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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 

KÍPV. H. NAPLÓ. 1865 / , . VI. 

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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Ifjabb Szobi István és Dávid Péter, kis-sze-
csei lakosok Barsmegyében, az 1848—49. hadjárat 
alkalmával elveszett szekerökben s marháikban 
szenvedett 244 frt 40 krra becsült káruk megté
rítéséért esedeznek. 

Mindezen kérvények akérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Manojlovics képviselő' ur interpelíatiót kivan 
tenni. 

Manoj lov ics E m i l : Tisztelt ház! A napi
renden lévő törvényjavaslat Vl-ik czikkének 7-ik 
kikezdése igy hangzik : „Mindkét államterület 
tengerpartjain ós mindkét fél kereskedelmi tenge
részeiénél egyforma tengeri magánjog fog alkal
maztatni," Bátorkodom ennélfogva a tisztelt ke
reskedelmi miniszter úrtól felvilágosítást kérni az 
iránt, hogy egy fenálló, és ha igen, mely, vagy 
nj, ezentúl készítendő tengeri magánjogot méltóz-
tatik-e érteni ? (Fölkiáltások : Ez a részletes vitatko
zásra tartozik!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Méltóztassék ezt a részletes tárgyaláshoz áttenni, 
és akár ezen formában, a melyben most tetszett 
hozzám intézni, akár más formában, lesz szeren
csém reá válaszolni. (Helyeslés.) 

ManOJloviCS E m i l : Nem akartam a tár
gyalás fonalát megszakitni; azért bátorkodtam e 
kérdést most intézni. 

Elnök : A tegnap megkezdett tárgyalások 
folytatása van napirenden. A szó Ghyczy Kálmán 
képviselő urat illegi. 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Elismerem, 
hogy a tárgyalás alatt levő vámszövetségnek van
nak nevezetes előnyei. Ezek közé sorozom azt, a 
mit t. kereskedelmi miniszter ur tegnap megemlí
tett, hogy annak körébe az ipar és tágabb érte
lemben vett kereskedelmi törvényhozás nem vo
natott be, és ha, megvallom, ettől annak idejében 
némileg tartottam, hogy ez nem történt, azért ré
szemről a t. miniszter nrnak köszönetemet nyilvá
nítani, kötelességemnek tartom. 

Egyébiránt a tárgyalás alatt levő vámszövet
ség azon tárgyakra nézve, a melyekre vonatkozik, 
Magyarország önállóságát csak név szerint tartja 
fön, a gyakorlatban szerződésileg megszünteti. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Mi ugyanis esen kereske
delmi és vámszövetségnek főjelleme és lényege? 
Az, hogy a közgazdaságnak abban emiitett főté-
nyezőire nézve mindazon törvények és szabály
rendeletek, melyek eddig léteztek, jövőre is teljes 
érvényben fentartassanak, s csak a magyar or
szággyűlésnek és a birodalmi tanácsnak megegye
zésével változtathassanak meg. 

Ez nézetem szerint gyakorlatban annyit je
lent, hogy azon törvények és szabály-rendeletek, 
melyek ezelőtt a bécsi kormány közvetlen köze

gei által foganatosíttattak, ezentúl a magyar ke
reskedelmi minisztérium által lesznek foganatosi-
tandók. 

Es miután ezen rendeletek azok által készít
tettek, a kik iparunk és kereskedelmünk fejlődése 
iránt rokonszenvvel, figyelemmel nem viseltettek; 
és miután ezen rendeleteknek jövőben megváltoz
tatására is azoknak hozzájárulása lesz szükséges, 
a kiknek érdekei velünk e tekintetben nem mindig 
találkoznak: szabad legyen nekem legalább is 
kétkedni azon, hogy vajon a t. miniszternek mód
jában és tehetségében lesz-e mindig, nem mondom, 
mindenkor, sikeresen előmozditani kereskedelmünk 
és iparunk érdekeit, hanem csak sikeresen eltávo-
litni mindig azon hátrányokat, melyek a jelenleg 
létező rendszerből iparunkra és kereskedelm ünkre 
haramiának. 

Tudom, hogy a végrehajtás a törvény szi
gorát sokban enyhítheti, s e részben nem késem 
bevallani azon meggyőződésemet, hogy a létező 
rendszabályoknak végrehajtása e tekintetben a t. 
miniszter úr kezeiben jó kezekbe van letéve; de a 
legjobb akarat és a legkíméletesebb végrehajtás 
sem szüntetheti meg a rendszernek magának hát
rányait, és azért tartok attól, hogy nem egyszer 
fog a miniszter úr azon állapotba jutni, hogy a leg
jobb akarat mellett is kényszerítve lesz oly rendele
teket kiadni vagy érvényben fentartani, a melyek 
iparunk- és kereskedésünknek nem lesznek elő
nyére . 

Hogy ez igy van, erre nézve hivatkozhatnám 
a törvényjavaslatnak csaknem mindegyik czik-
kére; de elég legyen hivatkoznom azokra, a me
lyek a vámokra, a vasutakra, a közvetett adókra, 
só- és dohányjövedékre vonatkoznak. 

Ezen ezikkek nem csupán elveket mondanak 
ki, mint azt tegnap t. barátom Trefort Ágoston 
monda, hanem positiv részletes kezelési és igazga
tási szabályrendeleteket tartalmaznak. 

Ezen ezikkek nem csak azt rendelik, hogy, a 
mint egy közös vámterületben elkerülhetlen is, a 
szövetség tárgyai egyetértőleg intéztessenek el; 
hanem azt rendelik, hogy a szövetségnek tárgyai 
mind a két államterületen egyenlő elvek, egyenlő 
szabályrendeletek szerint intéztessenek el: igazab
ban azt rendelik, hogy a létező szabályrendeletek 
szerint intéztessenek el. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tudom én, hogy a szövetségnek természeté
ben fekszik, hogy mindegyik szövetséges lemond
jon önállásának bizonyos részéről és azt áldozatul 
hozza a szövetség érdekeinek ; és e tekintetben 
elismerem azt, hogy azon tárgyak fölött, a me
lyekre a vámszövetség vonatkozik, a két államte
rület között egyetértő intézkedések szükségesek; 
de nézetem szerint az nem foly a vámszövetség 
természetéből és eszméjéből, hogy az egyik szövet-
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séges által és talán saj át érdekében alkotott törvé
nyek és rendeletek a másik szövetséges által elő
leges vizsgálat nélkül átalában elfogadtassanak. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A német vámszövetségben, a mely ezelőtt lé
tezett, még a kül vámok szedésére és kezelésére 
nézve is meg vol t engedve az illető államok közt 
bizonyos különböző intézkedés; de én erre nem 
hivatkozom. Én elismerem, hogy egy közös vám
területben a külvámok szedése és kezelése iránt lé
tező intézkedések egymástól fokban nem külön
bözhetnek; de az egyenlősége ezen rendszabályok
nak nem egyenlíti ki a rendszer hiányait : és erre 
nézve engedje meg t. barátom Kautz Gyula úr 
megjegyeznem, hogy külkereskedésünk rendszere 
mind a mellett, hogy abban néhány év óta a 
szabad kereskedés felé történtek, mint ő maga is 
megjegyezte, előlépések, mind a mellett mégis kül
kereskedésünk rendszere távol van azon igények 
kielégítésétől, melyet e tekintetben Magyarország-
érdekei követelnek. 

Mit mondjak a vasutakról ? Ezekre nézve a 
törvényjavaslatnak 8-ik czikke, mely azt rendeli, 
hogy minden létező és létesítendő vasutak ugyan
azon elvek és ugyanazon üzleti szabályok szerint 
kezeltessenek, nézetem szerint ellenkezik az 1867. 
évi 12. t. czikkel: mert ezen törvényczikknek 
65-dik szakasza azt rendeli, hogy határoztassanak 
meg azon vasutvonalak, melyekre nézve a két fél
nek érdekében közös intézkedések szükségesek; nem 
mondja tehát ezen törvényczikk, hogy min Jen 
vasútvonalra nézve közös intézkedés szükséges, 
csak azon egynehányra nézve, melyek ki fognak je
löltetni; és még ezen vasutakra nézve is, amelyek 
iránt közös intézkedések szükségesek, nem azt 
mondja a törvény, hogy ezen intézkedés minden
ben közös legyen, hanem azt rendeli, hogy hatá-
roztassék meg, hogy ezen közösség mennyire ter
jedjen. Egyébiránt pedig ez általam idézett 65-ik 
szakasz határozottan azt is kimoudja, hogy min
den egyéb vasutvonalakra nézve az intézkedés 
kizárólag a magyar minisztériumot és országgyű
lést illesse; a törvényjavaslat 8-dik ezikke szerint 
pedig alig lesz oly vasútvonal, a melyre nézve az 
intézkedés egyedül és kizárólag a magyar minisz
tériumot és törvényhozást illetné. 

Legfontosabb előttem a 11-dik czikk, a mely 
a só- és dohányjövedékről és némely közvetett 
adókról szól. (Halljuk!) 

Ezen közvetett adók az államjövedelmeknek 
bő, és müveit államokban dúsan jövedelmező for
rásai; ezen közvetett adók képezik egyik alapját 
minden ország adórendszerének, és a termeléssel, 
az iparnak, kereskedésnek, földmivelésnek fejlődé
sével szoros kapcsolatban állanak; és egy ország 
sem mondathatik adórendszerére nézve önállónak, 

ha az adók ezen nemei fölött önállóan nem rendel
kezhetik. 

A német vámszövetségben, melyet már előbb 
emiitettem, az illető államok az adók ezen nemei 
fölött is, állami intézkedésüknek teljes szabadságát, 
következőleg adórendszeröknek önállását, fen tud
ták magoknak tartani az által, miszerint elrendel
ték, hogy az egymással szomszédos államok, ezen 
adónemek mennyiségére és kezelésére nézve, igye
kezzenek egymással egyességre lépni, ha pedig 
ezen egyesség nem sikerülne, azon esetben az ily 
adóval megrovott czikkeknek az egyik állam te
rületéből a másikba leendő átvitelénél azon adó, 
rnelylyel ezen czikkek azon másik államban van
nak megróva, fizettessék meg azon állam számára, 
a melynek területébe azok bevitetnek. 

Ezen intézkedés egyátalában nem közbenső 
vámvonal; egynéhány igen kevés czikkre terjed 
ki, és csupán csak az adó kiegyenlítésére szorítko
zik ; semmi más tekintetben nem gátolja a keres
kedés szabad mozgalmát, a mint ezt a tapasztalás 
is bebizonyította: mert ily intézkedésnek fönállása 
mellett a német vámszövetséghez tartozó államok 
példátlanul rövid idő alatt iparra és kereskedésre 
nézve a tökélynek magas fokára emelkedtek. Az 
ily intézkedés nem csorbítja meg az állam jövedel
meit : mert ha kiveszem a dohányt, melyre nézve 
külön intézkedések szükségeltetnek, egyébiránt oly 
czikkekre szorítkozik, melyek nagyobb mennyi
ségben alattomosan nem szállíthatók, s melyeknek 
rendes szállitására nézve, ugy mint az a német 
vámszövetségben is történt, bizonyos utvonalak 
jelöltethetnek ki. Különben is ezen czikkek adó
val lesznek mindig terhelve itt is, amott i s : s igy 
a csempészetnek csak az adókülönbözetben lehetne 
némi nyeresége; de ez sokkal esekélyebb, mint hogy 
főleg kisebb mennyiségekben ellensúlyozhatná a 
csempészetnek veszélyeit. 

Ezt csak azért említem meg, mert annak ide
jében, midőn a közösügyi törvény tárgyaltatott, 
ily intézkedést óhajtottunk volna mi Magyarország 
és ő felsége többi országai közt létesíttetni; miután 
azonban ez nem sikerült, most az úgynevezett ál-
lammonopoliumok és közvetett adók iránti intéz
kedés felette nehéz, mert nem tagadható, hogy 
a közös vámterületben ezekre nézve az egyenlő 
intézkedést elkerülni igen nehéz. Más oldalról 
mind az által az egyenlőség sokszor csakis névle
ges, mert a helyi körülmények miatt igen sokszor 
megtörténik, hogy ugyanazon intézkedés, mely az 
egyik félre nézve hasznos, a másikra nézve fölötte 
ártalmas. 

Mind azon fontos érdekek, a melyeket itt em
lítettem, mind azok, melyek az előttünk fekvő vám
szövetségben érintetnek, megkívánják, hogy mi
dőn azoknak jövendő rendezésére nézve határo-
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zunk, ezt a legnagyobb óvatossággal tegyük. Nem 
elég arra törekednünk, hogy törvényeink, rend
szabályaink legyenek, hanem vizsgálnunk kell 
azoknak minőségét is, és pedig annyival inkább, 
mert hozandó határozatainknak megváltoztatása 5 
vagy 10 évig nem fog a mi akaratunktól függeni, 
hanem függeni fog másoknak hozzájárulásától is, 
— e hozzájárulás pedig akkor lesz ránk nézve leg
inkább kétséges, midőn a változás saját érdekünk
ben leginkább kívánatos, 

T. ház! Magyarország vagyis inkább Magyar
országnak országgyűlése sokszor hozott törvénye
ket, de tudtomra nem hozott még törvényt olyant 
soha, melynek tartalmára nézve tökéletesen érte
sülve ne lett volna. Ha most ezen törvényjavaslat 
egyszerű elfogadásával az országgyűlés szentesíti 
és törvényesiti mindazon rendeleteket, a melyekre 
ezen vám- és kereskedelmi szövetség vonatkozik, 
akkor talán egynehány tuczat törvényt fogunk 
szentesíteni és megállapítani, a melyeknek tartal
mát, legyünk őszinték, kellőleg legalább nem is
merjük, s nem is ismerhetjük. A magyar ország
gyűlés hozott törvényeket, de mindig olyanokat, 
a melyeket maga ismét, ha hibájokat tapasztalta, 
megváltoztathatott. Most oly törvények megállapí
tásáról van szó, a melyeknek megváltoztatásához 
5 vagy 10 évig legalább mások hozzájárulása lesz 
szükséges. I ly 5 vagy 10 évi időszak pedig elég 
arra, hogy hibás rendelkezések által a legvirág
zóbb ipar is hosszú időre vagy talán örökre tönkre 
tétessék. 

Azon nézetben vagyok tehát, hogy minden 
módon igyekeznünk kell, miszerint törvényhozási 
működésünk a legezélszerübb legyen. 

Nem tagadhatjuk, t. ház, hogy épen azon tár
gyakra nézve, a melyekre a vámszövetség vonatko
zik, e ház a kellő szakavatottsággal legkevésbbé bir, 
mert azon csupán theoretikus ismereteket, melyek
kel némelyek közölünk kisebb-nagyobb mértékben 
birhatnak, s melyekkel bir különösen tagtársunk 
Kautz Gyula úr is, én mége tárgyra Jnézve valódi 
szakavatottságnak nem tartok ;"s azért elkerülhetíen, 
hogy meghallgassuk azok véleményét is, kik saját 
tapasztalataik' után szerzett gyakorlati ismereteik 
folytán leginkább képesek kijelölni a hiányokat, 
melyek az e részben fenálló rendeletekben létez
nek és jövőre elkerülendők lesznek. 

Ha ez némi időt kivan, az időmulasztást ne
vetem szerint a rendelkezés czélszerüsége eléggé 
kifogja pótolni. Ha ez utat követjük, nem fogunk, 
miként ezt t. barátom Trefort Ágoston mondta, 
erkölcsi szegénységünkről adni bizonyítványt, 
mert csak azon utat fogjuk követni, melyet más, 
•előbbre haladott törvényhozások hasonló esetek
ben szintén követnek. Sőt ellenkezőleg, ha nem 
ezen utat követjük, ha rögtön akarunk intézkedni 

oly tárgyakról, melyeknek tökéletes és kellő isme
retével nem bírunk: akkor azon vádnak teszszükki 
magunkat, hogy túlbecsüljük ismereteink körét, 
és ezt a haza és polgártársaink keserülendik meg. 

Ezeknél fogva én Várady Gábor barátom in
dítványát pártolom. {Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Z s a r n a y l m r e : T. ház! A mint észreveszem, 
a háznak többsége kívánja az átalános tárgyalás
nak azonnali befejezését. Ebbe én sszivesen be
nyugszom, annál inkább, mert maga Grhyczy Kál
mán képviselőtársam is, mint máskor tartott, ugy 
mai beszédében is jelét adta annak, mennyire óhajtja 
ő, hogy az országgyűlésnek minden tette, minden 
törvénye, melyet hoz, a hazára és annak lakóira 
boldogító legyen. (Halljuk! Halljuk!) Igen, de ezen 
jelen beszéde által engem csak arról győzött meg, 
a mi ennek előtte is véleményem volt: hogy bár 
mennyit fogunk mi itten vitatkozni átalánosságban 
ezen vám-és kereskedelmi szerződésre nézve készült 
törvényjavaslat felett, mind ezen vitákban nagy 
részt csak azokat adjuk elő és tárgyaljuk, a mik 
ugyanezen törvény részletes tárgyalásánál , an
nak egyik vagy másik szakában ismét elő fog
nak fordulni; és épen erről győztek meg azon kép
viselőtársaim is, kik tegnapi nyilatkozataikban az 
elleninditványt pártolták, miszerint egy szakértők
ből kinevezendő bizottság kinevezését óhajtván, 
annak jelentésétől vélik felfüggesztendőnek e tör
vény hozatalát. 

Ennek én szükségét nem látom, annál in
kább, mert p,gj képviselő társam, ki nem szokta 
egy vagy más párt véleménye, hanem csak saját 
meggyőződése után mondani ki véleményét, azt 
állította, hogy azon bizottság internationalis kérdé
seket [ugy sem fog eldönteni, mert a nemzetközi 
kérdések eldöntése nem a praktikus szakértők, ha
nem az országgyűlés teendői közé tartozik. 

A mint Ghyczy Kálmán t. képviselőtársam 
mondotta, hogy a törvénynek, ha vannak hiányai, 
azokat egy ügyes és hű végrehajtó ki fogja pótolni, 
én ezt magam is elismerem; és tudom, hogy vala
mint minden rendszer, ugy bár mely törvény, ha 
legtökéletesebb is,hűtlen kezelés által has zontalanná 
válhatik. Igen de bátor vagyok kérdeni, hogy te
kintve minden törvényeinket, melyeket a magyar 
törvényhozás valaha a kereskedelmi ügyekre nézve 
alkotott, van-e azok között csak egyetlen egy is, 
mely a magyar kereskedelem biztosítására s felvi
rágzására nézve nem hogy nagyobb, de csak oly 
befolyással is lehetett, mint a milyennel van e 
most tárgyalás alatt levő törvény ? 

Vajon minden törvényeinkben a kereske
dést illetőleg nem pusztán egyes kereskede Imi czik-
kekre engedtetett-e meg kisebb vagy nagyobb 
szabadság'? Annyira, hogy e tekintetben nemhogy 
tettleg, de még jogilag sem biztosítottak azon sza-
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badságot, melyet egy nemzetnek birnia kell, hogy 
ne csak bel-, hanem kül-kereskedése is virágzó le
hessen. 

Feltéve, hogy e jelen törvény, ugy a mint 
szerkesztve van, végre fog hajtatni, azonnal átfog
juk látni a különbséget, mely anyagi, só't szellemi 
tekintetben is a kereskedés által előidéztetett eddig, 
és fog lenni ezentúl. 

Kereskedelmünket Ausztriával illetőleg meg 
sem említem; azt kiki ismeri, jól emlékezik a volt 
gyakorlatra, mely egy rendszeresített intézkedés 
volt hazánk elszegényitésére. 

E törvény által látom én azt, hogy a régi vi
szony nagy mérvben meg fog változni. E törvény 
-adja vissza a nemzetnek a lelketj mely lélek ez előtt 
törvény szerint megvolt ugyan; de a haza bol-
dogitására, se az ipar, se a kereskedelem terén 
soha sem működhetett. 

Habár, a mint ezt képviselőtársam Gkyczy 
Kálmán mondotta, e törvényben a vasutakra és 
némely adónemekre nézve a törvényhozás egyet 
értő működése köttetik is ki, ez által az ország in
tézkedése meg nem szüntetik; szabad befolyást 
gyakorol. 

Szerintem e törvény által van valósulva azon 
-óhajtás, melyet a magyar országgyűlés már több 
-századok óta folytonosan nyilvánított: hogy ipa
ros kereskedését szabadon fejleszthesse ki. 

E törvény mutatja elő valóságos képét az örö
kös tartományokkal kötött kiegyezésnek. 

Ezelőtt hogy állottunk? Magyarországnak 
és országgyűlésének megvolt ugyan teste, de lelke 
nem volt, vagy legalább nem működhetett a haza 
javára : mert, ha volt is a magyar országgyűlésnek 
kezdeményezési joga , minden intézkedés Bécs
ben határoztatott e l ; csak a történt, a mit ott akar
tak. 

Most, a mint az örökös tartományoknak egy 
i ü l ö n testben külön lelkök van, ugy Magyar
országnak is külön testében saját külön álló lelke 
van, mely az országgyűlésen hazánk sorsa felett 
intézkedik. Vannak ugyan több tárgyak kijelölve, 
melyek felett mind a két országgyűlés együtt tar
tozik intézkedni: igen, de e közös intézkedést 
mind a két fél saját érdeke egyformán teszi szük
ségessé, s ez által szabadságunk nincs megszün
tetve. 

Ez okoknál fogva én óhajtom, hogy a hazára, 
s annak lakóira minden esetben szükséges és jó
tékony törvény mielőbb életbe lépjen: azért a 
törvényjavaslatot átalánosságban pártolom. (He
lyeslés jobb felöl) 

Mano j lov iCS Emil*. T. ház! A napi renden 
lévő törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául 
-el nem fogadom: el nem fogadom pedig azért, mivel 
különben a ház azon helyzetbe jönne, hogy vagy 

oly törvényjavaslatokat előleg szentesítene, melyek
ről tudomással nem bir ; (Nem áll!) vagy pedig a 
lefolyt 18 év alatt, hazánkra nehezedett azon ren
deleteket további 10 évre szentesítené, melyek az 
országnak azon anyagi sinlődését okozták, melyben 
jelenleg van. 

De szükségesnek találom azon kivül is, hogy 
a törvényjavaslat 11-dik szakaszának 7-dik alineá-
jában emiitett törvényjavaslatokkal közelebbről 
megismerkedjünk, mert a bécsi financzminiszter ur 
nem látszik épen osztozui azon nézetben, mintha a 
szóban forgó törvényjavaslat által Magyarország 
független állása megerősíttetnék, sőt ugy látszik, 
ezen törvényjavaslat, ezen vámszövetségi javaslat 
oda czéloz, hogy az úgynevezett „Reichseinheit" 
fentartassék. (Halljuk !) Én részemről, ha a t. ház 
megengedi, a bécsi financzminiszter exposejából 
csak két sort fogok felolvasni annak bebizonyítá
sára, mit emiitettem. Ugyanis a bécsi financzmi
niszter ur a szombati ülésben következőket mon
dott: „ Der Standpunkt derRegierung indieser Fra-
ge ist klar gégében, und besteht darin. wenigstens 
in den wichtigsten materiellen Beziehungen, die Ein-
heit des Reiches zu sichern." Ezen szavak félre nem 
magyarázhatók, és bizonyítják, hogy ellenkezőleg 
fogják fel a dolgot Bécsben, mint nálunk. 

Azért ismétlem, hogy a törvényjavaslatot a 
részletes tárgyalás alapjául el nem fogadom. (He
lyeslés a baloldalon.) 

Szakái L a j o s : Elfogadjuk-e a központi bi
zottsági javaslat fonalán a kereskedelmi és vám
szövetségi törvényjavaslatot, vagy enquete-bizott-
ságot hívjunk előbb össze ? ez a kérdés ; e kettő közt 
kell választanunk. Röviden, a legnagyobb átalá
nosságban fogok szólani mindkettőhöz. (Halljuk!) 

En ugy vagyok meggyőződve, hogy anyagi 
nyomoraink egyik fő kútforrása mindig az volt ele-
jétől fogva, hogy külpolitikánk s külkereskedelmünk 
egyátalában nem létezett; örülnöm kell tehát ezen 
alkalmon, midőn az illető szak-miniszter és az összes 
minisztérium elénk egy vám- és kereskedelmi 
szövetségi szerződést nyújtott. Örvendetes jelenség 
is ez valóban, melyet nem jelezni nem lehet. Elis
meri ezt az ellenzék is igen szívesen velünk együtt . 
Most vizsgáljuk meg, milyen ezen szerződés. Ata-
lában azt mondani valamiről, hogy jó, az igen ne
héz, mert a jó igen relatív , először az egyéni felfo
gás , 2-or a helyzet és körülményekhez képest. 
Ha valakinek semmije sem volt és jut valamihez, 
ez, természetes, erre nézve már az j ó ; ha addig is 
volt valami jó birtokában, de többhöz juthat, már 
ez jobb neki; ha pedig valaki azt, a mit szive 
óhajt, kivan, mind teljesen megnyeri, ez már reá 
nézve a legjobb. í g y akarom én bírálni e szerző
dést először is : mert, uraim, e részben mi szegények 
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voltunk, nekünk semmink se volt; ha tehát most 
positiv valamihez jutunk, hozzájutunk egy oly 
alaphoz, melyen tovább küzdve, fejlődhetünk, ha- ; 
lad hatunk e téren, ssezt helyzetünkben már jónak j 
kell elismerni. Hogy pedig mi viszonyainkból egy- j 
szerre rögtön, egy varázsütésre , kibontakozni j 
nem tudunk, hogy egyszerre mindent el nem ér- : 
hetünk : ebből nem akarom azt következtetni, hogy 
a mit markunkba adnak, azt meg ne ragadjuk, ''• 
azt el ne fogadjuk. Ez értelemben, mondom, én a ke- ; 
reskedelmi és vámszövetségi szerződést reánk nézve ; 
relatíve jónak tartom. Ezen állításomat mégbőveb- ! 
ben is fogom indokolni. Ugyanis ez a szerződés 
először a törvénynek megfelelő, törvényes for
mák k özött köttetett; 2-or alkotmányosan kötte
tett; 3-or a szabadság jellegét viseli magán, a 
mennyiben egyenes és biztos lépésekkel halad a 
szabad kereskedés felé, melyre mindnyájan egy 
értelemben törekszünk; 4-szer tekintettel van ezen 
szerződés a múltra, tekintettel a jelenre, és gon
doskodással a jövőre, melytől mi várjuk a legjob
bat és legszebbet. I ly értelemben, mondom, én jó
nak és helyesnek tartom e szerződést, és örülök 
neki, hogy módunk van felette tanácskozni, és 
meg is érdemli, hogy felette komolyan tanácskoz
zunk. 

Nem akarok részletekbe bocsátkozni, hanem 
még 'is szabad legyen egy észrevételt figyelmez
tetve'tennem, t. i. azt, hogy átalában nem lehet 
mondani, mikép olyan igen nagyon gyengén ál
lanánk eme szerződés kötésénél : mert ha vesz-
szük azt, hogy még alig kötötte meg az illető két 
minisztérium eme szerződést, alig tárgyaltuk e 
házban, már is a túlsó oldalon levő szerződő fél 
a szerződés tartamát, mint épen tegnap értesülénk, 
nem 10, de csak 5, illetőleg hat és fél évre kíván
ja reducálni. 

Továbbá 5-ször e szerződés a paritás alapján 
szabadon, függetlenül, a kölcsönös érdekek számí
tásba vételével köttetett,s ez az oka, hogy nem lehetett 
se magunknak nagyon kedvezni, se azoknak nagy 
kárt tenni. Az ily két oldalú szerződések megkötésé
nél mindegyik fél óvakodó, mindegyik fél igyekszik 
a maga részére a lehető legnagyobb hasznot, előnyt 
meriteni. Nem csekély érdeme az ezen szerződés
nek, hogy az a paritás alapján áll, mely paritást 
annyiszor gúnyolt Böszörményi, Madarász képvi
selőtársam. Ismétlem, nem oly gyenge, nem oly 
csekély alap e dolognál a paritás. A paritás itt 
jogegyenlőséget jelent, a paritás itt annyi mint a 
jogosság, méltányosság és becsületesség. A pari
tás, uraim, itt szabadság i s : mert a hol a paritás a 
szerződő felek közt megszűnnék, ott kezdődnék a 
zsarnokság egyfelől, az engedelmesség másfelől; 
a hol megszűnnék a paritás, ott kezdődnék egy
felől a szabadosság, másfelől az elnyomás; egy

felől a zsarnokság, másfelől a szolgaság. (Elénk he
lyeslés.') De ez, uraim, közöttünk nem történt meg ; 
méltányoltattak kölcsönösen az érdekek, és a pari
tás a két szerződő fél között Jeljes épségében fen-
tartatott, keresztülvitetett. (Élénk helyeslés.) 

Fölemlittetett itt, hogy némely régi szerződések 
meghagyattak. (Halljiűc!) Uraim, ott, hol százados 
együttélés, társadalmi, kereskedelmi és politikai 
viszonyok összeszőtték, fonták a dolgok, érdekek 
szálait, ezeket az életszálakat ahalábosztó párkák 
ollójával egyszerre ketté vágni nem lehet; de ha 
lehetne, sem volna tanácsos. Mindenben a vilá
gon kell hogy átmenet legyen : itt is kell lenni oly 
átmenetnek, mely előkészítse az eszméket, mely 
átidomítsa, még pedig kíméletesen idomítsa át a lé
tező körülményeket: különben rázkódtatás nélkül 
meg nem történhetik a nagy változás; (Helyeslés) 
különben szellemi és anyagi károk fognának fel
merülni, melyeknek kikerülhetése a törvényhozás 
bölcseségétől méltán váratik. 

Átmegyek már most a másik kérdésre. Kell-e 
enquéte ? Én azt mondom: nem kell. Ha végig 
nézek a képviselőház névsorán, ha végig nézek 
a miniszteri padokon, ugy a miniszteri bureauk-
ban levők névsorán, ha a magyar törvényhozás 
másik kiegészítő részét, a felsőházat nem mellőzöm 
figyelmemmel: akkor nem kell kétségbe esnem, 
hogy törvényhozásunk nemzetgazdasági ügyek
hez ne tudna alaposan és tüzetesen hozzá szó
lani , ne tudna épen azok alapelveihez átalá-
nosságban szólani. Mert hiszen csak is az áta-
lánosságok tartoznak most a dolgok ezen kere
tébe ; a részletek, melyek aztán sok oldalú és 
tüzetes szakképzettséget kivannak, s nem annyira 
ide, mint inkább a végrehajtás köréhez tartoz
nak. És ezt a törvény is megkülönböztette : nem 
azt mondotta, hogy az országgyűlés maga kösse 
a szerződést; hanem azt mondta, hogy a miniszté
rium kösse meg, és ha megkötötte, tegyen jelentést 
a felelősség el vénél fogva a törvényhozásnak. Nem 
feledkezett meg a törvény arról sem, hogy ha vál
tozások fognának időközben szükségesek lenni, 
azok mily utón módon hozzassanak létre. Ott van. 
ugyanis a XXI . czikkben, hogy akár mikor kell, 
lehet a kereskedelmi értekezletet összehívni, még 
pedig enquéte-alakban ; és igy lehet és kell a szak
értőket is kihallgatni, de a maga helyén, uraim. De 
mindez a részletekhez, mindez a végrehajtás köré
be tartozik. 

De tovább megyek, s kérdem : hogy ha 
csakugyan, feltéve, de meg nem engedve, csak
ugyan kellene enquéte, oly nagyon könnyü-e és 
oly kis dolog-e azt összehívni? A hány §-us, 
majdnem annyi szaktudomány van ama fontos 
szerződésben; ehhez valóban sok idő kívántatik. 
H a felveszszük, hogy a mostani ülésszakra a jóko-
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ribb összehívás, nem mint máskor, novemberre, 
vagy decemberre, hanem már Szent Mihály nap
jára, mi okon, mi vezérgondolatból történt? — 
kétségtelen, hogy a fógondolat az volt a kormány 
részéről — mely nézet részben a nemzetével is ta
lálkozott — hogy budget nélkül ne kelljen átmenni 
az uj esztendőbe, hogy az ismeretes kapcsolatos há
rom törvényjavaslat kellő időben tárgy altathatván, 
valahára megérjük azon örömteljes napot, hogy 
az első feudget-et itt a ház asztalára letéve lássuk, 
és a legnevezetesebb kérdések felett kellő idő
ben és kellő módon tanácskozhassunk. Hová jut
nánk, ha e három törvényjavaslat felett végezni 
még most sem bírnánk, ha még előbb enquéte-t 
hivatnánk egybe? Bizonyosan oda, hogy rá-
szoritnók a kormányt, hogy a most három hó
napra kért indemnityt, mielőtt meg tárgyalnék is 
a beadott törvényjavaslatot , holnap már hat 
hónapra kérje a*háztól — a mitől pedig Is
ten őrizzen! Ilyen az az egy-két nap, mit a tisz
telt ellenzék mond. Kérdem, midőn már ennyire 
mentünk, midőn a közösügyi törvény meghoza
tott, midőn a tárgyalások e hármas törvényjavas
lat felett végokhoz közelednek, most kelljen-e, 
most lehessen-e megszakítanunk a fonalat? sza
bad-e bizonytalan időre elodázni a legfontosb 
dolgokat? Nekünk, uraim, nincs időnk sokat kése-
delmeznünk: hosszú volt a mulasztás, ránk nőt
tek a teendők. 

Megvirrad: dolgozzunk, s haladjunk azon 
az utón, a melyen lehetséges, a mely, mint 
tapasztaljuk, kedvező eredményre fog vezetni, 
mely nekünk erős, biztos alapot szolgáltat, me
lyen tovább küzdve idővel eljuthatunk oda, hová 
mi az ellenzékkel együtt mindnyáján törekszünk, 
t. i. a teljes szabad alkotmányos függetlenségre. 

En az előttünk fekvő törvényjavaslatot a rész
letes tárg3Talás alapjául elfogadom. (Elénk helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Várady J á n o s : Tisztelt ház! Minden nem
zet, hogy más nemzettel szerződést, egyességet 
köthessen, kell, hogy önálló és független legyen. 
A magyar nemzet ezen önállóságát, függetlensé
gét én az előterjesztett törvényjavaslatban látom 
letéve, s annak egész szívből örülök: mert ezt 
önállóságunk és függetlenségünk egyik jelensé
gének látom. Midőn nemzetek egymással önállóan 
kötnek szerződéseket, vesznek és adnak'kölcsön en
gedményeket, s az ily kölcsönös engedmények te
szik a szerződések alapját, jogainknak s viszont kö
telezettségeinknek alapját. Az 1867. XII . t. czikk 
9 1 . §. már törvényes utasítást ad az országgyűlés
nek mindazon teendőkre nézve, melyeket a vám-
^s kereskedelmi dolgokban a külföld irányában 
elfogadandőnak és jónak talál azt, t. i., hogy azon 
kereskedelmi és vámszerződések, a melyek Auszt

ria részéről a külfölddel létesíttettek, azok Magyar
országot is kötelezik. Ezekre nézve a jövőben 
teljes befolyásunk s hozzájárulásunk vau fentartva, 
s azt hiszem, hogy ez ismét egy uf tanúsága önál
lóságunknak, függetlenségünknek s nemzeti anyagi 
jóllétünkre vonatkozó hathatós befolyásunknak. 
Az 1867.XII. törvényczikköO, 59 és 60. §-a meg
határozza azon szabályokat, a melyek szerint 
nemzetközi vám- és kereskedelmi szerződéseket 
köthetünk, elvállalhatunk. A társ nemzetekkel, t. 
i. őfelsége örökös tartományainak népeivel, ezekre 
nézve ismét a nevezett törvényben irány van adva; 
de ha nem volna is, öntudatunk, ösztönünk vezet 
rá, miszerint ezekkel a legnagyobb érdekek fölött 
ugy intézkedjünk, ugy szerződjünk, hogy az ő és 
a mi érdekünk is kiegyenlíthessenek. Pedig, t. 
ház, hogy ha tekintjük a százados törvényeket, a 
melyek minket és a mi kereskedelmünket lezárva 
tartották, és ha tekintjük, figyelembe veszszíik azon 
indokokat, azon eszközöket, a melyekkel letartat
tak : valóban ezen alkalomnak lehetetlen, hogy ne 
örüljünk. Én üdvözlöm a kereskedelmi miniszter 
ur ezen törvényjavaslatát különösen két szempont
ból: először azon szempontból, hogy a nemzet 
önálló működését ezen téren is az előterjesztett 
törvényjavaslatban teljesen fentartva s megóva 
látom; másodszor üdvözlöm azon szempontból, 
mert kiválóan igyekezett ez által azon akadályo
kat elhárítani, a mely akadályok századokon át 
terheltek minket, t. i. a Magyarország és az örö
kös tartományok közti vámsorompókat megszün
tetni, melyek többé ezen szerződés létre jötte után 
és annak tartama alatt fen nem állhatnak. 

Én. tisztelt ház, ezen törvényjavaslathoz csak 
átalános szempontból akarok szólani, s ezen áta-
lános szempontok közt legfőbb azoknak nézete, 
kik talán ezen kérdést részletek szempontjából 
bizonyos szakértő, tanácskozás elé kívánják terjesz
teni. Megvallom ezt nem tartom se czélszerünek se 
szükségesnek: nem tartom pedig szükségesnek 
azért, mert a helyzet és az 1867. XII . törvény-
czikk 67. §. szerint a nélkül is kényszerítve va
gyunk ezen évben ugy elfogadni a fenálló ke
reskedelmi és vámszabályzatot, a mint az jelenleg 
fenáll, mert azt rögtön megszüntetni nem lehet; 
fen van azonban tartva nekünk és tehetségünkben 
áll, hogy minden alkalommal, midőn azoknak 
megváltoztatása szükséges és czélszerü, az illető kor
mány és minisztérium e részben az intézkedéseket 
megteheti. De fölöslegesnek is tartom másodszor, 
t. ház, mert oly kérdések, melyek inkább a vám
kérdést tárgyazzák, azt vélem, hogy oly közös 
érdeküek már most köztünk és ő felsége többi or
szágai közt, miszerint kell, hogy mindkettőnek 
jóllétére szolgáljanak. És végre nem tartom szük
ségesnek azért sem, mert ezek oly pontjaira vonat-
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koznak a törvényjavaslatnak, a melyek az adó
zási, a fogyasztási kérdésre vonatkoznak, melyekre 
nézve épen törvényjavaslat fog a ház elé ter
jesztetni. 

Én ezen nézeteknél fogva tehát a törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés a középen) 

Perczel Mór : Tisztelt ház! Azt mondják, 
hogy nemzetünk szellem-erkölcsi vagy anyagi te
hetsége ezen utóbbi 18 év folytán nem változott, 
nem fogyott. Őszintén bevallom, ez magamra néz
ve nem áll. Nagyon is érzem, hogymint physikai, 
ugy szellemi valóm nagy metamorphosison ment 
keresztül, elgyengült testem, megcsillapult lelkü
letem. De ugy tapasztalom, hogy ilyesminem 
csupán velem történt meg, mertime Trefort Ágos
ton képviselő urnák lelki hangulata szintén tetemes 
változásnak örvend. 

Ugy hagyám el őt vagy húsz éve, mint igen 
békés, prudens et circumspectus férfit, kinek erei
ben csak egy csepp se folyt a forradalmiság véré
ből. Most pedig ugy találom Őt, mint egy minden 
perczben elsülésre kész töltött petárdát. Mindig 
haragos, s folytonos izgatottságban irgalmatlanul 
leczkézi a bal oldalt. 

Pedig a haragosság igen rósz tanácsadó a 
parlamentális vitatkozásokban, és mihozzánk.ag
gastyánokhoz épen nem is illik. Egyébként foly
tonos hibákba és ellenmondásokba téveszti az em
bert, így járt a tisztelt képviselőtársam minapi és 
tegnapi szónoklataival. 

Mikor pár napja a quótáról s az államadóssá
gok elvállalásáról volt szó, a t. képviselő ur ugyan 
egy kissé hosszasban értekezett, mint tegnap, de 
ki kell mondanom, hogy sok politikai okoskodáso
kat ada elő, mig financzialis érvelése igen csekély 
volt. Egyben azonban mesternek bizonyitá magát, 
tudniillik az intésben, tanításban. Haragosan inté, 
tanitá a nemzetet is, különösen ezen bal oldalnak 
fordulva, hogy dolgozzék, tanuljon. Bizony ször
nyű lőn: szinte rettegünk, ha már csak fel is kél! 

Fel kellett tehát tennie a nemzetről és a bal 
oldalról, hogy tudatlan és lusta is. (Felkiáltások: 
Eláll! A bal oldalon derültség.) Már most csak meg
engedi nekem, hogy az nem kis praesumptio egy 
ily magyar testületnek hasonló dolgokat szemébe 
kiáltani, még pedig oly emphasissal, mely szerint 
fel kellé ismét nekünk tennünk ő róla, hogy 8 csak
ugyan fajunkat lustának, tudatlannak hiszi. 

Ellenben tegnapi beszédében épen az ellenkezőt 
bizonyitá. Annyira tudósnak és dereknek tárta 
már akkor mindenkit, hogy felette megharagudott 
a bal oldaliak tanulási készségén. (Derültség.) 

Nem tagadom , sehogy sem szeretem az 
ilyféle eljárást. Az már csakugyan rendkívüli 
múlttal és érdemekkel, kell hogy bírjon, ki "egy 

egész nemzethez professori hangon akar szólani.. 
(Halljuk!) 

Kétségen tul hasznosb lett volna, ha a tisztelt 
képviselő ur, mint elismert szaktudós, a fenforgó 
tárgy érdeméhez részletesebben, bővebben hozzá
szólott volna; ha kimutatja a vámtariffák lénye
ges positióit és az előnyöket, melyek azok fen-
tartásából a nemzeti közgazdaságra, iparra, föld-
mivelésre és kereskedésre haramiának. 

A tisztelt képviselő ur szomszédságában ül 
Pulszky Ferencz hazánkfia. Tőle alapos és hiteles 
fölvilágosítást kérhetett és nyerhetett volna arra 
nézve, hogy vám- és kereskedelmi szerződés köté
sekor hogy és mit tesznek a más nemzetek ? és 
pedig olyanok, melyek nem csak helyes politikai 
szabadsággal birnak, de a melyeknek ipara, keres
kedelme a tökély tetőpontjáig ért, és a melyek
nek nem kell félni a concurrentiától. 

Pulszky Ferencz képviselőtársunk utolsó be
szédében fölemiitette , hogy ö több éven át 
Angliát is lakta és többször találkozott Cobden 
Rikhárddal. Nem ütközném meg rajta, ha a tisztelt 
ház mosolygana, midőn hallania kellett, hogy mi 
a hontalanságból visszatérők minduntalan a kül
földre hivatkozunk, és felemlegetjük, hogy An
gol-, Francziaországban, Amerikában, sőt talán 
még Chinában is megfordultunk. Magam iskacza-
gok rajta, mert ilyenkor mindig eszembe jut a 
híres komikus Nestroy, ki a bécsi szinpadon szám
talanszor megnevettette a publikumot az által, 
hogy szerepében szünetlen elmondogatja : „Ich 
war zwei Jahre in Paris." 

Pulszky Ferencz képviselőtársunk emiitett 
beszédében szintén nem mulasztá el az országot 
figyelmeztetni, hogy okuljon, mivel csak okulás
sal boldogulhat. Ugyan megjárta szegény nemze
tünk : fiai közül még meg is leczkézi sok olyan. 
kik magok se tanultak még eleget. 

Tehát a tisztelt képviselő ur Cobden Rikhárd-
dal is értekezett: ez szép dolog. Isten mentsen, 
hogy az értekezés leírását akár kétségbe vonjam, 
akár a képviselő urnák külföldön való cselekvősé
gét bonczkés alá vegyem. Nem tartozik ez a do
loghoz. Hanem engedje meg nekem, hogy ha ő 
nekie volt alkalma Anglia egyik jeles emberével 
érintkezni, nem maradhatott ismeretlen előtte Cob-
dennek azon működése, melynek folytán Anglia 
és Francziaország között az utolsó vám- és keres
kedelmi szövetség létrejött. 

Nekem is volt szerencsém Cobdent látni és 
vele néhányszor hazánk ügyei iránt, értekezni. Bi
zony derék egy férfi volt Cobden. 

A miként régebben a gabonabeviteli vámok el-
törlésétinditványozá és keresztülvivé,mertaz ország 
agriculturája a non plus ultrát elérvén, nem kellé azt 
többé védvámok által pártfogolni; e mellett pedig 
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még a külföldi gabona behozatala az iparüzlet 
számára is nagy előnyöket tett kilátásba: ugy ké
sőbb is, pedig még az 18ő9-ki olasz-osztrák had
járat előtt már, megkezdé az izgatást és munkássá
got egy Franczia- és Angolország között nem csak 
politikai, de előlegesen' már egy, a politikainak 
alapul szolgáló vám- és kereskedelmi szövetség 
megkötésére, és pedig a szabad kereskedés, a „free 
trade" elveinek alkalmazásával. Osvénykészitésül 
számtalan röpiratokat, hirlapczikkeket irtak ők is, | 
mint elvrokonaik. Sőt ő maga személyesen átkelt a 
csatornán és meglátogatá a francziák hatalmas 
mesterét a Tuileriákban, A képviselő ur épen oly 
jól tudja, mint én magam, mennyi elővizsgálatok, 
enquétek vitettek véghez ezen időszakban. Meghi
vattak, kihallgattattak Francziaország minden vi
dékeinek kitűnőbb iparosai, gyárnokai, testületei, 
szaktudósai: a végre, hogy kimutathassák, hogy 
a francziák iparának., kereskedésének már oly 
kevéssé van szüksége protectióra s még kevésbbé 
prohibitiv rendszerre, mint az angolokénak, és 
hogy mind a két nemzet industrialis tekintetben 
oly egyforma magaslatra emelkedett, miszerint a 
kereskedelmi szabadság mindkettőnek csak hasz
nára váland és mindkettő' benne szépen meg
férhet. A íraneziák hatalmas császára, maga is régi 
kedvelője e magasztos világeszmének, felkarolta, 
magáévá tette az ügyet, és mindent elkövete. hogy 
roppant előnyeinek elismertetését a franczia nép 
között átalánossá tegye. 

És mégis, mi lett több évi ernyedetlen fá- J 
radozásaiknak az eredménye ? Történt ugyan j 
elöhaladás , néhány áruczikkekre nézve mérsé-
keltettek a vámok', történt tehát egy kis elő-
készülés, meg lőn vetve az alap, kijelölve a czél. i 
De igen csalatkoznék, a ki azt hinné, hogy Fran
cziaország megszűnt beviteli vámozat által ipa- j 
rát védeni és lemondott legfontosb gyártmá- ' 
nyaira nézve a protectio rendszeréről. Még Anglia 
sem tévé ezt végkép és nem egy kézmű vagy áru-
czikk súlyos beviteli vám által terheltetik. Fran
cziaország pedig még kevésbbé. Itt bizony még 
csak igen szerény lépések történtek a vámles zálli-
tásra nézve, és még távolról sem érkeztek a szabad 
kereskedés EldorádójáJioz. 

Már most miért tartathatnék egy oly országra 
nézve tanácsosnak és sietősnek a kereskedelmi 
szabadság elfogadtatása, melynek nyomorult mű-
ipara alig teng, gyárai nincsenek és még agricul-
turájában is hátra van, inkább pusztulásban mint 
virulásban ? Szegény bizony, koldus, szegény, sze
rencsétlen hazánk ; de nem ám szellemileg, lega
lább nem itt az én oldalomon, hanem anyagilag. 

Sehogy se birok megnyugodni benne, hogy 
igy elmaradt, kizsarolt országunk egyszerre min
den előleges s kellő informatio nélkül és mindazon 
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intézkedések, kutatások mellőzésével, minőket más, 
nálunknál szabadabb, erősebb, gazdagabb és vi
rágzóbb népek felhasználnak, egy oly vámsza
bályzat fentartatását elfogadja, mely eddig a nem
zeti közgazdaság minden ágaira nézve károsnak 
ismertetett föl. Ha ezt tenné nemzetünk, ugy csak
ugyan bebizonyítaná, hogy múlt szenvedésein nem 
okult még eléggé. Es még ha az valóságos kereske
delmi szabadság lenne, a mivel megkináltatik ! 

Kautz Gyula t. képviselőtársam tegnap igen 
röviden értekezett. En nem csak tisztelem az ő 
szakavatottságát a financziákban, ép ugy a keres
kedelmi és vámdolgokban, sőt mondhatom, több 
szónoklatait nagy kedvteléssel hallgattam, és sok 
tanulságot merítettem belőlök. Tegnap azon
ban ugy látszik, valami nyomasztó körülmény 
uralma alatt volt, és nem fejthette ki oly mér
tékben tehetségét és tudományát, mint azt ta
lán az ügy fontossága megkívánta volna. Nem 
akarok én visszaélni e tekintetben, hanem mégis 
szükséges állítására némelyeket megjegyeznem. 
Lássuk, mit mondott ő? Egymás mellé állította 
a protectiót és prohibitiót. Tudom, hogy ő is, mi-
kép én. érti, hogy a vámszabályoknál és a keres
kedelmi külforgalom tekintetében a prohibitio és 
protectio közt végtelen nagy különbség létezik. 

Az osztrák vámrendszerben, melyet a legkö
zelebbi időkig és pedig a legszigorúbb következe
tességgel alkalmazott Magyarország ellenében a 
zsarnok hatalom, volt aprotectiónak egy bizonyos 
neme, mely egészen a prohibitiónak természetével 
és hatásával bírt : azon neme t. i>, hogy az osztrák 
kormány nyíltan ugyan nem tiltotta ki, teszem azt 
az angol, franczia, belga gyártmányok és kézmű
vek behozatalát, hanem oly magas vámot vetett 
az importra, hogy lehetetlenné vált a kereskede
lemnek azokat az országba szállítani. Es igy nem 
mondta ki ugyan Ausztria a prohibitiót, hanem 
nyíltan bár csak protectiót gyakorolván, alattom
ban mégis prohibitiót űzött. Csak is ily vám
szabályzat segitségével monopolizálhatta Ausztria 
Magyaroszág rovására a kézművek és gyáripar 
kifejlődését és aljasithatá le hazánkat coloniává. 

T. barátomKautz Gryula azt is méltóztatott em-
teni, hogy 1853 vagy 1852 óta lényeges módosu
lást szenvedett az osztrák kormánynak iránya a 
vámszabályzati eljárásra nézve. Bocsássa meg, ha 
szavait egy igen jeles osztrák státusférfiunak csak 
pár év előtti hivatalos jelentéséből leszek bátor 
megezáfolni. Nincs előttem az okmány, csak emlé
kezetemből idézem elő az egy pár szót, a mint azt. 
a külföldön hírlapokból olvastam néhány év 
előtt. Grondolom, az angolokkal és francziákkal 
kötendő szerződésre nézve egy bizottságot kül
dött ki Ausztria, s nagy és hosszas enquéte tartatott f 
mit ismét bátor vagyok figyelmébe ajánlani tulol, 
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dali t. képviselőtársaimnak. Kimondhatlan érdekes 
és nagybecsű ezen bizottság jelentése, és külö
nösen mind az. mit, gondolom, Hock báró tanácsos 
ez alkalommal nyilvánita. Oly drastikus kifejezé
sekkel ecsetelte, s oly határozottan kárhoztatta 6' 
Ausztriának kereskedési politikáját és Magyaror
szág ellenében mostoha viseletét, miként azt ^a 
legtüzesb magyar patrióta sem tehetné éleseb
ben. Azt mondja többek között, miként épen nem > 
csodálja, hogy a magyarok folytonosan halálos • 
ellenszenvvel viseltettek Ausztria irányában, mert j 
hiszen ezen vámszabályzata, ezen kereskedelmi 
rendszere Ausztriának ölte el Magyarországban ugy 
az iparnak, mint az agriculturának és kereskedelem
nek felvirágzását és okozta teljes elszegényülését. 

Megengedem, hogy történt ez irányban vál
tozás, de még ez is csak egy pár év előtt. Azon 
18 vagy helyesebben hát 16 évi gazdálkodás alatt, 
melynek eljárását e törvényjavaslat most majd-
nem szorul szóra elfogadja és megerősíti, oly 
irányban vezettetek és ugy kezeltetek a közgazda
ság, hogy, azt hiszem, Kautz Gyula képviselő ur 
maga is kénytelen azt Magyarországra nézve kár-
hozatosnak, sőt gyilkolónak jelölni. És ha talán 
Hock báró nem használta is az én kifejezéseimet, 
mivel az exclnsive osztrák státusférfiunak óvato
san kellé nyilatkoznia; de érdemileg ugy szóla, a 
hogy én azt fölemlítem. Már most kérdem tisztelt 
képviselőtársunkat, meri-e azt állítani itten, hogy 
azon vámtariffákban az utóbbi 2 vagy 3 év folya
ma alatt oly lényeges módosítások és alábbszálli-
tások történtek, melyek lehetővé teszik hazánkban 
az iparnak keletkezését, mert nekünk még csak 
keletkezőben is alig van gyáriparunk? meri-e azt 
állítani, hogy ezen vámrendszer mellett a belfor-
galom ezen legnevezetesebb factora a belipar és 
gyárak teremtésének és gyarapításának illó' és a 
kivánt mértékben foghat növekedni és fokoztatni? 
Én ezt sehogy sem hiszem. Ausztriával keres
kedelmi forgalmunk szaporodhatik, de nem ugy 
a belforgalom. Osztrák gyártulajdonosok, külföldi 
capitálisták alakithatnak itt nálunk is fiókgyára
kat, építhetnek vaspályákat; de nem ám mi. És 
másodszor kérdem, meri-e azt állítani határozot
tan, hogy Ausztria lemondott nem a prohibitió, 
hanem a protectió systemájáról ? hogy csakugyan 
bona fide áttért a free trade ösvényére, és nem tartja 
többé szükségesnek saját iparát, gyárosait, kéz
műveseit védeni a külföld concurrentiája ellené
ben? Minő boldog illusiók, minő szerencsétlen 
ámítás! 

Határozottan kijelentem, Ausztria, bár belipara 
ugy mint földmivelése igen magas fokon áll, még 
most sem hagyta el a védvámrendszert, és ha ta-
riffáit némely áruezikkre nézve módositá is, eleget 
fentarta, mi iparüzletét a külföldről elárasztás el

len biztosítsa és megvédje. És mi magyarok ezután 
is, mint eddig, drágán veszszük Ausztriától ipari 
szükségletünket, és comparative olcsón kénysze
rülünk eladni nyers termékeinket az illő concur-
rentia hiánya miatt. 

Egyébként tegyük fel, hogy ugy van, mi
ként Kautz képviselő ur állítja, és hogy jobbra 
fordultak a dolog, dato non concesso: de hát mért 
nem méltóztatik beleegyezni azon egyetlen módba, 
mely ezt kibizonyitaná és a nemzetet és minket ez 
oldalon megnyugtatna? Miért nem terjesztetik 
vámtariffa a ház elé? (A jobboldalon.- Hisz logyisiü 
van !) Tagadom, hogy itt van : nem láttuk azt, sem 
a külfölddel kötött szerződéseket! Miért nem akar
nak önök ott tul beleegyezni az előleges vizsgá
latba, és ugy eljárni, miként azt más népek, miként 
azt közelebb is Ausztria maga Angliával és Fran-
cziaországgal való szerződései kötésénél követé? 
Noha csak néhány czikkbe-^és kiviteli vámzatának 
alábbszállitására szorítkozott a transactio: mégis 
holnapokon át alkudoztak, és enqueteket tartottak 
és felszólították, igénybe vették a közvetlen ér
deklett iparosok és kereskedők értekezletét felvilá
gosításul. Csodálom, hogy önök, ügyök igazságá
ban oly makacsul bízók, ugy tartanak az enquettől. 

Már most kérem, midőn egy sok száz áru- és 
iparczikkre szóló vámtariffának öt évre megálla
pítása kívántatik tőlünk, mi itt, a nemzet képvise
lői, se azt nem tudjuk, hogy mik a be- és kiviteli 
vámtételek az egyes tárgyakra nézve, se arról 
nem birunk tudomást, hogy vajon saját termelőink 
vagy iparosaink meg vannak-e a fenálló vámsza
bályzattal elégedve. Oh igen! nem csak részletes, 
okadatolt, de még superficialis tanulmányozási 
vizsgálódást sem tettünk és informatiót nem sze
reztünk. Neki megyünk vakon a világnak. 

Nem lett volna-e illő, nem lenne-e még ma is 
szükséges a közgazdasági szakértőket, a kereske
delmi és egyéb társulatokat, főkereskedőket, gyá
rosokat kihallgatni, megkérdezni, sőt még mago
kat a földmivelőket és a gazdasági egyesületeket, 
hogy így a képviselőház ismerhetné véleményö-
ket, és tudhatná, vajon ők is csakugyan oly nyu
godtak és nagyhitüek e tekintetben, mint Trefort 
és Kautz képviselő urak ? Nem lett volna-e illő, sőt 
szükséges elkérülhetlenül a bécsi dunagőzhajózási 
társulatnak hazánkban roppant befolyása és nye
részkedése iránt a kis magyar dunagó'zhajózási tár
sulatot megkérdezni, és megtudni, bir-e emez con-
currálni amaz óriással, mely mintegy valóságos boa 
eonstrictor materialis és nemzetiségi érdekeinket 
egyaránt agyon szorongatja és talán sikeresebben 
öli el hazánk jövőjét, mint az absolutismusbáimely 
politikai adniinistrativ experimentatiója ? Nem 
kellett volna-e mindenekelőtt Fiumét is felszólíta
ni, vajon érdekében van-e hajózási fejlődésének, 
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hogy a trieszti Lloyd gőzhajózási társulatnak az 
osztrák állam részéről engedélyezett több millió
nyi dotatiójához mi magyarok is adózzunk? és 
átalában mi szükségünk van nekünk a Lloyd-tár-
sulatra ? (Élénk tetszés a bal oldalon.) 

Tisztelt képviselőház! Ne higyék, hogy én 
csupán jelenleg foglalkozom ezen, az ország anyagi 
jóllétét érdeklő tárgyakkal, sőt megvallom, ép e 
napokban se idó'm, se módom nem vala azt kellő
leg tanulmányozni. Inkább csak a régi múlt üti 
föl magát emlékemben; és a mit ma mondok, az csak 
gyenge ismétlése annak, mit sok év óta sokkal^ava-
tottabban és pontosabban hirdetek az országban. 

Többen ülnek itt e teremben azok közöl, kik 
az 1843—44-i országgyűlés tagjai voltak: itt van 
Ghyczy Kálmán, Lónyay Menyhért, itt maga Tre- I 
fórt Ágoston. Más jelesekkel való találkozásnak is j 
örvendek én; de csak ezeket említem fel, mert ők 
azon országgyűlés alatt velem ugyanegy téren 
működtek és a fenforgó kérdéssel foglalkoztak. 
Ugyanis ugyanazon bizottság tagjai voltunk, 
mely az ipar, a kereskedelem, a vámszabályzat, a 
közlekedés és átalában minden, a közgazdaságra 
vonatkozó tárgyakra nézve előleges véleményezés 
és törvényjavaslati előterjesztés végett az ország-

• gyűlés által kiküldetek. 
Sokat kellé ott nékünk tanulni, fáradni, ada

tokat gyűjteni, felvilágosításokat szerezni, hogy 
megbízásunknak illőn megfelelhessünk és hogy 
aztán másokat is taníthassunk. Véghetlen sok be
adványok, értekezések küldettek be hozzánk fel
szólításainkra iparosoktól, szakértőktől, kereske
delmi, gazdasági egyletektől. És csak ezután és 
ezek köteles figyelembe vételével dolgoztuk ki 
azon operatumot, melyet én még ma is bátor len
nék a t. kereskedelmi miniszter ur figyelmébe 
ajánlani, ha nem tudnám előre, hogy ő azt maga 
is birtokolja és meleg érdekkel fogja átolvasni. 

Itt szomszédságomban ülő Szitányi barátom 
emlékeztet egy ide vágó eseményre. Az ő édes 
atyjának a dohánytermelés és kereskedelmi üzlet 
előmozdításában tagadhatlan érdemei vannak és az 
ő ügyes operatiói következtében az ország több vi
dékei, többek közt Tolna, Baranya dohányter
melő községei roppant nyereséget értek el, és 
1848 előtt ritka felvirágzásra jutottak ; holott most, 
midőn száműzetésemből visszatértem; azokat nem 
csak degradatióban és hanyatlásban, sőt szinte ro
mokban és pusztulásban találtam. 

Mint mondám : az én tisztelt szomszédom édes 
apja nálam és a bizottság tagjai előtt többször meg
fordult, és nem csak a balparti vasutépités elsősé
gének szükségéről meggyőze bennünket, a mely
nek kivitele körül ismét őt illeti a főérdem, de nem 
egy fontos értesítést, szakavatott felvilágosítást is 
nyújtott a hazai kereskedelem érdekében. 

Számos ily eseteket tudnék még elősorolni. De 
csak még egyet, a legkülönösebbet. Ki ne ismerné 
LisztFriedrichnek a nemzeti közgazdaságról irtmun
káját, mely 1841-ben egész Európában nagy ha
tást tőn, és hazánkban is nem csekély lendületet 
okoza ? Még ő hozzá is intézénk felszólítást. Felelt 
is. De felelt mint német ember, mint német pa
trióta, ki Ausztriát és a szőke Dunát is német tu
lajdonnak tartja. Az ő örök igazságú tanai nem 
Írattak a magyarok, a colonia, hanem a németek, 
a colonia gazdái számára. Nem export, hanem csak 
import. Ez vala a válasznak sommás értelme, G 
német patrióta volt! 

Engedje meg a tisztelt képviselőház, hogy 
visszatérjek az 1848-ki országgyűlést'előző idő
szakra , miután már Liszt Friedrichnél va
gyunk. 1841-ben a „Pesti Hirlap" megindula, az 
által Magyarország egy uj korszakba, vagyis az 
1823—1848 közti regenerationalis aranykorszaká
nak egy uj stádiumába lépett. A nemzet jelesbjei 
nem csak a bel administratio' javítására, a cardi-
nalis jogok rehabilitatiójára és a bérreformra, de 
még az ipar- és kereskedelmi érdekekre is kiter
jesztek gondoskodásukat. Oly activitas fejtetek ki 
akkor, milyenhez hasonlót alig lelünk más népek 
történelmében; de a mely elnyeré méltó jutalmát, 
s megtermé üdvös gyümölcsét az 1848. márcziusi 
vívmányokban. Szabad lett a nép a nemzetben, 
és a nemzet a fejedelem birodalmában. 

Én és radicalreform társaim, mi is tanulmá
nyoztuk Liszt Frigyes munkáját. Es nagyhamar 
megleltük benne és kiértettük belőle azon axiómát, 
mi a nemzeti közgazdaság teremtésében és kifej
lesztésében döntőleg működik. Megértettük és rög
tön fel is ismertük, hogy azon ország, mely csak 
termeszt, de nem gyárt, vagyis a csupán föklmi-
velő és belipart nélkülöző ország mindig szegény, 
szomszédjai koldusa; nem szabad nemzet, hanem 
kizsákmányolt colonia: mert belipar, kézműzet és 
gyárak nélkül lehetlen maga az élénk belforgalom 
és teljesen ki van zárva a külfölddel való kereske
delem. A minő bölcs és igazolt, oly egyszerű ta
nítás. Őseink is, bár nem tudományos államgaz
dák, ismerek azt, midőn yallák, hogy saját zsírjá
ban ful meg a magyar. És nem is az axióma fel-
állitása, mint inkább annak gyakorlati és termé
szetesen remek fejtegetése által győződtünk mi 
meg Liszt'Frigyes munkájából, hogy minő „injusta 
noverca" irányunkban ez az Ausztria. 

Ausztria, melynek kül- és belpolitikáját két 
főeszme vezérlé, az absolutismus és depauperatio, 
mindent elkövetett, csakhogy gyárosai és kézmive
séi minél olcsóbban vehessék meg a magyar né
pek nyers termékeit; mig viszont Magyarország 
kényszerítve volt kézmíízeti és gyári szükségeit 
egyedül Ausztriától vásárolni. Épen ugy Ausztria 

25* 
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hosszú évek során át kétfélekép is egyedárusko-
dott hazánk földjén, és nem csak lehetlenité ná
lunk az ipar fejlődését, de még a kezdetben meg
lévőt is megrontá és uj vállalatok keletkezését le
hetlenité. 

Magyarországban gyönyörű volt a birkate
nyésztés és gazdag a gyapjutermelés. Nem tuda-
kolhatám még ki, hogy jelenleg miként áll. Noha 
félek, hogy inkább hanyatlott a 18 év alatt, mint 
gyarapodott. De a magyar juhgazdák nem adha
tók el másnak a gyapjút, mint osztrák iparosnak , 
mert oly nagy volt a kiviteli vám, hogy a kül
földi vagyis angol, franczia, belga gyámok már 
azért sem concurralhatott az osztrákkal, mert még 
a transport, a fuvar, és más egyéb üzleti költségek 
is nsgy hátrányunkra váltak. (Helyeslés a bal olda
lon, mozgás a jobbon.) Figyelmeztetem Trefort 
Ágoston barátomat, hogy intse nyugalomra saját 
oldalát, és tanítsa őt, mert ugy látszik , annak 
több szüksége van rá, mint nekünk innen. (Heves 
dlenrnondás a jobb oldalon, zaj. Elnök csenget) 

Elég az hozzá, hogy a belga, angol vagy 
franczia gyáros, kinek megapadt azon forrása, hon
nét szerzé és vásárolta a szükséges nyers produe-
tumokat, midőn kényszerítve volt, hogy Magyar
ország piaczait is felkeresse, mivel hátrányára 
voltak már magok a roppant transportköltségek 
is, másrészt 50 — 60 forint kiviteli vám volt egy 
mázsa gyapjúra róva, (Zajos ellenmondás a jobb ol
dalon) ezen roppant nagy (Felkiáltások : Nem 
áll!) Jó, tehát legyen 40 ft, vagy bárcsak 10 frt; 
még ez is roppant előnyt biztosított az osztrák vá
sárlóknak a külföldiek felett: és így azon sajnos 
eset állott elő. hogy külföldi kereskedő igen ritkán 
bátorkodott országunkat meglátogatni, és inkább 
Ausztráliából hozatá szükségleteit. És ha még 
hozzá gondoljuk a borra, nyers bőrre, dohányra 
vetett vámokat: világos lesz előttünk, hogy a ma
gyar vásárt a szó szoros értelmében monopolizálta 
az osztrák gyáros. (Zajos ellenmondás jobbról.) 
A magyar olcsón adá termékeit, drágán vásárlá 
iparszükségleteit. 

T. ház! Azon időszakban — 1841 ben — itt 
Budapesten székelt egy más bizottság is, a büntető 
törvényjavaslat kidolgozására kiküldött ország
gyűlési bizottság. Deák Ferencz hazánkfiának, kit 
akkor a „Pesti Hirlap" szerkesztője Washingtonnak 
és ország bölcsének nevezett, (Elénk felkiáltások a 
középen ; Most is az! Zaj. Halljuk !) Deák Ferencz 
hazánkfiának akkor az ifjúság fáklyás zenével 
tisztelgett. Az angol királynő vendéglőnek a kis-
hid-utczára szolgáló erkélyén állott ő, midőn vála
szát monda a tisztelgők felköí.zöntésére. (Zaj.) Soha 
nem felejtem el akkor mondotta jeles szavait. (He
lyeslés.) Élénk izgalom volt akkor az országban. 
Az osztrák kormány, mely addig Argus-szemekkel 

őrzé és vas kezekkel igázá a sajtót, engedélyt ada 
Landerernek egy politikai lap kiadására. Felsza
badító nem csekély részben a sajtót. Ugyanazon 
Metternich-féle kormányzat, mely csak pár nap
pal előbb Kossuthot erőszakosan bezáratta csupán 
azért, mert egy irott és alig egy-kétszáz példány
ban körzött lapot szerkeszte, és ebben a törvény
hatósági történeteket közié, mondom, ugyanazon 
Metternich-féle kormányzat a börtönből kiszaba
dult Kossuthnak megengedte, hogy a felvilágoso
dás, a szabadság leghatalmasabb terjesztőjét, fegy
verét, a sajtót használhassa, kezelhesse, Kossuth
nak megengedé a „Pesti Hirlap" szerkesztőségét, és 
oly szabad mozgást hagya nékie, mint eddigelé 
soha senkinek. Komoly gyanúsítások kerengtek 
akkor ezen transactiók iránt; megtámadták min
den oldalról Kossuthot. És csak is mikor Deák 

! Ferencz emiitett hatalmas beszédében kimondta 
i határozottan, hogy Kossuth helyesen és jól cselek

szik, hogy semmi ok az aggodalomra, nincs helye 
a bizalmatlanságnak, és kemény szavakkal elitélte 
a kaján gyanuskodást; nyeré meg a „Pesti Hirlap" 
az összes szabadelvű pártnak osztatlan istápolását. 
Az emiitett ünnepély alkalmával én és néhány sze
gény halász legény polgártársam szintén ott állot
tunk a tömegben, ott állott Salamon Lajos képvi
selőtársam. Azt súgtuk mi egymásnak, felséges 
mindaz, mit Metternich és az osztrák kormány aján-
dékoza, hogy hirdetni engedi a belreform, a nép
nek igazságváltatás szükségét, hogy megtámad 
minden visszaélést, mindent rosznak állit, mi Ma
gyarországban létezik. De azt láttuk, hogy midőn 
a kérdések eldöntésre kerültek, a megyék közgyű
lésein a kormány hivatalnokai, a főispánok, a püs
pökök ellenkezőt cselekedtek és megbuktatni ipar
kodtak minden oly indítványt, mely a „Pesti Hir
lap" által hirdetett eszmék megtestesitését czélozá. 

Ez már nekünk sehogy sem tetszhetek. 
Mi tehát néhányán, kik már ezelőtt pár éven 

át hasonló irányt követtünk a megyékben, össze-
állottunk . . . (Jobb oldalról fölkiállások : A dologra !) 
Kérem, nagyhamar vissza fogok térni a dologra. 
Még erélyesebben folytattuk a radicalreform izga
tását. Madarász József barátom is egyike volt 
azoknak, k ik igy éreztek, cselekedtek. Mikor a Pesti 
Hirlap azttanitá: „örökváltság,* mi az úrbér meg
szüntetését követeltük. Mikor a Pesti Hirlap a 
háziadó elvállalását ajánlá, mi a közterhek közös 
viselését sürgetők. Szóval, túlhajtottunk még rajta 
is, nyíltan arra törekedtünk, mi 1848 tavaszán 
törvénynyé lett. Mi nem hajtottunk Széchenyi Ist
ván nagy hazánkfia akkori szavaira, mert ugy hit
tük, hogy az okos több hasznot huz ellenségeiből, 
mint a bolond barátaiból. Mi nem löktük el a 

j kést, és nem is ragadtuk azt meg élénél, hanem 
nyelénél. 
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Bejártam én azon időben Tolnát, Fehért, Ba
ranyát . De ezt tevék többi társaimis más megyék
ben, íme ott pillantám meg Besze János képvise
lőt is. 

És hirdettük az evangéliumot. Sőt miután 
mindig szemünkre vetették, hogy mi csak idealis
ták vagyunk, csak is politikával foglalkozunk : tehát 
általtértünk az anyagi javítások terére is. íme, 
uraim, most jövök a dologra. [Helyes!) 

Mi tudtuk, hogy mi a valódi gyöngéje az 
osztrák absolutismusnak: pénzrendszere, vámsza
bályzatai. Elkezdők tehát ezeket feszegetni, ostro
molni és exordium gyanánt megindítók a „véd
egy le t i é t , azon védegyletet, melyet Hock báró 
fenidézett hivatalos jelentése is igazolt annyiban, 
mennyiben elismeri, hogy az osztrák gazdálkodás 
ürügyet szolgáltata a védegyleti agitatióra. E g y 
osztrák államférfitól ennél többet ki kívánhatna ! 

Jól emlékszem reá, hogy 1842. január első 
napjaiban Salamon Lajos barátommal kiindulva 
Pestről, elmentünk Fehér vármegyébe, és ott in
dítványt tevék az osztrák bankrendszer ellen, in
dítványt tevék az osztrák vámszabályzatok revi-
deálására, a fiumei kikötő kiépítése végett, egy az 
ország szivéből, Pestről kiinduló vaspályahálózat 
iránt és a Dunagőzhajózás privilégiuma ellenében; 
szóval practice akartunk mi is részt venni Magyar
országnak anyagi regeneratiójában. 

Indítványomat Tolna, Baranya, Fehér várme
gyében iparkodtam érvényesíteni, terjeszteni ; és 
működésünk nem is volt hasztalan, sőt hamar tel
jes siker is koronázta. Az 1843. országgyűlésen 
36 megyei többségünk volt 14 megyei kisebbség 
ellenében. Itt van, t. ház, genesise azon nagyszerű 
mozgalomnak, mely Magyarországban érvényesí
teni akarta azt, mit más országok beliparuk felvi
rágoztatására vagy teremtésére nézve használtak. 

Már most, t. ház, ha a magyar nemzet abban 
az időben, akkor, mikor neki több éven át al
kalma volt ezen dolgokat tanulmányozni és kedve 
is lehete azokkal foglalkozni, ha akkor, mikor én 
magam is, és talán minden itt j"elenlevő hajdani kép
viselőtársam avatottabbak voltunk a f.nforgó kér
désekben, és szebb, derekabb beszédeket is mond
tunk el a gyűléseken és egyletekben, mint a mi
nők ma vagy tegnap elszaval tattak. még akkor is 
szükségesnek tartottuk — miként az 1843-ki 
országgyűlésen is — a több hónapi áttanulmá
nyozást, tárgyalást: most, 18 évi kínlódás után, 
most, midőn annyit kellé felednünk, annyi roszat 
tapasztalnunk és kizárólag csak is politikai szabad
ságaink helyreállításán vitatkozunk, fáradozunk, 
most egyszerre rögtönözve tanultunk volna annyit 
és erőködtünk volna fel annyira, hogy a képvi
selőház jogosítva és képesítve érezhesse magát csak 

ugy per Bausch és Bogén elfogadni az előterjesz
tett törvényjavaslatot ? 

Az ellenfél egy idő óta sok ellentétest állita. 
Egyszer s az egyik azt mondja, Francziaország-
ban, Belgiumban, Svecziában kereskedelmi sza
badság létezik; máskor és a másik ismét, hogy 
Ausztriának vámszabályzata liberálisabb, mint 
amazoké. Nincs bizony se ott, se itt valódi „free 
trade", valódi kereskedelmi szabadság. Mindenki a 
külforgalmat, a vámszabályzatot saját érdekei ipa
rának és egyes gyárczikkeinek érdekei szerint ala-
pitá meg a rendezé. És szükséges is, hogy min
denki azt tegye; mert a vámrendszer normativu-
mát és zsinórmértékét csakis a belipar minő lábon 
állása, ; kisebb vagy nagyobb tökélye határozza 
meg. Es mégis mi szerencsétlen szegény magya
rok, kik alig mutathatunk fel mást, mint a gácsi 
posztógyárt — a mely pedig maga bomlásnak 
indult — mi merünk kereskedelmi szabadságról 
álmodozni ?! Hát csakugyan azt hiszik képviselő 
urak, hogy a jelen szerződés és az általa megerő
sített vámszabályzat kereskedelmi szabadságot biz
tosit és hazai belipart teremt? 

Igen, ha az elénk terjesztett törvényjavaslat 
azt tartalmazná, hogy miután beleegyezünk a kor
mány azon önkényes intézkedésébe, mely szerint 
a közbenső vámsorompókat eltávolitá és aharmin-
czadot megszűnteié, egyúttal az egész birodalmat 
körülövező vámkorlátok is lehullanak és teljes 
kereskedelmi szabadságot élvezendünk az egész 
világgal, a nagy Németországgal ép ugy, mint 
Olasz- és Francziaországgal: ugy lelkes készséggel 
fogriók azt itt mindnyájan aláírni. Hanem ilyen 
vámszövetséget kötni — minő szatíra a mi viszo
nyainkban maga ezen kifejezés: kötni — ez már 
csakugyan túlmegy a kényszerűség dictálta poli
tikán. 

Önök ott tul egyszer azt mondják, hogy köz-
i tünk és Ausztria közt felbonthatlan szövetség léte

zik ; máskor ismét, hogy most kötünk szövetséget. 
Egyik azt állítja, hogy szabadok és törvényho
zásra illetékesek volnánk. Pár nap előtt még azt is 
definiálták előttünk a végre, a mit nem is lehet de
finiálni, valamint magát az Istent, az igazságot 
sem: a szabadságot. Nyomban Pulszky Ferencz 
viszont az állitá, hogy meg kell vásárolni a szabad
ságot, és e végre elvállalni az osztrák államadós-

! ságok egy részét. 
Rabok vagyunk, uraim, még ma is. És a 

kényszerűség, a „neeessitas frangit legem" az egye
düli helyes érv. mely a majoritás eljárását igazol
hatja vagy mentheti. Minden egyéb okoskodása 
hamis és alaptalan. Mi submittálunk, denemlegis-
lálunk 1 Hol látták a képviselő urak a történelem
ben, hogy népek szabadságukat megvásárolták 
volna? A szabadságot pénzért csak eladni lehet. 
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nyékért, melyeket egy keményen indokolt szava
zásom idézhetett volna eló'. Ha mindazt feltárom a 
nemzet előtt, mi agyamban főtt, keblemben forrott, 
nyomban egy más nagy szót is kellett volna ki
kiáltanom, mely eddigi mondataimat túlszárnyalva, 
eddigi eljárásommal ellentétben lett volna. Csak 
addig mentem tehát, a meddig azt multam paran-
esolá és a jövő biztosítása elkerülhetlenné tévé. 

De, tisztelt ház, a jelen tárgyra nézve mái1 

nagy különbség áll elő. Itt többé nem lehet elle
nünkben felhozni Európa sympathiáit, vagy a 
pénzvilág érdekeit, hatalmát, miként ez a státus
adósságok elvállalására nézve felhozatott. Itt többé 
a kényszerűség nem jöhet tekintetbe. Itt vagyunk 
a próbánál: lássuk, vajon ha nem is teljesen, de 
mégis némileg szabadok vagyunk-e? szabadon 
intézkedhetünk-e legégetőbb szükségeinkről ? sza
badon egyezkedünk-e? Vajon midőn a kénysze
rűség firmája alatt roppant terheket vállalunk el, 
hatalmunkban áll-e legalább az iránt gondos
kodni és intézkedni, hogyan teremtjük elő a 
forrásokat és biztosithatjuk a szerzési eszközöket? 
Vajon szabadság és ildomosság uralkodik-e ott. 
a hol egy oly közgazdasági rendszer fogadta
tik el vagy inkább erősittetik meg, melytől eddig 
gyűlölettel fordultunk el, és melyet eddig szünet
len jóllétünk, iparunk gyilkolójának czimeztünk 
és vádoltunk? 

de megvásárolni soha. Jaj azon nemzetnek, mely 
lételét aranynyal kénytelen megvásárolni. Pár 
napi tengődés után okvetlen elvesz. 

Pulszky Ferenez : Hát Görögország ? 
Percze l Mór : Görögország is vérén, hosz-

szas, kitartó küzdelem által vívta ki felszabadulá
sát a török járom alól. Ismeri a t. képviselő ur 
Byron ama felséges versét, melyben megénekli 
Hellas hőseit, de egyúttal inti is, hogy ne Ingye
nek Európa fejedelmei ígéreteinek, s egyedül 
őseiktől öröklött kardjok hatalmában bizzauak. 
Nem csak a t. képviselő urnák volt szerencséje 
Cobden Richárddal beszélgetni. Én is láttam őt né
hányszor. Ritka tudós derék ember volt; roppant 
érdemei vannak. Nemzete el is ismeri; s minden
kép megjutalmazá, mint azt illik tenni egy igazsá
gos népnek. De hát ő a béke apostola volt • míg 
én a harcz és háború embere. És így történt, hogy 
midőn ő nekem is oly értelemben nyilatkozott, 
mint a képviselő urnák, kivevék a zsebemből és 
feleletül előmutaték neki egy Cromwell-érmet, me
lyen az a körirat olvasható : „paxquaeriturbello." 
A népszabadság Bajzánk szerint ott tenyészt leg
szebb virágokat, hol legtöbb honfivér lépé a 
harczi sikokat. Örök és senki által nem tagadható 
igazságok ezek, minőket még oly zajos aplaususa 
bárminő majoritásnak sem lesz képes meghazud
tolni. Midőn minap Jókai Mór igen t. barátom a 
„Hon"-ban fölemlité Brennust, nekem meg eszembe 

jutott Camillus dictator. A megvert rómaiak alku
doztak a győztes gallusokkal. Igaz, hogy ekkor 
Brennus kardját veté a mérlegbe, felkiáltva: „vae 
victis." De ott terme Camillus, és közbe dörögve: 
„nem aranynyal szokták őseink, de vassal a szabad
ságot megvédeni," szétüzi az alkudozókat, meg
veri a gallusokat és megmenti Rómát. (Tetszés a 
bal, zaj a jobb oldalon) 

Deák Ferencz mélyen tisztelt képviselőtár
sunk (Éljenzés a jobb oldjon) utolsó beszédét 
avval végzé, hogy elsorolá, kinek tartozik fe
lelősséggel ; és miként számol Istennel, monda ő, 
nemzetének, és saját lelkiismerel ének. Én hálát 
adok Istennek a rendkívüli pálya miatt, melyet 
számomra rendelt, hogy annyi vész között fen-
tar ta , és hogy minden szavamat közcselekvősé
gem igazolta. Nemzetemnek nem kell számolnom ; 
én csak elismerést és jutalmat nyertem és fogad
tam nemzetemtől, midőn visszatértem hazám szent 
földjére. A fenforgó ügyekben pedig én is öntuda
tosan és lelkismeretem szerint jártam el, midőn a 
quóta és az államadósságok iránti törvényjavasla
tokra egyszerű nemmel szavaztam, bár nem tudám 
magamat elhatározni, hogy szavazatom indokoljam". 
Mindig szemem előtt lebegett a „kényszerűség," a 
jobb oldal egyedüli alapos érve. Nem merhetném 
magamra vállalni a felelősséget azon következmé-

Már kérem, ha a lajtántuli országgyűlésnek 
e kérdésre nézve is annyira menne konoksága, ha 
a felséges uralkodó ugy gondolkoznék, hogy még 
azért is, mert a nemzet jólléte biztosítása és az 
elvállalt terhek leróhatása miatt óvakodik a pro-
jeetált vámszerződést vakon elfogadni és időt kér 
azt tanulmányozni, képesek lennének mindent újra 
visszavenni és az előbbi ostromállapotot visszahe
lyezni; ugy nyíltan kimondom: az 1867. június 
8-kai szertartás csak legkisebb biztosítékot sem 
nyújthatna a kibékülésre és a kibékülés állandó
ságára. 

Akkor azt kell hinnünk, mindezen trans-
actió, és maga a delegatiók intézete egyedül arra 
számitvák, hogy az, mit erőszak utján nem sike
rült a zsarnokságnak keresztülvinni : hazánk vég
leges fölolvasztását: azt a delegatiók által lépcsőn
kint és ezen vám- és kereskedelmi szerződés hatása 
mellett érendik el. 

Tisztelt ház! engedjen meg nekem egy ko
moly szót a többséghez. (Halljuk, halljuk!) 

Azt gondolom, hogy elközelge az idő, midőn 
az eddigi majoritás feladatát betölté és annak lét
oka megszűnt. (Ellenmondások jobbról, helyeslés bal
ról.) Elfogadtam, elfogadtuk eddigi eljárását, me
lyet csak is a kényszerűség menthet, mint átme
neti eszközlődést, mint ideiglenes korszakot. 
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De nyíltan kijelentem, hogy rettenetesen csa
latkozik, ki azt hiszi, hogy mind az, mi ezen kény
szerűség korszakában és annak stílya alatt történt, 
maga legyen a czél. Lehet hidazat, előkészítés a 
szabadság és államiság kivívásához, de nem maga 
a szabadság. (Felkiáltások : Ezt ne<n mondja senki!) 

És épen azért, nehogy bárhol azthigyék, hogy 
ezen transactio a végezel, és hogy ezzel be van 
végezve a felszabadítás müve, felkérem a majori
tást, hogy legalább ezen tárgyban szavazzon ve
lünk, (Átalános derültség) járuljon így nemzetünk 
megnyugtatásához. Kövessük azon nagy népek 
példáját, melyek bár teljesen szabadok, hatalmas 
hadsereggel rendelkeznek, iparuk, kereskedelmük 
a legpompásb virágzásban, mégis még csak azt is 
komolyan megfontolják és hosszas vizsgálódás 
Után határozzák el, ha egyes iparczikkek bevi
teli vámját pár fillérrel leszállítják. 

Pártolom Várady Gábor barátom és bajtár
sam indítványát. 

Besze J á n o s : T .ház ! Igaza van Perczel Mór 
képviselőnek, hogy én is egy valék az öt közül, 
kik közt ő egy vala , (Nagy dei illtség) kiket a hal-
hatlan Dessewffy commis voyageur politikusok
nak nevezett, kik szétmentünk az országban, hogy 
mindig többet hirdessünk, többet akarjunk, előre 
menjünk és mindig tovább,' mint akkor a közvéle
mény volt; és mi teljesítettük kötelességünket, és 
mert a józanabbakra, Széchenyire, a környülállás-
sal megalkudni akarókra, nem hallgattunk, bele ve
zettük a nemzetet a forradalomba. (Nagy zaj. Derült
ség.) A magyar harezok alatt, generáliskodtunk 
egy kissé . . . (Zajos tetszés a középen. Nagy zaj a bal ol
dalon.) 

E l n ö k (csönget) l A kereskedelmi és vámszö
vetségről van szó. 

Besze J á n o s : . . . és belezavartuk Ausztriát 
egy pár ezer millió adósságba. (Hosszan tartó nagy 
zaj a bal oldalon. Fdkiáltások balról: Mi zavartuk 
be ? !) Nem következik ebből, hogy Ausztria összes 
államadósságának ez lett volna oka; de ha mi ak
kor 200 millió ft. elvállalásába beleegyezünk, va
lóban most ilyen teherrel nem kellene megküzde-
nünk. (Zaj. Egy hang; Akkor nem volt bátorsága ezt 
kimondani !) 

Uraim, ez csak bevezetés. Igazán, nagy múlt
jának kell lennie egy embernek . . . 

Keglev i ch B é l a g r . : Ő n e k i nincs? (Zaj. 
Derültség.) 

Besze JánOS: . . . . hogy bátorságot vehes
sen magának az itteni szónokokat petardaszerü 
tüzességgel kritizálni. Kritizálja, taglalja azt, a 
mit mondottak; de személyiségével senkinek, ha 
kétszer Perczel Mór volna is, semmi köze. (Zajos 
te'szés a középen. Hosszasan tartó nyugtalanság 
« bal oldalon) O, midőn az 1844-iki epochára 

| hivatkozott, azt monda, hogy nagy hazánkfiát 
Deák Ferenczet akkor bölcsnek nevezték. Nem csak 
akkor volt ő bölcse, bölcse ó' most is a hazának. 
Mert az ő esze vezérletének és belátásának és a 
nemzet kiábrándulásának köszönhetni, hogy ujabb 
experimentatiókat mellőzve, a kardra nem hivat
kozva, eszélyességgel igyekszünk megmenteni a 
hazát. (Tetszés a középen. Zaj) Most, midőn lejárt 
a forradalom ideje, itt nem kardra, nem királyokra, 
de higgadt megfontolásra van szükség, (Nagy zaj a 
bal oldalon) hogy a nemzetet megmentsük és az euró
pai civilizált nemzetek sorába emeljük. 

Ha az ember az olvasottságot rögtönözve. 
elő akarná hozni, (Felkiáltások a bal oldalon: 
Sliakespere!) én is hivatkozhatnám e tárgyban 
Chevalier Michelre, (Nagy derültség) a ki kimutatta, 
hogy csak a szabad kereskedelem utján juthat egy 
nemzet a polgárosodáshoz és vagyonossághoz. A 
szabad kereskedésnek első nyoma van letéve ezen 
törvényjavaslatban. Először kiegyezünk Ausztriá
val, hogy aztán az ausztriai és a magyar lobogó 
egyetemben ismerje meg a nagy tengereket, hogy 
együtt kössünk szövetséget és kereskedelmi vi
szonyt, és vívjuk ki a szabad kereskedést. Azért 
üdvözlöm én ezen törvényjavaslatot, mert meg
nyitja a józan haladás utait, boldogulásunknak és a 
szabad kereskedés útját is. 

A mi az enquétet illeti, uraim, Francziaor-
szágban, tudjuk, XIII . Lajos idejében volt egy mi
niszter, a kinél nagyobb financier soha sem volt : 
neve Colbert, Mazarin mestere. O azon időben egy 
nagy enquetet hivott össze tanácsot kérni, mikép 
lehetne a kereskedést világszerte nagygyá tenni, 
és az enquéte-bizottság csak ezt felelte neki : ,,Lais-
sez nous fairé." (Felkiáltásod a bal ol-talon: Mi is 
azt akarjuk!) Majd elvégezzük mi, csak ne avat
kozzék bele a kormány. 

Egyes kereskedők, bármily becsületesek, bár
mily szakértők legyenek is , mindig fő czéljok 
meggazdagodni; kereskedő pedig ugy gazdag
szik meg, ha az egyik a másikat túlszárnyalhatja. 
Egyes gazdasági ágak kifejtésénél az enquetek czél-
ra vezetnek; de ha nemzeti intézményeket kell 
életbe léptetni, ott el kell némulnia az egyes szak
emberek képességének és ott a törvényhozó testület 
fogja megtalálni a czélhoz vezető Ariadne-fonalat. 

Ezért én a szőnyegen levő törvényjavaslatot 
átalánosan elfogadom. (Élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Olgyay L a j o s : T. ház! Engedelmet kérek, 
(Zaj) hogy az előttem szólott képviselő u r egyik 
kifejezése ellenében véleményemet nyilváníthas
sam. Azon kifejezést, azt tartom, el nem fogadhatja 
a ház, és egy képviselőtől jó nevén nem veheti, 
(Mozgás) ha ez azt mondja, hogy a nemzet forra
dalomba zavartatott, (Zajos helyeslés a bal oldalon) 
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hogy a nemzet lépett volna a forradalom terére, 
midőn a nemzet mindig azt vallja, és a história is 
azt fogja bizonyítani, hogy a magyar nemzet a for
radalom terére soha sem lépett, hanem a hatalom 
által az önvédelemre kényszeríttetett. (Szavazzunk /) 
Ezen kifejezést én el nem fogadhatom ; és nem cso
dálnám, ha egy osztrák centralista mondaná, hogy 
a magyar nemzet zavarta be az osztrák kormányt 
a forradalomba és az államadósság jelenlegi nagy
ságába. (Szavazzunk !) 

A szőnyegen levő tárgyra ki kell jelentenem, 
megvallom őszintén, hogy kereskedelmi kérdések
ben igen is gyenge vagyok. (Igaz!) Tessék csak 
nevetni: őszintén bevallom ezt ; de egyszer
smind azt i s , hogy ezen ház tagjainak többsége 
kevéssel tud többet ezen tárgyról, mint én. vagy 
épen semmivel sem. Tehát ezen oknál fogva is, 
de egyszersmind azért, mert tisztelt Kautz Gyula 
képviselőtársam szavaiból azt következtetem, hogy 
többféle czikkekre a vámkedvezés ki nem terjesz
tetett a behozatalnál, hogy pedig ez mennyire elő
nyös avagy hátrányos hazánkra nézve és meny
nyire nem terjed tul a méltányosságon a netalán ré
szünkre is,mit p. o. vas- iparra nézve fentartott kedve-
zések irányában, ezt szakértők alaposabban megitél-
hetvémmint mi : ennél fogva pártolom az inditványt. 

Várady G á b o r : Tisztelt ház! Azok után, 
a miket Tisza Kálmán, Bónis, Nyáry, Ghyczy 
Kálmán és legutóbb Perczel Mór t. képviselőtár
saim és elvbarátim indítványomra vonatkozólag 
elmondottak, számomra igen kevés mondani való 
maradt még hátra. 

A miket Kautz Gyula tisztelt képviselő ur 
a kereskedelmi szabadságról, vámokról , kivitel
ről elméletileg és 'elvontan elmondott, és né
mely pontokban gyakorlatilag megvilágosítani 
törekedett, azokat közülünk senki kétségbe nem 
vonta; nem tette azt Tisza Kálmán barátom sem, 
ki ellen a t. képviselő ur, ugy látszik, beszédének 
élét intézte volt. Egyébiránt köszönettel tarto
zom at . képviselő urnák azon érvekért, a melyeket 
állítása támogatására felhozott, mert ezekből felfo
gásom szerint azt következtethettük volna, hogy az 
én indítványomat fogja pártolni. A t. képviselő ur 
ugyanis taglalásába bocsátkozott a vámtörvények
és rendszabályoknak, és bennünket érzékenyen, 
csaknem fájdalmasan emlékeztetett arra, hogy mi 
ezen törvényeket és rendszabályokat jelenleg nem 
tárgyalhatjuk nem csak azért, t. ház, mert a hivatott 
szakértők nyilatkozatai, véleményei előttünk nem 
fekszenek, hanem azért sem, mert azon hivatott 
rendszabályok és törvények sem fekszenek előt
tünk , és igy parlamentalis és jogi fogalmak sze
rint azoknak tárgyalásába nem bocsátkozhatunk. 

Trefort t. képviselő ur azt hozta fel ezen tör
vényjavaslat mellett és az én indítványom ellené

ben, hogy ezen törvényjavaslat részletes intézke
déseket nem tartalmaz ; és én csupán a t. képviselő 
urat kérdezem, — mert ugy hiszem, hogy a t. ház a 
képviselő ur ezen állítását nem fogja pártolni"—- kér
dem a t. képviselő urat, a ki bizonyára gondosan 
tanulmányozta ezen törvényjavaslatot és ezért 
lepett meg engem említett nyilatkozata, hogy a vám
rendszabályok és törvények az üzletrend és üzlet
szabályok s más ide vonatkozó törvények nem 
egészen részletes intézkedéseket tartalmaznak-e'? 
és midőn ezen törvények ide beigtatattnak, vajon 
nem részletes intézkedéseket teszünk-e? (Igaz!) 

A t. képviselő ur azt is állította , hogy 
azonesetben,ha nem a házban ülő szakértők is ki fog
nának hallgattatni, az szegénységi bizonyítvány 
lenne a házra nézve. Hivatkozhatnám a t. képvi
selő ur ellenében más polgárosult államok példá
jára, a melyekben minden hasonló nagyfontosságú 
kérdésben, különösen a szaktudományba vágó 
tárgyakban, enqgte-bizottságok szoktak kihallgat
tatni ; hivatkozhatnám ezen t. ház példájára is, 
melynél fogva sokkal csekélyebb, mindnyájunk 
által alaposan tudott és értett kérdésekben is szak
értők alkalmazása Ion megrendelve, mint pl., hogy' 
csak egyet említsek, a közintézetek tárgyában ki
küldött bizottság tárgyalásainál is. De én ezekre 
nem hivatkozom, elégségesnek tartván a t. kép
viselő urnák ujolag felmutatni az általam már felol
vasott 21. czikkét ezen előttünk fekvő javas
latnak, melyben maga a t. kormány is szakértőket 
hoz javaslatba. Távol van tőlem még csak szándéka 
is annak, hogy a t. képviselő urat azzal akarnám 
gyanúsítani, mintha az igen t. minisztériumot azzal 
vádolta volna, hogy midőn ezen 21 . czikket javas
latba hozta és ezen czikk szerint a szakértők 
kihallgatását indítványozta, hogy akkor, mon
dom, a t. minisztérium a képviselőháznak sze
génységi bizonyítványt kívánt volna kiállitani. 
(Helyeslés a balon.) 

Bánó Miklós t. képviselő ur beszédének azon 
részére, mely az előttünk fekvő tárgygyal nézetem 
szerint semmi összefüggésben nem áll, nem felelek. 
Azonban beszédemnek egy részét nem helyesen 
fogta föl, mert nem tehetem föl róla, hogy annak 
világos értelmét öntudattal kívánta volna félrema
gyarázni. Azt mondotta ugyanis, hogy én a tör
vényjavaslatot csak forma tekintetében támadtam 
meg, és azt mondotta, hogy csupán tág, homályos 
kifejezésekről tettem említést. Ha ez állana, t.-kép
viselőház, akkor a t. képviselő urnák igazat kel
lene adnom, mert a homályos és tág kifejezéseket 
talán módosításokkal is lehetett volna javítani. 
Azonban én okmányokra, szerződésekre hivatkoz
tam, melyek előttünk nem feküsznek; én törvénye
ket, rendszabályokat emlitettem, melyeknek tárgya
lásába nem bocsátkozhatunk , mert nincsenek 
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előttünk, nem terjesztettek elő a t. minisztérium 
által. U g y hiszem, t. ház, ez lényeg és nem forma. 
(Helyeslés a balon.) 

Szakái Lajos t. képviselő ur beszédében egy 
érvet hallottam, melyet szó nélkül nem hagyha
tok. Azt mondotta ugyanis t. képviselő ur e tör
vényjavaslat támogatására, hogy Ö felsége többi 
országai birodalmi tanácsában ezen törvényja
vaslat csak 5̂  illetőleg 6 és V2 évre fogadtatott 
e l ; tehát nekik nem egészen tetszik, mert nem 
merték ezen törvényjavaslatot 10 évre elfo
gadni. Ebből az tűnik ki a t. szónok szerint, hogy 
a mit a birodalmi tanácsban képviselt országok talán 
rosznak, hátrányosnak tartanak, az reánk nézve 
már mindenesetre hasznos. Ha ez áll , ha ily 
szembe szökők, t. ház! az érdekek a t. szónok fel
fogása szerint: akkor annyival több okunk van a 
törvényjavaslatot alaposan megbírálni, és meg
kérdezni, hogy azon öt év is vajon nem káros-e 
reánk nézve? (Helyeslés a bed oldalon?) 

Besze János t. képviselő ur azt mondotta, 
hogy mi bezavartuk Ausztriát az államadósságokba. 
Azt hiszem, t. ház! hogy azon méltó megbotránko
zás, melylyel e t. ház minden tagja ezen nyilatko
zatot fogadta. (Igaz! a jobb oldalon, átalános he
lyeslés) azon indignátió, melylyel ezen az igazsá
gokkal és tényekkel homlokegyenest ellenkező' 
nyilatkozat ellenében tiltakozott, felold engem 
azon kellemetlen tehertől, hogy neki feleljek. 
(Átalános helyeslés.) 

Mi itt a bal oldalon nem akarjuk az időt elmu
lasztani, sőt épen az időnyerésre van indítványom 
irányozva, minthogy egy munkálat alapos kidolgo
zásával csak idő lesz nyerve ; az ezzel ellenkező' 
tény idővesztegetés. Nem akarjuk az alkalmat 
elszalasztani, melyet igen t. pénzügyminiszter ur 
ez előtt pár nappal szerencsének méltóztatott 
nevezni; hanem mindenek előtt meg akarjuk tudni, 
hogy azon alkalom, mely kinálkozik, az a sze
rencse , melyet előttünk a kormány föltüntet, 
vajon valósággal szerencse-e? (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

'Mélyen hatottak rám a t. kereskedelmi mi
niszter ur szavai, melyekben hazánkra nézve ezen 
törvényjavaslat elfogadása által szebb, jobb jövőt 
helyezett kilátásba. Hiszen, t. képviselőház, még a 
közönséges jövendőmondóktól is, kik kártyákból, 
vagy a tenyérből jósolják a jövőt, örömmel hall
juk, a midőn gyász, csapás, halál helyett csak sze
rencsét, örvendetes dolgokat jósolnak nekünk. 
(Derültséy, tetszés a bal oldalon.) Annyival jobban 
esett lelkemnek, hogy a tisztelt kereskedelmi mi
niszter ur által, tehát e házban a legilletékesebb 
helyről igértetik nekünk dús, szép jövendő; hogy 
az igen tisztelt kereskedelmi miniszter ur a mi szo
morú helyzetünket szépen festette, de mindenesetre 

KÉPV. H. SAPLÖ. 186%. vi. 

csak festette, virágokkal betakarni igyekszik. (He
lyeslés a balon.) Vajha teljesülne a tisztelt kereske
delmi miniszter ur ezen szép jóslata! vajha soha 
sem volnék kénytelen az előttünk álló tíz vagy 
öt év alatt őt figyelmeztetni ezen törvényjavaslat 
elfogadása által kereskedelmünkre és nemzetgazda
ságukra háramlóit hátrányokra! és vajha kénytelen 
volnék beismerni az előttünk álló 5 év leforgása 
után, hogy midőn e pillanatban mindkettőnk lelke 
előtt hazánk sorsa lebegett, ő volt a látnók és én 
csak rémképeket láttam! Vajha igy legyen! és hi-
gye el a t. miniszter ur, hogy ha igy lesz, öröm
mel fogom ezt előtte is ünnepélyesen elismerni. 

Ujolag kérem a t. házat indítványom elfoga
dására. (Helyeslés a bed oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! Előadásomat épen azon szavakhoz kötöm, 
melyekkel előttem szólott képviselőtársam beszé
dét bevégezte. Azt állitá a tisztelt képviselő ur, 
hogy én tegnapi előadásomban a nemzet részére a 
kereskedelmi és vámszerződés következtében Ígér
tem fényes jövendőt, hogy azt mondottam volna, 
hogy a nemzet anyagi nagyságának alakulását 
ezen kereskedelmi szerződéstől várom. Bocsásson 
meg a t. képviselő ur, én igy fejeztem ki maga
mat, igy értelmeztem szavaimat, s igy óhajtanám, 
hogy értse a nemzet: azt mondottam, hogy ezen 
szerződés is egyike azon kérdéseknek, melyeknek 
megoldása a nemzet sorsát önkezébe helyezi; (Igaz ! 
a középen) azt állítottam, hogy a feladatok ily sze
rencsés megoldása a további folytatást a nemzet 
kezébe teszi le ; s igy főkép kettőre alapítottam re
ményemet: először a munkára, másodszor az egyet
értésre. Nem is mondottam ujat a munkáról, csak 
azt mondottam, a mit évezredek óta hirdet a^ egész 
emberiség: „dii laboribus omnia vendunt;" s az 
egyetértést illetőleg csak arról szólottam, a mi e 
jelszónál fogva nemzeteket te t tnagygyá: „concor-
dia paivae res crescunt." (Tetszés a középen.) 

Ez az, t. képviselőház, a mi e nemzetet jelen
legi feladatának megoldásában fogja, és kell, hogy 
vezérelje ; erre építettem hitemet és reményemet. 
A vám- és kereskedelmi szerződést pedig csak egyik 
eszköznek tekintem ezen czélok elérésére. 

De, t. képviselőház, hogy magához előttem 
szólott t. képviselő ur indítványához szólhassak, 
meg kell említenem, hogy azt hittem, nem lesz 
az egyéb, mint egyszerű formakérdés, mely abban 
fogja megoldását lelni, vajon az úgynevezett vizs
gáló vagyis enquéte-bizottság megelőzze-e e szö
vetség elfogadását vagy sem. Azonban a tárgya
lások folyama e forma-kérdésen fölül, mely foi-mai-
lag sem állhat meg, mikép alkalmam lesz bőveb
ben kimutatni., magára a lényegre vitte át a vitát, 
különösen azon kérdés felvetése által, melyet Ko
márom városa t. képviselője intézett hozzám. 
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Azt kérdé a t. képviselő ur, vajon a közgazda
sági miniszter és magyar kormány igérheti-e azt a 
képviselőháznak és a nemzetnek, hogy mind azt, 
a mit az anyagi és kereskedelmi téren, összefüggő-
leg a nemzet önállásával és anyagi érdekeivel, 
szükségesnek tart, a magyar kormány keresztül 
fogja-e vinni vagy nem ? Ez a kérdés egész lénye
gét foglalja magában. Az előttünk fekvő kereske
delmi szövetség főkép azon viszonyt intézi, mely
nek a két államterület közt kell alakulnia. E tekin
tetben a kereskedelmi szövetség kimondja a for
galmi és kereskedelmi szabadságot; a másik vona
lon — és erre a kormány nagy súlyt fektet — a 
közös vámsorompót állítja fel. Miként áll a kér
dés a közös vámsorompókra nézve ? ugy áll-e, 
hogy az egyes vámtételek felállítása, az ösz-
szes kereskedelmi rendszer megállapítása, magá
nak a nemzetnek, sőt többet mondok, talán a mo
narchiának hatalmában van ? Koránsem. A kivi
telnél a nemzet meghatározhatja az egyes vámtéte
leket ; de mi fog történni azon áruczikkekkel a szom
széd határnál? azt megállapítani a nemzet ha
talmában nincs. (Tetszés a középen.) Mi ennek a kö
vetkezése ? Következése az, hogy igenis beáll az 
internationalis, a nemzetközi szerződések feltétele. 

Ha a kérdésben enquéte-bizottságnak méltóz
tatnék ezen tárgyat előlegesen kiadni, ha a t. ház 
nem nyugszik meg az előterjesztett szerződésben: 
talán felteszi azt is, hogy a kormány egyes szak
értőket, egyes érdekelteket egyik és másik, de ta
lán minden pont iránt nem hallgatott meg? Azt 
hiszi-e a t. ház, hogy ily szerződéseknek, melyek lé
teznek, s melyeknek fenállását nem mi, hanem az 
1867. XII . t.-czikk mondotta ki, nemzetközi utón 
való megváltoztatása oly könnyen eszközölhető ? 
(Tetszés a középen.) 

Vagy azt gondolja a t. ház, hogy midőn -<z 
egyes vámtételeket érdekünkben fogadjuk el, mint 
elvet azok lejebb szállítására, az-e a nemzetnek 
feladata, hogy ezen lejebb szállításért, azon elő
nyökért, melyet az ország a külnemzeteknek nyújt, 
maga számára semmi engedményeket ne követel
jen? Ez széles e világon sehol sem történik. (Élénk-
helyeslés a középen.) 

T. ház! Méltóztassék azt, mint elvet felvenni, 
hogy igen is a jelenleg fenálló vámtételekben és 
a kereskedelmi rendszerben vannak oly szabvá
nyok, melyek Magyarországra nézve nem haszno
sak. Vajon, t. ház, mi következik ezen feltevésből? 
Az-e, hogy azt jelenleg azonnal szüntessük meg ? 
vagy addig is, míg ennek megváltoztatását kiesz
közöljük, nyissuk meg a tért az összes világnak? 
nyissuk meg nemzetközileg minden szomszédaink
nak, a birodalom másik felében ép ugy, mint ma
gunknál? (Tetszés a középen.) Ezen kereskedelmi 
szerződés azt nem akarhatta, mert a kormány e 

nemzetnek és az országgyűlésnek feladatai és ki
induláspontjai közé nem sorozhatta azt, hogy itt az 
összes kereskedelmi rendszer változtattassék meg. 
A kormány ugy ítélte meg ezen kérdést, mint az 
az 1867-diki törvényben valósággal le van fek
tetve, hogy t. i. a szerződés értelmezze és irja kö
rül azon módot, mely által mindazon tételek, me
lyeket az idő, a tapasztalás Magyarország iparára 
és kereskedésére nézve károsaknak fog mutatni, 
nemzetközi szerződés vagy a két törvényhozás ut
ján megváltoztathassanak: és ez az, amivel a nem
zet eddigelé, legalább tényleg, nem bírt. (Igaz! 
Uyy van! a középen) 

Mivel tehát e szerződés a jelenleg fenálló 
egész kereskedelmi rendszert nem akarja megvál
toztatni, hanem csak ki akarja jelölni azon módot, 
mikép eszközöltessék annak az idő és a tapaszta
lás folytán szükségesnek mutatkozó megváltozta
tása: ez az enquüte összehívását is fölöslegessé te
szi. (Helyeslés a középen.) 

De menjünk át az e kereskedelmi szerződés
ben foglalt egyes részletekre, és vegyük figyelem
be, vajon ezeknél szükséges lesz-e ezen enquéte 
összehívása ? (Halljuk !) 

Tegnapi felszólalásom alkalmával már meg
emlékeztem az első szakaszokról, melyek a keres
kedelmet átalában illetik. Itt a 3-dik szakaszban 
meg van mondva, miként történjék a szerződés 
megkötése. A 4-dik szakasz a jelenleg fenálló 
törvényeket szentesíti. Az 5-dik meghatározza a 
módot, miként szedessenek a vámok, azután szól a 
magyar tengerpartról, a folyamokról, hajózásról, 
vasutakról, a consulátusról, szól a statistikai ada
tokról, szól a pénz- és sulyrendszerről, a megtele
pedésről, üzleti szabadságról és házalásról, és igy 
tovább. Vajon mindezen kérdések nem lelik-e már 
megoldásukat az 1867. XII . törvényczikkben ? 
Mondhatnám, majdnem egytől egyig, kivéve tán a 
kisebbeket, a házalást, az árubélyeget, a szabadal
mi pátenst, stb. Mire nézve volna tehát szükséges 
az enquéte? Igenis, van még egy tárgy, egy pon-
tozat, melyre nézve elismerem, hogy lehetne, sőt 
talán kellene is enquéte-bizottságot összehívni; de 
ezen kérdések nem döntetnek el részletekben, 
egyes intézkedésekben, a törvényhozás által jelen
leg, hanem el fognak döntetni akkor, midőn az 
ezek iránti javaslatok a kormány által a törvény
hozás elé fognak kerülni. 

Azonfölül benne foglaltatik ezen jintézkedé-
sekben több oly tárgy, melyekre nézve az enquéte 
a kormány által már valóssággal meg is tartatott. 
Ilyen, hogy többet ne említsek, a súly- és mérték
rendszer kérdése. Erre nézve az egyes iparkama
rákkal, több kereskedelmi testületekkel, gazdasági 
intézkedésekkel, a magyar akadémiával közöltettek 
a tervezetek a törvényjavaslat iránt, melyet a kor-
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mány az országgyűlés elé szándékozik terjesztetni. 
Ezekre vonatkozólag vélemények be is érkeztek, 
és ezeknek tekintetbe vételével fog az illető tör
vényjavaslat a t. ház elé terjesztetni. 

Komárom városa t. képviselője a vasutakat 
emiitette, és különösen felhozta, hogy ezekre nézve 
az intézkedésekben az üzleti és építkezési egyfor
maság van megállapítva. Megvallom, hogy ha ezek 
lettek volna a szövegbe felvéve, és a bal oldal bár
mely t. tagja ezeket indítványba hozta volna, én 
bizonyára elfogadom, mert ezek felvétele épen 
Magyarország érdekében fekszik. (Helyeslés a közé
pen.) Méltóztassék csak meggondolni, h o g y h a kö
zöttünk az üzleti és épitkezési szabályok a vasu-
takra nézve nem volnának egyformák, mi követ
keznék ebből a kereskedelemre nézve? Nem az-e, 
hogy azon áruk, melyek kivitelének elősegítésére 
törekedtünk mindnyájan, mindjárt a határnál ott 
rekednének? (Élénk helyeslés a középen.) Majdnem 
ugyanez áll a folyamszabályozásra és hajózásra 
nézve. 

Mi, t. ház , nem tehetünk egyebei, mint a 
a mit a törvény szabott elénk, hogy határoztas-
sanak meg az átalános elveken fölül már most a 
módok is, melyek által Magyarország önállásával 
öszhangzólag, annak anyagi érdekei előmozditas-
sanak. Azt mondja tán valaki a t. ház tagjai közül: 
igenis, de az anyagi érdekek előmozdításának sok 
módja van, és ezen kereskedelmi szerződést épen 
ugy, mint előttem szólott t. képviselőtársam Per-
czel Mór nem tartja helyesnek. Igen, hanem ha a 
t. képviselő ur nem tartja helyesnek a szerző
dést, különösen nem azért, mert a jelenleg fenálló 
kereskedelmi vámtételek és szabályok Magyaror
szág iparára és kereskedésére nézve károsak, nem 
fogjuk e téren követhetni másként, mint ha mél
tóztatik nekünk kitűzni, melyek azon vámtéte
lek, melyeket Magyarország érdekeire károsoknak 
tar t? és mi tekintetbe fogjuk venni mindazt, s ha 
csakugyan károsaknak találjuk, azok megváltoz
tatásának eszközlésén iparkodni fogunk. (He
lyeslés^ 

Összehasonlítani a régi időket, felhivni ámul
tak emlékeit, igenis érdekes, sőt többet mondok, 
tanulságos dolog. Méltóztassék elhinni, hogy senki 
a multak emlékeit nagyobb tiszteletben nem tartja, 
mint én; de épen azt voltam tegnapi előadásom
ban szerencsés kiemelni, hogy midőn a szövetség 
kötéséhez fogtunk, a fonál egyik szála a multak 
emléke volt. Ha azon terrénumra kellett volna ál
lani, melyen állottunk 1848 előtt, h igyékmeg a t. 
képviselők, a tollat mindjárt az első pillanatban 
letettem volna, hogy e szerződés meg ne köttessék. 
(Tetszés a középen.) De mivel oly tapasztalatok ál
lottak előttünk a közelebb múltból, és oly jelen
ségek a jelenből, hogy nem kellé attól tartanom, 

hogy Magyarország visszasodortatik azon állapotba, 
melyben 1848 előtt volt, tiszta lélekkel járultam e 
szerződés megkötéséhez. 

Jelenségeket emiitettem. Köteles vagyok ezt 
igazolni is. {Halljuk!) T . képviselőtársam Kautz 
Gyula már e részben kiterjeszkedett némelyekre ; 
engedje meg a t. képviselő ur, hogy kiterjeszked
jem én is. (Halljuk !) Minő adatok állottak előttünk ? 
Előttünk állott azon adat, hogy az utolsó 14 évben, 
azaz 1853 óta azon iparczikkek, melyek eddig igen 
is protectionalis szellemben voltak az ausztriai ha
tárvámvonalon, sőt Magyarország és Ausztria közt 
kezelve, nevezetes változáson mentek át. I lyen 
változáson mentek át a gyapotfonál, lenfonál, gya
potáruk, kötélgyártó-czikkek, vászonnemüek, gyap
júszövetek, papir, selyemáru, stb. Szóval, minda
zokra nézve, mik gyártmányok neve alatt előfor
dulnak, az ausztriai vámok 45, 50, 70%-ig szállít
tattak alá. 

Engedje meg a t . ház, hogy még tovább men
jek. Kétséget nem szenved, hogy ha valaki azt 
kérdezné a képviselő urak közül, nincs-e ezen ösz-
szes vámtételi complexusbau oly valami, a mi ki-
válólag Magyarország érdekeit sérti, azt kellene 
válaszolnom, hogy igenis van. De minő tapaszta
lást szerzett magának a kormány e téren ? Azt, mit 
a szakértők alig fognak tudni: hogy nem találja fel 
a régi makacsságot ő felsége többi országai kor
mányánál, hanem igenis találkozik azon kézsség-
ge l . ezen tételekre nézve a magyar érdekekkel ka
röltve járni. {Elénk tetszés a középen.) 

Egyet hozok csak fel például. Felhozom az 
egyezkedést, mely jelenleg Poroszország és a mo
narchia közt van tárgyalás alatt. Igen természetes, 
hogy a t. képviselőház nem fogja tőlünk kívánni, 
hogy ezen alkudozásokról egyenkint és részletesen 
szóljak, mivel ezek még függőben vannak; de 
mondhatom azt, hogy azon nevezetes czikkre, inely 
mindnyájunk figyelmét, érdekeltségét és támoga
tását kívánja, értem a bor érdekét, értem a bor ki
vitelét, tulajdonképen bevitelét a külföldi államok
ba, jelesül Németországba, ezen érdekre nézve, Ma
gyarország érdekének előmozdítása a legnagyobb 
rokonszenvre talált ő felsége többi országai kormá
nyánál, {Tetszés) s igen is kilátás van arra, hogy 
Magyarország bora csekélyebb vám mellett vites
sék Németország-ba, mint vitetett be eddig. Arra 
nézve hoztam ezt fel, miként állanak a multak em
lékei ezen rendszerrel szemközt, melyet jelenleg 
akarunk megalapítani. A múltban az ország-gyű
lések s a megyék felterjesztéseket tettek ilyen egyes 
tárgyakra vonatkozólag; a felterjesztések azonban 
elhangzottak, vagy legfeljebb jött rá egy-két meg
nyugtatni akaró szó, mi azonban a nemzetet nem 
nyugtathatta meg. Jelenleg azonban karöltve jár 
a két kormány, s jelesül a két kereskedelmi minisz-
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ter, és ezeknek talán sikerülni fog a külföldi hatal
maknál kölcsönös érdekeinket előmozdítani. Eddig 
e téren Magyarországnak szava nem volt. 

így állván a dolgok, t. ház, azt kérdem: va
jon ha e szerződés tárgyában enquéte-bizottságot 
hivunk össze, minő speciális nyereséget nyújtana 
ez az országnak? 

Nem tartozom azok közé, kik azt hiszik, hogy 
tán azok, kik ez ügy megoldásának elhalasztását 
kívánják, ezt azon czélból teszik, hogy a kiegyen
lítési kérdéseknek, melyek köztünk jelenleg eldön
tetnek, uj akadály, uj gát gördittessék útjába. Meg 
vagyok győződve, hogy ez a legtisztább hazafi
ságból, a legjobb szándékból eredt; de nem vagyok, 
nem lehetek meggyőződve arról, hogy az enquéte-
bizottság valamely specificus czélt elérni képes vol
na. És mivel erről igy vagyok meggyőződve, és e 
meggyőződésemet a részletes tárgyalás alkalmával 
tán bővebben lehet szerencsém kifejteni: kérem a 
t. házat, méltóztassék a javaslatot a részletes tár
gyalás alapjául átalánosságban elfogadni és a ta
nácskozást tovább folytatni. (Hosszas élénk éljenzés.) 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás be levén fejezve, 
szavazás következik. A szavazásra kitűzendő kér
dés a következő: a vám- és kereskedelmi szövet
séget tárgyazó törvényjavaslatot átalánosságban, a 
részletes tárgyalás alapjául, elfogadj a-e a t. ház. vagy 
nem? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A t. ház a törvényjavaslatot átalá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
Deák PerenCZ: Ezen kimerítő hosszas tár

gyalások után, minekelőtte a részletekbe bemen
nénk, nem volna-e jó az ülést például egy órára 
felfüggeszteni ? Némelyek tán enni is akarnának. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva az ülést fél órára felfüg
gesztem. 

(Félórai szünet múlva Gajzágó Salamon el
foglalja az elnöki széket.) 

E l n ö k : Következik a részletes tárgyalás. A 
központi bizottság által elfogadott, szöveg fog fel
olvastatni és a mennyiben a miniszter urnák ne
talán valamely szakaszra észrevétele volna, azt sza-
kaszonkint fogja előadni. (Helyeslés.) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a közép
ponti bizottság jelentésínek bevezetését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bevezetést e szóig: 
„igtattatik" elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Még egyszer bátorkodom a t, házat figyelmez
tetni, hogy a központi bizottság javaslata fog felol
vastatni, és hogy az tekintetik eredeti szerkezetnek. 
A minisztérium módositásait az egyes szakaszoknál 
fogja előadni. 

BÓniS S á m u e l : Engedelmet kérek: azt tar
tom, hogy most a miniszter ur által elfogadott tör
vényjavaslatot kell felolvasni, mert hogy ha sza
vazás történik, és a kettő között változás van, 
minthogy a redactióra történik legelsőben szavazás, 
megtörténhetik, hogy a ki a miniszteri javaslatot 
akarja is elfogadni, nem tud szavazni. 

PulSZky FerenCZ e l ő a d ó : Igen helyes Bó-
nis képviselő urnák észrevétele: én is azt hiszem, 
hogy az ügy menetét igen fogja könnyíteni, ha nem 
ugy, mint előttem inditványoztatott, a központi 
bizottság szövege, hanem a miniszter által előter
jesztetett ezerkezet vétetik legelőször föl. 

B o b o r y K á r o l y : A ház szabályaira akarok 
hivatkozni. A ház szabályai azt tartják, hogy ha 
az igazolt képviselőknek fele száma nincs jelen, a 
ház nem határozatképes, a mint most sem képes: 
annálfogva kérem az ülést feloszlatni. (Fölkiáltások : 
Most nem határozunk.') 

Manoj lovics E m i l : Most nem csak tanács
kozunk, de határozunk is pontról pontra. 

E l n ö k : Épen a tárgyalás iránt voltam bátor 
inditványozni, hogy a minisztérium által először 
beadott törvényjavaslat tekintessék eredeti szöveg
nek, miután a kormány kifejezte hozzájárulását a 
központi bizottság javaslatához. 

Meg fognak a t. ház jelenlevő tagjai számlál
tatni, és ha nem volnának kellő számmal, az ülést 
eloszlatom. (Megtörténik.) T. ház! 402 igazolt kép
viselő közül csak 105 van jelen. Kérem tehát a t. 
házat, méltóztassék elhatározni, vajon még egy 
fél óráig várjunk-e az ülés megkezdésével, va gy fel-
függeszszem ? 

BÓniS S á m u e l : Azt hiszem, várakozzunk 
még egy kissé, meg fognak a hiányzók jelenni. 

E l n ö k (szünet múlva): Minthogy kevesen 
vannak arra, hogy a t . ház határozatképes legyen, 
az ülést eloszlatom. Egyszersmind tudatom a t. ház
zal, hogy pénzügyminiszter ur kéri a pénzügyi bi
zottság t. tagjait, hogy ma este 7 órakor méltóz
tassanak összegyűlni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




