintetben nincs 
köztünk eltérő' vélemény; hanem a másodikra, az 
anyagi sülyedésre nézve hivatkozom a tisztelt ház 
minden tagjára: van-e köztünk és volt-e 1861 óta 
egyetlen tag, ki mást mondott volna itt e házban, 
mint azt, hogy hazánk a lefolyt 18 év alatt anya
gilag sülyedt . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Leroskadást mondtam. 

Tárady Gábor : Midőn a közös költségi 
arány viseléséről és az államadósságok bizonyos 
évi járadékának elvállalásáról folyt a tárgyalás, a 
tisztelt háznak minden és a minisztériumnak több 
tagja is ily értelemben nyilatkoztak. Hanem van
nak, tisztelt ház, ezen törvényjavaslatban oly téte
lek is, melyek felfogásom szerint igen tágak s ho
mályosak, és a melyek a törvényjavaslatnak elfo
gadására vagy el nem fogadására nézve, legalább 
nekem, döntő érvül nem szolgálhatnak. 

Mindenekelőtt el kell ismernem, és ezt öröm
mel teszem, hogy már maga az is előny, hogy 
köztünk és ő felsége többi országai közt szerződés 
köttetik, és ezen szerződés által azon, mondhatni 
gazdátlan gazdálkodásnak, melyet a tisztelt keres
kedelmi miniszter ur jelezni méltóztatott, és azon, 
hazánk anyagi megrontására irányzott rendszer
nek gát vettetik. {Helyeslés) Es e fölötti örömemet 
egész őszinteséggel jelentem ki a tisztelt ház előtt. 

Azonban van ezen törvényjavaslatnak, az itt 
általam jelzett átalános becsértéken kívül, hazánkra 
nézve még több más becse és értéke is, melynek 
ez alkalommal taglalását nem tartom szükségesnek. 

Ellenben vannak azon törvényjavaslatnak 
hazánk kereskedelmére, iparára, nemzetgazdasá
gára és hazánknak e téren való önállóságára ká
ros tételei is. [Halljuk!) Csak egynehány tételt 
említve meg — mert hiszen mindez a részletes tár
gyalás alkalmával elő fog kerülni: midőn ugy a 
vámokra, mint a vasutakra nézve mindkét állam
területen egyenlő elvek alkalmazása hozatik ja
vaslatba. . . [Közbeszólás: Nemieket írásként!) Majd 
kifejtein az iránti nézeteimet is, hogy lehetséges. . . 
midőn a só- és dohányjövedék és egyéb közvetett 
adók tárgyában az mondatik, hogy egyenlő tör
vények és egyenlő rendszabályok fognak életbe 
léptetni; midőn a magyar királynak pénzveretési 
joga az 1867. XII . t. czikk világos rendelete ellen 
mellőztetik, legalább ezen jog az előttünk fekvő 
javaslatban világosan körvonalozva nincs. (Jobb
felöl ellenmondás.) Méltóztassék megczáfolni, én 
nyugodtan meghallgatom az ellenérveket is. Már 
csak ezen tételek is elégségesen igazolják azt, töb
bet nem is említve, hogy a törvényjavaslatnak 

több része az én felfogásom szerint hazánk keres
kedelmi, forgalmi , gazdasági viszonyaira nézve 
előnyösnek nem mondható. Azonban hiszem, 
hogy mindezek a maga idejében a részletes t á r 
gyalás alatt, megvitatás és bírálat tárgyai lesznek ; 
ezeknek bővebb taglalásába jelenleg tehát nem 
bocsátkozom. De van egy, t. ház! a mit ez alka
lommal kimutatni óhajtok, hogy t. i. ezen előt-
tiinkfekvő törvényjavaslatban több részint homá
lyos, részint tág tételek foglaltatnak, a melyek
nél fogva ezen törvényjavaslatnak el- vagy nem 
fogadására nézve, jelenleg kellő alapossággal nem 
határozhatunk. Ezen törvényjavaslat I-ső czikke 
szerint a közös vámhatárból kizárva maradnak a 
jelenlegi vámkülzetek a nélkül, hogy ezen vám-
külzstek egész határozottsággal megneveztetnének. 
A IV. czikkben a vámszedési és vámkezelési rend
szabályokteljes érvényben maradnak a nélkül,hogy 
ezen vámkezelési rendszabályok élőnkbe terjesz
tettek volna, a nélkül, hogy ezen rendszabályok 
az osztálvokban megvitattathattak volna. A VI. 
czikkben az „ausztriai Lloyd" czim alatt műkö
dő postaszállító és hajózási vállalatnak szerződé
sileg biztosított államsegély a külügyminisztérium 
költségvetésének egy részét képezi a nélkül, hogy 
a t. háznak hitelesen tudomása volna, hogy ezen 
ausztriai Lloyd postaszállító és hajózási vállalat 
részére biztosított szerződés és államsegély miben 
áll. És itt fölhívom a t. ház figyelmét arra nézve, 
hog3" ugy ezen tárgyban, mint az általam jelzett 
s ezzel hasonló tárgyakra nézve az osztályokban 
hangosan, nyomatékosan kéretett, követeltetetf, 
hogy történjék ez iránt előterjesztés. Fájdalommal 
kell nyilvánítanom, hogy az osztályokban a ki
sebbség erészbeli óhajtásának, és némely osztáiv-
ban a többség óhajtásának is elég nem tétetett. 
Ugyanez áll a VIII-ik czikkre nézve, a mely 
czikkben az 1851. évi november 16-kai vasúti 
üzletrendre, és az 1863. június 30-kán kelt vasúti 
üzlet szabályaira történik hivatkozás a nélkül, 
hogy ezen idézett rendszabályok a képviselőház 
elé terjesztettek volna. 

De vannak, t. képviselőház, az általam meg
nevezett czikkeken kívül is több oly tételek ezen 
törvényjavaslatban , a melyekben okmányokra, 
szerződésekre és rendszabályokra történik hivat
kozás. E g y szerződést, t. képviselőház! bármily 
szigorú legyen is az, sokkal nyugodtabban és örö
mestebben irunk alá, ha anűak minden tétele tisz
tán áll előttünk, ha azon szerződés horderejét biz
tosan belátni képesek vagyunk, míg ellenben a 
látszólag talán kedvezőbb feltételeket biztosító 
szerződés iránt is, ha az tág kifejezéseket tartal
maz, sőt ha annak horderejét kiszámítani képesek 
nem vagyunk, csak a legnagyobb aggodalommal 
írhatjuk alá. (Helyeslés.) Ezért látom, t. ház. süük-
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ségesnek. hogy ezen törvényjavaslat, a mint ezt | 
az osztályban is érvényre emelni iparkodtam, és 
mint ez elvbarátaim részéről is az osztályokban 
nyomatékkal szorgalmaztatott, hogy, mondom, 
ezen törvényjavaslat mindenekelőtt egy küldött
ségnek adassék ki, mely küldöttségnek nyilváno
san vezetendő tárgyalásaira szakértők is meghi
vassanak, és azoknak meghallgatása után a véle
ményes jelentés mielőbb terjesztessék a képviselő
ház elé. 

Ezen indítványomnak indokolására leg) en sza
bad, t. képviselőház, egyszerűen az előttünk fekvő 
tőrvényjavaslat 21-ik czikkét fölolvasnom : „A 
második ezikkben érintett nemzetközi kereskedel
mi szerződések, a vámok, a közvetett adók, ésfaz 
ezen vám- és kereskedelmi szövetségben, foglalt 
egyéb tárgyak egyforma alapjainak előkészítése 
és közvetítése végett, vám- és kereskedelmi érte
kezlet fog egybegyűlni, melyet a két részről való 
kereskedelmi és pénzügyi miniszterek, s a meny
nyiben a tanácskozás tárgya a külföldhöz való vi
szonyt érinti, a közös külügyminiszter, illetőleg 
mind ezek helyettesei képeznek, s a melyhez, a 
hányszor a tárgy megkivánja, mindkét államterü
letben szakférfiak s különösen kereskedelmi ka
marai tagok hivatnak meg." 

íme, t. képviselőház, ha ezen törvényjavas
latnak életbe léptetése után, következő időre nézve 
is, szükségesnek látta a törvényjavaslatot előter
jesztő igen tisztelt minisztérium, hogy az itt elő
sorolt esetekben szakértők hallgattassanak ki, mi
dőn már inkább fel lehetett tenni, hogy ezen tör
vényjavaslatéletbeléptetése után és által a tér már 
sokkal tisztább lesz és sokkal jobban lesz az meg
világítva : mennyivel inkább szükséges szakértők 
meghallgatása a jelen esetben, midőn hazánkban 
ide vonatkozólag először alkotunk kereskedelmi 
és vám-szövetséget, midőn az illető szakértőknek 
ide vonatkozó meghallgatása nélkülözhetlenné vált. 

Haliam az ellenvetést, t. képviselőház, hogy 
az illető szakértők talán saját érdekeiktől vezérel
tetve fognának e tekintetben véleményezni. Ezen 
érv ellenében legyen szabad, t. képviselőház, ismé
telten ezen 21-ik czikkre hivatkoznom, mely sze
rint az ezen törvényjavaslatot előterjesztő igen 
tisztelt minisztérium ezen nézetet bizonyosan nem 
pártolta, mert különben nem hozott volna ezen tör
vényjavaslatban szakértőket indítványba. Egyéb
iránt, t. képviselőház, a kereskedés a kölcsönös 
versenynek, az érdekek egymás elleni harczának 
tudománya : azért minden érdeket latba kell vet
nünk annak megvitatásánál, hogy mi lesz hazánk 
kereskedelmi, nemzetgazdasági és forgalmi érde
keire nézve előnyös, mi lesz káros. 

A mi a nyilvánosságot illeti, t. képviselőház, 
elégségesnek tartom a 67-es bizottság nyilvános 

I tárgyalásainak megrendelése alkalmával itt a ház
ban elmoudott érvekre hivatkoznom, a mely érvek 
a jelen esetben is minden tekintetben alkalmaz
hatók. 

Van azonban, t. ház, egy, mindezeknél ko
molyabb ellenvetés, legalább hiszem, hogy a tisz
telt jobb oldal részéről föl fog hozatni. Ertem az 
idő meggazdálkodását. Elismerem, t. ház, hogy 
vannak körülmények, midőn perezek is határoz
nak , midőn azt, a mit ma elvégeznünk alkalom 
nyílik, a holnapi napra halasztanunk nem szabad. 
Én azonban ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
jelen esetben ez nem forog fön: mert néhány heti 
időkülönbség itt tekintetbe nem jöhet ; nem jöhet 
tekintetbe különösen a jelen esetben. Midőn olyan 
törvény alkotásáról van szó, mely törvénytől függ 
hazánk anyagi fölvirágzása, s midőn olyan tör
vény alkotásáról van szó, mely hazánknak talán 
anyagi és kereskedelmi érdekeinek semmivé téte
lét is vonhatná maga u tán: azt hiszem, hogy ezen 
fontos tárgygyal szemben ezen néhány napi idő 
alig jöhet figyelembe. (Helyeslés a bal oldalon) 

Lehet, t. ház, hogy mindazok, a miket én itt 
ezen törvényjavaslatban hátrányosaknak jeleltem 
ki, mindazok a t. ház többsége által előnyöseknek 
fognak elismertetni: épen ez egyik legfőbb ok arra 
nézve, hogy e tekintetben oly szakértők is hall
gattassanak ki, kik hivatásuknál fogva leginkább 
alkalmasak ar ra , hogy egész határozottsággal 
megmondhassák, mi az, a mi hazánk viszonyaira 
nézve előnyös, és mi az, a mi káros; s ezért bátor 
vagyok erre vonatkozó határozati javaslatomat a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslésabaloldalon.) 

(Olvassa): „Határozati javaslat a vám- és ke
reskedelmi szövetség iránt előterjesztett törvényja
vaslat tárgyában. A vám- és kereskedelmi szövet
ség tárgyában előterjesztett törvényjavaslat alapos 
megbirálhatása érdekéből egy 15 tagú bizottság 
küldetik ki, mely az ide vonatkozólag fenálló ren
deletekről magának kimerítő tudomást szerezvén, 
továbbá az ország különböző részeiben levő keres
kedők, iparosok testületeit, és az országos gazda
sági egyesületet a kebelökből választandó bizonyos 
számú szakférfíak kiküldésére fölszólitván, úgy
szintén a bizottság, belátása szerint, más szakértő
ket is meghiván, azoknak véleményeit nyilváno
san tartandó üléseiben meghallgatván, mindezek 
tekintetbe vételével szerkesztendő javaslatát mie
lőbb terjeszsze a képviselőház elé." 

E l n ö k : T. ház! A meginditandó átalános 
vitára nézve Benki sincs fölírva. (Szavazzunk /) 

BóniS S á m u e l : Én a szokásra hivatkozva, 
bátor vagyok fölkérni az elnök urat, hogy mivel 
a 9-dik osztálynak e részben szintén van egy elté
rő véleménye, méltóztassék azt fölolvastatni. (He
lyeslés.) 
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Prugberger József előadó (fölolvassa a 9-
dik osztály külön véleményét !). Szünet.) 

Gorove István közgazdasági minszler: 
T. ház ! Én e pillanatig vártam, hogy talán a t" 
képviselők közül akár a jobb, akár a bal oldalról 
valaki az indítvány mellett vagy ellen fel fog szó
lalni. De mivel ugy látszik, felszólalásra nem sok 
kilátás van e tekintetben: (Felkiáltások a bal oldalon: 
Majd lesz!) bátor leszek ezen indítványra átalános 
észrevételeimet megtenni; ha pedig az indítvány 
elvettetik, és az átalános tárgyalás felett tovább 
folytattatika vita: méltóztassanak inegengedni,hogy 
később, akkor t. i., midőn már többen szólottak a 
tárgyhoz, tehessem meg azok netaláni ellenveté
seire észrevételeimet. (Holnap! Zaj. Szavaznunk!) 

E l n ö k (csönget): Azt hiszem, a beadott határo
zati javaslatot együtt lehetne tárgyalni a törvény
javaslattal. (Helyes!) Nagyon természetes, hogyha 
a t. ház ezen törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes vita alapjául elfogadja: akkor a határo
zati javaslat elesik. (Tisza Kálmán föláll.) Eddig 
senki sem volt szólásra feljegyezve; most azonban 
látom, hogy Tisza Kálmán képviselő ur hozzá ki
van szólni. 

T isza K á l m á n : T. ház! Én is azt hiszem, 
hogy mint más alkalommal tettünk, ezen indít
ványt ugy tárgyaljuk, mint adott véleményt a sző
nyegen lévő tárgyra nézve, s így mindkettőhöz 
lehet hozzászólni. Én előre bocsátva, hogy a miket 
Várady Gábor t. barátom elmondott, helyeslem, s 
helyeslem azt, hogy ily nagy fontosságú tárgyban, 
midőn annyi minden irányú rendelkezéseket ha
gyunk helyben, ugy kell eljárni, hogy egyes 
pontokra nézve, szakértők és érdekeltek meghall
gattassanak, s a t. ház azután állapítsa meg néze
tét : azért én részemről az indítványt pártolom. Mi
előtt az átalános vita e tárgyban befejeztetnék, 
engedje meg a t. ház, hogy a t. kereskedelmi mi
niszter ur előadására tehessek néhány szerény ész
revételt. (Halljuk !) 

Én ugy látom — bocsássanak meg érte — 
hogy az ujabb időben legalább azok, kik minden
ből a lehető legjobbat következtetik, bizonyos 
mértékben optimismusnak adták át magokat. 
{Elénk ellenmondás a jobb oldalon.) Ugyanis rop
pant eredményeket várunk mindentől; roppant 
eredményeket vár a t. kereskedelmi miniszter ur 
most közvetlen ezen kereskedelmi szerződéstől, pe
dig ezen kereskedelmi szerződésben megerősítjük 
legalább bizonyos számú évekre mind azt, mit mint 
elszegényitésünk eszközeit megtámadtunk 18 éven 
át. (Ellenmondás a jobb, helyeslés a baloldalon.) 

E g y elvet emiitett fel a t. miniszter ur , oly 
elvet, melynek csak hallása is — megvallom, ma-

J) Lásd az Irományok 163. számát. 
KÉPV. H. KAPLÓ. 186%. VI. 

gamat is — bizonyos fokig elragad, és melytől én 
is csodákat várok: és ez a szabad kereskedés, sza
bad verseny, szabad forgalom elve. Teljes lelkem
ből örülök, hogy a t. kereskedelmi miniszter ur 
magát és a minisztériumot mint ezen elv hű köve
tőjét nyilvánította. De engedje meg a t, kereske
delmi miniszter ur, hogy kijelentsem, hogy én 
ugy látom, hogy e szabad kereskedés elvének még 
eddig csak egyik része fog a tárgyalás alatt levő 
szerződés által életbe léptetni: az t. i., mely a köz
tünk és ő felsége többi országai és tartományai 
között a szabad kereskedést megállapitja; és ki va
gyunk téve épen ugyanazon veszélynek, melyet 
a kereskedelmi miniszter ur felemlített ugy, hogy ki 
lehetnénk annak téve, ha máskép alakulnának a 
viszonyok: t. i. azon veszélynek, hogy habár jöven
dőre nézve fen van is tartva befolyásunk a vámté
telek meghatározására, de mivel most helyben 
hagyjuk és megerősítjük mindazokat, melyek ed
dig megállapittattak, köztünk meglesz ugyan e 
kereskedési szabadság, de érvényben maradnak azon 
vámok, melyek épen azon veszélyt idézik elő, me
lyet mint különben bekövetkezhetőt említett meg 
miniszter u r : a külföldi iparczikkek tőlünk elzá
ratnak, és ugy sokkal drágábban vagyunk kény
telenek azokat vásárolni, mintha a külfölddel szem
ben is szabad kereskedelmünk volna. 

Azon meggyőződésben vagyok továbbá, hogy 
épen az, hogy iparczikkeknek hazánkba hozatala 
azon vámok által ő felsége többi tartományai 
gyáripara érdekében meg van nehezítve, épen ezen 
körülmény nehezíti meg a mi kereskedésün
ket gazdasági és nyers terményeinkkel, megne
hezíti az által, mert szintén azon külföldi államok, 
amelyeknek kiviteli vagy iparczikkeikre mi szoru
lunk , szorulnak reá a mi gazdasági czikkeinkre, 
de mivel iparezikkeiket a magas vámtételek miatt 
hozzánk nem küldhetik, nagyon lenyomatik nyers 
terményeink ára, mert miután hajóik nem hozhat
nak és vihetnek fuvart, vagy ott keresnek, mint a 
keleti tartományokban vagy Oroszországban, nyers 
terményekbeli szükségletökre födözést, a hová ipar
ezikkeiket szállitathatják, vagy nyers terményeink 
árából levonják a kettős szállítás költségét. (Ellen
mondás a középen) Engedelmet kérek, de ez igy van. 

Ennélfogva én e kereskedelmi szerződéstől 
azon csodálatos hatást, melyet a kereskedelmi mi
niszter ur vár, nem várom. Óhajtom azonban, mi
vel ezen vámoknak rögtöni megváltoztatásáról 
a X H . t. czikkben — mondom, rögtöni megváltozta
tásáról — lemondtunk, óhajtom, hogy ha ezen nem 
segíthetünk, segítsünk legalább azon, min segíte
nünk lehet: azaz mielőtt helybenhagynánk oly, 
reánk nézve eddig törvénytelen rendeleteket, me
lyek mind forgalmunkat, mind gazdasági ipar
ágainkat, mint egyátalában iparunkat veszélye-

23 
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zik vizsgáljuk meg azokat, hallgassuk meg a szak-
férfiakat és érdekelteket, az iparosokat, és csak az
után határozzunk. 

Pártolom Várady indítványát. [Elénk helyes
lés balfelöl) 

KautZ G y u l a : Nem volt száudékom a sző
nyegen forgó kérdés tekintstébenaz átalános vitában 
részt venni; (Felkiáltások: Hangosabban ! Halljuk! 
de miután igen tisztelt Tisza Kálmán Debreczen 
város képviselője által egy oly állítás tétetett, a 
melynek alaposságát, ugy hiszem, igen könnyen 
lehet megtámadni, {Halljuk!) kötelességemnek tar
tom néhány szóval arra vonatkozólag alázatos észre
vételemet megtenni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a szabad ke
reskedés elvének elismerése és érvényre juttatása 
csak a mornarchia két része, illetőleg Magyaror
szág és Ausztria közbenső kereskedésében van ki
látásba téve; hogy ez által a szabad kereskedés 
malasztjaiban és jótéteményeiben Magyarország 
azon mértékben, mint kívánatos volna, nem része
sülhet; ellenben kifelé, azaz más államok irányá
ban azon vámtariffa marad érvényben a jelen vám
szövetség idejére nézve, mely az osztrák legisla-
tión alapulván, nem a szabad kereskedés elvének 
elismerésére van fektetve, és az több oly tétele
ket foglal magában, melyek reánk nézve hátrá
nyosak és kártékonyak. T. ház! legyen szabad 
erre nézve röviden megemlítenem azt, hogy a ki 
az osztrák vámlegislatio történetét 1853—54 óta 
csak a legfelületesebben tanulmányozta is, azon 
meggyőződésre jutott, hogy az osztrák vámlegis
latio, értem kifelé a külföld irányában, korán sem áll 
már azon a ponton, melyen 1853-ig állott, t. i. a 
rideg protectio álláspontján. 1853-ban ugyan is 
nevezetes, mélyen ható változás állott be Ausztria 
vámtörvényhozásában, és minden elfogulatlanul 
gondolkozó be fogja vallani azt, hogy igen jelenté
keny lépés történt előre azon pályán, mely külö
nösen Magyarország érdekeinek is megfelelőbb, t. 
i, a szabad kereskedés pályáján. De még inkább hi
szem hangsúlyozhatni ez állítást a 1861 óta a tör
vényhozás terén mutatkozó mozzanatok szempont
jából. Méltóztatnak tudni,hogy 186 l-ben,miótaAng-
lia és Francziaország egymással szerződését meg
kötve, egész Európa vámtörvényhozásáoak egé
szen uj aei-áját nyitották meg, és akarva, nem 
akarva minden többi államot ezen példát követni 
és előbbre haladni kényszeríttették, közismereti! 
tény, hogy ezen pillanattól fogva, mert szeren
csénkre Ausztriában a magyar státus-férfiaknak is 
volt márnémibefolyásukezidőbena döntő körökben, 
a birodalom külvámtariffája tetemes mérséklések 
és várntételi leszállítások által, nemkülönben az 
1862-ki és az 1865-ik év april hó 11-én a német 
vámegyletbeli egyezmények nyomán annyira mó

dosíttatott és eredeti protectionisticus természetéből 
annyira kivetkeztetett, hogy egész joggal azt lehet 
mondani, miszerint Ausztria vámtariffája nem csak 
nem rideg protectionisticus már, hanem közel jár a 
szabad kereskedéshez. (Helyislés a jobb oldalon, 
nagy zaj és ellenmondás a bal oldalon.) 

Bátor leszek ezen, mint látszik, némelyekre 
nézve uj állítást adatokkal igazolni. (Halljuk! hall
juk ! A bal oldalon: Dehogy is uj!) 

E g y vámtariffa szabad kereskedési, vagy pro
tectionisticus jellemét minden szakértő egyértel
mű meggyőződése szerint az határozza el, hogy mi
lyenek a kiviteli és átszállítási vámdijak. Márpedig 
a ki a most fönálló birodalmi vámtariffát ismeri, 
tudni fogja, hogy kivévén a rongyot és hulladékot, 
a kivitel absolute szabad és vámmentes. Gabonán
kat, cerealiánkat, borunkat, fánkat és minden ne
vezetesebb termékeinket egy krnyi vám nélkül vi
hetjük ki. (Ugy van! a jobb oldalon. Zaj a bal ol
dalon.) 

A mi az átvitelt illeti. . . . (Zaj.) Előre bocsá
tottam, t. ház, hogy nekem ma legkevesbbé sem 
volt szándékom felszólalni. (Zaj. Felkiáltások: Hall
juk! Halljuk!) A mi az átviteli kereskedést illeti,*ez 
az 1863-ki év közepétől fogva szintén oly szabad, 
hogy semmiféle külföldi producens vagy kereskedő, 
ha portékáját az országon — értem az egész 
birodalmat, mint egészet — átviszi, sehol a legki
sebb vámilletéknek nincs alá vetve. 

Hivatkozom végre a beviteli vámokra , me
lyek e tekintetben legfontosabbak. Bátran merem 
itt állítani, hogy az ausztriai beviteli vámtariffa je
lenleg sokkal liberálisabb, mintciz olaszországi; to
vábbá ig-en közel jár a hollandi s a német Zoll-
verein vámtariffáihoz: s csak az angol és a svajezi 
tariffával nem versenyezhet. De nem ez rám nézve 
a döntő szempont; ily szempont rám nézve az, hogy 
ha a beviteli kereskedés vámilletékeit érték-percen
tekben számítjuk k i , a mint azt a szakemberek 
szokták tenni: s ekkor azt találjuk, hogy behozatali 
vámilletékeink jószág értékének 10—18 °/0-jenéi 
nem magasabbak. Mindezeknél fogva azt tartom, 
hogy az ausztriai tariffa , összehasonlittatván 
a többi európai vámtariffák tételeivel, nem olyan, 
a mely a szabad kereskedést akadályozná; és igy 
azt, hogy az a mi érdekeinkkel ellenkező, nem mer
ném állítani. Továbbá bizonyos az is, t. ház, hogy 
épen azon portékákra, melyek reánk nézve igen 
fontosak, és nagy mértékben is fogyasztatnak, épen 
ezekre igen csekély vámok vannak vetve. Döntő 
végre az is, hogy az egész vámkezelés, a vámmá-
nipulatió tekintetében az ujabb időben kitűnő 
szakembereknek befolyása alatt oly tetemes javí
tások foglaltak helyett, hogy versenyezhet a biro
dalom e tekintetben a liberális Angliával és némely 
tekintetben a német Zollvereinnel. -



CXCl. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 16. 1867.) 179 

Azonban van, t. ház, egy más megjegyzésem 
még ez állításra nézve. Ezen kérdést t. i. ugy fogom 
föl, t. ház, hogy lehetnek még esetek, hogy nekünk 
magyaroknak nem is áll érdekünkben a teljes vám
szabadság, a tökéletes szabad kereskedés. Van egy 
iparágunk, a mely nemzeti nagyságunk, független
ségünk emelésére elkerülhetlen szükséges. Ez a vas-
productió. Találkoznék-e, a ki ezen fófontosságu 
iparágra nézve ki merné már most az absolut szabad 
kereskedést mondani szemben az általam emiitett 
nagy érdekkel, a nélkül, hogy nemzeti bűnt nem 
követne el , miután igen valószínű, hogy a nemzet 
függetlenségének biztosítására megkívántató ezen 
egyik iparágat végképen veszélyeztetnők? [Helyes
lés a jobb oldalon.) 

Mintán már beleereszkedtünk a vitába, mél
tóztassanak megengedni, (Halljuk!) hogy azokra, 
a miket előbb hallottam, még néhány megjegyzést 
tegyek. Valóban nevezetes ellenvetést még eddig 
nem hallottam a szőnyegen forgó törvényjavaslat 
ellen. Lehetne pedig a tisztelt túlsó oldal álláspont
járól egy nagy ellenvetést tenni ellene, t. i. azt, 
hogy hazánk közgazdasági önállósága e vám szö
vetség által eléggé nem biztosíttatik anyagi tekin
tetben, s kezeink egyik-másik irányban szerfelett 
megköttetnek. Erre azonban, mivel objectió nem 
történt, nem akarok felelni; hanem az oly nyoma
tékosan követelt enquétre nézve azon alázatos né
zetet akarom nyilvánítani, hogy ez enquétet én 
a jelen esetben fontosnak és nélkülözhetlennek nem 
tartom. T. ház! Én az enquétekben egybehívott 
szakembereket, a hol tanulhatok tőlök, mindig a 
legnagyobb örömmel üdvözlöm. De megvallom, 
szeretem mindig előbb határozott czélját amaz en-
quéteknek ismerni. Már pedig a jelen esetben, 
megvallom őszintén, a követelt enquéte czélját 
nem bírom belátni. 

Nem vonom kétségbe, hogy vannak egyes 
tételei ezen különböző szabályoknak. a melyek 
nem egészen felelnek meg épen a technicai keze 
lés s az anyagi érdek követeléseinek; de én ebből 
nem azt következtetem, hogy, mivel mi ezen szö
vetségi törvényjavaslatot elfogadjuk, a miniszté
rium keze annyira meg legyen kötve, hogy a sza 
bályokban absolute semmi változásokat nem tehet. 

A mi az enquétenek praktikus működését 
illeti, erős meggyőződésem, hogy először szer
felett hosszú időre terjedne és sok idővesztességgel 
járna működése; másodszor, hogy ez enquétben 
itt mellettünk és velünk egyidejűleg egy ugynevez-
hető nemzetgazdasági eongressus ülésezne, mely
nek felette bonyodalmas mechanismusa az előttünk 
fekvő kérdés megoldását csak nehezítené, a helyett 
hogy könnyíteni bírná; végre még egy súlyos ér
dekharca kifejlődésére is szolgáltathatnánk okot, 
a mire pedig most ép legkevésbbé van szükségünk. 

A mi végre az előttünk fekvő szerződés áta-
lános jellemét és szerkezetét illeti, én is abban a né
zetben vagyok, hogy csakugyan általa nevezetes 
nemzetgazdasági és politikai előnyöket is szerzünk. 
A többi közt bátor vagyok utalni arra, a mit a 
kereskedelmi miniszter ur is már kifejezett, hogy 
ezen vám-szerződés első, valóban internationális 
jellemű* és alakú kötés, melyet Magyarország 
azon idő óta köthetett, hogy a Habsburg ház 
alatt van. (Helyeslés.) Másodszor bizonyos az is, 
hogy ezzel a szerződéssel befolyást nyerhetünk 
oly dolgokra, a melyekre, fájdalom, negyedfél száz 
év óta semmi befolyást sem gyakoroltunk. Végre 
az is nagyon fontos tekintet, hogy itten egyezmény
ről, alkuról, transactióról van szó, a hol minden 
szolgálat viszonszolgálatot, minden engedmény 
viszonengedményt szolgáltat, s épen azért, mert 
kölcsönös az előny, kétszeres nyereséget és bizto-
sitékot nyújt. (Helyeslés.) 

Mind ezek következtében azon nézetet va
gyok bátor kifejezni, miszerint meg vagyok győ
ződve, hogy az előttünk fekvő vámszövetségi 
törvényjavaslat mind politikai, mind nemzetgaz
dasági erdekeinknek tökéletesen megfelel, és nem 
csak hogy nem veszélyezteti befolyásunkat, hanem 
azt fokozza és erősiti: minek folytán a vámszövet-
ségi törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául elfogadom. (Élénk helyeslés a középen.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
csodálkozom Kautz Gyula képviselőtársam okos
kodásán. 0 érveit, melyeket a törvényjavaslat
nak részletes tárgyalás alapjául elfogadása mellett 
felhozott, tisztán ugy állítja fel, mintha e házban 
lett volna valaki olyan, ki kétségbe hozta volna, 
vajon kell-e nékünk vám- és kereskedelmi szö
vetséget kötni. Ezt senki kétségbe nem vonván. 
(Zaj) azt hiszem, hogy oly badar ember sem volt 
e házban, ki az enquéte-bizottságot azért tartotta 
volna szükségesnek, hogy azon bizottság mondjon 
majd ítéletet a felett, a mi a nemzetközi jogra tar
tozik. 

Kautz G y u l a : Én sem mondottam ! 
BÓniS S á m u e l : Ez nem is' volt kérdésbe téve 

a házban; hanem igenis az, hogy a törvényjavas
latnak vannak oly egyes részei, melyeket csak 
szakértő — mondom — szakértő felvilágosítás után 
láthatunk világosan. Ez tagadhatlan, kivált ha nem 
vagyunk oly szerencsések, hogy mindnyájan oly 
mély ismerettel bírnánk részleteiben is a kereske
delmi tudományoknak, (Többen : Biz az igaz ! Elég 
szomorú!) mint az előttem szóló t. képviselő ur : 
mert engedelmet kérek, tudományát nem vonom 
kétségbe, azonban jogát minden egyes képviselő
vel csak egy alapra helyezhetem. Annál fogva, ha 
felvilágosítás kívántatik olyankor , midőn oly tör
vény hozásáról van szó, a mely évekre terjed ki, a 

2S* 
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házban bárki kívánatit ellenezni, csak azért, hogy 
az idővel gazdálkodjunk, nem lehet. 

Én tehát részemről, minthogy itt kétségbe 
senki sem vonta azt, vajon mi akarunk -e vámszövet-
séget kötui ő felsége többi országaival, mert már 
az úgyis el van haátrozva, hanem a mennyiben az 
enquéte-bizottság által csak az éretik el, s akar 
eléretni, hogy némely tá rgyban, melyek iránt 
törvényt akarunk hozni, bővebb felvilágosítást 
szerezhessünk : Várady Gábor képviselőtársam 
indítványát pártolom. 

Egyébiránt üdvözlöm a kereskedelmi minisz
ter urat. a mennyiben kijelenté, hogy a törvényja
vaslat czimén viseli a szabad kereskedés bélyegét. 
Óhajtottam volna, hogy ne volnabenne, hogy , bár 
most módositása után nem egyenesen, de hallgatva 
mégis megajánl oly dolgot, mit a szabad keres
kedéssel és termeléssel nem igen tudok összeegyez
tetni: s ez a dohánymonopolium. (Többen: Nincs 
benne!) 

Trefort Á g o s t o n : Tisztelt ház! Én a napi
renden levő vám- és kereskedelmi szövetségről szóló 
törvényjavaslatot oly rendkívüli vívmánynak tar
tom hazánkra nézve, hogy a megelőző éles viták 
után, melyek a múlt héten lefolytak, azt hittem, 
mint egy nyúgpontul fog szolgálni (Helyeslés); de 
látom, csalódtam. Nincs is szándékomban a kérdés
hez magához szólni, mert valóban csak ismételném 
az e tárgyban már gyakran mondott locus com-
munisokat; hanem azon módositványra, melyet 
Várady képviselőtársam a ház elé terjesztett, 
mégis teszek némely észrevételt. (Halljak!) 

Egyes kérdéseknél, midőn részletes intézke
désekről van szó, ott az enquéte-k nagyon hasz
nosak; de jelenleg nem vagyunk ily esetben. 
Ezen törvényjavaslat, illetőleg szerződés nem 
bocsátkozik részletes intézkedésekbe ; itt a legfon
tosabb közgazdasági kérdéseinkre nézve az elvek 
állíttatnak fel; felállíttatik a keret, a melyben azon 
elveket életbe léptetni és érvényesíteni kell. Külö
nösen a főkérdés, a mely körül az egész szerződés 
forog, a vámterület közösségének megtartása vagy 
meg nem tartása. Én azt hiszem, hogy valamint 
ezen kérdésre, ugy azokra nézve, melyek e kérdés 
következményei, e ház sokkal competensebb íté
letet mondand, mint bármely más testület. En
gedelmet kérek, ezen ház valóban közgazdasági 
és szellemi szegénysége bizon}dtványát adná, ha 
az enquétet elrendelné. (Balról nagy zaj. Élénk he
lyeslés Jobbfelöl.) 

É n tehát a napirenden levő törvényjavaslatot 
a részletes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés jobb 
felöl. Szavazzunk!) 

SomSSieh P á l ; Én magam részéről a javas
latot átalános tárgyalás alapjául elfogadom; rész
leteire nézve lesznek észrevételeim; különösen arra 

nézve, a mit Bónis Sámuel barátom felhozott, a do
hányra nézve valóban én is szerettem volna azt, 
ha nem mint monopólium említtetik a törvényja
vaslatban. (Nincs ott!) 

P a p Mór: Tisztelt képviselőház! Nem szán
dékoztam e tárgyban szólani, nem is gondolva, 
hogy e felett az átalános vita ma megkezdődik ; 
annálfogva előre bocsánatot kérek, ha e tárgy 
feletti eszméimet csak töredékesen adhatom elő. 

A ház asztalára letett törvényjavaslat felett 
két kérdés merülhet fel: először , vajon megfelel-e 
az nemzeti önállásunk- s függetlenségünknek? 
másodszor , ha vajon annak irányelvei helyesek-e, 
s nincsennek-e ellentétben anyagi érdekeink fej
lesztésével ? 

Mindkettőre megfelel Magyarország újkori 
történelme s az ennek tapasztalásán okult gyakor
lati értelem : szabad legyen tehát ennek ujmutatá-
sára némileg hivatkoznom. 

Alittatott, miszerint ez első alkalma Magyar
országnak, más népekkel kereskedelmi szerződést 
köthetni : s ez állítás tévessége ösztönzött legin
kább ezen felszólalásra; de 261 évnek kellett 
Magyarország történelméből lefolyni, hogy ismét 
érintkezzék azon ponttal, melyet több mint harmad
félszáz évvel ezelőtt elfoglalt. 

Ugyanis az 1606-diki bécsi békekötés utolsó 
pontjában Bocskay István Alsó- és Felső-Ausztria, 
a morva és cseh rendekkel ugy egyezett meg, 
hogy Magyarország és ama tartományok lakosai 
között, kik a keresztyén hitet követik, szabad legyen 
a kereskedés, s e szerződés mindkét fél által oly 
tiszteletben tartassák, mintha az saját országuk és 
tartományuk által hozatott volna. » 

Eme béke egyik fő tételéül Bocskay által az 
köttetett ki, hogy az egyenesen ama tartományok 
gyűléseinek meghatalmazottjai által írassék alá : s 
így is lön, a mint azt a törvényeink közé beczikke-
lyezett béke aláírásai igazolják. 

Ez tehát, uraim, Magyarország történelmében 
a második eset, midőn most egy nemzetközi szer
ződésre lépni módunk és alkalmunk van, csakhogy 
azon különbséggel, hogy az, mit 1606-ban fegy
vereink győzelme vivott ki, jelenleg a fejedelem és 
nemzet között helyreállott egyetértés, Ausztria 
és Magyarország jól felfogott érdékeinek átértése, 
s az előre haladt közértelmiség vívmánya. (Igaz!) 

Most azon tétel igazolására térek át, vajon 
a történelem útmutatása nyomán helyes-e azon 
irány, melyet e törvényjavaslat a közbenső vám
sorompók megszüntetése eszméjéhez járulva — 
mely ugyan 1849 óta befejezett tény, de törvény
hozás útján mindeddig elfogadva és szentesítve 
nem volt — e szerződés alaptételeiben követ ? 

Ha Magyarország földmivelésének, iparának 
! és kereskedelmének árvaságát, mint okozatot, ma-
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gára az okfóré akarnám visszavezetni, azt együt
tesen e kettőben találnám fel: először Magyar
ország belső intézményeiben s törvényhozási 
eljárásában; másodszor Ausztria politikájának 
kizsákmányoló rendszerében. 

Az elsőről nem szólok, miután azl848-diki 
uj társadalmi alapok a fenállott akadályokat na
gyobb részben megszüntették', hanem egyenesen 
azon akadályokra szorítkozom, melyek kívülről 
és épen Ausztria felől származtak. 

Ha a hajdani osztrák kormány és osztrák 
népek érdekeit elkülönítve gondolhatnám egymás
tól, azt kellene mondanom, hogy Magyarország 
alkotmányos szabadságának egyenesen a kor
mány , anyagi jólléte felvirágzásának pedig, 
inkább az osztrák népek érdekei állottak útjában. 
{Helyes!) 1848 előtt Ausztriát és Magyarországot 
egy közbenső vámvonal választotta el egymástól. 
Az lett volna függetlenségünk és önállásunk leg-
praegnánsabb kinyomata, ha nem épen ez hasz
náltatott volna fel eszközül ellenünk anyagi érde
keink szabad fejlődésének bilincséül. 

Ama főelv, mely szerint Ausztria vámrendsze
rét irányunkban kezelte, ez volt: csak annyira köny-
nyittessék a magyar kereskedés, a mennyire azt 
az örökös tartományok érdekei megengedik. 

Ennek szomorú következménye elvégre az 
lett, hogy Magyarország gazdasági kereskedelmé
nek forgalma csaknem kizárólag a bécsi keres
kedők kezébe jutott, itt minden ipar csirájában 
elhalt, megcsökkent a pénzforgás, és kereskedel
münk hitele elveszett. 

Azonban Mária Terézia korszakáig a már 
is elviselhetlenné vált vámvonal csak mint fínáncz 
forrás használtatott; ellenben II . József császár 
alatt már egyenesen eszközül kivánt szolgálni 
arra, hogy egy részről az örökös tartományok 
gyárstátusokká váljanak, más részrél pedig Ma
gyarország ezek gyarmatjaivá szülyedjen. 

II . József szelleme, valamint politikai, ugy 
az anyagi világ körében is egy uj korszaknak volt 
teremtője, Ausztriának mind a külföldhöz, mind 
Magyarországhoz való viszonyában. 

A legszigorúbb elszigetelési rendszert követve 
a külföld irányában, ez által kereskedési tekintet
ben az egész monarchiát oly állapotba helyezte, 
mintha az nem is Ausztriában feküdt volna, de a 
melynek jótékony hatása később ki tűnt , ennek 
védszárnya alatt fejlődvén ki az örökös tartomá
nyok gyáripara. 

Magyarországra nézve II . Józsefnek 1785-
ben gr. Pálffy kanczellárhoz intézett levele volt 
végzetes. E levél örökre emlékezetes marad Ma
gyarország történelmében, messze tul szárnyalván 
kora szabad és humánus szellemét, s azon gyakor
lati felfogást, melynek valósítása részben 1848-ki 

törvényhozásunknak jutot t , részben pedig még 
ezután várja teljesülését. 

E levélben azt kívánta József, miszerint fo
gadja el Magyarország a physiocratiai adórend
szert, hozza be a közteherviselést, váltsa meg némi 
kis adófelemeléssel a közbeeső sorompók vám
jövedelmét, melynek fejében azok le fognak hul
lani, Magyarország és Ausztria között egy addig 
nem ismert forgalom fejlődik k i , megszünteti 
a fiscalitási jogot, minek folytán a birtok szabad 
és biztos lesz. 

József császár ezen levelére természetesen 
nagy zaj keletkezett az országban, és az ajánlott 
rendszer visszautasittatott. 

Azonban jótékony hatása későbbre ú nem 
maradt, mert halála után a fölébredt s jogaiba 
visszahelyezett törvényhozás, különös gondjai 
közé számította anyagi érdekeink felemelését. Az 
akadályok nagy része azonban olyan volt, melye
ket a fejedelem és törvényhozás csak egyesülten 
mozdíthatott volna elő; emellett a törvény annyira 
szétágazó és szövevényes, a közigazgatás légiin nyá-
sabb pontjaival összekapcsolt vala, hogy előleges 
munkálatok nélkül gyökeres javításokat tenni nem 
lehetett. E végre az országgyűlés több izben vá
lasztmányokat küldött ki, u. m. : 179°/,, 1802 és 
1827-ben. 

E munkálatok közül az 1790-ki foglalkozik 
legtüzetesebben azon eszközökkel, melyek volnának 
Magyarország anyagi felvirágzásának emeltyűi, 
melyek akadályai. E czélra 37 törvényjavaslatot 
készített, melyeknek fele része mindazon akadá
lyok elhárítása- s szabályozásáról intézkedik, me
lyek a Magyarország és Ausztria között fenálló 
vámsorompók folytán támadtak; a második fele 
pedig azon eszközöket tárgyalja , melyek egyes 
mezőgazdasági és iparágak, mint pl. selyem- és 
lótenyésztés stb. fejlesztésére vonatkoznak. 

Az 1802-ben kiküldött választmány vélemé
nye ebben összpontosult: ugy Ausztria, mint Ma
gyarország anyagi érdekei eg3^aránt azt kívánják, 
hogy a kereskedés közöttük tökéletesen felszaba
duljon, a vám és harminczad akadályai által ne 
korlátoltassék. 

Az 1827-ik évi 8-ik törvényczikk alapján 
kiküldött országos bizottság véleménye ismét azt 
fejezte k i , hogy Magyarország a külföld irányá
ban Ausztriával egy vámterületet képezzen. 

íme, tisztelt ház, midőn e vám- és kereske
delmi szerződés a szabadabb forgalom eszméjé
hez csatlakozott, s kilátásba teszi azon uj hódit-
mányt, melyre az örökös tartományok területe 
igérkezék, nem tett egyebet, mint hogy elfo
gadta a történelem azon újjmutatását, melyet az 
kijelölt s melyet a gyakorlati élet tapasztalása 
ajánl. (Helyeslés.) 
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Végül a mi azon kérdést illeti, hogy szüksé
ges-e e törvényjavaslat elfogadása előtt egy szak
értőkből alakítandó országos enquéte összehívása ? 
erre nézve nemmel kell szavaznom. 

Mert igaz ugyan, hogy az 179% választ
mány a királyi városokból szakértőket hivott 
össze ; de az most azért nem szükséges, mert ez 
nem foglalkozik a vámok- és vámtariffákkal, va
lamint azzal sem, hogyan kell egyes iparágakat 
felemelni a hazában, mert a jelen szerződési javas
lat csak mintegy ezek politikai oldalát tárgyazza, s 
az Ausztria és Magyarország közt fenállott akadá
lyokat hárítja e l , és habáraz egvetéríő intézkedést 
állította is fel a követendő rendszabályokra nézve, 
ez nem zárja ki feletti szabad intézkedhetésün-
ket, hogy egyes iparágak emeléséről magunk is 
ne gondoskodhassunk, piaczril pedig saját keb
lét kitárja, s részesít azokban, melyek Auszt
riát kereskedelmi szerződései folytán megilletik. 

A javaslat XI. szakaszában, a só és dohány
ügy , valamint a közvetett adók , egyező és 
egyetértő eljárási elveket kívánnak ugyan életbe 
léptetni; de legyen szabad reményleni, hogy midőn 
Ausztria a politikai jogok élvezéséhez eljutott, 
egyszersmind az anyagi téren is szabadabb szel
lem által fog vezéreltetni, minek feladata nem az 
lesz, miképen kell Ausztriában és Magyaror
szágon is a monopóliumot fentartani, hanem ellen
kezőleg az, hogy miként kelljen azt Ausztriában 
is megszüntetni. Annálfogva a szerződési javas
latot átalános tárgyalási alapul elfogadom. {Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

í í y á r y P á l : Tisztelt ház! T. barátom Vára-
dy Gábor inditványát pártolom. Nem azért teszem 
ezt, mintha annak indokolásra volna szüksége, 
mert az, ki e törvényjavaslatban foglalt tárgynak 
fontosságát tekinti, az, lehetetlen, hogy meg ne 
legyen győződve arról, hogy e tárgyra nézve nem 

a legkisebb körű, hanem a legnagyobb körű tár
gyalást kell előidézni. 

Én ugy ismertem t. Trefort barátomat min
dig , mint ki státusgazdasági tanulmányokkal 
foglalkozik, és valóban sok iratára emlékszem, 
melyeket valódi gyönyörrel olvastam; és ezért 
megvallom, csodálkozom azon, hogy megindulással 
szól a felől, hogy midőn Ő" azt hitte, hogy a na
gyobb tárgyak már befejeztettek, most még lehet 
valaki, ki ezen tárgyhoz hozzá is szól. (A jobb ol
dalon egy szó: Nem aztmondotta !) Megvallom, hogy 
igen csodálkozom azon, ha ez épen oly férfi 
részéről történik, ki. ugy hiszem, nekem nem mond 
ellent abban, hogy ennél, t. i. a közgazdasági 
ügynél nagyobb tárgy, nem Magyarország és 
Ausztria, hanem a világ minden népei közt nem 
foroghat fen. 

Vannak, kik nem tanulmányozták csak kevés

sé is e tárgyat, kik azt hiszik, hogy a közgazda
sági tudomány még csak nem is tudomány. Van
nak, kik ezt írásban is fejtegetik és megtagadják 
ettől a tudomány nevét. Hanem, Imla Istennek, 
ugy látom, naponkint fogy ezeknek száma, s ne
vekszik azoké, kik elismerik, hogy épen ezen 
tudomány az, a melyben benfoglaltatik minden 
tudomány, mely az embernek hasznos, és mely 
az emberiséget rendeltetése czéljához fogja egykor 
eljuttatni. Nem rég ideje annak, hogy igen érde
kes elvi viták voltak folyamatban e részben a tu
domány terén. Nem rég ideje annak, midőn pél
dául a szabad kereskedelem eszméje kimondatott. 
Ezt annak előtte agyrémnek tartották ; most alig 
találkozik valaki, ki azt a legnagyobb igazságnak 
s alkalmazását jótéteménynek el nem ismerné. 

Az a szerencsétlensége az európai államoknak, 
hogy igen sok pénzre van szükségök, mert külön
ben azon felvilágosult államok, melyek még most 
vámot szedni kénytelenek, azt mondanák: „Nincsen 
rá szükségünk, leromboljuk sorompóinkat;" és csak 
akkor felelne meg azon nagy eszme, a szabad ke
reskedés eszméje, rendeltetésének. Fájdalom, ez 
még nincs igy; s addig míg ezen idő eljövend, arra 
kell szorítkozni, hogy egyik államnak közlekedése 
a másikkal ne gátoltassék aránytalan vámok által. 
A legnagyobb eszme e részben megtestesülve ta
láltatik a német vámszövetségben. A sok apró nem
zet állam összevissza volt vámtariffákkal és vámso
rompókkal szeldelve. Az ezt megszüntető nagy 
eszme Poroszországtól indult k i : ő volt legelső, ki 
megpendítette azt, és ki előre már akkor tudta, 
hogy ezen tisztán gazdasági eszmének egykor 
nagy politikai eredményei is lesznek: és ime ez be 
is teljesedett. 

De, t. ház, hogy a tárgyhoz közelebb menjek, 
azt kérdem, akár Trefort, akár Katitz barátomtól, 
miért nem mondották el, hogy mi módon kezdő
dött és mi módon alkottatott ezen vámszövetség? 
Mert ha ezt elmondják, akkor nem hiszem, hogy t. 
barátom Várady Gábor indítványa ellenzéssel ta
lálkozott volna. Ez eszme Németország elé ter
jesztetett Poroszország által, s mindjárt voltak 
olyanok, kik felkarolták. De ezen eszme, mint min
den eszme, még a legéletrevalóbb, a legvilágosabb 
i s , csak nehezen és csak lassankint nyithatott 
magának nagyobb tért. Még mind ez ideig van
nak oly apró államok Németországban, melyek nem 
csatlakoztak; de legnagyobb része már csatlakozott. 
De hiszi-e valaki, hogy az ugy történt, hogy mi
dőn az indítvány megtétetett Poroszország által, a 
többi államok mindjárt berohantak a szövetségbe 
behunyt szemekkel? és nem tárgyalták-e előbb és 
nem vizsgálták-e meg, vajon Poroszország politi
kája helyes-e? Valóban igy történt. Hosszú tanács-
kozmányok, hosszú enquélek — a mint a történe-
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lem mutatja — előzték meg azt azon államok ré
széről, melyek később csatlakoztak. 

Es mi lett azon enquétek következménye ? Az, 
hogy azok magára azon vámszövetség politikájára 
is jótékony befolyással voltak. Maga tudja azt leg
jobban, s hiszem, elő is fogja sorolni Kautz Gryula 
barátom, hogy azóta, mióta az megállapittatott, mi
nő változásokon ment keresztül? mennyire válto
zott meg előbb protectiós iránya ?á mennyire vál
toztak meg e szerint annak szabályai is? Azt hi
szem, senki erre nézve minket jobban fel nem 
világosithat, mint ő, és mi őt igen szívesen fogjuk 
hallani. 

De midőn azon helyzetbe jöttünk, hogy ne
künk az Ausztria által eddig követett vámpolitika 
felett nyilatkoznunk lehet, és ezt legczélszerűbben 
szakértők előleges meghallgatása után tehetjük t. 
barátom Várady Gábor határozati javaslata szerint, 
megvallom, hogy ezen határozati javaslatnak mind 
ezélszerüségéről, mind logikájáról meg levén győ
ződve, nem tehetek mást, mint ezennel kijelentenem, 
hogy egész terjedelmében elfogadom; de egyúttal 
csodálkozásomat kifejeznem a felett, hogy ez ellen 
azon ellenvetések tétettek, melyeket Kautz Gyula 
barátomtól hallottunk. 

Elleumondása azonban lényegben alig tartal
maz egyebetennél : sietni kell. (Nem áll!) Nem 
értem szó szerint; de azt mondta, hogy az időt ki-
mélni kell. Ha illetékes helyen az mondatik, hogy 
nagy veszély forog fen, ha a szövetségi javaslatot 
azonnal el nem fogadjuk s a késedelem következései 
kiszámitkatlanok; ha az mondatik, nincs idő reá, 
hogy tanácskozzunk: természetes, hogy enqueteket 
nem tarthatunk. De én a dolgot ily sürgősnek indo
kolva nem látom; abban azonban, hogy Magyar
országnak uj aerája most kezdődik a közgazdasága 
téren, egészen egy értelemben vagyok vele. 

A szövetségnek eszméje e téren sokkal magasz
tosabb, mint a politika terén: mert e téren a szövet
ség eszméje nem lehet egyéb, mint elismerése a 
solidaritásnak a nemzetek és népek érdekei közt. 
Ez azon eszme, melyből foly, hogy nincs oka 
egyik nemzetnek a másik ellen ellenségesen föl
lépni : ez azon eszme, mely azt tanúsítja, hogy nincs 
oka egyik nemzetnek a másik kárát akarni; és mely 
különösen azt fejezi ki, hogy legtévesebb eszme az, 
ha azt hiszi egyik nemzet, hogy az neki használ, 
mi a másiknak árt. 

De ha elismerem is, hogy ez azon eszme, mely
nek bennünket is vezetnie kell e tárgyban, nem ve
heti rósz néven, ha őt ugy, mint Trefort barátomat 
is arra figyelmeztetem—és tudom, helyeselni fogják 
nézetemet — hogy valamint két oly állam közt, 
mely mind agricolaris , mind ipartényezó'i te
kintetében körülbelül egy fokon áll, a vámszövet
ség megkötése könnyű, ugy ellenkezőleg megfon

tolandó két oly állam közt, melyek egyike tisztán 
nyers terményekkel,mig a másik fejlett iparral is bir. 

Nem azt értem ez alatt : tehát nem kell meg
kötni ; hanem azt következtetem, hogy annak az 
államnak, mely iparral bir, a másik államnak ada
tokat kell nyújtania, ezt fel kell világosítania és meg
mutatnia, hogy ha iparát protegálja is, csak annyira 
protegálja, hogy a másikat nem nyomja el, annak 
kárt nem tesz, s nem hibás politikát követ. Többet 
lehetne arról beszélni, akár mennyit; de ha valaki 
azt mondja, hogy az által, ha t. ház egyik vagy 
másik érdemes tagja, mint pl. Kautz Gyula vagy 
Trefort Ágoston, mond valamit, már fel vagyok 
világosítva: azt hiszem, az ily képviselő a tárgy 
fontosságát és azon nagy terjedelmet, melyet az 
nem nálunk, de az egész világon elfoglal, nem mél
tányolja eléggé. 

Többet nem akarok szólani e tárgyhoz, ha
nem egyszerűen pártolom azt, mit Várady barátom 
indítványozott, mint elmellőzhetlent. (Helyeslés bhl 
felöl) 

Bánó M i k l ó s ; Előrebocsátom, t. ház, hogy 
én a nagyon tisztelt kereskedelmi miniszter ur ál
tal a vám- és kereskedési ügyben előterjesztett tör
vényjavaslatot e parlamenti ülésszak egyik legna
gyobb vívmányának tartom. 

E nézetben megerősített engem a t. barátom 
Várady Gábor által benyújtott határozati javaslat, 
mert midőn én azt gondoltam abból kiolvasni, hogy 
ő ugyanazon törvényjavaslatot fogja megtámadni 
és elvileg ledönteni akarni, azt látom, hogy ő mind 
azon fő vívmányokat, melyekazon törvényjavaslat
ban ki vannak fejezve és ki vannak fejtve, mind ezen 
vívmányokat szintén magáévá teszi, és csak a formá
ban támadja meg a törvényjavaslatot. 0 ezen tör
vényjavaslat ellenében először bevallja, hogy nagy 

'. vívmány az a nemzet részére, hogy köztünk és a 
lajtántuli népek közt valóságos szerződés köttetett. 
nemzetközi szerződés, milyent eddig még velők kü
lön nem kötöttünk. Másodszor bevallja egyenesen 
azt is, hogy kereskedelmi, forgalmi és ipar tekinte
tében csakugyan sokat fogunk nyerni ezen tör
vényjavaslat által, csupán csak az igen kétséges és 
homályos kitételek ellen van kifogása, mely tág 
és homályos kitételeket az általa benyújtott ha
tározati javaslat által akarja talán jobb formákba 
önteni. 

Tisza Kálmán képviselőtársam aggodalom
teljes szavakat ejtett ki, midőn azt mondta, hogy 
mi ugyan nagyon sokat várunk ezen szabad ke
reskedelmi szerződéstől, pedig mi csakis megerősit-

! jük azt, mi minket elszegényit. Tökéletesen meg-
I felelt már erre Kautz Gyula képviselőtársam, 

mi röviden összevonva e két kitételben van ki
fejezve. Egyik tétel az, midőn elmondta és kimu-

I tattá nekünk nagyon világosan, hogy azon vám-
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szerződések, vám-tariffák. melyek jelenleg Auszt
riában a külföld irányában fenállanak, azok ép ugy 
vannak felállítva, melyek a nemzetgazdasági ér
dekeinkkel, t. i. a szabad kereskedéssel megegyez
nek. De másodszor azt is kimuttatta, hogy ezen 
törvényjavaslat nem tudom hányadik szakaszában j 
van számunkra föntartva azon jog, hogy ha t. i. i 
a tariffának valamely tételét károsnak tartjuk, 
mindig szabadságunkban álland a hol föl van szá
munkra tartva a lehetőség azon tariffa minden téte
leinek megváltoztatása, melyek jelenleg állnak; és 
ha ez talán reánk némileg tételeiben terhes volna is 
(Zaj), de minthogy mi az által, hogy beleszólhatunk, 
nemzetünk önállóságát, függetlenségét tényleg biz
tosítottuk s a paritás és dualismus gyakorlatának bir
tokába helyeztük magunkat, már ez magában sok- ; 
kai nagyobb nyereség, semhogy azon kérdések 
megoldását, melyek különben is a két minisz
térium között erősen meg voltak vitatva, semhogy, 
mondom, ezen kérdéseket elodázzuk. 

T. ház! Midőn néhány hónap előtt e ház 
többsége, a közvélemény által késztetve, a biroda
lom tul részével, a megtért és kijózanodott Auszt
riával (Derültség) a birodalomnak két fele közti szö
vetkezés! eszmét ajánlá, akkor voltak sokan önök 
padjain, kik azt kérdezték tőlünk: ugyan mit fo
gunk kapni kárpótlásul alkotmányos jogaink némi 
részének feláldozásaért? A felelet, miután a kö
zösügyi törvény elfogadtatott, erre csakhamar 
megtörtént: visszakaptuk önkormányzati jogun
kat, (Zaj a bal oldalon) visszanyertük parlamen-
tális felelős kormányunkat , szóval gazdái lettünk 
önmagunknak, önvagy ónunknak, (Ugy van! a jobb 
oldalon.) Midőn a közösügyi törvénynek pénzügyi 
részét tárgyalók, megint ugyanazon kérdést hal
lottuk a t. ellenfél padjairól: ugyan mit nyertünk 
e roppant terheknek elvállalása által, melyeket ta
lán különben sem fognánk megbírni ? mi kárpótlás 
várhat reánk ? Megszavaztuk a közös törvénynek a 
quótára és államadósságra vonatkozó részét, nem 
mintha nem éreztük volna azt, hogy az ránk nézve fe
lette terhes;de megszavaztuk azért,mert tudtuk,hogy 
csak ezen basison fogunk őszintén és egészen kibé
külhetni a birodalom másik felével. S a felelet ezen 
kérdésre itt van kezünkben ezen törvényjavaslat
ban, melyet mi vám- és kereskedelmi törvénynek 
nevezünk. Ez legpraegnansabb kifejezése a mi kivá-
natunknak, a mi alapos közjogainknak, t. i. kifeje
zése a dualisticus parlamentális. elvnek. (Helyeslés 
a jobb, zaj a bal oldalon.) 

Azt mondtam, t. ház, hogy ez nagy vívmá
nya a nemzetnek, mert e vám- és kereskedelmi 
szövetség által fogunk mi újra az önálló népek so
rába a külvilág előtt is beléphetni, ezen vám- és 
kereskedelmi szerződés elfogadása által fogunk 

mi Ausztriával nem csak elméletileg, de gyakorla
tilag is egy rangban állani a külkereskedésben is. 

íme, t. ház! ezért nem fukarkodott a többség 
a nemzet nagylelkűségével, nem latolgatta pén
zét egész a krajczárokig. azon kérdésen töpren
kedve, nem fukarkodott azon kérdés körül, vajon 
nem lehetne-e, teszem azt, kereskedését jóval olcsób
ban megszerezni"? nem fukarkodott a kérdés kö
rül az által, vajon nem lehet-e lobogóját, czime-
rét, vagy e közös törvények elfogadása által még 
okvetlen bekövetkezendő több vívmányokat talán 
olcsóbban visszaszerezhetni ? hanem tévé azt egész 
nyugalommal, elhatározással. (Zaj. Mozgás.) 

Kérem a t. képviselőházat, én nagyon nyu
godtan kihallgattam t. képviselőtársaimat; enged
jék meg, hogy a még hátralevő öt perczet felhasz
nálhassam. (Zaj. Derültség. Halljuk!) 

Csak azt akarom mondani, hogy mi elvállal
tak a,terhet, mert azon meggyőződésben vagyunk, 
hogy nekünk ezentulra nagyon sokat kell meg-
birni. Nekünk, tisztelt ház, van egy eredőnk, mely 
azt mondja, hogy bizzunk s higyünk nemzetünk 
jövőjében. Ezen credo volt az, tisztelt ház, mely 
minden nehéz időben erőt adott nekünk, hogy 
bár hányszor teritteténk földre, mindig megerő
södve, megifjodva álltunk lábra. (Zaj.) A Herku
lesek ezentúl is meg fognak támadtatni, talán le is 
teríttetni; de mindaddig, mig ezen credónk keb
lünkből ki nem fog irtatni, szakittatni, mindig meg
ifjodva fogunk felkelni. 

És nekünk, tisztelt ház, én most is azon hitben 
vagyok, e hivatásban vetett hit fogadni erőt, az el
vállalt pénzterheket is elviselnünk. (Zaj. Hattjiok!) 
Engem most is azon hit buzdít: mert ha erőnk leg
nagyobb megfeszítésével bizonyíthatnék be, hogy 
képesek vagyunk nem csak magunkat, de a birodal
mat is megmenteni, ugy hiszem, bebizonyítottuk 
azt is, hogy a birodalomnak csakugyan itt, a nem
zet keblében van magva, s a birodalomnak gyú-
pontját és súlyát itt kell keresni s itt fogják meg
találni. (Éljenzés, zaj. Halljuk!) 

S épen azért, t. ház, nem értettem eddig sem 
az ellenfélnek azon eljárását vagy taktikáját, mi
dőn csak is szellemi téren akar a lajtántúli test
vérek segélyezéséhez járulni. Igen is, annyiban 
szellemi téren, mert magát az anyagi gyámolitást 
el akarják odázni, s csak is egy határozatuk által 
akarják gyámolitásukat kimondani, t. i. arra nézve, 
hogy alkotmányunkat, a mely különben . . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Már 4 óra! Hagyjuk holnapra!) 
Csak azt mondom, uraim, hogy én abban a meg
győződésben vagyok . . . (Felkiáltások: Elhiszsiük ! 
Hagyja holnapra ! Nagy zaj) Befejezem beszédemet. 
(Helyeslés.) Én abban a meggyőződésben vagyok, 
hogy minél mélyebben hatolunk zsebeinkbe, an
nál mélyebben hatunk a lajtántúli testvérek szi-



CXCII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 17. 1867.) 185 

vébe, s nekünk csak is ott lehet keresnünk szövet
ségeseket, különben szövetségünknek nincs prak
tikus értelme. 

Tisztelt ház ! (Holnap! holnap! 4 óra ! Letelt 
az 5 perez! Hattjzik! halljuk!) I ly eljárással. . . 
{Szónok szava a nagy zajban nem érthető.) Látom, 
hogy kifáradt a t. ház türelme. Azzal végzem be
szédemet : ne bánkódjunk soha azon, hogy sok ter
het vállaltunk, mert azon teher nem csak önfentar-
tásunk, de öndicsó'ségünk adója. 

E l n ö k : Mindkét részről többen levén szó
lásra följegyezve, a törvényjavaslatnak átalánosság-
ban elfogadására vonatkozólag holnap délelőtt 10 
órakor folytattatni fog a tanácskozás. Egyszersmind 
óhajtanám a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy 
ha netalán ideje korán végét érné az átalános vi
tatkozás, méltóztassék a szavazást is elrendelni, 
hogy az a holnapi ülésben megtörténhessék. 

Az ülés véqzödik d. u. 4 óra után. 

1867. deczember 17-dikén 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : Széchenyi Imre gr. lemondása ; Arad megye kérvénye vasTiti ügyben ; Rraszna megyéé a köz
vetett adók és vasut dolgában ; a nagy-kikindai kerületé kir. táblai székhely iránt; a szolnokkerületi tanitóké a nevelés ügyében ; 
Nyarad községé úrbéri ügyben; Szobi Istváné s Dávid Péteré 1848—9-beli káruk megtériteseert. Manojlovics Emil interpellálja a 
kormányt a vám- és kereskedelmi szövetségről szóló törvényjavaslatban emiitett tengeri magánjog iránt, mire a kormány a torvényja
vaslat részletes tárgyalása alkalmával igér fölvilágosítást. E törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly s bevégződik. 

A korwány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, később Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 i/i órakor. 

E l n ö k I Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengerylmre és Eadics 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a deczember 
16-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

KautZ G y u l a : A jegyzőkönyvhöz akarok 
szólani, t. ház! Csak azon alázatos megjegyzésem 
van, hogy igen óhajtandónak látszik előttem, hogy 
ezen kifejezés helyett : „kereskedelmi miniszté
rium," valahára elfogadnók azt a nevezetet, a 
mely tulajdonképen a minisztérium hatáskörének 
valóban megfelel, t. i. „közgazdasági miniszté
rium." 

Csanády Sándor : A törvény szavait meg 
kell tartani. Az 1848-iki törvények pedig keres
kedelmi minisztériumnak nevezik. (Helyeslés. Ma
radjon !) 

E l n ö k : Széchenyi Imre gr. Sopronmegye 
nagy-martoni kerületének országos képviselője 
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ezen állásáról családi körülményei miatt lemon
dott. Nevezett megye középponti bizottsága uj 
képviselőválasztás eszközlésére fog felhívatni. 

Aradmegye közönsége az alföld-fiumei vasút
vonal kiépítését Fiume városa előterjesztése sze
rint eszközöltetni kéri. 

Krasznamegye közönsége az absolut kormány 
által behozott gyűlöletes közvetett adónemeket 
szabályoztatni, a dohányegyedáruságot pedig és 
a pénzügyőri közegeket végkép megszüntetni kéri. 

Ugyancsak Krasznamegye közönsége a deb-
reczen-szigeti vasútnak mielőbbi kiépittetését esz
közöltetni és mindenesetre a szerencs-szigeti vasut 
feletti elsőbbségét megállapittatni kéri. 

A nagy-kikindai kerület, a királyi táblának 
kerületenkinti beosztása esetére, egyik kerület 
székhelyéül Temesvár városát kéri kitüzetni. 

A szolnok-kerületi összes elemi tanitók a ne
velésügy s vele a tanitók sorsának felkarolásáért 
esdenék. 

Ung-Nyarád községe összes lakosai s kuriá-
listái az 1828. évi házi rendezés alkalmával kia
dott s máig is kezöknél levő, s mind ez ideig nem 
tagositott földeket és réteket váltságdíj mellett 
kezökön hagyatni, s a '/. alatti Ítéletet megma-
gyaráztatni kérik. 
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