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CXCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deczember 18-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Zimmermann József András lemondása; Ladányi Ferenez kérvénye 1848-beli kárai megtérí
téséért ; Grédig Jeremiás és társa panasza a nyíregyházi tanács ellen ; két szeszfinomitó társulat kérvénye a szeszadó tárgyában. Stoll 
Károly bányatörvény iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. Csiky Sándor határzati javsslatot nyújt be. Molnár Endre föltétele -
sen igazoltatik s osztályba soroltatik. Az államadóssági törvényjavaslat vég szavazásban elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik, 
A vám- és kereskedelmi szövetséget tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lón>;ay Menyhért; később Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

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

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Mihályi Péter jegyző 
ur , a szólani kívánók neveit fogja jegyezni 
Csengery Imre jegyző ur. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesittetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a deczember 
17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zimmermann József András, Szeben 
város országgyűlési képviselője, ezen állásról 
egészsége helyreállítása végett lemondott. Uj 
képviselőválasztás lesz eszközlendő. 

Ladányi Ferenez budai lakos, volt honvéd
hadnagy, az 1848-ik évi hadjáratban szenvedett 
tetemes kárait némi részben kárpótoltatni kéri. 

Grédig Jeremiás és Jeszter Antal nyiregyházi 
ezukrászok a város tanácsa által elkövetett visz-
szaéléseket megvizsgáltatni és szenvedett kárukat 
megtéríttetni kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té-
etnek át. 

Az első újpesti és az első magyar szeszfino
mitó társulat kérvényt nyújtottak be a szeszadó 
tárgyában: ez talán a tizenötös pénzügyi bizott-
sághoz volna utasítandó ? {Helyeslés.) Tehát a 
pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

Stoll Károly ur iterpellátiót kivan intézni 
a minisztériumhoz. 

Sto l l K á r o l y : Tisztelt ház! A földmivelési, 
ipar- s kereskedelmi minisztérium a folyó év har
madik negyedében kibocsátott felhívása által 
alkalmat nyújtván arra, hogy a bányaiparosok a 

hatályban álló bányatörvények iránt észrevételei
ket és azokat ugy, mint kívánalmaikat is, küldöt
teik által e czélból kilátásba helyezett bizottsá
goknak szóval is kifejezhetik: a bányásziparosok 
keblében azon remény támadt, hogy ez ipar fel-
virágzik, mely azonban, minthogy a felhívást tett 
nem követé, már-már tűnni kezd. 1848 után a 
bányászat inkább csak pénzügyi forrásnak tekin
tetvén, meglehetősen elnyomatott és elhányagol-
tatott. Ezen bányaipar első feltétele az, hogy 
szabad mozoghatást nyerhessen, valamint, hogy 
mindazon törvényszabályok, melyek drágitólag 
és zsibbasztólag hatnak, sőt már első csirájában 
a bányászatot elfojthatják, hogy mindezen rendsza
bályok megszüntettessenek. A magyar a bányászat 
iránt mindig kegyelettel viseltetett, mert kincsnek 
tartotta; ezért elhalmozta azt kiváló szabadal
makkal. A kiváltságok ideje ugyan lejárt 1848-
ban, de a kincs kincs marad; és épen azért, mert 
az ápolva gyarapszik, de meg azért is, mert nem 
csak a bányászati körök, hanem, mert ha valaha, 
ugy épen most van hazánkban leginkább szüksége : 
a t. ház engedelmével azon kérdést vagyok bátor 
intézni az ipar- és kereskedelmi miniszter úrhoz, 
meghatároztatott-e a bányaiparosok küldötteinek 
összehívására az idő"? és ha nem, mikorra szán
dékozik azokat összehívni ? Szükséges ez azért,hogy 
a körülmények megvitattatván, a kívánalmak 
meghallgattatván, mielőbb, még ja jelen ország
gyűlés folyama alatt, tétessék a ház asztalára tör
vényjavaslat, s a bányaiparosok még a jelen ország
gyűlés folyama alatt a kor igényeinek megfelelő 
bányátörvény nyel és az idevágó erdészeti vi
szonyok szabályozásával megörvendeztessenek. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő urnák röviden csak annyit 
válaszolok, hogy a kormány, midőn a teendőket 
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átvette, első gondjai közé sorolta, hogy a bánya-
ipar is a kormány részéről azon figyelemben és 
előmozdításban részesüljön, melyben a földmive-
lési, ipari és kereskedelmi érdekek bármelyike. 
Ezen fölfogás következése 16'n, mint a t. képviselő 
ur is emiitette, hogy felhívás ment az illető bánya
kerületekhez a végett, nyilatkoznának a jelenleg 
fenálló bányatörvények hatása és következményei 
iránt. E felszólítás, ha jól emlékszem, július 8-
vagy 9-kén ment a bányakerületekhez; azonban 
eddig csak három bányakerület részéről voltunk 
szerencsések választ kapni. Tehát nem a kor
mány az oka, hogy azon remények, melyek a bá
nyaipar és annak előmozdítása tekintetében 
tápláltattak, tünedeznek. A kormány ugy van 
meggyőződve, hogy igenis kötelessége nem keve
sebb érdekkel viseltetni az egyes iparágak iránt, 
mint magoknak az iparüzőknek; hanem azt igenis 
van joga megvárni, hogy az illető iparüzők ma
gok ne viseltessenek kevesebb érdekkel iparuk 
iránt, mint a kormány. Ennélfogva e kérdésre 
magára csak azt jegyezhetem meg, hogy mihelyt 
az illető bányakerületektől, jelesül a budai, iglói 
és beszterczebányai kerületektől a válaszok meg 
fognak érkezni, a kormány azokat kellő figyelem
mel át fogja tekinteni, és az illetőket a lehető leg
rövidebb idő alatt össze fogja hivni, és elő fogja 
terjeszteni azon véleményt, melyet e tekintetben a 
beérkezett jelentések következtében magának ké
pezni fog, és akkor a lehető legrövidebb idő alatt 
fogja a törvényjavaslatot kidolgozni és a t. ház 
asztalára letenni. (Elénk helye lés.) 

StOll K á r o l y : E nyilatkozat kielégítene, ha 
az eredményt egyes hivatatalok jóakaratától felté
telezve nem látnám. Minthogy azonban már a ta
nácskozások folyama alatt kellé tapasztalnom, 
hogy a nagybányai bányaigazgatóság, melynek 
tagjai szakképzettségűknél fogva vezető szerepre 
voltak hivatva, a tanácskozásokban minden rész
véttől tartózkodott: nehogy e fontos ügy részvét
lenség miatt végtelenbe huzassék , felkérendőnek 
vélem a t. kereskedelmi minisztériumot, hogy a 
hiányzó vélemények beadására záridőt tűzni mél
tóztassék. 

E l n ö k : Csiky Sándor ur határozati javasla
tot kíván benyújtani. 

Csiky Sándor : Tisztelt képviselőház! Fo-
lyó hó 9-én at . miniszterelnök, egyszersmind hon
védelmi miniszter úrhoz egy kérdést intéztem a 
végett, hogy mi jogalapra fektette azon intézke
déseket, melyeknél fogva a törvényhatóságokhoz 
a jövő 1868. évi ujonczoknak összehívásának 
megtétele iránt őket fölhívta és kötelezte. Erre a 
következő napon a t. miniszterelnök ur válaszolt; 
de azon felelet, mint akkor is volt szerencsém a t. 
ház előtt kijelenteni, engem meg nem nyugtatott; 

mihez képest kijelentem, hogy ez érdemben hatá
rozati javaslatot fogok e ház elé terjeszteni. Ezt 
elkészítvén, ezennel kérem a t. házat, hogy azt 
felolvastatván, kinyomatni, egyszersmind akkor, 
midőn az ujonczállitás érdemében a t. miniszté
rium által a ház elé törvényjavaslat fog ter
jesztetni, vagy pedig e védrendszer iránt nyujtatik 
beatörvényjavaslat, ennek tárgyalását napirendre-
kitűzni méltóztassanak. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon?) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa Csiky Sán
dor határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szét fog osztatni, a 
azon időben, midőn a ház a honvédelem tárgyá
ban fog tanácskozni, szintén tárgyalásra fog ki-
tüzetni. *) 

Lázár Dénes képviselő ur egy igazolást fog 
előterjeszteni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményét a Szabolcsmegye nádudvari 
választó kerületében megválasztott Molnár Endre kép
viselőnek megválasztása tárgyában. A bizottság igazo
lást véleményez a törvényszerű 80 nap fentártása 
mellett.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni ? {Elfo
gadjuk!) Ennélfogva Molnár Endre ideiglen iga
zoltatik. Az osztályokba osztás a múlt alkalom
mal a 6-ik osztálynál végződött, a t. képviselő ur 
tehát a 7-ik osztályba osztatik. 

Napirenden van az államadósságokról szóló 
törvényjavaslat végső megszavazása. Azt hiszem, 
ezt talán későbbre hagyhatjuk? (Felkiáltás ik. Must•!' 
Később!) Azért vélem későbbre halasztandónak, 
mert még kevés számmal vannak jelen a képviselő 
urak. (Felkiáltások: Most! Most! Szavazzunk!) 

Csengery Imre jegyző (föloltassa az állam
adóssági törvényjavaslatot l). 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat felett a végle
ges tárgyalás befejeztetvén, következik a szavazás. 
Ennélfogva méltóztassanak azok, kik a most felol
vasott törvényjavaslatot elfogadják, felkelni. (Meg
történik.) A ház az államadósságok évi járulékai 
egy részének elvállalásáról szóló törvényjavaslatot 
végleg elfogadja. A jegyző ur a végleges szavazás
ról szóló jegyzőkönyvet fel fogja tenni, az ezen, 
ülésben hitelesittetvén, Radics Ákos jegyző ur a 
jegyzőkönyvet a méltóságos főrendekhez még ma 
át fogja vinni. 

Ghyczy K á l m á n : Nem az államadósságok 
utáni járulék egy részének elfogadásáról van szó, 
mert ez volt eredeti czime a minisztérium által be
adott törvényjavaslatnak ; a törvényjavaslat a ház. 
által meg levén változtatva, már most a törvény-

J) Lásd az Irományok 174-dik számát. 
*) Lásd az Irományok 17 5-dik számát. 
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aek ez a czime: „Az államadósságok után elválla
landó járulék." 

Elnök í A czim tehát ez lesz: „Az államadós
ságok után elvállalandó járulék." 

Csengery I m r e : T. ház ! Az eredeti törvény
javaslat lényegesen megváltozott; ezért szükséges
nek látnám, hogy méltóztatnáfiak elrendelni an
nak kinyomatását, hogy a ház tagjainak kezében 
is meglegyen az uj szöveg. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva ki fog nyomatni. 
Mielőtt a napirendre áttérnénk, kérem az osz

tályok által az izraeliták egyenjogositását tár* 
;gyazó törvényjavaslat tárgyában megválasztott 
előadókat, méltóztassanak ma este 7 órakor az el
nöki szobában megjelenni. Egyszersmind kérem a 
7-ik osztály tagjait, hogy ugyanezen tárgyban tar
tandó tanácskozás végett ma este 51 / , órakor szin
tén az elnöki szobában megjelenni szíveskedjenek. 

Következik a vám- és kereskedelmi szerződés 
részletes tárgyalása. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését'). 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni a be
vezetést? (Efogadjuk!) Marad. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az ehö 
•czikket.) 

GhyCZy IgnáCZ: T. ház ! Azon fontosság
nál fogva, melylyel a vámkülzetek, mint a közvetítő 
kereskedés emelésére szolgáló eszközök birnak; 
továbbá tekintve azt, hogy minden változás, mely 
azokra nézve időnkint tétetik — vonatkozzék az akár 
kiterjedésőkre, akár pedig megszorításukra — a 
kereskedelem folyamára mindig mélyen ható be
folyással bír ; tekintve végre az ezek folytán a tör
vényhozásra háramló azon szükséget, hogy ezen 
vámkülzeteket folytonos figyelemmel kisérje és 
ellenőrizze: szükségesnek vélem, hogy ezen ellen
őrzés alapja a jövő törvényhozások számára most 
szereztessék meg; miért is óhajtom, hogy a jelen 
törvényjavaslat 1-ső §-nak utolsó bekezdésében a 
jelenleg létező vámkülzetek név szerint beigtattas-
'sanak. Bátor vagyok erre nézve a t. ház asztalára 
egy módositványt letenni, és a t. házát annak el
fogadására tisztelettel felkérni. (Olvassa:) „Módosit-
vány a vám- és kereskedelmi szerződés tárgyában 
beadott törvényjavaslat 1. §-ának utolsó bekezdésére 
nézve: A közös vámhatárból kizárva maiadnak a 
jelenlegi vámkülzetek, melyeket az egész dalmát 
királyság, az isztriai félsziget, a quamerói szige
tek, Trieszt, Fiume, Zengg, Bukkari, Karlópágó és 
-a portoréi szabad kikötök, végre Brodi város G-a-
licziában alkotnak." 

PulszkyFerencz előadó : T. ház! Előttem 
szóló követtársunkat figyelmeztetni bátorkodom 

') Lásd az Irományok 176-dik számának mellékletét. 

először is arra, hogy ez a szerződés oly szerződés, 
a melyet szabad nemzet szabad nemzettel köt, 
melyre nézve igen nehéz változtatást tenni: (Nyug
talanság a bal oldalon), mert ha az egyik fél változ
tatást akar tenni, szükséges, hogy ahhoz a másik is 
hozzá járuljon. Ez nem törvény, ez szövetség; 
ugyanazért ott, hol a fő elvekben tökéletesen meg
egyezünk, igen nehéz dolog, hogy ilyen kicsiny
ségekben fönakadjunk. (Zaj a bal oldalon. Felkiál
tások : Kicinység ez f) Igen is, ez kicsinység: és pedig 
azért kicsinység, mert itt semmi uj külzet nem for-
máltatik, és semmi régi külzet nem szüntettetik 
meg és nem vétetik be a vámterületbe; megtarta-
tik a fönálló állapot; és semmivel sem lesz erősebb 
a szöveg, ha bele tétetik is az, a mit a tisztelt 
inditványozó ur akar, mint ha ugy marad, a 
hogy van. Még van szerencsém hozzá tenni, hogy 
a t. képviselő ur egyet ki is hagyott, t. i. Jungholz 
községét Tirolban. Minthogy azonban erre nézve 
a minisztérium már beadta a jegyzéket, azt gon
dolom, itt semmi nehézség sem forog főn, s egy-
átalában nincs ok arra , miért tegyük mi ide szó 
szerint ezen külzetek neveit: mert ezen szó alatt : 
jelenlegi vámkülzetek, azok úgyis benfoglaltatnak. 
(Helyeslés.) 

NiCOliCS Sándor : Arra nézve, a mit a t. 
előadó ur mondani méltóztatott, azt jegyzem meg, 
hogy a reichsrathban lényeges változások tétettek 
ezen törvényben, mely most elfogadás végett a 
ház elé terjesztetett. 

BŐníS S á m u e l : T. ház! Én szintén ezen 
kérdéshez akarok szólni. Csak azon argumentumra 
szorítkozom, melyet a központi bizottság előadója 
méltóztatott fölhozni, hogy t. i. ez szerződés, és 
igy bajos azon változtatásokat tenni. Erre csak 
azt vagyok bátor felelni, hogy igenis, ez szerződés. 
de oly szerződés, melynek jóváhagyását az ország
gyűlés magának fentartotta. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Megvallom, én nem osztozom azon aggodalmak
ban, melyeket t. képviselőtársunk magában érez
hetett, midőn ezen módositványt a ház elé terjesz
tette. Ezen aggodalma, ugy gondolom, nem lehet 
más, mint az, nehogy idő haladtával uj külzeti 
pontok, uj szabad kikötők állíttassanak fel, a nél
kül, hogy a törvényhozások jogai e részben érvé
nyesíttetnének. Méltóztassék ezen szerződés 4-dik 
czikkét megnézni: ott fogja t. követtársunk a 
2-dik kikezdésben azon kikötést találni, hogy uj 
vámkülzetek felállítása szintén csak közös egyet
értéssel történhetik. Megnyugtathatja t. képviselő 
urat e tekintetben ti központi bizottság t. előadója 
által fölemiitett azon körülmény is, hogy a kor
mány részéről benyujtatott egy hiteles jegyzék, 
melynek első pontja előszámlálja a fenálló külze-
teket egyenkint, ugy hogy bár mikor a legkisebb 
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Kétség támadna arra nézve, vajon bizonyos pont 
uj külzet-e és a törvényhozás mellőzésével véte
tett-e fel ? elő lesz mutatható e hiteles jegyzék. 
melyben a jelenleg létező külzetek benne foglal
tatnak. 

Elnök : Méltóztatnak kívánni, hogy a módo-
sitvány ujabban felolvastassák ? 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ignácz 
módositványát.) 

E l n ö k : Á kik a fölolvasott 1-ső czikket vál
tozatlanul kivánják elfogadni, méltóztassanak föl-
állani. (Megtörténik.) Az első czikk el van fogadva. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Van 
ezen czikknek, nézetem szerint, egy igen fontos 
része: az, hogy az ország saját gyáriparának 
veszedelmére nem csak a védvámokróí, hanem még 
a védadókról is lemond, Nézetem szerint köteles
sége minden nemzetnek, melynek gyáripara még 
kifejlődve nincs, a szabad kereskedés concurren-
tiájától némileg irtózni. Tudom, igen sokan van
nak, kik azt hiszik, hogy a szabadság e tekintet
ben meghozza azt, mit a nemzet gyári]3ara kivan. 
De én erről nem vagyok meggyőződve: ennélfogva 
ezen czikk azon részét, mely igy hangzik: „bármi
nemű és bárki részére szedett belső adókkal az 
egyik fél a másik fél területéből bevitt czikkeket 
csak oly mérvben terhelheti, a milyenben ily 
adókkal saját területe hasonló ipar-készítményeit 
vagy termékeit terheli," Magyarországra nézve 
igen veszedelmesnek tartom, a mennyiben Magyar
országra nézve veszedelmessé válkatik az Ausztriá
ban kifejtett gyáripar, nem különben a külföldről 
Ausztriába behozott gyártmányi czikkek. Ennél
fogva én kötelességemnek tartottam figyelmeztetni 
a t. házat, hogy ba saját gyáriparát örök időkre 
megakadályoztatni nem akarja, ha már a véd
vámokróí lemond, legalább tartsa fen azon jogát, 
hogy beladóiról szabadon rendelkezhessék. Azért 
ezen czikk végéhez e következőt kívánnám tenni: 
„azon esetetet kivéve, ha azt gyáriparunk érdeke 
megkívánná." Azaz: fentartja az ország magának 
azon jogot, hogy a külföldről behozott gyárczik-
keket adóval terhelhesse. Ezt saját nézetem érde
kében kötelességemnek tartottam kijelenteni és a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Fölkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Ezen czikket a t. ház már elfogadta, 
ennélfogva e módositvány szóba nem jöhet. (He
lyeslése) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 2, 3, ,4. és 5-dik czikket, melyek egyenkint 
elfogadtatnak. Olvassa a 6-dikat.) 

SomOSSy I g n á c z : T . képviselőház! Ezen 
6-dik czikknek első pontja helyébe bátor vagyok 
következő módósitványt ajánlani: „Mindkét állam 
kereskedelmi hajói lobogóikon saját szineiket és 
czimeröket használják, a magyar hajók lobogójára ! 

nézve az 1848. 21. t. czikk határozottan rendel
kezvén. A két állam költségén közösen segélye
zendő hajók oly lobogót használnak, mely 6' fel* 
sége többi országainak jelvényeivel a magyar 
korona országainak színeit és czimerét egyesíti." 

Módositványom okai e következők. Az 1848. 
XXI. t. czikk határozottan rendelkezvén a magyar 
színek és czimer felvétele iránt a magyar lobo
gókra nézve, miután ezen törvény se a módosított, 
se a felfüggesztett törvények sorában nincs, teljes 
erejében fenáll: fentartandó azon szerződéseknél, 
melyek az 1867. XII. t. czikk LXI . §. szavai sze
rint ő felsége többi országaival mint két egymás
tól jogilag független országok között létesülhetnek. 
Fentartandó ezen törvény azért is, mert Magyar
országnak állami függetlenségét a külön magyar 
lobogó jelzi, és ideje, hogy azon Magyarország, 
mely eddig mint Ausztria provincziája szerepelt a 
világ előtt — miután az a jobb oldal állítása sze
rint is a kiegyezkedés folytán önállóságra jutott •— 
mint ilyen mutattassék be a világ népei társasá
gába ; ez pedig nem történhetnék azon esetben, 
ha színei az ő felsége többi országai színeivel 
egyesittetnének : mert az nem volna egyéb, mint 

•az eddigi egybeolvasztás! politika folytatása. De 
fentartandó ezen törvény azért is, mert semmi 
akadály nincs annak gyakorlati életbe léptetése 
ellen, mivel ő felsége többi országai érdekébe nem, 
ütközik, és a paritás alapján nekünk ehhez teljes 
jogunk van. Ha ezen kérésem és kivánatom el 
nem fogadtatnék — mi tulajdonkép nem is uj ki-
vánat, hanem egyenesen fölhívás a törvény meg
tartására — azon igen csodálkoznám. 

A mi a másik pontot illeti: mivel ott, hol 
segélyezés nyujtatik, igazság és természet szerinti, 
hogy mindkét félnek, melytől segélyezését nyeri, 
színeit és czimerét vegye föl, annak további indo
kolását fölöslegesnek tartom : mert ennek ellenzése 
a paritás megtagadása volna. 

Bátor vagyok ezen módósitványt — mint a 
mely a törvény föntartására hivatkozik, mely tör
vény e szerződésnél alku tárgya nem lehet — a 
t. ház figyelmébe ajánlani. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

E l n ö k : A beadott módositvány még egyszer 
föl fog olvastatni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (fölolvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház ! Ezen módositványra nézve mindenekelőtt 
meg kell említenem azt, mikép fog a magyar 
lobogó a magyar kereskedelmi tengerészetben 
jövőre alakulni. Nem ugy, mint talán azt indít
ványozó úr gondolni látszik, hogy a magyar szí
nek és jelvények egyesittetnek 8 felsége többi 
országa színeivel, olyanformán — mint magán , 



CXCI1I. ORSZÁGOS ÜLÉS. (D;cz. 18. 1867.) 209 

utón is hallottam — hogy a kétfejű sasban bizo
nyos helyen fog Magyarország czimere megjelöl
tetni ; hanem az egész lobogó kétfelé fog osztatni, 
melynek egyik része viseli Magyarország szineit és 
czimerét, másik része pedig viseli azt, melyet Ő 
felsége többi országai jelenleg fölvenni, vagy a 
mint van, megtartani akarnak. 

Ezek előrebocsátása után kénytelen vagyok 
a dolog állását kissé értelmezni. T. előttem szóló 
a törvény szavaira hivatkozik. Tökéletesen igaza 
van, ha arról volna szó, hogy a kormány ez 
ügyet egy rendelettel döntötte volna el; ekkor 
tökéletesen joga volna a képviselő urnák és bár
kinek is a kormányt e tekintetben maga önigazo
lására fölszólitani. De a törvényhozás utján mél
tóztatnak e tekintetben intézkedni, és ha a törvény
nek módosítása fog ez intézkedésből következni, 
az az országgyűlés törvényes hatalmánál fogva 
fog történni. {Helyeslés a középen) 

A tárgyra nézve pedig igy fogta fel a kor
mány e kérdést. A hajó, midőn a kikötőt elhagyja, 
neutrális terrénumra vagyis tulajdonképen neutrá
lis térre jön. Addig, mig a magyar hajó a kikötő
ben vagy a tengerparton van, ott van a szerződés 
egyes pontj'aiban intézkedés arra nézve, hogy ott 
tökéletesen a magyar kormány alatt áll, mind 
egészségi, mind kikötői, szóval minden ügyében. 
De a mint a hajó a sík tengerre kiszáll, ott a 
magyar kereskedelmi miniszter hatósága megszű
nik, megszűnik épen ugy, mint bármely tökélete
sen önálló állam, önálló hatalom kereskedelmi, 
közgazdasági miniszter hatalma megfog ott szűnni, 
és átmegy azon kormányágazat rendelkezése alá, 
mely e tekintetben az országot kifelé képviseli, s 
mely a külügyminiszter. Mind az, mi a sík tenge
ren, a külföldön, az idegen kikötőkben, a keres
kedelmi hajózásra nézve az intézkedést, a bajok 
orvoslását igényli: a eonsulatusok hatóságához 
tartozik. Már pedig az 1867-iki 12. törvényczikk, 
és hozzáteszem, igen helyesen, a consulatusoknak I 
egységes vezetését nem bontotta meg, mert nem 
is bonthatta meg, ha csak a kivánt czélt megsem
misíteni nem akarta; mivel tehát ez, a eonsulatu
sok, a külügyminiszter hatásköréhez van utasítva: 
igen természetes, hogy e pontokon megszűnvén 
az önálló rendelkezés a magyar kormányzatra 
nézve, oly lobogónak, oly jelvénynek kell fölvé-
tetnie, mely megfeleljen a helyzetnek ugy, a mint | 
legújabban megalakult; megfelel pedig az által, 
ha ugy, mint a birodalomban ezen ügy kezelése a I 
dualismus alapjára lett fektetve, maga a jelvény i 
és maga a czimer is ezen helyzetet tünteti ki. ; 
{Helyeslés.) Lehetnek a dualismusról különböző j 
nézetek; dehogy a monarchiáé téren máskép nem 
fog feltüntethetni, azt hiszem, kétségbe senki sem 
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vonhatja. Ennélfogva kérem, méltóztassanak a 
szerkezetet ugy, a mint van, elfogadni. 

Ha netán más tárgyról is szólt volna a kép
viselő ur, méltóztassék azt emlékembe hozni: lesz 
szerencsém arra válaszolni. 

Somossy I g n á c z : Módósitványom egyébre 
nem vonatkozik. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ezen pont bővebb felvilágosítást nem igényel. 
Kérem a t. házat, méltóztassék a szerződés e pont
ját ugy, a mint van, megtartani. 

W a s s S á m u e l gr , : Mindazokat, miket a 
t. kereskedelmi miniszter ur kifejtett, helyeseknek 
elismerem, és meg vagyok győződve, hogy magá
nak Magyarország kereskedelmének, most legalább, 
teljességgel nem lenne érdekében, hogy tengeri 
lobogója más legyen, mint ily egyesitett lobogó, 
mely az eddig használt színekkel a Magyarország 
szineit és czimerét egyesíti. 

Engedje meg nekem azonban a t. miniszter 
ur, ha én bátor vagyok ezen első pontra nézve 
egy észrevételt nyilvánítani. (Halljuk!) 

Ezen szerződésben, ámbár az — mint egész 
— alapjaiban bizonyosan igen helyes, és igen üd
vös eredményre vezethet, de vannak annak rész
letezésébennémely apró horgacsok, melyeken, meg
lehet, hogy Magyarországnak kereskedelmi intézke
dései alkalmilag fenakadhatnának, vagy legalább 
sok tekintetben hátramaradást okozhatnának. 
Ezen tekintetből vagyok tehát bá torá t , házat ezen 
pontnál felkérni arra, hogy ha már a külkereske-
désre nézve az egyesitett lobogó felvételét — a, 
mi bizonyosan igen ezélszerü és helyes fog lenni — 
elhatározza: a belhajózásra nézve méltóztatnék el
határozni azt, hogy minden hajó saját lobogóját 
használhassa. (Felkiáltások: Ugy is lesz!) Meglehet; 
de ezt a törvényben kimondatni óhajtanám. Én 
tehát a szerződésnek ezen pontját módositani kí
vánnám, és pedig annyival inkább, mert módó
sitványom bizonyosan se a lajtántuliaknak, se a 
központi kormánynak semmi sérelmet nem okoz
hat. Ellenben méltóztassanak elhinni, hogy az a 
belföldi vállalatokra nézve nagyon jelentékenynyé 
válhatik, főleg midőn látjuk, hogy ezeknek nagy 
privilegiált vállalat ellen kell küzdeniük, olyan 
szabadalmazott vállalat ellen , mely még nagy 
subventióban is részesül. Ennélfogva igy akar
nám a 6-ik czikk elejét mósodositani: „Mindkét 
fél kereskedelmi hajói egy és ugyanazon lobogót 
használandják, mely az eddigi jelvényekkel a ma
gyar korona alatti országok szineit és czimerét 
egyesiti. A birodalom határain belül azonban a 
hajók saját nemzeti lobogójokat használhatják." 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Azon kötelességet, hogy a magyar hajó Magyar-

27 
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ország vizein magyar lobogót viseljen, senki kö- ' 
ziiiünk kétségbe nem vonja; és csak igen fájna j 
bármelyikünknek, ha magyar hajótulajdonos mást ' 
tűzne föl, mint magyar lobogót. 

Halász Bold izsár : Tisztelt ház ! Somossy | 
Ignáez képviselő urnák indítványa, illetőleg javas- i 
lata — mert nem indítvány az, hanem javaslat — 
ragaszkodik a fenálló törvényekhez. Igaz, hogy a 
miniszter ur azt mondotta, hogy a háznak jogában 
áll a fenálló törvényeket módosítani; de igaz az 
is, hogy mellőzni sincs joga. Ha tehát a t. ház azt 
akarja, hogy az 1848-ki nemzeti lobogóról szóló 
törvény megszüntettessék, méltóztassék azt meg
szüntetni. Egyébiránt a mi illeti azon összeve-
gyitett lobogókat — a melyekre bátran el lehetne 
mondani: 

. . . Congestaque eodem 
Non bene junetarum discordía semina rerum — 

igaz, uraim, szomorú helyzetben vagyunk mi, | 
midőn {Zaj) — már méltóztassanak megengedni, én 
abban vagyok — midőn a kereskedelmi miniszter 
ur azt mondja, hogy a magyar kereskedelmi hajó 
csak addig magyar hajó, mig a sík tengerre ki 
nem száll . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Azt nem mondottam! 

Halász B o l d i z s á r : . . . a mint oda kiszáll, 
lesz belőle osztrák hajó, mert már akkor a ma
gyar kereskedelmi miniszternek semmi joga nincs 
hozzá, hanem ott van a külügyér. Hát, uraim, már a 
kereskedelmünk is külügy ? {Nagy zaj, derültség.) 
s Magyarországnak lobogóját nem szabad a sík 
tengeren, mint olyat , sehol mutatni ? (Dehogy 
nem !) Es miért nem szabad ? 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Nem respectálnák! 

Halász B o l d i z s á r : A mely nemzetnek lo
bogóját a legtávolabb világrészekben nem respec-
tálják : bizony ha össze lesz vegyítve más nemze
tek színeivel, még kevesebbé fogják respectálni. 
Hisz az valóságos nevetség tárgya lesz a sík ten
geren, ha ott találkoznak más idegen kereskedelmi 
hajók s meglátják azt az összepingált nem tudom 
micsodát. Azt kérdezik: „Mi ez ? Még nem láttunk 
ilyen czifra mesterséget!'1 Azt mondják: hogy ez 
az összesített Osztrák, Magyarország, Tirol, s nem j 
tudom még hányféle nemzet lobogója. Ezek ebből | 
fognák megtanulni, hogy a birodalom csakugyan 
egységes: mert íme a beolvasztott nemzetek magok 
óhajtják, hogy az ő lobogójok, a mint a kereske
delmiminiszter uris már hallotta, s beszélni kezdi: 
hogy pingálnak egy iszonyatos kétfejű sast, s an
nak farka hegyére, vagy nem tudóin hová, oda 
pingálják Magyarország czimerét. (Zaj, derült
sége) Uraim, ezt nem akarhatjuk ; vagy, ha mégis ' 

ezt kell elfogadnunk, az valóságos kényszüréség 
lesz. A mely nemzetnem mer maga lobogója alatt 
a sík tengerre lépni, az maga irta alá halálos íté
letét. 

Wass Sámuel képviselő ur pedig még azt 
sem merte feltenni, hogy Magyarországban a ma
gyar kereskedelmi hajók magyar lobogót viseljenek. 
Ez igen természetes azon oldalról: mert vannak 
otyanok, kik azt hiszik, hogy a magyar kereske
delem Magyarországon is külügy és a külügymi
niszterhez tartozik. 

Ha Somossy Ignáez ur indítványa, illetőleg 
figyelmeztetése nem pártoltatik, oly nagy kérdés 
bukott meg az által, a melyet igen sokan a lehe
tetlenségek közé soroznak. En tehát az indít
ványt teljes szivemből pártolom. 

KurCZ G y ö r g y : Tisztelt ház ! Ismerem én is 
mindenesetre azon elvet, melynél fogva a törvény
hozás kezében minden törvény felolvad, ha czél-
szerünek és szükségesnek tartja a felolvadást. De 
itt most nem arról van szó, hanem arról, hogy az 
1848-diki 21-ik törvényezikknek elég tétessék, 
mivel az érvényben maradt. Meggyőződésemet ta
gadnám meg, ha azt mondanám, hogy ezen törvény 
engem nem kötelez, mertmegváltoztatva nincs. Ezen 
elvből indulva ki, a módositványhoz csatlakozom. 

Nem változtatta meg nézetemet a miniszter 
ur azon előadása sem, hogy a közösen intézkedő 
miniszternek ez bajt csinálhatna: mert hiszen nem 
is kívántatik semmi egyéb, csak a két fél lobogó
jának egymástól különválasztása. Az mondatik, 
hogy ugyanazon lobogón, egyik felén a magyar, 
a másikon az osztrák színek lesznek; tehát itt 
csak a. módról van szó, hogy nem azonegy, ha
nem külön lobogója legyen a magyar és külön az 
osztrák hajóknak; az pedig nem szolgál akadá
lyul a közös külügyminiszternek, midőn valamely 
kérdésben intézkedik, vajon egyesítve vannak-e, 
vagy pedig külön választva a lobogók. 

Azt hiszem, az 1848-diki 21. törvényezikk 
rendeletének annyival inkább elég tétethetnék ezen 
mód szerint, mert még azon akadály sem marad
hatna fen. hogy a kapcsolt részeknek akadályo
kat okozhatna: mert ugyanazon törvény megóvja 
attól. 

Én az indítványt pártolom. 
Manoj lovics E m i l : Nem fogok annak 

elemzésébe bocsátkozni, hogy az 1848-diki 21 . 
törvén}7czikk fentartandó vagy módosítandó le
gyen-e ? arra azonban a t. házat figyelmeztetni 
bátorkodom, hogy alkotmányos országokban a 
törvényt csak törvény által lehet módositni, szer
ződések által pedig soha. Ha tehát czélszerünek 
tartja a t. kormány azt, hogy az érintett törvény 
módosíttassák: akkor méltóztassék e tekintetben 
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külön indítványt előterjeszteni: inert csak ily in
dítvány elfogadása után lehet magára a szerződés 
vonatkozó pontjára nézve határozni. 

Bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni még 
egy más körülményre is, t. i. arra, hogy törvény
javaslatnak, ugy a mint elő van terjesztve, elfoga
dása által, a színekre és czimerre vonatkozólag, 
sértést ejtünk társországainkon, melyek itt képvi
selve nincsenek: mert az 1848-diki törvényezikk 
2. szakaszában az van mondva, hogy a kapcsolt 
részeknek — melyek alatt a társországokat 
érteni — szabadságukban hagyatik , hogy az 
ország szinei és czimerei mellett saját czimeröket 
is használhatják; a jelen szerződési tervezetben pe
dig az van, hogy csupán Magyarország- czimerét 
kell használni, és csak a különböző szinek hasz-
nálhatása engedtetik meg. 

Minthogy pedig nem lehet czélunk társorszá
gainkat e tekintetben sem sérteni: azért pártolom 
a beadott módositványt. 

Tisza Lász ló : Tisztelt ház! Ámbár átlátom, 
hogy az igent, miniszter ur által ajánlott kettős lo
bogó a kettőben egyet, a két félben egységes monar
chiát jelent: nem volt czélom ebben a kérdésben 
felszólalni; kötelez azonban erre, t. ház, egy szent 
emlék, kötelez egy szent emlék 1848 iránt, kötelez 
egy szent emlék egy férfi iránt, a ki akkori miniszté
riumának gépezetében egy igen csekély szegnek 
lenni magamnak is szerencsém volt. Kötelez e szent 
emlék kimondanom, mit tőn ez ügyben a magyar 
minisztérium akkor, mit tőn azon férfiú, ki az 
akkori kereskedelmi minisztériumnak élén állott. 
Azon helyzetben vagyok, miszerint kinyilatkoz
tathatom, hogy a magyar lobogóra vonatkozó 
akkori miniszteri köriratot a külföldi konzulsá
gokhoz — talán, mert esetleg ezen nyelvben jár
tasságom volt — franczia nyelven nekem volt sze
rencsém föltenni. Nem hallgathatom el tehát, hogy 
a magyar lobogó iránt nem nekünk kell most elő
ször intézkednünk, hanem a magyar lobogó iránt 
alkotmányos intézkedés már történt. Fölkérem a t. 
házat ezennel, méltóztassék figyelembe venni, a mi 
akkor e tekintetben történt, s ebből kiindulva in
tézkedni tovább. Szavaim bizonyitására nincs 
miért hivatkoznom másra, mint akkori főnökömre 
Trefort Ágoston t. képviselőtársunkra, ki e do
logban sokkal részletesebb felvilágosítást fog adni, 
mint én azt akkori csekély állomásomból kifolyó
lag tehetném. {Elénk tetszés a bal oldalon?) 

BÓniS S á m u e l : Megvallom, hogy engem a 
kereskedelmi miniszter ur előadása, a mit t. i. mint 
nehézséget hozott föl az indítvány ellen, teljesség
gel nem elégített ki. 0 azt monda, hogy a magyar 
hajók, midőn elhagyják a kikötőt, nem állnak 
többé azon hatóság alatt, mely alatt ezelőtt álltak, 
hanem a külügyminiszter hatósága alatt. Minthogy 

a magyar király ugyanaz, ki egyszersmind auszt
riai császár; minthogy a magyar király letette az 
esküt a törvények megtartására : azon magyar 
királynak, ki egyszersmind ausztriai császár, kid-
ügyminisztere bizonyára köteles lesz azon törvé
nyeket respectáltatni, a mely törvényekre az ő 
fejedelme az esküt letette. 

Tovább megyek. Előttem még az is feltűnő', 
a mit a kereskedelmi miniszter ur a törvények 
változtatásáról előhozott. Azt monda, hogy a tör
vény megváltoztatására a háznak joga van. Ta-
gadhatlan joga a háznak a törvényeket megvál
toztatni ; hanem a fönálló törvények megváltozta. 
fásának megvan a maga szokott útja és módja: 
ezt mellesleg tenni, szerződés által - - a mely szer
ződés mellett, mikor ellene felszólalunk, az hozatik 
föl, hogy az két nemzet közti szerződés és így az 

I ellen szólni nem lehet — ez szerintem nem helyes. 
Ha a törvényt meg akarja változtatni a miniszté
rium, beadja módosítványát a törvény változtatá
sára : akkor a törvényt a ház vagy elfogadja, vagy 
nem fogadja el; de ezt szerződésben tenni meg, 
ugy per tangentem, — mikor a szerződés mellett 
még olyan okok is hozatnak fel, mint a melyet a 
központi bizottság előadója hozott föl, hogy az ily 
nemzetközi szerződést a háznak nem lehet megvál
toztatni— ez szerintem nem correct eljárás. Engem 
ezen törvényjavaslat feletti eljárásnál, megval
lom, sok aggaszt. Az mondatik, hogy ez két nem
zet közti szerződés, melyen változtatni bajos. Mint 
az imént is mondám, a törvényhozás az országgyű
lésé, és ennélfogva ez a törvények változtatását 
is föntartja magának. De látjuk, hogy ezen tör
vényjavaslaton is lehet változtatni: mert a lajtán
túli országok megváltoztatták némelyekben ezen 
szerződést és a mi minisztériumunk egész készség
gel elfogadta a módosítást, sőt ugy módositva ter
jesztette a ház elé. 

Egyébiránt, ezeket előre bocsátva, a módo
sitványt pártolom. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A mit legfontosabbnak tartok, az, a mi a törvény 
megváltoztatására vagy alkotására vonatkozik. En 
azt mondom, igenis, ha a kormány egyszerzü szer
ződést terjesztett volna a t. ház elé, oly szerződést, 
a milyeneket előbb-utóbb lesz alkalma elfogadás 
végett a törvényhozás elé terjeszteni: állana azon 
nézet, melyet a t. képviselő ur előhozott; ámbár 
egész mérvben, oly mérvben, mint a melyet ő' 
neki tulajdonított, még akkor sem állana: mert mi 
a törvény alkotásának vég czélja ? Az, hogy a 
törvényhozástól semmi el ne vonassák, a mi oda 
tartozik: egyes törvény értelmezése, egyes tör
vény magyarázása. El lehet-e ez ügyet a törvény
hozástól vonni? Nem. 'De ez maga nem kívánja 
különös törvényjavaslat vagy módosítvány előter-

27* 
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jesztését. Jelenleg azonban a kormány még ennél 
is tovább ment és teljesíteni akarta egész mérték
ben törvénves kötelességét, és a ház asztalára nem 
egvszerü szerződést tett le , hanem törvényjavasla
tot, mert ezen szerződés mint törvény fog a magyar 
törvénykönyvben íregjelenni. 

I)e visszatérve magára a lobogó és az ország czi-
mére használatának kérdésére, engedje meg a t. ház, 
hogy egy megjegyzést tegyek arra, amit az egyik t. 
felszólalóul'emiitett. Mit fog e lobogó, mit fog ezen 
jelvény képviselni jövendőben? Azt mondtam, kép
viselni fogja a jelen helyzetet, a monarchia alaku
lásának mostani képét, a minek következtében el 
fog távolittatni azon lobogó, melyet Ausztria eddig 
mindig használt, és helyébe az fog kitüzetni, mely 
a jelen helyzetnek és a törvényhozás azon intéz
kedésének felel meg, hogy a mint az ausztriai te
rületet a hajó elhagyja és neutrális területre lép, 
a külüsrvminiszter ótalma alá tartozik. Bónis Sá-
muel képviselő ur azt monda, hogy igenis a ma
gyar királynak van külügyminisztere. Ez kétséget 
nem szenved. Van az ausztriai császárnak is külügy
minisztere ; és én azt mondom, hogy ha jelen alaku
lás tisztán a personal-unio alapján történt volna, 
akkor is megállhatna a kérdés egyszerű megol
dása, mert kifelé a fejedelmi souverain csak
ugyan nem fogja magát kétfélekép képviseltetni. 
(Helyeslés.) Az nem áll, hogy a magyar királynak 
nincs külügyminisztere. Igenis van, hanem egye
sítve az osztrák császári külügyminiszterrel, és ezen 
közös külügyiminiszter ép ugy köteles külföldi 
érintkezéseiben és viszonyaiban Magyarország 
törvényeinek érvényt szerezni, és épen ugy köte
les Magyarország hajóinak és lobogójának ótal-
mat adni, mint tenné azt a magyar királynak kül
ügyminisztere. 

A czimerek és lobogók kérdésének ilyetén 
megoldása megfelel a törvényhozások által jelen
leg elfogadott rendszernek, és nézetem szerint elő-
haladás. Tekintve azt, hogy a jelenleg használt 
osztrák lobogó eltávolittatik: ez valóságos vív
mány. Kérem tehát a törvényjavaslat szövegének 
elfogadását. (Helyeslés a középen.) 

RadiCS Á k o s : T. ház! Azokhoz, a miket hal
lani szerencsém volt. részemről csak azt akarom 
még hozzá tenni, és ezt határozottan állithatom is, 
hogy az egész magyar tengerpart óhajtja, hogy a 
magyar lobogó használata helyreállittassék. Az én 
vélekedésem szerint nem is lehet ily ideiglenes szer
ződés által egy fenálló szentesitett törvényt meg
változtatni ; s ezért pártolom Somossy Ignácz kép
viselőtársam módositványát. 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Nem napok, 
nem hetek, nem hónapok, hanem esztendeje is van 
már annak, mióta, valamely kérdés előfordult a 
ház asztalán, mindig azzal volt a felelet megoldva, 

hogy milyen boldogság néz ránk, hogy fog virá
gozni a haza, mint fog a kereskedelem előhaladni-
Azt hiszem, hogy nincs a t. házban senki, ak i cso
dálkozni fogna rajta, hogy, midőn már révpartján 
volnánk annak, a mit reményleni, a mit várni le
het és kell azok után, a miket oly sok fényes, 
gyakran elragadó szónoklatokban hallottunk, hogy 
épen ekkor mindazokat, a miket valami tárgyban 
figyelemre méltóknak tartunk, tán kissé tüzeteseb
ben, tán kissé hosszabban is előadjuk. U g y va
gyunk mi ezzel, mint a római költő irja azokról az 
utasokról, a kik egy révparthoz értek és a boldog
ságot a túlparton látták: azt mondta rólok: 

„Tendebantque manus ad ripas ulteriores" 
í g y nyulunk mindnyájan a boldogság után, 
és bizony azt a boldogságot még most is igen 
távol látjuk; sőt némelyikünk nem is akarja 
hinni, hogy látja a túlparton azt. A törvényjavas
lat, mely előttünk fekszik, volna hát megoldása an
nak a boldogságnak? ezek a ezikkek volnának 
azok, a melyek azt számunkra meghozzák ? 

Megvallom, hogy ilyen szembekötve még so
ha törvényalkotásban részt nem vettem, mint most. 
Szembekötve, mondom, mert mind azon okmányok, 
melyek az osztályok tanácskozmányaiban is kéret
tek a minisztériumtól, mindeddig nincsenek a ház 
asztalán. Azt mondják: ott vannak a ház könyvtá
rában : olvassa el ez a 400 ember, ha neki tetszik. 
Ezt én nem tartom azon módnak, mely mód sze
rint a törvénynek anyagát összeszedhetné a törvény
hozó : mert ez csak tapogatódzás , és nem olyan 
világos tétel, mely világos tételből lehozhatná egy 
tiltó vagy parancsoló törvénynek alkotását. 

Ezen szakaszra megyek át, hogy a többiekről 
már ne szóljak: mert határozatot bontani czélom 
ugy sem volt; czélom csak az, hogy kimondjam 
azon kivül, miszerint Somossy Ignácz képviselőtár
sam módositványát egész mérvben pártolom. Erre 
pedig az az ok vezetett, melyet t. miniszter űrtől 
hallottam. A t. miniszter ur azt mondja, hogy nem 
lehet lobogókat változtatni. Én azt hiszem, hogy 
épen nem lehet lobogókon lévő czimereket. Nem 
azt mondom, hogy távolittassék el minden hajóról 
az ausztriai lobogó : mert ez annyi volna, mint meg
támadni a szomszéd azon jogát, melyről mi mindig 
óvatosan beszéltünk, s melyet mi terjeszteni, nem 
kevesbíteni akarunk. Igen is, maradjon az ő lobo-
gójok. U g y is, eszembe jut — hanem csalatkozom, 
ha híí emlékezetem — hogy a t, előttem indítvá
nyozó azt mondta, hogy a melyek magyar hajók, 
tisztán magyar birtok, azokra más lobogó ne kell
jen, hanem csak egyedül a magyar. Ezt nem pár
tolni lehetetlen, mer thogy az én tulajdonomra, arra, 
a mi az enyém, azon jelvényt tegyem, mely engem 
megillet, mely jogos jelvényem : azt megtagadni 
nem lehet. 
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Á tenger épen oly közös minden emberrel, 
mint a lég. Ha lég nem volna, nem élhetnénk; ha 
tenger nem volna, nem kereskedhetnénk. A tenger 
épen olyan átalános szabad kellék a kereskedésre, 
mint az életre a levegő. Ez volt e szakaszra nézve 
észrevételem. 

De van még egy átalános észrevételem egy 
másik szakaszra nézve, t. i. azon szakaszra, mely
ben az mondatik, hogy mind két államterület ten
gerpartjain mind két fél kereskedelmi tengerésze
iénél egyforma tengeri magánjog fog alkalmaz
tatni. E részben hivatkozom t. miniszter urnák sza
vaira, ki épen most méltóztatott mondani, hogy ak
kor sértetik meg a törvényhozás joga, ha attól bár 
mi részben, bár mi olyan tárgyat elszedegetünk, 
mely oda tartozik. Hibázik tehát ezen szerkezet
ben az, hogy ezen tengerészeti törvény a magyar 
törvényhozás elé is hozassák; következésképen 
alázatos nézetem szerint igy kellene azt interpre
tálni. E szavak után: „Minikét államterület ten
gerpartjain mindkét fél kereskedelmi tengerészeié
nél egyforma tengeri magánjog fog alkalmaztat
ni ," kell, hogy jöjjön ezen hozzátétel: „mindkét 
félnek törvényhozásai által alkotott törvények sze
r in t : " mert ha ez bele nem jön, ugy fog előtűn
ni azon rendelkezés, mintha Magyarország törvény
hozásának hire , tudta és beleegyezése . illetőleg 
szentesítése nélkül is lehetne tengerészeti törvénye
ket alkotni, anélkül, hogy mi arról tudósíttatnánk. 
Ajánlom ezt alázatos tisztelettel figyelműkbe. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tökéletesen méltánylom előttem szólott képviselő 
ur észrevételeit- csak azon megjegyzésem van, 
hogy e törvényjavaslat ezime: „ Vámszerződes a ma
gyar korona országai és ő felsége többi országai 
között." Azon kikezdésben, melyet említeni mél
tóztatott, k ivan fejezve, hogy mind azon ügyeket 
illetőleg, melyek a tengerészeire és a többire vonat
koznak, egyforma törvényes rendszabályok fog
nak a két fél között egyetértőkig megállapittatni. 
I t t tehát a két fél alatt ő felsége többi országai és 
Magyarország értetnek. Ez tehát Magyarország or
szággyűléséből soha sem fog el vonatni, és a kor
mánynak sem volt szándéka azt a törvényhozástól 
elvonni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Mindenek előtt szabadságot veszek magamnak 
Bernáth Zsigmond képviselőtársam által ezen 
tárgyra nézve tett két észrevételére válaszolni. 

Azt méltóztatott mondani,hogy e törvény szem
bekötve készült. E tekintetben határozottan nyilat
kozhatott!, hogy a minisztérium, ezen törvény elké
szítésénél és az egyesség megkötésénél nem szem
bekötve járt el, hanem az ország minden érdekeit 
igyekezett érvényesíteni. Ez volt föladata, annyi
val inkább, minthogy a XII . törvényezikk 61 . §-a 

I határozattan azt mondja , hogy „a két fél felelős 
l minisztériuma közös egyetértéssel készítse el a 
| szövetségi részletes javaslatot, és terjeszsze azt 
| mindegyik illető országgyűlése elé." 

Ugy hiszem, a t. képviselőház sem fogja ma
gára venni azt, hogy e törvény megszavazásá
nál szembekötve kívánna eljárni, mert ezen tőr
vényjavaslatot illetőleg, melyet a 61-dik pont 
értelmében terjesztett a minisztérium a ház elé, 
kellő idő adatott, hogy azt minden képviselő 
figyelmesen tanulmányozhassa, és mindenkinek, ki 
a részletekkel meg akart ismerkedni, a mint az az 
előttem szólottak előadásából is látszik, a szüksé-

| ges adatok rendelkezésére állottak. 
A másik állítása t. képviselő urnák, melyre 

nézve bátor vagyok észrevételt tenni, az, hogy az 
egész törvényjavaslat tapogatódzás. Bárki, ha rész-

I rehajlatlanul és elfogultság nélkül megvizsgálja 
I e g y e s pontjaiban ezen kereskedelmi szerződést, 
i meg fog győződni arról, hogy mindenütt az or-
j szagnak nem csak anyagi érdekei, de a törvé

nyekben gyökerező jogai biztosítva vannak, és a 
minisztérium ezen egyesség kötése alkalmával azok
nak érvényt kívánt szerezni. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Egyébiránt áttérve a fönforgó kérdésre, 
i a lobogó kérdésére, azért kívántam fölszólalni, mert 
! a viták folyamában még nem hallottam megem-
J liteni egy lényeges szempontot, melyből nekünk e 
j kérdést tekintenünk kell. Mi ezen lobogó ? E lo

bogó nem más, mint a vámszövetségnek, melyet 
kötünk, kifejezése. Még az esetben is ; ha Magyar-

1 ország teljesen önálló és független állam volna, 
nem ugyanazon fejedelem alatt állana, mint a 
birodalom másik fele, és ha ezen másik féllel váni-

; és kereskedelmi szerződést kötne: ennélfogva a 
külföld irányában kereskedelmi képviseltetése és 
igy lobogója is közös lenne. Hivatkozom egy pél
dára. (Halljuk!) Megkötötték a német vámszövet
séget; több souverain állam egyesült. Mihelyt 
megkötötték a vámszövetséget, ennek természetes 
következménye volt, hogy egy és ugyanazon lobo
gót kellett választaniuk, csak egy és ugyanazon lo
bogó alatt jelenhettek meg a tengeren. Miért ? Mert 
a kötött szövetség folytán és annak értelmében ez 
államok minden kereskedelmi képviseltetése, min
den vámszabályzata tökéletesen egyenlő lévén 
a külföld irányában kereskedelmi szempontból egy 
államot képeztek. Ha tehát ily eljárás követtetett 
a német vámszövetségben, hol egészen önálló sou
verain államok szövetkeztek: igen természetes, 
hogy midőn mi a birodalom másik felével vám 
és kereskedelmi szövetségre lépünk, a külföld 
irányában ugyanegy lobogót kell megállapítanunk. 
Hogy pedig ezt nem anyagi érdekeink, hanem 
minden törvényes jogunk teljes méltánylásával 
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tettük, kitűnik abból, hogy színeink és ezime-
rünk a másik félével tökéletesen egyenjogú. E 
szempontból véve föl a kérdést, mihelyt vámszö
vetséget kötünk, a külföld irányában egy lobogónk
nak kell lenni, és e lobogón a mi színeinknek és a 
mi czimerünknek ép ugy van helye, mint a mási
kénak. (Elénk tetszés a középen) 

Klapka G y ö r g y : Tisztelt ház ! Azt hiszem, 
a lobogó egy nemzet függetlenségének, és lételének 
jele. Norvégia azon viszonyban van Svédország 
irányában, mint mi Ausztria irányában, és mégis 
megvan Norvégiának saját lobogója. A dunai feje-
lemségek suzerain országok, a török konzulságok 
és követek által képviseltetnek , külföldön mégis 
megvan külön lobogójok. Megvan a kis Samos 
szigetének és Jaffának, Jeruzsálem városa kikö
tőjének is saját lobogója. Én megvallom, nem 
látom á t , miért ne viselhetnék a magyar ha
jók a magyar lobogót: és azért Somossy kép
viselőtársammal szavazok. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

B á n ó Miklós : Tisztelt ház! Meglehetősen 
kifejtette felhozni akart nézetemet a pénzügymi
niszter ur. Azért akartam én is a minisztérium ja
vaslatát pártolni, s mely indokból pártolja a pénz
ügyminiszter ur, t. i. a szövetkezés eszméjénél 
fogva. Azon tónynél fogva, hogy Ausztriával szö
vetkeztünk, nem vehetjük rósz néven esnem mond
hatjuk . hogy jogaink sértetnek, midőn Ausztria 
épen annyit áldoz fel nekünk, mint mi viszont 
Ausztriának. 

A lobogót illetőleg tehát a törvényjavaslatot 
pártolom. De van egy scrupulusom, melynek foly
tán a törvényjavaslatot módosíttatni kívánom. E n 
szeretném magam is a törvényjavaslatot praeci-
sebben és értelmesebben kifejezve és szerkesztve 
látni; szeretném azon szellemben szerkesztve látni, 
a mint azt a kereskedelmi miniszter ur maga ki
fejtette. O ugyanis azt monda, hogy a lobogó kér
dését ugy kell érteni, hogy az egészen egyforma 
mezőkre fog felosztatni. Ezen eszmét a törvény
javaslatban kifejtve nem. láttam; az csak azt 
mondja : „mindkét fél kereskedelmi hajói egy és 
ugyanazon lobogót használnak, mely az eddigi 
jelvényekkel a magyar korona országainak szí
neit és czimerét egyesíti/ ' Lehetne tehát sok em
bernek azon scrupulusa, hogy a magyar színek és 
czimer alárendelt kis részét fogják a lobogónak 
képezni: és azért e pontot ugy akarnám bővíteni, 
hogy ezen szavak u tán: „színét és czimerét4* ezen 
intercisum jönne be : „két külön mezőn egymás mel
lett. u Ha ez bele jönne, akkor a dualismus és pari
tás eszméje tökéletesen képviselve lenne. (Zaj.) 

I v á n k a I m r e : T . ház! {Halljuk!) A lobo
góknak használata iránt oly röviden és szabatosan 
foglalta össze az ügy állását Klapka György t. 

barátom, hogy ahhoz alig tehetek ujat; körülbelül 
ugyanazon érveket akartam felhozni én is; én is Svéd-
és Norvégországok viszonyát egymáshoz akartam, 
megemlíteni. De ha visszaemlékeznek t. képviselő
társaim az 1848—49. előtti időkre, mindazok, kik 
az időn jártak külföldön és nézték kikötőkben a 
nemzeti lobogókat mutató táblázatokat, ott találták 
az átalánosan elismert tengeri lobogók közt a ma
gyar lobogót is. Ez átalánosan világszerte elismer
tetett a, tengeren, és ez nem szűnt meg, csak 
1850-ben, mikor az osztrák k o r m á n y — külügy
minisztere által — a magyar lobogót megszűntnek 
hirdette. Azon állásnál fogva, melyet e tekintetben 
mindenkor elfoglaltam, szükségesnek és mulhat-
lannak tartom, hogy a magyar lobogó mindenütt 
ismét visszahelyeztessék azon helyre, mely őt meg
illeti. Sajnosán látom, t. ház — s talán jelzett ál
láspontom költi föl bennem ez érzelmet — hogy 
már itt a többségnél átalánossá válik az, hogy Ma
gyarország nem is állam, hanem egy másik állam
nak részecskéje. (Ellenmond i-^ jobbról. Ugy van! bal
ról.) Ezen aggodalmaim azokból származnak, a mi
ket itt hallottam a jobb oldal szónokaitól, sőt a 
miniszter uraktól: p. o. : „az osztrák birodalom 
egyik fele;" „a közös lobogó ;a „az összállam;" 
„nem lehet Magyarországnak külön tengeri lobo
gója." Mind ez azt mutatja, hogy a többség azt 
véli, hogy már az országnak külön lobogója nem 
is lehet többé; pedig, uraim, oly ország, a mely sa
ját színeit és czimerét felmutató lobogót nem hasz1 

nálhat, az már nem külön állam, az más államnak 
csak része. (Mozgás a jobb oldalon.) 

Véleményemet nem ingatja meg azon állitás, 
hogy ez csak kereskedelmi, egy vámterületet ki
tüntető lobogó akar lenni. Azon állítás, melyet ke
reskedelmi miniszter ur is mondtott, a mint a sík ten
gerre kimegy a hajó, már akkor az megszűnik a 
magyar miniszter hatósága alatt állni és a közös 
külügyminiszter hatósága alá kerül, némileg az 
1867. XII. t. ez. 8. §-ával ellentétben áll, a mely
ben ki van mondva, hogy a közös külügyminisz
ter csak a mi kereskedelmi miniszterünk hozzájá
rulásával és egyetértésével intézkedhetik ; tehát nem 
fogadom el azt, hogy a közös külügyminiszter 
mindent maga és külön intézhet el, hanem követe
lem, épen a közösügyi törvény értelmében, hogy 
ily esetben a mi miniszterünkkel egyetértve intéz
kedjék; s így a mi kereskedelmi miniszterünknek 
hatósága nem szűnik meg, ha a hajó kijutott a sik 
tengerre, hanem folytatja azt mindig ugy, a mint 
kifejezte Bónis Sámuel igen t. képviselőtársam, a 
magyar király nevében. 

Én csak két módot tudok és ismerek, a me-
melyek közül az egyiket választaniok kell. Vagy 
azt méltóztatnak elfogadni, hogy a magyar szinek. 

j a nemzeti czimer és lobogó egy valóságos magyar 
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államot képviseljenek oly módon, mint az Svéd-
és Norvégországok közt létezik, és a mint azt régi 
törvényeink rendelik; vagy pedig a szerint méltóz
tassanak intézkedni, mint Gí-orove t. miniszter ur 
mondotta volt, hogy t. i. „a két lobogó egyesítve 
tünteti fel a mostani valóságos helyzetet/' Ha ezt 
méltóztatnak elfogadni, akkor tessék a consequen-
tiákat is mindenfelé keresztül vinni: akkor a feje
delem palotáján, a hadseregben, a tengeri rajnál, 
a követségeknél és konzulságoknál, szóval minde
nütt, a hol a két állam együtt mutattatik be, ezen i 
uj, önök által tervezett lobogó használandó ; kell 
mindenfelé intézkedni „az osztrák császár és ma
gyar király" nevében. De ily fontos ügyet igy per j 
tangentem elintézni nem lehet; hanem kell, hogy 
rendelkezzék törvény a felett, hogy a magyar lo
bogó a követségeknél vagy külön függesztessék 
ki, vagy tehát mi módon és alakban tüntessenek 
ki nemzeti jelvényei ? Szükségesnek látom tehát, 
hogy, akár ez, akár az általunk ajánlott mód fogad
tatnék el, külön törvény által határoztassék meg a 
színek felmutatása. 

Pártolom Somossy Ignácz t. képviselőtársam 
indítványát. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ: T. ház ! Azon ellenvetést nem 
értem, hogy ezen kérdés mellesleg döntetik el. Egy 
szerződés fekszik előttünk, melyet a magyar ko
rona országai egy részről, ő felsége többi országai 
más részről kötnek kereskedelmi viszonyaikra 
nézve. Tudjuk, hogy az európai kereskedelmi po
litika oda látszik irányozva lenni, hogy minél na
gyobb vámterületek alakíttassanak addig is, míg a 
világ teljesen beevezhet a szabad kereskedés rév
partjába. Mi sem láttuk czélszerünek, hogy Ma
gyarország külön vámterületet képezzen; ezen né
zetben voltak a lajtántuliak is magokra nézve. Ok 
is azt hitték, hogy nagyobb vámterület a kereske
désnek nagyobb előmozditója. Jelenleg a vámszö
vetség fölött tanácskozunk, melyet e területre 
nézve kötünk. 

Ha valahol, épen e szerződésnél van helye 
annak, hogy arról is szóljunk, hogy ezen vámte
rület, mint vámterület, minő lobogd alatt űzze a 
kereskedést. Ez nem a politikai existentiára, ha
nem a vámterületre vonatkozik; s ezen kérdés még 
akkor is eldöntendő volna, ha Magyarország töké
letesen külön állana, külön király alatt, minden 
tekintetben elkülönözve Ausztriától, s avval semmi 
más viszonyunk nem volna, mint szomszédságunk 
és azon vámszövetség, melyet kötünk. 

Például hozta fel a pénzügyminiszter ur — 
és igen helyesen — a német vámszövetséget, a hol 
souverain, a fejedelemtől kezdve az utolsó pontig 
külön álló államok egy vámterületben egyesültek, 
s ezen vámterület lobogója volt a megállapított 
vámterületi lobogó. 

Az ellenvélemény mellett felhozott példákra 
csak azt jegyzem meg-, hogy azon országok, me
lyek megemlittettek, nem voltak másokkal vámte
rületi szövetségben. 

Ivánka ur azt állítja, hogy az előbbi időkben 
Magyarországnak külön lobogója volt, Erre azt 
jegyzem meg, hogy akkor Magyarország külön 
vámterületet képezett Ausztriától; most pedig nem 
fog külön vámterületet képezni, hanem azon tarto
mányokkal együtt egy vámterületet alakit. 

Ezen egy vámterület lobogójának megállapí
tásáról van jelenleg szó. 

Senkinek sincs eszében Magyarországnak ke
reskedelmi lobogójáról politikai állására következ
tetéseket vonni. Mért ne állapíthatna meg valamely 
külön alakult, több részből álló vámterület a maga 

ereskedelmi szövetkezésében oly lobogót, mely az 
egész vámterületnek megfeleljen, melynél mindket
tőnek színei és czimere egymás mellett egyesítve 
volnának, s e részben is a paritás elve tartatnék 
meg? (Helyeslés a középen.) Valóban szomorú volna, 
ha a vámszövetség megkötésénél közösen megálla-
pitott közös lobogó a nemzet politikai állását ve
szélyeztethetné. Ha mi a magunk alkotmányos ál
lását másként nem tudjuk megóvni, ezzel bizony 
nem fogjuk azt megmenteni. 

Én tehát a törvényjavaslatnak ezen szakaszát 
pártolom. (Helyeslés a középen.) 

K á r o l y i Ede gr . : T. ház! Engedjék meg, 
hogy mélyen t. tagtársunk Deák Ferencz előadá
sára tegyek néhány megjegyzést. 

A t. képviselő ur azt akará kimutatni, hogy 
itt egy egységes vámterületről van szó. s igy e 
vámterület lobogójának egynek kell lenni. Hivat
kozott e tekintetben a német vámszövetségre, hol. 
noha független királyok voltak, mégis egységes 
lobogót használtak a kereskedelmi viszonyok kö
zött. De mi nem ugyanazon helyzetben vagyunk, 
mint ők; s ha nálok semmi horderó'vel sem bir 
ezen egy lobogónak használata, reánk igenis hord
eró'vel fog bírni, kik Európa előtt nem vagyunk 
képviselve követeink és konzulságok által. En. 
uraim, megvallom, nem bírom tökéletesen elszige
telni a politikai horderőt e vámszövetségi ténytől. 

A mi magát a dolgot illeti, hogy ezt előad
hassam, el fogom foglalni a t. miniszter ur állás
pontját. 

A t. minisztérium, a personal unió és dualis-
mus között, a dualista álláspontot foglalván el, ter
mészetes, hogy azon vörös fonalat, a mely ezen 
egész szövetségen, ezen egész eljáráson végig hú
zódik, consequenter keresztül akará vinni. Méltány-
Lom ezen állást, s elismerésemet fejezem ki iránta ; 
de azt, hogy épen ezen kereskedelmi és vámkér
désben ne lehessen kimondani, hogy két lobogó 
használtassák és a mellett a dualismus elv 
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állhasson, azt részemről nem tudom helyeselni 
a következő okokból. 

A dualisticus elvet lehet a maga tetőpontján 
ugy értelmezni, hogy a felség, a fejedelem egy, mi
dőn a personal unióval tökéletesen egyez; de lefelé 
is sok pótfokozat van, hol a dualismus megáll
hatna. Mi például nem birunk oly személyt, ki 
bennünket a külföldön képviselne, pedig azon kon
zulságok épen ugy képviselhetnének bennünket, 
mint a német tartományokat. 

A t. kereskedelmi miniszter ur azt állitotta, 
hogy a personal unió elve sem engedi az ilyen el
járást. Engedelmet kérek, hiszen ott áll döntő pél
dául IV-dik György mint Anglia és Hannovera 
királya, ki egy személy, és mégis a külföld előtt 
mint két személy volt képviselve követei által. t. 
i. mint Anglia és mint Hannovera királya. 

Minthogy tehát én a politikai horderőt nem 
tudom tökéletesen elválasztani a kereskedelmi szö
vetség alapjától, t. tagtársam Somossy Ignácz in
dítványát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Zsedényi E d e : T. képviselőház ! Igen rövi
den akarok szólni. A mai nap vitája azt mutatja, 
hogy a hol az érzelmek határozzák el a politikai 
nézetet, ott mélyebben fekvő okszerű adatokkal 
az ellen vitázni és azokat czáfolni lehetetlen. 
Miután pedig Lónyay miniszter ur kimondotta 
azon okot, mely minket, arra indított, hogy ezen 
czikket elfogadjuk, hogy t. i. egy vámterületen 
két lobogó nem lehet: ha ez lehetetlen, akkor vagy 
a vámegyletről le kell mondani, vagy pedig azt a 
következést kell elfogadni, mely a vámegyletekkel 
egész Európában összeütközésben van. 

Én csak Ivánka Imre barátom észrevételére 
akarok felelni: mert nekem ugy látszik, hogy 
midőn szólt, szem előtt nem tartotta a XII. t. ez. 
8-dik szakaszát, mely ezt mondja: ,, A pragmatica 
sanctióból folyó közös és együttes védelemnek 
egyik eszköze a külügyek czélszerü vezetése. E 
czélszerü vezetés közösséget igényel azon kül
ügyekre nézve, melyek az ő felsége uralkodása 
alatt álló összes országokat együtt illetik. Ennél
fogva a birodalom diplomatikai és kereskedelmi 
képviseltetése a külföld irányában és a nemzetközi 
szerződések tekintetében fölmerülhető intézkedések 
mindkét fél minisztériumával egyetértésben és 
azok beleegyezése mellett, a közös külügyminisz
ter teendői közé tartoznak. Ezen külügyeket tehát 
Magyarország is közöseknek tekinti," stb. Tehát 
a kereskedelmi ügyek egyenesen a külügyi minisz
ter teendői közé tartoznak. (Nyugtalanság a bal 
oldalon.) Ezzel igazolni akarom az igen tisztelt 
kereskedelmi miniszter úr azon állítását, hogy 
midőn a hajó elhagyja a magyar kikötőhelyet, 
akkor már maga a magyar kereskedelmi miniszter 
azon nem segíthet, ugy mint az osztrák hajón sem 

segíthet maga az osztrák kereskedelmi miniszter^ 
hanem segit mindkettőn a közös külügyminiszter. 
Ez pedig a törvényből foly, hogy ez azon lobo
gót védi, mely a vámegylettel közös. 

Előre látható, hogy a ki tengerre száll, hajó
ján bizonyára oly lobogót fog használni, a mely 
a hajóhadnak ótalma alatt áll és őt megvédi. Én 
tehát praktikusnak sem tekinteném azt, hogy csu
pán a magyar lobogót használjuk. (Zaj.) Mint
hogy pedig mi egy vámterületet akarunk, az egy 
lobogó használását is akarnunk kell. 

Ahhoz, mit Deák Ferencz igen tisztelt kép
viselőtársam mondott, többet hozzáadni nem tudok : 
azért a szerkezetet pártolom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

J ó k a i M ó r : T. képviselőház! Én csak min
dennap tanulok valami szépet a t. miniszteri padok
tól. (Derültség.) Mai nap megtanított reá a keres
kedelmi miniszter úr, hogy egy hajó, a mint a 
tengerre kifut, idegen földre jut. (Felkiáltások a 
jobb oldalon: Neutrálisra!) Tehát neutrális terré
numra. (Felkiáltások: Helyzetbe!) Eddig azt hittem, 
a tenger víz (Derültség) és azon a tengeren egyet
len terrénumot képez a hajó födélzete. Eddig azt 
tanultam a nemzetközi jogból, hogy annak a hajó
nak födélzete annak az országnak territóriumához 
tartozik, melynek lobogója azt védelmezi. (Helyes
lés a bal oldalon.) Az igen tisztelt kereskedelmi 
miniszter úr a felől világosított fel, hogy az a 
darabja a magyar territóriumnak, mely a hajó 
födélzete alakjában van, csak addig terrénuma 
Magyarországnak, a mig Magyarország határán 
belül van, de a mint kimegy a tengerre, azonnal 
osztrák. (Felkiáltások a középen: Nem ezt mondotta!) 
Egy amerikai hajó födélzete annak az amerikai 
szabad statusnak terrénuma még akkor is, ha 
ausztriai kikötőbe belemegy. (Zaj.) Tényeket tu
dok felmutatni, melyekkel bebizonyíthatom. Meg
vallom, mindig attól féltem, hogy a külföldön ugy 
fogják magyarázni mostani szövetkezésünket, mint 
azt az igen tisztelt miniszter úr magyarázta; hanem 
hogy a miniszteri rózsás karszékekről jőjön leg
először e magyarázat, az engem megdöbbentett: 
mert igy valósággal bebizonyul az „extra Hungá
riám non est vita* reánk nézve, és mi magyarok 
csak addig vagyunk, mig Magyarországon va
gyunk, azon kivül pedig osztrákok vagyunk. 
(Felkiáltások a középről: Ezt senki sem mondotta!) 
Addig, mig az előttünk fekvő törvényjavaslat ezen 
pontját olvastam, csak féltem tőle; azon védelem 
után, melyet a miniszter úr méltóztatott adni, 
meg vagyok tőle ijedve: s ennélfogva pártolom 
Somossy képviselőtársam módositványát. 

Kerkapo ly K á r o l y : En mindenekelőtt azon. 
kijelentést akarom előrebocsátani, hogy a törvény
javaslat kérdéses szerkezetét szóról szóra elfoga-
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dom; elfogadom pedig a mondottak után is, mert 
meg vagyok győződve arról, hogy a lobogó tulaj
donkép semmi más, mint jelvény, és ha jelvény, 
jeleznie kell neki azt. {Zaj. Tudjuk mindnyájan!) 
Én nem vonom kétségbe, hogy ezen átalános igaz
ságot in thesi bizonyosan mindnyájan elfogadjuk; 
de kénytelen voltam mégis kimondani azért, mert 
következményeiben ezen igazságot megtámadva 
hallottam; pedig nem elég a thesist elfogadni, a 
mint van, hanem el kell fogadni, ha következete
sek akarunk lenni, annak consequentiáját is ; pedig 
azt elfogadva nem látom. Ha tehát a lobogó nem 
egyéb, mint jelvény, jelezni kell nekie azt, a mi 
tény. Mi a t ény? A tény az, hogy a nyilt tengeren 
levő hajó, akár osztrák, akár magyar, mindig az 
egységes vámterübt az ő hazáj'a. Kereskedelmi 
tekintetben mindig a vámterület kérdése a döntő; 
itt pedig másról, mint kereskedelmi hajóról, nincs 
szó; és épen azért a lobogónak kell azt jelölnie, 
hogy ezen hajó otthon van az egységes vámterüle
ten. A lobogó nem lehet se osztrák, se magyar, 
hanem valami neutrális, mit a kettőből ujonan 
alkothatunk, vagy a kettőnek egyesítése. Azt hi
szem, nekünk inkább van érdekünkben, hogy 
legyen ez a kettőnek egyesítése, mint egy harma
dik ujabb. 

Azokra, miket Jókai t. képviselőtársam mon
dott, szintén akarok néhány szót válaszolni. A 
nemzetközi jogból én is tanultam valamit; és, leg
alább én, azt tanultam a nemzetközi jogból, hogy 
a hajónak fedélzete olyannak tekintendő, mint ter
ritóriuma azon országnak, melynek ezen hajó 
sajátja; hanem vissza kell mennem az előbb mon
dottakra, hogy kereskedelmi tekintetben a keres
kedelmi terület a döntő. De azt is tanultam, a mi 
tökéletesen igazolja a kereskedelmi miniszter úr 
kijelentését, hogy a nyilt tenger és tengerpart 
között a nemzetközi jog nagy különbséget tesz: 
mert nyilt tengeren a hajó fedélzetét ismeri azon 
territóriumnak, melyhez a hajó tartozik; a parto
kon pedig magát a vizet is, mert a tengerpart 
melletti viz az ország területének vétetik, ez pedig 
kihat addig, a meddig a part közegei terjednek; 
és e tekintetben a viz nem viz, hanem földterülete 
az országnak, melynek partját mossa. És ide vágott 
a kereskedelmi miniszter kijelentése, midőn azt 
mondotta, hogy midőn a tengerre megy a hajó, 
idegen territóriumra lép. Annak territóriuma csak 
ugy,mint a népjog szokta venni, ha valamely feje
delem idegen territóriumon van, azt azon territó
riumon levőnek gondolja: így van a hajóval a 
nyilt tengeren, nem pedig a part vidékein. Azért 
a ki bene distinguit bene docet: nem kell a fogal
makat összezavarni, és ez által a consequentiák 
eltalálását nehezíteni. (Helyeslés a középen.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
KÉPV H. NAPLÓ. 1865/7- VI. 

Csupán Jókai képviselő ur beszédére akarok fe
lelni. 

Előadása, nem mondhatom, hogy tanulsá
gos, de mindenesetre érdekes volt. Tanulságos 
azért nem volt, mert olyan ügy körül forgott, me
lyet — azt hiszem — mindketten értünk. Senki 
se állithatja, hogy nekem szándékom lehetett 
volna képviselő urnák ily elemi dologban tanulsá
got nyújtani; és engedje meg a t. képviselő ur, 
hogy én épen oly kevéssé fognék akarni tőle ta
nulni, mint, azt hiszem, őneki sem volt szándékában 
nekem e tekintetben tanitást adni. {Elénk helyeslés.) 

Én igen világosan fejeztem ki magamat a ma
gyar hajó-és lobogóra nézve. Az által, hogy a ma
gyar hajó a magyar tengert elhagyja, nem szűnik 
meg magyar hajó lenni, mert ha megszűnnék, ak
kor nem kellene róla többé szólni. A hajó igen is 
magával viszi, ha szabad e részben diplomatikus ki
fejezéssel élnem, ugy szólván, az országnak egyik 
részét: az az országtól ellökött földdarab. Én azt 
állítottam, hogy az országtól ellökött földdarab az 
által, hogy a sík tengerre kiszáll, nentralis térre 
jő. Megszünik-e ez által a magyar törvényhozás 
hatósága e hajókra? Kétségtelenül, hogy nem. 
Itt van magában ezen pontnak egyik kikezdésé-
ben, hogy arra nézve a magyar törvényhozás fog 
intézkedni, minő magánjog állapittassék meg ezen 
hajókra nézve. 

Demitjelentalobogó? Jól mondotta Kerkapoly 
képviselő ur, a lobogó egyik feltétele annak, mily 
hatalomtól kíván azon hajó, mely neutrális téren 
mozog, ótalmat, micsoda hatóság az, melynek ótal-
ma alatt a magyar hajó neutrális téren állani fog. 
Ez azon hatóság, mely az 1867-iki t. czikkben 
már körül van írva: azaz a külügyminiszter, a ki 
a consulatusoktól meg fogja kívánni, hogy a ma
gyar hajóknak ótalmat szerezzenek ott, hol azok 
idegen hatalmak által sértetnek. (Egy hang a bal 
oldalon: A ív agyai' király!) Azt hallom egyik ol
dalról, hogy a magyar király. Kétséget nem szen
ved — ne csináljunk magunknak illusiót — hogy 
ha nem volna Magyarországnak és a legfőbb pon
ton a magyar királynak e tekintetben joga és kö
telessége : az osztrák külügyminiszter nem fogna 
hajóinknak ótalmat nyújtani, mert nem tartoznék ve
le ; de tartozni fog azért, mert nem csak az osztrák 
császár és osztrák tartományoknak, hanem egyszers
mind a magyar király és a magyar korona orszá
gainak minisztere. 

A szerződés ezen pontjára nézve egyéb érvet 
nem tudnék felhozni; hanem ha a tisztelt kép
viselő urak e kérdésben az ország közpolitikai 
állását akarják bevonni, kénytelen vagyok meg
vallani, hogy az ország közpolitikai állása e tekin
tetben, t. i. Magyarország önállása tekintetében is 
tökéletesen meg van védve. Ha egy magyar alatt-

28 
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való érkezik a világ bármely kikötőjébe, hol oszt
rák eonzulátus van, és nem fog ott ótalmat találni, 
és az a magyar kereskedelmi miniszternek vagy a 
magyar kormánynak tudtára jut, kötelessége lesz 
ennek azon ponton, a hol ez történik, a magyar 
alattvaló számára ótalmat eszközölni és annak el
mulasztásáért az illetőket megkérdezni. Ha a t. 
ház bármely tagja ily speciális esetet fel fog hozni, 
ha ki fogja mutatni, hogy az illetőknek nem nyúj
tatott ótalom, hogy Magyarország hajóin, Magyar
ország törvényes jogai, kereskedelmi érdekei nem 
lettek elegendőkép megvédve : a magyar kereske
delmi miniszter föladata lesz az illető közös orgá
num , a külügyi miniszter által kieszközölni az 
elégtételt. (Élénktetszés a középen.) 

Makray L á s z l ó : Előre bocsátom azon esz
mét, hogy mielőtt osztrák birodalom létezett, már 
előbb Magyarországnak független állami élete volt 
és hatalmas birodalmat képezett. Már akkor ma
gyar nemzeti lobogó lengett Velencze Márkíerén, 
hirdetendő Magyarország kereskedelmi nagysá
gát és tengeri hatalmát, mikor az osztrák zászlót 
még nem ismerték. A magyar államnak már ten
geri kereskedése volt akkor, mikor osztrák keres
kedés nem létezett. Most, mivel az osztrák biroda-
lodalommal dualismus létezik, én ezt máskép nem 
érthetem, mint ugy, hogy a 350 éves harcz után, 
melyet országunkkal a lajtántúli tartományok 
folytattak, mely az osztrák császárnak a magyar 
királyival való háborúja volt, a béke megkötte
tett. Ha ez áll, akkor állni kell annak is az én fel
fogásom szerint, hogy a magyar nemzetnek vannak 
olyan jogai, melyeket a mostani törvényhozásnak 
megváltoztatni nincs hatalmában: nincs hatalmá
ban arra kényszeríteni, hogy fegyverét letegye; 
nincs hatalmában arra kényszeríteni a nemzetet, 
hogy a haza zászlaját az ellenség lábaihoz porba 
hajtsa. Ennélfogva méltányos, hogy a magyar lo
bogót oly módon fentartsa, a hogy azt Somos-
sy képviselőtársam módositványában előterjeszté. 
(Szavazzunk!) 

B á n ó M i k l ó s : Mielőtt szavazásra kerül a do
log, kérem módositványomat fölolvastatni. (Nagy 
zaj. Fölkiáltások'. Nem szabad kétszer szólani!) 

E l n ö k ! Annak idején föl fog olvastatni. 
Ónossy M á t y á s : Valóban nem fogom a t. 

ház figyelmét sokáig igénybe venni. Tisztán csak 
azon szempontból vagyok bátor felszólalni, mert 
igen nagy szükségét látom annak, hogy e tekin
tetben, hol a törvényjavaslat ide vonatkozó czik-
kének módositásánál leginkább az érzések ural
kodnak felettünk, ezen túláradó érzéseket, a meny
nyire tőlünk telik, egymásban kölcsönösen igye
kezzünk megnyugtatni. Ezen érzéseknek, illető
leg a félelemnek hazánk önállósága megszűnése 
s Ausztriába leendő beolvadása tekintetében leg

élénkebb kifejezést adott Jókai képviselő ur, mi
dőn azt állitá, hogy ő a jövőt tisztán képzelte 
magának eddig is, azonban most az iránt minden 
kétsége eloszlott . mert a minisztériumtól hal
lottak után mindenikünk tudhatja, hogy csak ad
dig vagyunk magyarok, mig a magyar haza hatá-

' rain belül vagyunk, ellenben neutrális terrénumon 
j megszűnünk magyarok lenni és ott osztrákokká 

leszünk. Ha t. képviselő urnák e következtetése 
állana, a mit én egyébiránt magam részéről el
fogadni nem szándékozom, akkor Jókai képvi
selő ur bizonyosan meg fogná nekem engedni, 
hogy ennek ellentétes következményét szintén 
alaposnak és helyesnek joggal fognám vitat
hatni. És ha mi attól féltünk eddig, hogy Auszt
riábabeolvasztatunk, a jelen törvény meghozatala 
után attól többé nem félhetünk: mert e törvény 
életbe lépése után az osztrák hajók is kötelezve 

| lesznek a sik tengeren a magyar-osztrák szövetségi 
i lobogót használni; és ennél fogva — a t. képviselő ur 
I gondolatirányát követve— azt lehetne állítani,hogy 
jövőre csak addig lesz osztrák az osztrák, a mig 
otthon saját geographiai határai között marad, el
lenben a mint neutrális terrénumra lép, magyarrá 
lesz. Ezt csupán azon szempontból hoztam elő, hogy 
ha ez által a t. képviselő ur aggodalma a jövő iránt 
netalán megnyugtattathatott, én lehettem légyen a 
szerencsés ezt eszközölni. (Helyeslés a középen.) 

P a p L a j o s : T. ház! A jelen esetre nézve 
bátorkodom pár szerény észrevételt tenni. 

Mindenekelőtt az előttem szóló tisztelt képvi
selő urnák megjegyzem, hogy minket is ekérdésben, 
mint minden másban, nem érzés, nem felhevülés, 
hanem hazánk jólléte, hazánk függetlenségének 
higgadt megfontolása vezérel. 

A szőnyegen levő kérdést illetőleg csak egyet
len egy, némileg tekintetei; érdemlő érv hozatott fel 
a túlsó oldalon: az, melyet a tisztelt pénzügymi
niszter ur is mondott, hogy minden vámterületnek 
külön jelvénynyel, külön lobogóval kell birnia. Ha 
a lobogó jelvény, én nem látom át, hogy e jel
vénynek egynek kell lenni. Ha jelvény jelvény 
mellé tétetik, vagy összehalmozott zászlócsopor
tot vesz is valamely vámterület jelvényül, e terü
letnek jelvénye azon csoport zászló lesz. Ebből te
hát nem következik az, hogy egy vámterületnek 
csak egy zászlója legyen; és nem következik az, 
hogy a mi vámterületünkre nézve most egy külön, 
nem tudom miféle színekből álló zászló készíttes
sék ; hanem körülményeink közt legközelebb 
áll az, hogy használjuk együtt mindkét szerződő 
fél zászlóját. Hiszen nem oly rettenetes dolog ez és 
könnyen keresztülvihető: azért pártolom Somossy 
képviselőtársam indítványát. 

Még csak a t. miniszter urnák azon észrevé
telére akarok megjegyzést tenni, hogy ha a hajó a ki-
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kötőből eltávozik, már nem áll többé a mi hatóságunk 
alatt, hanem az osztrák alatt, mert a birodalom 
diplomatikai és kereskedelmi képviseltetése közös 
ügynek mondatik. Igenis, elismerem, hogy a biro
dalom diplomatikai és kereskedelmi képviseltetése 
közös ügy ; de ez ki nem zárja azt, hogy nekünk 
abban részünk ne legyen. A külföldön levő kon
zulságok épen ugy képviselik a magyar királysá
got ő felsége többi tartományaival, s azért, habár 
kisebbségben leszek is ezen egy inditványnyal, még
is azt bátorkodom indítványozni, hogy a konzul
ságok a külföldön a magyar színeket is viseljék. 

A mi pedig Zsedényi képviselő urnák azon 
megjegyzését illeti, hogy más, mint a közös kül
ügyminiszter, nem is szólhatna külügyi dolog
hoz , erre csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy az nem áll: mert ha méltóztatott volna a 
tisztelt képviselő ur az illető törvény 8. át 
egészen elolvasni, ott megtalálta volna, hogy a 
külügyek, a konzulok s más egyéb ügyek nem 
mind a közös külüpyminiszter hatásköréhez tartoz
n a k , hanem azokra nézve mindkét fél miniszté
riumának beleegyezése és jóváhagyása föntartatik. 
Nem áll tehát az, mit a külügyekre nézve mon
dani méltóztatott. 

Egyébiránt Somossy képviselőtársam indítvá
nyát pártolom. 

Justh JÓZSef: Nem akarom sokáig untatni 
beszédemmel a t. házat, mert ez sokkal komolyabb 
kérdés, mintsem élczeléssel lehetne harczolni. Tu
dom, mit képvisel e szerződés ,* mit kell képviselnie, 
azt is tudom; sőtazt is tudom, hogy a vám szerződések
nél első tekintet az, hogy mind a két szerződő fél az 
igazság és paritás alapján tegye meg a szerződést 
egymással. Elismerem egész készséggel, hogy lehet 
oly eset, hogy az egyik vagy másik fél képes le
mondani a másik kedveért bizonyos előnyökről. 
De azt, megvallom, meggyőződésemmel nem va
gyok képes megegyeztetni, hogy egy vám- és ke
reskedelmi szerződésben egy nemzet a legpraegnan-
sabb jelvényéről, mely nemzeti egyéniségét kifejezi, 
lemondhasson. Azért Somossy indítványát pártolom. 
(Elérik helyeslés a hal oldalon.) 

J á m b o r P á l : Tisztelt képviselőház! Nem 
akartam e tárgyhoz szólni, mert nincs kedvem a 
tisztelt kereskedelmi miniszter ur elé gátakat emelni, 
hisz ugy is elég gátot emelnek elébe Bécsben, an
nál kevésbbé, mert neki, mint kereskedelmi minisz
ternek, egy világot kell meghóditnia;de ha e vilá
got csakugyan meghódítja, óhajtom, hogy azt ma
gyar lobogó aegise alatt tegye. Semmi sincs szen
tebb valami, mint egy nemzetnek lobogója. Ez a 
nemzet büszkesége, ez a nemzet dicsősége, ez a nem
zet jó és rósz napjainak tanuja. Mi a lobogó? Kérd
jétek meg 1848-at: megmondják azt Szent Gellért 
hegyének ormai,Mi a lobogó? Kérdjétek meg az oszt

rák hadsereget, mely tisztelettel volt kénytelen 
előtte meghajolni. (Elénk tetszés.) Mi a magyar lo
bogó ? Kérdjétek meg Petőfit, ki e lobogónak árnyé
ka alatt vérzett el. Azt mondja Kerkapoly képvi
selőtársam, hogy a viz nem viz, hanem föld. Én is 
azt mondom, ez n zászló nem zászló, nem a mi zász
lónk, mert pékünk csak egy zászlónk van, s ez a 
tricolor. Uraim, adjunk oda mindent; de ne adjuk 
oda a lobogót: mert ha eztoda^adtuk, nem lesz a 
nemzetnek mi után menjen. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Igen sajnálom, hogy 
a szavazást kívánóknak nem engedhetek. Igen saj
nálom, hogy most, midőn at . ház, ugy látom, nem 
igen szívesen hallgat már az okoskodásokra, szólani 
mégis kénytelen vagyok azért, mert hallottam oly 
dolgokat felemliteni, melyeket felelet nélkül hagyni 
nem akarok. (Halljuk!) 

Azt mondotta egy t. képviselő ur, hogy a jel
vényeknek azt kell jelezni, a mi tény, jeleznie kell 
tehát a hajónak hazáját, ,,a mely most az ujonan 
született egész." Én megvallom, eddigelé azon il-
lusióban voltam, hogy a jog és törvény ellen erő
szakkal egy egészszé lánczolt két fél a most legkö
zelebb történtek nyomán ismét mindenik vissza
nyerte saját egyéniségét; s igen szomorúan hat rám 
annak hallása, hogy ezzel ellenkezőleg most ala
kult egy uj egész. Azt fogják tán mondani erre, 
hogy a képviselő ur csak arra értette, hogy most 
alakult egy egész vámterület; de ezzel azt, hogy 
egynek kell lenni a lobogónak, indokolni még 
nem lehet. Voltak már máskor és másutt is egy ke
reskedelmi egészet képező vámterületek; ott volt pél
dául a német vámszövetség, melyhez tartozott egyes 
államok hajói hogy kizárólag saját lobogójukat 
használták, azt Dunánkon is szemlélhettük. Ha te
hát olyan uj egész van itt, melynélfogva nem lehetne 
a magyar lobogót használni, azon egész nem csak 
a kereskedelmi, nem csak a vámterületre vonat
kozik. 

Azzal vigasztalt ugyan a t. miniszter ur, hogy 
hiszen , ha a magyar hajó nem lelné föl a védel
met, a magyar minisztérium tudni fogja kötelessé
gét és a védelmet meg fogja szerezni a magyar ha
jónak. Egyátalában nem kétkedem, hogy a t. mi
niszter ur ezen irányban mindent meg-fog tenni. 
De mi lesz annak az útja? Fog fordulni, s jöhet idő, 
folyamodni, és meglehet. . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Rám nézve a folyamodás ideje soha sem fog bekö
vetkezni. (Eltnk közJulyeslés.) 

Tisza K á l m á n : . . . s meglehet, eredmény 
nélkül azon közös külügyminiszter, kit se a t. mi
niszter ur, se Magyarország országgyűlése feleletre 
nem vonhat. 

Jókai t. képviselőtársam érvelése ellenében 
28 * 
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az hozatott itt fel, hogy épen az is jele, hogy szó 
sem lehet arról, hogy mi beolvasztattunk volna, 
mert tételét meg lehet forditani s azt is lehet mon
dani, hogy miután az osztrák alattvalók se hasz
nálhatják kizárólag saját szinöket, ebből azt lehetne 
következtetni, hogy ők is megszűnnek osztrákok 
lenni a mint elhagyják hazájokat, s hogy mintegy 
ők olvadtak volna belénk. Engedelmet kérek : azt 
tartom, hogy ez nem igy van; megjegyzem azon
ban mielőtt ezt indokolnám, hogy én a beolvadás
nak is, igaz, ellene küzdöttem, de ellene küzdök 
az összeolvadásnak is, s én nem kívánom se a ma
gunk érdekében, se az ó' érdekűkben, hogy össze
olvadjunk : én meg akarok maradni a mi jog sze
rint vagyok , s óhajtom, hogy ők is maradjanak 
osztrákok. De a mi a képviselő ur észrevételét 
illeti, csak egy különbségre vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat. Lehetne mondani, hogy az 
osztrák alattvaló szűnt meg osztrák lenni, a mint 
a hajóra lépett; lehetne mondani, hogy ő olvadt 
belénk, ha azon konzulságok, melyek ügyét védeni 
fogják, magyar konzulságoknak hivatnának. De 
engedelmet kérek, minthogy a védelem az osztrák 
konzultól és az osztrák külügyminisztertől szár
mazik, az osztrák megmarad osztráknak, de mi 
elveszítjük a világ előtt nemzetiségünket. (Tetszés 
a bal oldalon.) 

Én tehát Somossy Ignácz módositványát 
pártolom. 

E l n ö k : A 6-ik czikk első' pontja fog szavazás 
alá bocsáttatni. Még Bánó Miklós képviselő ur is 
kívánja módositványa fölolvasását. (Derültség.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Bánó 
Miklis módositványát) 

E l n ö k : Ugyanezen czikkre nézve Wass 
Sámuel gr. is adott be módositványt: ez is fel fog 
olvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (fölolvassa Wass Sá
muel gr. módositványát.) 

E l n ö k : A kik az eredeti szakaszt akarják 
megtartani, álljanak fel. (Megtörténik. Fölkiástások: 
Ellenpróbát!) A kik nem fogadják el, álljanak fel. 
(Megtörténik) A többség az eredeti szerkezetet 
tartja meg. 

Ugyanezen czikknek egy másik pontjára 
nézve Radics Ákos ur jelentett be módositványt. 

BadiCS ÁkOS: Tisztelt ház! A ki azt állítja, 
hogy az ausztriai Lloyd Magyarország speciális 
kereskedelmi érdekeit előmozdította volna, vagy 
hogy azt kitűzött czélunkhoz képest jövőben 
előmozdíthatná, annak ez úttal csak azt válaszol
hatnám , hogy a lajtántuli országok kereske
delmi érdekeit sem mozdíthatta elő, legalább nem 
mozdíthatta elő azon mértékben, a melyben a nyúj
tott subventió magasságához képest aat jogosan 
követelhették volna. Ha e társaság átalában vala

mit előmozdított, akkor azt hiszem, csakis saját 
erszénye érdekeit és a monopolizálásra való törek
vést mozditotta elő. (Igaz !) 

F ő feladata e szerződött ausztriai Lloydnak 
a posta-szállítást eszközölni és minél több keres
kedelmi összeköttetést létrehozni. Azonban ugy a 
posta-szállitást, mint 'szintén a kereskedelmi ösz-
szeköttetést illetőleg, bátran állithatom, hogy ha 
mi a ránk háramló haszon arányához képest 
akarnánk e társaság évi subventióriálásához járulni, 
akkor, főleg a konzulságok jelen függési viszo
nyai és szervezete folytán, melyre nézve a ke
reskedelmi miniszter ur iménti előadásában se 
adhatott megnyugtató felvilágosítást, az álta
lunk fedezendő évi járulék inkább minus mint 
plus fogna lenni. Tudtommal az ausztriai Lloyd-
társaság hetenkint csak három ponton érinti a 
magyar korona tengerpartját, ekkor is csak né
hány perezre, természetesen azért, hogy Trieszt 
városára e pontokon kereskedelmi összekötteté
sek létre ne jöhessenek. Hajóiból ekkor egyet 
sem építtetett saját tengerpartunkon, holott pedig 
ama 1 7 millió frt. subventióhoz, melyben ekkorig 
részesült, Magyarország legalább is 6 millió frttal 
járult. í g y a társaság jövedelmi adójára nézve 
sem tudjuk, hogy hányadán állunk; csak azt tud
juk , hogy még néhány évig, és a mint a fiumei 
vasúti előmunkálatok jelenleg állanak, azt hiszem, 
hogy még hosszabb ideig is , semmint óhajtanok, 
Magyarország nyers terményforgalmából fogja 
meríteni jövedelmének nagy részét. Ha tehát mi 
ezen kívül a társaságot még subventióban is ré
szesítjük, akkor azt hiszem, hogy jogos és méltá
nyos követelés tőlünk megtudni: vajon a jöve
delmi adónak mekkora részét fogja-e társaság a 
magyar kincstárba szolgáltatni ? 

Egyébiránt mutassa ki nékem a t. kereske
delmi miniszter ur azon hasznokat és előnyöket, 
melyek e társaság működéséből ránk háramolnak, 
és én hajlandó leszek e kimutatott hasznok és elő
nyök arányához képest a társaság évi subventió-
jához hozzájárulni; de határozottan kikötöm 
magamnak, hogy a külön magyar tengeri hajózási 
vállalat megalakulását ne hátráltassa, és azon kí
vül az annak szükségképen nyújtandó előnyöket 
és államsegélyezést semmi szin alatt ne korlátoz
hassa. Meg vagyok győződve, hogy a lajtántuli 
országok csak örömmel fognák üdvözölni az ily 
külön tengeri hajózási vállalatot, mely végre őket 
is kiszabaditandja az ausztriai Lloyd elviselhetet
len egyedárusága alól. (Helyeslés.) 

Azt óhajtom még megjegyezni, hogy tudtom
mal az ausztriai Lloyd magán társaság, mint magán 
társaság kötött szerződést az állammal, következő
leg, mint ilyen, igénytelen felfogásomszerint a 
külügyminiszter hatásköre alá nem is tartozhatik. 
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Részemről még csak azt kívánom kijelenteni, 
hogy az eddigi terhek elfogadásához csakis azon 
feltétel alatt járultam, ha összes anyagi érdekeink 
terén, minden kül befolyástól menten, teljesen 
függetlenül és szabadon intézkedhetünk , sza
badon és függetlenül intézkedhetünk főleg a va
sutak és kereskedelmi tengerészet kérdésében, mely 
kérdések anyagi fejlődésünknek elsőrendű alap
tényezőit képezi. Meg vagyok győződve, hogy 
csakis ily utón fogjuk létre hozhatni azon eszközö
ket, melyek az elvállalt, bizonyára tetemes ter
hek elbirhatására képesíthetnek. Mert ne ringassuk 
magunkat illusióban, t. képviselőház: Magyaror
szág kukoricza-, búza-, szóval gabona-terméséből 
•e terheket még csak rövid időre sem fogja fedez
hetni. (Helyeslés.) 

E rövid indokolásomat előre bocsátva, van 
szerencsém elfogadás végett a következő módosit-
ványomat terjeszteni a képviselőház elé. (Olvassa:) 
„Módositvány a 140-ik számú törvényjavaslat 
Vl-ik czikkének8. és 9-ik pontja helyett. Az „auszt
riai Lloyd" czim alatt működő magán hajózási 
vállalatnak 187l-iki deczember 31-ig szerződési
leg biztosított államsegélyezéséhez, a magyar 
korona országai évenkint azon arányban fognak 
hozzájárulni, a mely a rá idban a nevezett magán 
hajózási vállalat ezen országok kereskedelmi érde
keit elomozditandja. Az ekként biztosított államse
gélyezési járulékok mindkét kereskedelmi minisz
térium költségvetésének külön tételeit képezendik." 

NiCOliCS S á n d o r : Tisztelt képviselőház! Az 
1867. XII. törvényczikk csak is a kül- és hadügyet 
mondja közösügynek, mely a delegatiók hatásköré
hez tartozik, és minden más országos ügy elinté
zését Magyarország törvényhozásának tartja fön. 
Az előttünk fekvő törvényjavaslat azonban a kö
zös ügyeket egy harmadikkal toldja meg, a trieszti 
Lloyd-társulat segélyezésével. Valóban meglepő, 
hogy egy 10 év tartamára kötendő vám- és keres
kedelmi szerződésben csak ugy mellékesen egy 
idegen társulat segélyezése a közös ügyek sorába 
igtattatik, és oly szerződésben, mely a szövetkező 
felek, illetőleg a két országgyűlés elhatározása 
következtében változásoknak van kitéve, oly 
intézkedés emeltetik törvény erejére, mely a közös 
ügyekhez tartozván, jövőben már nem ezen ország
gyűlés, de a delegatiók illetősége alá fog esni. 
Nem oly csekély dolog ez, t. ház, mint a milyen
nek látszik azon szerény helynél fogva, melyet a 
vám- és kereskedelmi szerződésről szóló törvény
javaslatban elfoglal. Két milliónyi évi segélyről van 
itt szó, mely a t. ház által elfogadott hányad sze
xint Magyarország pénztárát évenkint 600 ezer 
írttal fogja terhelni. Ily nagy összeg éven kinti 
fizetésének törvénybe igtatása, ugy hiszem, beha
tóbb tanulmányozást érdemel. Ha a t. miniszté

rium a Lloyd-társulatot hazánkra nézve áldásho
zónak tartja, miért nem tarjesztett külön tör
vényjavaslatot a ház elé ? miért nem nyújtott 

i adatokat, hogy a haszon és áldozat mérlegezésével 
meggyőződhettünk volna arról, hogy a Lloyd-tár
sulat a segélyezésre kívánt összeget valóban kiér
demli, és hogy ezen összeg megfelel azon haszon
nak, a melyet a Lloyd-társulat hazánknak hajt ? 
Tudom én jól, t. képviselőház, hogy ily vállalatok 
állami segély nélkül fen nem állhatnak, hogy 
Anglia ily hajózási társulatait 26 millió frankkal és 
Francziaország 24 millió frankkal segélyezi; de 
tudom azt is, hogy ezen segélyezések tetemes 
része posta-vitelbér-alakban azon államok pénztá
raiba visszaszivárog, és azon kikötőkben, honnan 
a hajók indulnak, a kereskedés csakhamar nagy 
kifejlést nyer, mi azon államok jóllétének előmoz
dítására szolgál. A Lloyd-társulatnak azonban, a 
melynek segélyezésére Magyarország részéről 600 
ezer frt. kívántatik évenkint, főkikötóje Trieszt, és 
az általa eszközlött postai vitelbérek nagyobb 
része ő felsége többi országainak pénztárait gaz-
dagitja. Nem akarok most e tárgyba mélyebben 
bele bocsátkozni, sem a Lloyd-társulat működése 
felett Ítéletet mondani; azonban nem tartózkodom 
kijelenteni, hogy gyanús szemmel nézek mindent, 
mi a volt bécsi kormány részéről emlékül fenmaradt. 
Ismeri mindenki a bécsi kormányok szándokait és 
czéljait; tudja mindeki, mint igyekeztek Magyaror
szágot kiéheztetni és igy megpuhítani j látta min
denki, mint iparkodtak eltávolítani mind azt, a mi 
által Magyarországnak anyagi jólléte kedvező len
dületet nyerhetett volna. Mily előszeretettel pár
tolták Triesztet a magyar termények olcsóbb ten
gerhez szállítása rovására a magyar tengerpart 
kárára! Régi igazság, hogy a pénzt a pénz vonja 
magához, a kereskedést a virágzásnak induló 
kereskedés. Egy véletlen, egy kedvező kereske
delmi conjunctura megállapítja néha valamely 
kitötő fölényét más szomszéd kikötő felett: meny
nyivel inkább egy részrehajló kormány pártfo-
golása. Kettős czéí lebegett a bécsi kormány sze
mei előtt mindig : emelni Triesztet, és tönkre tenni 
Velenczét és a magyar tengerpartot. E kettős czélt 
el is ér te: bizonyítja azt Fiume kereskedésének 
hanyatlása és Adria egykori királynéjának elszegé
nyedése. Mennyire segítette a Lloyd-társulat ezen 
czélzatokat, és ennéfogva mily haszonban részesült, 
nem kutatom. De, mielőtt a Lloyd társulat sub-
ventióját közös ügynek jelentjük ki, mielőtt Ma
gyarország pénztárát évenkinti 600 ezer frttal 
terheljük, ugy hiszem, jogunk van kérdezni — de 
ez nem csak jogunk, hanem kötelességünk is — 
mily hasznot hajt ezen társulat hazánkra, és a 
haszon a kívánt segélyezésnek megfelel-e ? 

Indítványozom ennélfogva, hogy a vám- és 
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kereskedelmi szerződési törvényjavaslat 6-ik ezik-
kének utolsó előtti és utolsó kikezdése következő
kép módosíttassák. (Olvassa:) „Az ausztriai Lloyd 
czlm alatt fenálló tengeri hajózási vállalatnak segé
lyezése iránt, figyelemmel arra, hogy ezen válla
lat mennyiben mozdítja elő a magyar korona 
országainak érdekeit, külön egyezmény fog a mi
nisztériumok által a két országgyűlés elé terjesz
tetni. " 

Ajánlom módositványom elfogadását. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

T. képviselőház! Röviden lesz szerencsém e tárgy
ra vonatkozólag szólani. (Halljuk!) Először azon 
társulatnak, mely „Lloyd" czim alatt ismeretes, 
viszonya az állam irányában nem a kereskedésre, 
hanem a posta-szállitásra van alapítva. A subven-
tiót ezen társulat nem azért húzza az államtól, hogy 
a kereskedelmi érdekeket egy vagy más irányban 
mozdítsa elő; hanem viszonya alapul azon, hogy 
a monarchiának postaszállitását mind a Közép, 
mind a Fekete tengeren eszközli. Ezen szerződés 
még négy évig fog fönállani, végét éri 1871-ben. 

Másrészt ott van ezen szakaszban, hogy ezen 
nemzetközi tengeri postaszállító és hajózási válla
lat a külügyi miniszter vezetése alatt áll, ki az 
ezen intézetet illető tengerészeti és postaügyekben 
a két kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg fog 
eljárni. Tehát nincs kizárva, sőt tökéletesen bizto
sítva van a magyar kereskedelmi miniszter bele
szólása ezen ügyekbe, a mennyiben az a postákat 
illeti. 

Hogy miért vétetett fel ezen szakasz, annak 
oka az, hogy a „Lloyd" postaszállító intézet, a 
külföldi posták pedig a konzulságoknak vannak 
alávetve. Ezek irányában se az osztrák, se a ma
gyar kereskedelmi miniszter közvetlen hatóságot 
nem gyakorol. 

Még azon előadásokra, melyeket egy részről 
Nicolics Sándor képviselő ur, a jobb oldalon pedig 
Radics Ákos képviselő ur felhoztak, részemről azon 
nyilatkozatot tehetem a t. képviselőház előtt, hogy 
a minisztériumnak kötelességei közé fog tartozni 
ezen társulat ügyeit kellő arányba hozni azon 
áldozattal, melylyel még néhány évig Magyaror
szág hozzá járul. {Helyeslés.) Mi fog később tör
ténni? Erre nézve a törvényhozás fog intézkedni, 
és a magyar minisztérium kötelessége lesz ezt tel
jes öszhangzásba hozni ezen szerződés alapelveivel 
és Magyarország anyagi érdekeivel. (Helyeslés a 

jobb oldalon.) 
Manoj lovics E m i l : T. ház! Én már előbb 

akartam a 7-dik alineához szólani; miután azon-
ban Radics Ákos képviselőtársam a VIII. és IX-ik 
alineák taglalásához megelőzőleg fogott, fentartom 
magamnak a jogot, hogy a kereskedelmi miniszter 

urat a Vll-ik szakaszra nézve később interpellált-
kassám. 

Ezt megjegyezve, most a Lloyd segélyezésére 
nézve akarok némi megjegyzést tenni : mivel sze
rintem az, ki az ausztriai Lloyd-társulat genesisét 
s történetét egyrészt, másrészt pedig a fiumei ki
kötők exportját ismeri, az nem csak nem fogja 
elismerni annak helyességét, mi a tárgyalás alatt 
levő szerződés VIH-ik pontjában mondatik, t. i., 
hogy az ausztriai Lloyd mindkét fél, tehát Ma
gyarország forgalmi érdekeit is előmozdítja; ha
nem ellenkezőleg ezen állítást legkeserűbb iróniá
nak fogja tekinteni. Mert tapasztalás szerint épen 
a Lloyd-társulat az, mely a magyar-horvát tenge
részeti érdekeket leginkább gátolja az által, hogy 
minden ujabb tengeri vállalatot már csirájában 
elfojt,azon kivül pedig az egész tengeri kereskedel
met székhelyén, Triesztben, concentrálni igyek
szik. Tények ezek, melyeket tagadni nem lehet, 
és melyeket nem is fog tagadni senki, ki a körül
ményeket közelebbről ismeri. Ez volt a bécsi kor
mánynak is czélja akkor, midőn néhai Bruck mi
niszter közbenjárása következtében a Lloydot, 
mely 18 éven keresztül subventio nélkül fenállt, 
1851-ben először egymillióval, 1858-banazonban 
már 2 millió forint subventióval ellátta; sőt 1864-
ben ezen snbventiót még szaporítani is akarták, 
mi ellen azonban a bécsi reichsráth maga is tilta
kozott, és ezen subventiónak fölemelését meggá
tolta. 

De nem csupán a subventio az, mi által az 
osztrák Lloyd a concurrentiát lehetlenné teszi. Az 
ausztriai Lloyd még más oly nevezetes kiváltsá
gokban is részesül, melyek tökéletesen lehetlenné 
teszik minden ujabb vállalat létrejöttét. Ezen auszt
riai Lloyd t. i. nem fizet konzulsági illetményeket, 
noha már rég megszűnt személyszállító hajókat 
járatni, és most rendesen sok millió értékű terhe
ket is szállít. Nem fizet konzulsági illetményeket 
nem csak azon 32 hajótul, melyek tulajdonképen 
postaszállitók, de nem fizeti azokat egyéb hajói 
után sem, noha mintegy 70 hajóval ú'zi a világ
kereskedést. Nem fizet tulajdon correspondentiá-
jáért postabért; nem semmit az úgynevezett Sa-
nitatsgebühre-k fejében, de sőt a contumaciát is 
rövidebb ideig köteles tartani, mint bármely más 
hajó. A legjobb kikötők birtokában van, és e 
tekintetben biztosítással bir, hogy a legjobb kikö
tők birtokában főn is fog tartatni. 

És van még egy igen lényeges privilégiuma 
az által, hogy az államtól pengő 3,000,000 frtot 

1 csekély kamatra kölcsön bir. (Nagy mozgás a jobb 
! oldalon.) Tessék engem kihallgatni, én is meg 
j fogom hallgatni az ellenvetéseket. Ismétlem, az 
I államtól két-három millió forintnyi kölcsönt bir, 
| melytől a legközelebbi időig csak három perczen-
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tet, most pedig 4°/0-et fizet. Fizeti pedig ezt oly 
államnak, mely a végből, hogy neki adhasson 
pénzt három percentre, maga ugyanazon tőke 
ntán 8—9 percentet fizet másoknak. 

f 

Es mi a feladata ezen társulatnak? A tisztelt 
miniszter ur azt megmondotta előbb, hogy fő fel
adata, legalább azért subventionáltatik, a corres-
pondentia fentartása; azonban, ha miniszter ur 
méltóztatik figyelemmel kisérni azon vonalakat, 
melyeken a Lloyd czirkál, el fogja ismerni, hogy 
azért nem érdemes két milliót fizetni. Mert bizony 
valami rendkívüli vonalokon nem megy keresztül, 
nem megy Mexikóba, nem megy Tunisba, hanem 
megy Konstantiuápolyba, Alexandriába és Odes-
sába, következőleg oly kikötőkbe, melyekbe más 
hajók is sűrűn járván, ezek tulajdonosai szívesen 
megtennék a posta-szolgálatot a birodalomnak, ha 
csak azon kiváltságokban részesülnének, melyek
ben a Lloyd részesül, a subventiót egészen mel
lőzve is. 

A mi különösen Magyarországot illeti, szabad 
legyen kiemelnem egy körülményt, mely a t. ház 
figyelmét ekkoráig kikerülte. (Halljuk!) Szerződés 
szerint a Lloyd mindezen utak közt Fiumét heten 
kint egyetlen egyszer tangálja, s akkor is kikötő
jében csak 5—6 perczig állapodik meg. És hova 
utaznak a Lloyd hajói Fiuméből? Nem a külföld
re , nem Alexandriába, Konstantinápolyba, vagy 
Smyrnába, hanem — Zárába. És azért, mert a 
Lloyd méltóztatik egy héten egyszer Zárába 
fáradni és Fiumét érinteni, azért, mondom, Ma
gyarországnak lehet szerencséje, évenkint hatszáz
ezer, tehát négy év alatt 2 millió és négyszázezer 
forintot fizetni, Magyarország népének pedig dol
gozni és gazdálkodni, hogy a Lloyd subventióját 
kikeritse. [Elénk helyeslés a bal oldalon) Méltóztas
sanak kiszámítani, mennyibe kerül a Lloyd egy 
ily útja Fiúmétól Zárába az országnak ? Én kiszá
mítottam : bele kerül 11,500 néhány írtba. 

Vegyünk azonban még más körülményeket 
is szemügyre. Mennyire használ a Lloyd Magyar
országnak, leginkább bizonyítják a számok, me
lyek, legalább előttem, kérlelhetlenek. Statisztikai 
adatok szerint az export Triesztből évenkint — 
legalább tavaly így volt — 95,825,400 frtot tett, 
míg ellenben a fiumei, melyet állítólag az osztrák 
Lloyd mozdít elő, ugyanazon évben összesen és 
egészben 520,000 frtot tett ki. Ugy hiszem, hogy 
a különbség nem csekély; és reménylem, hogy a 
t. ház ezen különbséget kiváló figyelembe fogja 
venni, midőn most azon kérdés merül fel, hogy 
ily csekély exportért, bár maga a Lloyd eszközölje 
is azt, mi azonban nem ugy van, annak subven-
tióként 600,000 forint fizettessék, kiváltképen ha 
tekintetbe vétetik, hogy ezen exportot is, se a 

Lloyd se más társulat ingyen nem teljesiti, hauem 
a szállításért a szállítók részéről is dús fizetést kap . 

De fel fogok emliteni, t. ház, még egy más 
körülményt is, a mely hasonlókép Bruck minisz
tersége alatt történt, ki, mint méltóztatik emlé
kezni, e Lloyd-társulatnak direktora vagy titkára 
volt Triesztben. Midőn Bruck a minisztériumba 
lépett, (Halljuk, halljuk!) akkor ezen Lloyd-társu-
lat bukófélben volt, valamint jelenleg is bukófél
ben látszik lenni, tekintve, hogy actiájának cur-
susa most 189 frt, mig emissiója peugő 500 frt 
volt. Bukófélben volt, mondom, e társulat akkor: 
főleg azért, mivel valami inspiratio következtében 
egy roppant arsenalt építtetett Triesztben, mely 
5 milliónál többe került és semmit se jövedelme
zett ; egy más inspiratio következtében pedig a 
Pó folyón gőzhajózást indított, mely az olaszok 
részéről nem párt oltatván, teljesen megbukott, és 
az egész tőke, mintegy 3 millió, odaveszett. Az 
arsenal és ezen uszkáíás a Pón, kimerítették az 
egész tőkét, mely valami 9 millióból állott. Ekkor 
lépett be a minisztériumba Bruck, s első feladata 
volt ezen bukófélben levő társulatot megmenteni : 
megmenté pedig subventiókkal, meg az által, hogy 
3 millió frt kölcsönt adott neki hármas kamatra, 
mikor ő ugyanazért az állammal 8—9%-et fizette
tett. Hogy pedig semmi se hiányozzék a jóból : 
még négy elhasznált hajóját is megvette azon az 
áron, a mint azt ő maga, vagy mások a Lloyd 
könyveibe beigtatták, t. i. 1,275,000 frtért, és 
ezen összeget pénzben azonnal ki is fizettette. 

Mind ezek után, kérdem, ki azon vállalkozó, 
hol van azon társulat, mely egy ily protegált rivá
lissal a versenyt kiállhatná? 

Deák Ferencz : Hisz bukófélben van! 
ManOJlOViCS E m i l : Azt hiszem, hogy se

hol. Megpróbálták azt többen, 1854-ben 1855-ben 
pedig különösen Kopcsevics és Tonello, de egyik 
se tudott boldogulni, és nem is fog soha senki, 
legkevésbbé pedig Magyarországban, eredményhez 
jutni, hogy ha a t. ház a Lloyd monopóliumát 
fentartani méltóztatik. 

Mindezeknél fogva pártolom Nicolics képvi
selőtársam indítványát. (Hdyeslés a bal old/ljn.) 

Lónyay Menyhért pénziigyminisz er: 
Csak a számokra nézve kívánok néhány szót szó
lani. Mindenütt ugy tüntetik fel ezen 2 milliónyi 
összeget, mint a \ mely mindenesetre fizetendő. 
Utalok a szerződésre, mely meg van kötve, s mely 
szerint ezen 2 millió ugy van kimondva, mint a 
fizetésnek maximuma. Es mikor fizettetik ez? A 
fizetésnek alapjául a tett szolgálat vétetik, fel: a 
hány tengeri utat tesz és a hány postát szállít, a 
szerint részesül bizonyos dijban, és ezen maximum 
nem lehet több 2 milliónál. Midőn tehát Nicolics 
képviselő ur azt mondja, hogy Magyarország min-
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denesetre 600,000 frtot fog évenkint fizetni, az 
nem igazolt állítás, épen a szerződés értelme sze
rint nem. Hogy ezen szerződés rósz, azt nem taga
dom ; de létezik; létezik pedig előbbi körülmé
nyek folytán is megkötve; és még e szerződés négy 
évig tart. Mihelyt ezen 4 év elmúlik, gondoskodni 
fog a magyar minisztérium, hogy a kötendő szer
ződésben az ország érdekeit minden tekintetben 
megvédje, és hogy az lehetőleg olcsó legyen. Ha 
ellenben azon szempontból indulnánk ki, hogy ezen 
szerződést meg kell semmisíteni: mi következnék 
ebből? Az, hogy mivel a magyar államnak is 
van tengeri szállítása, a birodalom egyik fele és a 
másik fele is külön-külön hajót inditnának, és e 
kettő bizonyosan többa kerülne. Föladatunk tehát 
e fontos tárgy tekintetében, midőn Anglia, mint 
Nieolics képviselőtársunk fölemiitette, 26 millió fo
rintot, Francziaország pedig 24 milliót áldoz 
évenkint nemcsak a tengeripostaszállitásra, hanem 
átalában a kereskedelmi érdekek védelmére : hogy, 
mivel mi is birunk tengerparttal, kereskedelmi ér
dekeink előmozdítására tőlünk kitelhetőleg min
dent megtegyünk. De kötelessége lesz az országnak 
arról is gondoskodni, hogy e czél lehető legol
csóbban éressék el; és ha nem is a Lloyd-társulat-
tal, de igyekezni fogunk közösen a birodalom má
sik felével elintézni e kérdést. E szerződésen jelen
leg nem lehet változtatni, mert fönáll; nehogy te
hát a magyar állam a tengeri postaszállítási még 
nagyobb terheltetéssel legyen kénytelen intézni 
az által, hogy azt a másik féltől külön eszközölje, 
nem marad egyéb hátra, mint a javaslatba hozott 
szerkezet elfogadása. (Élénk helyesléi a középen.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Engem a miniszter ur 
előterjesztése győz meg arról, hogy egyedül azon 
intézkedés helyes, melyet Radics képviselő ur aján
lott. Maga a miniszter ur monda, hogy rósz volt a 
kezelés : épen azért tehát, hogy a kezelés jó legyen, 
meggyőzött engem arról, hogy nem szabad a kül
ügyminiszter kezére bizni, hanem kezelje azt a mi 
miniszterünk. Én abban logikai consenquentiát 
látok, hogy mivel ez nem nemzetközi intézkedés, 
vagyis nem külhatalmakkal való szövetkezés, ha
nem magában Ausztriában levő társulat •subventión-
álásáról van szó, nem oly kötelezettség, melyet 
Magyarország elfogadni tartozik; tehát azon arány 
szerint kell megállapítanunk, melybe az a magyar 
államra jó és üdvös lehet, mert nagyobbal nem 
tartozunk. Én tehát azon buzgóságot, melyet t. 
miniszter ur felajánlott, tisztelem, elfogadom, és kí
vánom, hogy épen azért az ő kezébe tétessék le 
azon ügy és ne jusson egy tőlünk nem függő mi
niszter kezébe. 

Gubody S á n d o r : Azok után, miket Manoj-
lovics t. képviselőtársam a Lloyd-társulatnak ten
geri kereskedelmünkre nézve veszedelmes voltáról 

elmondott, megvallom, némi tartózkodással szólok 
e kérdéshez, mely sokak előtt oly csekély érdekű
nek látszik, holott én ellenben igen is fontosnak 
tartom, s annak elfogadása ellen szavamat emelem. 

Nem csak azért, mert ezen subventiónak a 
költségvetésbe felvétele törvényünkön nem ala
pul, mert se nem had-, se nem külügyi költség, se 
nem államadósság, s nekem ugy tetszik, hogy ez 
olyan beikaufforma kedvezés, mint mikor a gazda
ember gyapját eladja, s már a szerződés meg is 
van kötve, a zsidótól még reá kér egy tuczat ezüst 
kanalat; hanem különösen azért, mert magaasub-
ventio reánk nézve még akkor is káros befolyású, 
ha mi abban nem is participálunk. Egyszer a sor-
bonnei magistratus azon kérdést állitá fel, mutas
sák be, micsoda befolyással bírt a keresztyén val
lás a civilisatióra ? és egy vakmerő theologus azt 
mutatta be, micsoda akadályokat gördített eleibe; 
ha én adtam volna be a subventio elleni médosit-
ványt, nem azt kértem volna a t. minisztériumtól, 
hogy mutassa ki, mennyiben mozdítja előaLloyd-
társulat a magyar tengeri kereskedést, hanem azt, 
hogy miképen ölte azt meg ? 

Ha semmi tudomással nem birnék is aLloyd-
társulat alakitása és subventiója okairól, józan ész-
szerüleg átlátom azt, hogy minden vállalat, mely 
caeteris paribus hasonló vállalat felett segélyeztetik, 
előnynyel bir, s vele a maga erejére hagyatott 
nem versenyezhet s többször, mint nem, meg is 
bukik. 

A Lloyd-társulat subventionálásának ránk 
nézve káros befolyását kimutatni a fiumeiek leg-
competensebbek. 

Miért alakíttatott, miért subventionáltatik ez 
a Lloyd-társulat ? Emiékezetökbe hozom vissza a t. 
ház idősebb tagjainak az 1832—36-ki időket, mi
dőn akkor már a magyarok , különösen Szé
chenyi által rebesgettetvén az óhaj a magyar 
nyers terményeknek a fiumei kikötő felé eszköz-
lendő kivitele által az idegen kereskedőkkel meg
ismertetése s a magyar kereskedés által anyagi ál
lapotunk javulásának reménye , az osztrák kor
mány, melynek negyedfél századon keresztül fő-
tendentiája volt Magyarország szellemi s anyagi 
emelkedésének erkölcsi s physicaiSchlagbaumok ál
tal gátat vetni, eljöttnek látta az időt, hogy ezen 
reményt embryoban megölje. 

Most már a Lloyd-társulat 70 gőzös és vitor
lás nagy hajó ura, kivitele mintegy 90 millióra, 
bevitele mintegy 80 millió értékre rug, s a tenge
ren sokakban Európa leghatalmasabb nemzeteivel 
versenyez, de egyúttal a bécsi s a Pragerhofnál 
összeköttetett buda-kanizsai vasút s a két millió sub
ventio segítségével s a fiumei vasutengedély meg
tagadásával érte el azon fő czélt is, melyre töreke
dett : nevezetesen, hogy a kereskedés minden elő-
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nyeit magához ragadván, azt Triesztbe eoncentrál-
ván, monopolizálja, s az egész adriai tengerparti 
kereskedést megsemmisítette s több mint kétszáz 
mértföld hosszaságon szétszórt 100 kikötőt apró
lékos tengerparti, főleg halásr.ati kupeczségre tör-
pitett. 

T . ház! midőn a napokban a vállainkra ne
hezülendő nagy terhek miatt feljajdultunk,, a t. mi
nisztérium azzal kecsegtetett bennünket, hogy a 
minél hamarabb felvirágzandó ipar és kereskedés 
által azokat nem csak megfogjuk bírni, só't annak 
hasznaiból a szegény nemzetnek kényelmesebb 
élet is fog biztosíttatni: sime most a helyett, hogy 
a fiumei vasútépítés haladéktalan megkezdésére, a 
magyar tengerpart kiépítésére s általa a magyar 
tengeri kereskedés megkezdhetésére czélzó tör
vényjavaslat terjesztetnék elénk, arra szólitta-
tunk fel, hogy annak ellenségét továbbra is segé
lyezzük. A trieszti Lloyd-táráulatnak segélyezésre 
többé szüksége nincs; az a 31 évi subventió által 
oly erőre emelkedett, mely által Trieszt a biroda
lom kereskedése stappel-piaczává vált; s ha szerző
désileg Ausztria azt még subventionálni néhány 
évig köteles, ám tegye; de mitőlünk az ahhoz 
járulást ne kivánja; van nekünk mire fordítani 
erőnket. 

Nekünk önmagunk iránt kötelességünk a 
pest-fiumei vasút által a legrövidebb utón Fiumét fő
városunkkal összekötni, a fiumei kikötőt minél 
hamarább kiépiteni s ott másik Lloyd-társulatot 
subventionálni; s még akkor is nagy feladat lesz, 
valaha Trieszttel versenyezhetni, melyet az általam 
elmondott tényezők emeltek hatalomra. 

Mi lesz a mi tengeri kereskedésünkből, ha 
csavargós utón egy-egy nyomorult kikötőhöz 
érve, nyers terményeink kivitele sokkal drágábba 
fog kerülni, mint Trieszt felé ? A kereskedés nem 
ismer hazafiuságot, nem ismer sympathiát, az 
kényelmet és hasznot keres : lehet-e reményiem, 
hogy az idegen kereskedő, ha hasznot nem lát, 
valaha elhagyja a biztosabb, kényelmesebb, olcsóbb 
trieszti kereskedést a mi kedvünkért? 

Chateaubriand azt mondja : „Az amerikaiak 
olcsón készülő, könnyuszerü hajóikkal, vakmerő 
sebességgel utazva, hazánk életét veszélyeztetik, 
hogy egy souval olcsóbban adják a theát, mint az 
angolok." 

Valóban mai időben a kereskedésben krajczá-
rok határoznak; s ne folytassuk mi legalább a se
gítségét az oly kereskedésnek, mely a mienket 
ugy is túlszárnyalja, hanem fordítsuk azon hat
százezer forintot a magunk kereskedése emelésére. 
Annál fogva én pártolom Nicolics Sándor tisztelt 
képviselőtársam módositványát, s a subventió ellen 
adom szavazatomat mindaddig, mig azt a minisz-

KÉPV n. NAPLÓ. 18Ga/7. vi, 

terium be nem mutatja, hogy abban nekünk is 
hasznunk van, mit soha be nem mutathat. 

E l n ö k : Nem levén többen szólásra fölírva, 
szavazás alá bocsátom a kérdést. A. kik a 6-dik, 
czikk utolsó két tételét elfogadják, ugy a mint 
szerkesztve vannak, álljanak fel. (Megtörténik.) 
A 6-ik czikk utolsó két tételét is, igy .tehát az 
egész 6-dik czikket, a tisztelt ház elfogadja. 

Mielőtt most tovább haladnánk a tárgyalás
ban, méltóztassanak megengedni, hogy az állam
adósságok után elvállalandó évi járulékról szóló-
törvényjavaslat kérdésében és a végső szavazás 
tárgyában tartott tegnapi ülés jegyzőkönyvét a 
jegyző ur felolvasván, az hitelesíttessék, hogy 
Radics Ákos jegyző ur azt a méltóságos főrendek
hez átvihesse. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ilhtö pon-jáL) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre 
nézve? (Nincs!) Ennélfogva hitelesíttetik, s a 
méltóságos főrendekhez Radics Ákos képviselő ur 
viszi át. 

Most még a tisztelt ház engedelmével felké
rem a pénzügyi bizottság tagjait, hogy ma délután 
6 órakor tanácskozás végett itt megjelenni méltóz
tassanak. Az 1868-ík év első negyedére készült 
törvényjavaslat elkészülvén, be fog mutattatni. 

Madocsányi Pál : Tisztelt ház ! . A IV-ik 
osztály minap az izraeliták polgári egyenjogositá-
sát illetőleg előterjesztett törvényjavaslat megvita
tását befejezvén, a jegyzőkönyvet még nem hitele-
sité : ennek eszközlése végett tehát felkérem a 
IV-ik osztály tisztelt tagjait, hogy ma d. u. 4 
órakor az osztály értekezleti helyén megjelenni 
méltóztassanak. (Felkiáltások : Ez nem tarlozik ide ! 
Menjünk át a napirendre f) 

E l n ö k : Az államadóssági törvényjavaslat ki
nyomatván, szét fog osztatni. 

Most, kérem, folytassuk a tárgyalást. A 7-ik 
czikk tárgyalása következik. 

ManOJloviCS E m i l : Tegnap volt szeren
csém interpellálni a tisztelt kereskedelmi miniszter 
urat az iránt, hogy a 6. §-ban foglalt azon kifeje
zést : „tengeri magán jog", miképen méltóztatik 
értelmezni ? Minthogy tegnap előterjesztett inter-
pelíatiómra a tisztelt kereskedelmi miniszter ur azt 
méltóztatott felelni, hogy a kimerítő választ a rész
letes tárgyalás alkalmával fogja megadni : bátor 
vagyok felkérni, méltóztassék megadni erre nézve 
most a kívánt felvilágosítást. 

Deák FerenCZ : Ez már el van intézve, az 
illető szakaszt már elfogadta a ház. 

ManOJlOViCS E m i l : Tévedés van a dolog
ban, az elnök ur már constatálta is. Interpellatióm 
a 6-ik szakaszra vonatkozik, s ez lévén tárgyalás. 

29 
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alatt, ragaszkodom interpellatiómhoz. s feleletét 
kérem a t. kereskedelmi miniszternek. 

Deák FerenCZ : Erre nekem csak azon meg
jegyzésem van, hogy az interpellatióknak nem a 
tanácskozás közben egyes pontozatoknál, hanem 
azonkívül, külön van hely ök; mivel pedig az inter-
pellatió már megtétetett, arra annak idejében 
felelni fog a miniszter ur. 

ManOJlOviCS E m i l : Engedelmet kérek: Pest 
belváros t. képviselője, Deák Ferencz ur tán nem 
volt jelen, s nem hallá, hogy a miniszter ur tegnap 
nekem azt felelte, hogy a részletes vita alkalmával 
fog válaszolni. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő ur , . ki a parlamentális formá
kat oly jól tudja, mint én, tudni fogja a dolog for
máját is, és jól tudja, hogy az interpellatió a kor
mány egyes intézkedése iránt kér felvilágosítást, 
az interpellatióra pedig, ha a ház többsége kívánja, 
az illető miniszternek felelni kötelessége. Sőt a 
minisztérium tovább megy , s az interpellatióra 
átalában a mondottam eseten kivül is eddigelé 
mindig kész volt válaszolni. De a mit a tisztelt 
képviselő ur kivan, az nem interpellatió tárgya. 
A törvényjavaslat szövegét a minisztérium oly 
világosan fogalmazta, hogy bővebb értelmezésre 
nincs szükség. Azt mondja ugyanis az illető 8. 
§., hogy a jelenleg fenálló magánjogi törvény sza
bályzata mindaddig érvényben marad, roig közös 
egyetértéssel meg nem fog változtattatni. Már pe
dig meg fog változtattatni, mert sok hiánya van, 
mert a tapasztalás azt mutatja, hogy azon segítni 
kell, s ezt tán még ezen ülésszak alatt lesz lehető 
eszközölni. A minisztérium az illető törvényt a 
lehető legnagyobb gyorsasággal igyekszik végleg 
és czélszerüen megállapitani. 

ManOJlOViCS E m i l : Joga levén az ínter-
pellálónak a válaszra nézve nyilatkozni, én az ed
digi szokáshoz ragaszkodva, azt akarom kijelen
teni, hogy a felelet engem ki nem elégített, mert 
én ebből még mindig nem tudtam meg, milyenféle 
magánjogot tetszett érteni a miniszternek. Itt sem
mi más nincs mondva, mint a javaslatban, s azért 
constatálom, hogy a ház, ha a miniszteri felelettel 
megelégszik, oly törvényt fog szentesíteni, mely
nek tartalmát nem ismeri. 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. ház! Kénytelen
nek érzem magam felszólalni kereskedelmi minisz
ter urnák azon kijelentésére, melylyel az interpel
latió hatáskörét mintegy közbeszólólag szabályozni 
méltóztatott. Jelesül azt méltóztatott kijelenteni, 
hogy az interpellatióra akkor telel a miniszter, ha 
a többség azt magáévá teszi, vagyis kívánja, hogy 
arra feleljen a miniszter. Bocsánatot kérek, t. kép
viselők, a mint rögtön a miniszter úr is méltózta
tott mondani, az, legalább Magyarországban, eddig 

m é g gyakorlatban nem igen állott. Mert azon kor
látozott interpellálalási jog, melyet először méltóz
tatott említeni, az — legalább ugy tudom— most 
a franczia parlamentben van szokásban; de ná
lunk a gyakorlat az, hogy a miniszter az interpel
latióra, ha azt egyes ember tette is, felel. Csak az 
a kérdés, ha a ház többsége a felelet iránt megelé
gedését nyilvánitja-e ? és azután napirendre tér 
át. Hogy a ház többsége kimondhatná azt, hogy a 
miniszter nem tartozik az interpellatióra felelni, ez 
eddig Magyarországban ismeretlen volt, s ez által 
a képviselők hatásköre megszorittatnék. Ezért 
kivántam felszólalni. 

E l n ö k : Arra kívánom figyelmeztetni a tisz
telt képviselő urat, hogy ez semmi esetben sincs a 
napirenden. Felkérem tehát a t. házat, térjünk át 
a napirendre. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa a vám- és 
kereskedelmi szerződés 7-dik czikkét. Felkiáltások ; 
Marad!) 

E l n ö k : Tehát kimondhatom a végzést, hogy 
a 7-dik pont marad. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 8-dik 
czikket.J 

Várady Gábor : T. képviselőház! Hogy az 
előttünk fekvő szakaszt alaposan megbírálhassuk, 
mindenekelőtt szükségesnek látom a t. képviselő
ház előtt felolvasni az 1867. évi XII . ez. 65. §-át, 
mely igy szól : „A kereskedelem előmozdításának 
egyik leglényegesebb eszköze levén a vasutak, 
ugyanakkor, midőn a vám- és kereskedelmi szö
vetség megköttetik, a fentebbi 59. és 61 . §§. értel
mében létesítendő egyezkedés által határoztathatik 
el, hogy melyek azon vasútvonalak, melyekre 
nézve mindkét fél érdekében közös intézkedések 
szükségesek, és hogy ezen intézkedések mennyire 
terjednek. Minden egyéb vasúti vonalak fölött ki
zárólag azon minisztériumot és országgyűlést illeti 
az intézkedés, melynek területén ezek keresztül
mennek. u 

Én csak sajnálkozásomat fejezem ki, t. képvi
selőház, hogy ezen törvény az előttünk fekvő tör
vényjavaslat által részben mellőztetett, részben meg
sértetett. (FölkiáUásokjobbról: Ugyan hol f) Ki fogom 
jelölni. 

Meg vagyok győződve, hogy a t. kormány 
mindent elkövetett arra nézve, hogy az ne történ
j ék ; csak egyszerűen constatálni akarom, hogy ez 
neki nem sikerült, és pedig épen ezen fontos kér
désben, mely oly lényeges összefüggésben áll ha
zánknak a kereskedelmi és forgalmi téren való ön-
állásával. 

Mellőztetett az emiitett, törvény azon része 
is, mely által világosan meg, van szabva, hogy 
azon vasutvonalak jelöltessenek ki, melyekre nézve 
mindkét fél közös intézkedése szükséges. De ez 
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nincs kijelölve. {Nagy zaj. Fölkiáltások jobbról: De 
ki vannak jelölve!) Méltóztassanak megmutatni, hol 
vannak kijelölve ? Megsértetett a törvény világos 
rendelete az által, mert az előttünk fekvő javaslat 
VHI . czikkében egyenlő intézkedésekről, egyenlő 
elvekről van szó akkor, midőn az 1867. XII . t. ez. 
65. §-ában csak közös intézkedésekről tétetik em
lítés. 

De van e törvényezikknek még egy nevezetes 
pontja, a mely rendeli, hogy „minden egyéb vasut
vonalak felett az intézkedés kizárólag azon miniszté
riumot és azon országgyűlést illeti, a melynek terüle
tén azok keresztülmennek. "Méltóztassanak már most 
nekem kijelölni, hogy ezen VIII . ez. szerint, mely 
vasntakra nézve illeti hazánkat ez önálló intézkedés? 

A mi az általam emiitett VIII. czikknek egyes 
részeit illeti: az első alineában áll, h o g y : „a létező 
vasutak mindkét államterületen egyenlő elvek sze
rint kezelendők.'' T. ház! Hisz a vasutakat nem a 
kormány kezeli, hanem az illető társaságok telje
sitik azt, a kormányt a kezelés feletti ellenőrködés 
joga illeti: s kérdem, minő egyenlő elvek azok, a 
melyeket itt a tisztelt kormány létesitni akar? Ta
lán, hogy az állam vaspályának, tiszai vaspályának 
és az erdélyi vaspályának igazgatóságai folyton 
Bécsben székeljenek, mint jelenleg ? 

De ezen czikk hivatkozik az 1851. november 
16. vasúti üzletrendszerre, hivatkozik az 1863-iki 
július 30-ikai vasúti üzletszabályzatra. 

Ezen 1851. november 16-ikai vasúti üzletsza
bályzat oly tételeket tartalmaz, a melyek ugyan a 
vasúti forgalom biztosságára nézve szükségesek, de 
nem szükséges, hogy azok mindkét államterüle
ten egyenlők legyenek. Tartalmaz sok olyat, a 
mi már alul áll a tudomány szinvonalán, a mit a 
16 évi gyakorlat régen túlszárnyalt már ; de a mi 
legfőbb, tartalmaz sok olyat, mi hazánk törvényei
vel homlokegyenest ellenkezik. 

Megengedi a t. ház, hogy ezen 1851-ki üzlet
szabályzatból egynehány szakaszt fölolvassak. 

A 19 dik szakasz ezt tartalmazza: „A forgal
mi vállalatok kezeskednek, saját vagy hivatalno
kaik és cselédjeik hibájából személyeken vagy tár
gyakon okozott károsításokért: 

„1) az elvállalt kötelezettség értelmében és az 
ezen kezesség iránt fenálló különös törvényszerű 
rendeletek szerint; 

„2) ilyenek hiányában az átalános polgári 
törvénykönyvnek a kártérítés iránti határozatai 
szerint." 

Nem hiszem, hogy a t. kormánynak szándé
kában állott volna, az osztrák átalános polgári tör
vénykönyv ide vonatkozó részét ezen 19-ik szakasz 
szerint becsempészni. 

Az 58 ik szakasza azon rendszabálynak, mely
re a mi törvényjavaslatunkban hivatkozás törté

nik, igy hangzik: „Hogy valamely magán vaspá
lyára az engedélyezés mikép lészen kieszközlendő, 
e tekintetből mit kell teljesíteni és kimutatni, minő 
körülmények alatt szabad e czélra társulatot áta-
lán és különösen részvénytársulatot alakitni: az a 
vasút-engedélyezési törvényben, továbbá az egy
leti törvényben átalán, és a részvénytársulatiak-
ban különösen bővebben meg van magyarázva. t ó 

T. ház! egyszerre három törvény lesz nálunk 
elfogadva: egyik a vasut-engedélyezési törvény, 
másik az egyenlőségi törvény, a harmadik a rész
vénytársulatokra vonatkozó törvény. 

A 73-ik szakasz ezt mondja: „A felsőbb fel
ügyelet és ellenőrködés, a vasúti forgalmi biztos
ság és rend kezelhetéseül (és pedig szintúgy az ál
lami, valamint a magán pályáknál is), egy e czélrafel-
állitandó vasúti főfelügyelőség által (egy felügyelő 
és ennek alárendelt biztosok által) fog gyakorol
tatni, melynek hatáskörét egy különös szolgálati 
utasítás fogja megszabni. Ezen felügyelőség köz
vetve a cs. kir. kereskedelmi, ipar- ésközépitészeti 
minisztérium alatt áll." 

Arról is meg vagyok győződve, hogy a t. 
kormánynak nem volt, nem lehetett szándokában 
az általam fölolvasott szabványokban emiitett tör
vényeket ily érvényben tartani fön ; de ezen VIII . 
czikk által mindez fentartatik. 

Hivatkozhatnám még több szakaszra is, mé
lyek azokkal, a melyeket fölolvasni szerencsém 
volt, e tekintetben csaknem egy vonalon állanak; 
de elégségesnek tartom még a 85-ik szakaszt meg
említeni. Ezen szakaszban az administratióra nézve 
büntetéseket hoznak javaslatba, holott ezek ko
runkban csaknem nevetségesek, midőn olyan 
kérdéseket is rendes bíró által, rendes törvény ut
ján Ítélnek el; tehát ezen rendszabály nem 
is eléggé szigorú, s ezen kivül a tudomány színvo
nala alatt is á l l , mert minden más polgárisult 
államban e tekintetben sokkal szigorúbb rendsza
bályok léteznek. 

A mi az ezen 8-dik czikkben említett 1863-
dik évi június 30-diki vasúti üzlet-szabályzatot il
leti, ennek legfőbb része a vasúti administratio biz-
tositására vonatkozik. Alapul vétetett ezen üzlet-sza
bálynál azon munkálat , melyet a német vasúti 
egyesület a németországi vasutakra nézve készí
tett, s melyet a német szövetség legtöbb államai 
elfogadtak. Ezen üzletszabályzatban vannak olyan 
tételek, a melyek a német államok mindenik ré
szével közösek, és reájok nézve közösen kötelezők ; 
de vannak olyanok is, a melyekre nézve mindenik 
államnak szabad intézkedési joga és rendelkezési 
köre fentartatik. Mindenik állam megtartotta a 
maga rendelkezési jogát, különösen a jótállási kö
telezettségekre vonatkozólag. Hogy mily roppant 
befolyást gyakorolnak ezen jótállási kötelezettsé-

29* 
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gek és az ezekre vonatkozó intézkedések a keres
kedésre, és mily szoros összefüggésben állanak ezek 
a törvényhozás körével: azt taglalnom szükség
telen. 

Továbbá az 1863. évi szabályoknak az áru
szállításra vonatkozó része szoros összefüggésben 
áll magával az osztrák kereskedelmi törvénynyel 
is, mert ezen szabványok az ausztriai kereske
delmi törvény alapján készíttettek. Én nem hiszem, 
hogy a t. kormánynak szándokában lett volna az 
ausztriai kereskedelmi törvénynek ezen ide vonat
kozó részét itt alkalmazásba hozni; sőt meg vagyok 
arról győződve, hogy ez ellen határozottan tilta
kozott épen ugy, mint mi tiltakozunk; azonban en
gedje meg az igen t. pénzügyminiszter ur — saj
nálom, hogy nincs jelen — hogy inkább azt hi-
gyem el, miszerint ezen törvényjavaslat csak ugy 
szembekötve létesíttetett, a mint azt Bernáth Zsig
mond t. képviselőtársam emiitette, mintsem annak 
a hitnek engedjek keblemben tért, hogy ezen tör
vényjavaslat által hatályon kivül akarta volna he
lyezni hazánknak érvényben álló ide vonatkozó 
törvényeit, hogy életbe kívánta volna léptetni, az 
osztrák polgári és kereskedelmi törvénynek ide 
vonatkozó tételeit, és különösen, hogy ezen tervbe 
vett intézkedés által a 1867-iki XII . t. czikket, 
azon törvény czikket, melyet a t. kormány hasisául 
fogadott el, és a mely a t. kormánynak jelenlég is 
hasisául szolgál, kivánta volna megsérteni. 

Hivatkoznatnám még, t. képviselőház, e rend
szabályoknak többi részeire is ; itt azonban csak 
annyit kívánok megjegyezni, hogy vannak igenis 
ezen emiitett rendszabályoknak nagyon hasznos, 
szükséges és elfogadható részei. Azért nézetem 
szerint ki kellett volna válogatni ezen rendszabá
lyokból mind azt, a mi szükséges, a mi általunk 
elfogadható, épen ugy, mint azt a német államte
rületen, az illető államok saját önállóságuknak 
megóvása tekintetéből, tették, a hol is minden ál
lam tartott fön a maga részére bizonyos intézke
dési jogokat, holott számunkra, a mint én felfog
tam, semminemű intézkedési jog fön nem maradt. 

Még csak annyit kívánok előadásom indokolá
sául megjegyezni, hogy az 1863-iki emiitett üz
leti szabályok elfogadásával hatályon kivül he
lyeztetnek még némi tekintetben a kereskedésre, 
különösen a fuvarozásokra és áruszállításra vo
natkozó törvényeink is. 

Ezeknek nyomán ezen nyolczadik czikk he
lyett következő szerkezetet vagyok bátor javaslat
ba hozni. (Olvassa.) ,.Az ujonan létesítendő vas
utak mind a két állam területén akként fog
nak építtetni, hogy a pálya szerkezete az aka
dálytalan átmeneti forgalmat biztositsa. A meg
levő, valamint az ujonan építendő vasutakra néz
ve, mindenik állam területén alkalmazandó üzlet

szabályokba köteles mindenik fél -— a mennyiben 
ezt az átmeneti forgalom igényli — azonos hatá
rozatokat felvenni: nevezetesen kölcsönös egyez
mény alapján ki fognak jelöltetni az 1851. nov. 
16-kai vasúti üzletrend, és az 1863. jun. 30-kai vas
úti üzlet-szabályzat azon határozmányai, melyeket 
mind a két fél köteles mindaddig érvényben tar
tani, mig azok kölcsönös egyetértéssel mind a két 
félre nézve egyforma módon meg nem változ-
tattatnak." 

Ezen módositványban, t. ház, megvan mind 
az, mit a kormány elérni óhajt. Meg van védve kü
lönösen a 67-dik évi XII. t. ez. 65. §-a, és különösen 
meg van védve önálló intézkedési jogunk a keres
kedelemre és forgalomra nézve. Bátor vagyok ezen 
javaslatot a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (olv ássa Várady 
Gábor módosító anyát.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház ! Én részemről, meg
vallom, nem osztozom azon aggodalmakban, me
lyekéit, képviselőtársunk Yárady Gábor az imént 
fölemlített, és azt hiszem, nem is alaposak azuk, a 
melyeket az itt javaslatba hozott szakaszra nézve 
elmondott. 

T. képviselőtársunk ugy tüntette föl ugyanis 
e szakasznak itt javaslatba hozott szerkezetét, mint
ha az némi ellenkezésbe jönne az 1867. XII. tör
vénynek erre és illetőleg a vasutakra vonatkozó 
megállapításaival és rendelkezéseivel. A XII . t. ez. 
65. §-a ugyanis azt mondja: „A kereskedelem elő
mozdításának egyik leglényegesebb eszköze lévén 
a vasutak, ugyanakkor, midőn a vám- és kereske-
kelmi szövetség megköttetik, a fentebbi 59. és 61. 
§§. értelmében létesitendő egyezkedés által hatá-
roztathatik el, hogy melyek azon vasutvonalak, 
melyekre nézve mindkét fél érdekében közös intéz
kedések szükségesek, és hogy ezen intézkedések 
mennyire terjedjenek. Minden egyéb vasúti vona
lak fölött kizárólag azon minisztériumot és ország
gyűlést illeti az intézkedés, melynek területén azok 
keresztül mennek." Ezen szakasz értelmében tehát 
mi volt a teendő ? Ugyanazon időben, midőn az 
országgyűlés az államadósságokra s a vám- és ke
reskedelmi szövetségre nézve intézkedik, voltakor
mány egyszersmind intézkedendő azon vonalakra 
nézve is, melyek a magyar és'alajtántuli területekre 
nézve közösséget képeznek és ekként közös intéz
kedéseket tesznek szükségessé. Erre nézve a kor
mány ez értekezéseket még meg nem kezdette, mert. 
annak szükségét nem látta, nem érkezvén el még 
azon idő, melyet maga a törvény kijelöl. Ennek 
ideje elérkezik akkor, midőn a t. ház az államadós
ságokra és a vám- és kereskedelmi szövetség meg
kötésére vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadja. 

' E pillanatban, t. ház, beállott azon idő, melyet a 
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törvény is kijelöl, és mely szerint kizárólag csak 
azon vasutakra nézve történjék a két minisztérium 
megelőző egyetértésével intézkedés, a melyek kö
zös intézkedéseket igényelnek. 

Ma, t. ház, nem volnék képes meghatározni, 
lesznek-e egyátalában oly vasutvonalak, melyek 
közös intézkedéseket tesznek szükségessé, vagy 
nem; de igenis az államadósságokra hozott törvény 
határozottan kimondja, hogy a vasut-ügy egészben 
financialiter közigazgatásilag, területileg elválasz-
tatik. Mielőtt ezen területi elválasztás megtörtént 
volna, csak egyről kellett gondoskodni: a közigaz
gatási módról. 

Közönségesen tudva van, hogy a vasúti for
galomra nézve, nehogy annak folytonossága meg-
akasztassék, mindenek fölött egyöntetű, öszhangzó 
szabályzat kívántatik. Midőn a magyar kormány 
átvette a teendőket, a honi vasutakra nézve nem 
lehetett egyátalában a fenálló szabályzatokat pó
tolni, mert nem voltak mások. Bevallom, hogy a 
közigazgatási intézkedés, hogy azon intézkedések, 
melyek törvény szerint magánjogi viszonyokat 
alapitanak meg, név szerint épen az u. n. „Betriebs-
Reglement, "melyetüzleti rendszabály nevezete alatt 
ismerünk sok tekintetben nem elégséges, a meny
nyiben a magánjogot nem őrzi meg kellőképen; 
és igy a törvényhozásnak gondoskodni kell jelesen 
arról, hogy ez módosittassék. De ajelen pillanatra 
nézve, azt hiszem, hogy a rósz törvény is jobb a 
semminél, (Hosszas élénk helyeslés a középen) mert 
a szabályzat hiánya merőben megakasztotta volna 
a forgalmat, még pedig az országnak legnagyobb 
kárával. (Tetszés a középen-) 

Erre nézve csak egyet hozok föl. (Halljuk!) T. 
barátom Várady Grábor megütközött abban, hogy 
a szakasz azon intézkedést foglalja magában, mely 
szerint egyenlő elvek szerint rendeztessék az üzlet 
itt és ott. De ebből még koránsem következik az, 
hogy politikai, kormáuyzati utón történjék az in
tézkedés egyenlő elvek szerint és centralizáltan; 
hanem szerintem következik igenis az , a mi az 
egész müveit világon, név szerint épen azon terü
leten, melyre a t. képviselő ur hivatkozni méltóz
tatott, a német vámegyesületben és a német vasu
taknál észlelhető: hogy t. i. társulatok tisztán tár
sulati téren egyesülnek, és a társulati téren egye
sülve alapszabályokat dolgoznak ki, melyeket az 
illető kormánynak helybenhagyása és szentesítése 
után életbe léptetnek, és ezek alapján vitetik az 
egész üzleti kezelés mindenütt a világon. (Tet
szés a középen?) 

Ennek következése az, hogy ma megindítha
tunk vonatokat, ha tetszik, Pesttől Barcellonáig, 
megindíthatunk egész Vársóig, de Vársón tul nem : 
mert a világon csak egy állam van, mely ezen elvek
nek nem. hódol, és ez állam Oroszország. Oroszox'szá-

gon kívül az egész világon elfogadták ez elveket, és 
Magyarország e rendszabályok fentartásának kö
szönheti azt, hogy az idei rendkívüli gabonakivitel 
tekintetében képesek voltunk eleget tenni az ország 
kívánságainak. (Tetszés a középen.) Az idén történt 
először, és nem épen a magyar kormány befolyá
sán kívül, hogy hazánkban porosz, franczia és bel
ga vasúti kocsik, sőt egész vonatok fordultak meg, 
melyek szükségünkből kisegítettek. (Helyeslés.) 

Csak ezen rendszabályok fentartása által vált 
lehetőséggé, hogy a franczia kormány képviselői 
jelenleg Pesten vannak, egyenesen egyezkedve a 
a magyar kormánynyal ; és jelenthetem a t. ház
nak, hogy sikerült egyességre jutnunk; mely sze
rint deczember 15-től kezdve naponkint eg)renesen 
Franeziaországból három külön vonat fog Pestre 
érkezni a végből, hogy gabonánknak fölöslsgét 
kivigyék. Ekként egyenes összeköttetés fog léte
sülni a franczia és magyar vasutak közt, és e sze
rint havonkint legkevesebb 20 külön vonat fog 
egyenesen Franeziaországból idejönni. (Elénk hosz-
ssas tetszés.) Az ország jelen állapotában igen neve
zetes segítség ez, és hogy azon esetben, ha az em
iitett szabályok fen nem állnának, éa azok teljes 
érvényben nem tartatnának mindaddig, mig a ma
gyar törvényhozás azokon nem fog változtatni, 
hogy, mondom, azon esetben, ezen ténynyel dicse
kedni nem lehetne : az igen természetes. (Helyeslés 
a középen.) 

Tisztelt barátom azt monda, hogy nem reméli, 
hogy a magyar kormány ezen javaslat elfogadása 
által hatályon kívül kívánta volna helyezni a ma
gyar magánjogot, és hogy ezek ellenében az oszt
rák törvényeket, a polgári törvénykönyvet kívánta 
volna behozni, becsempészni. E részben bátor va
gyok azon két okmány keletkezésére vonatkozólag, 
melyek e 8-dik szakaszban fölemlittetnek és me
lyekre hivatkozás történt, a következő rövid felvi
lágosítással szolgálni. (Halljuk!) 

Ami az 1851-iki nov. 16-ikai vasúti üzletrendet 
illeti, az, mint közönségesen tudva van, nem foglal 
semmi egyebet magában, mint közönséges, köz
igazgatási és rendőri szabályokat egyfelől azon 
társaságokra nézve, melyek a vasutakat kezelik, 
más részről azon közönség szamára, mely ezen vas
utakat használja. De, mint mondám, ezeket nem ugy 
fogadja el a magyar kormány, és ezeknek elfoga
dása nem ugy hozatik javaslatba, mint ha rajtok 
változtatni nem lehetne, hanem ezek mintegy a 
szükséget pótló intézkedésekként fogadtatnak el, a 
melyek azon időpontban fognak megváltoztattatni, 
midőn a két minisztérium közös megállapodását a 
két törvényhozás elé javaslatként terjesztendi. (He
lyeslés a középen.) 

A mi az 1863-iki június 30-ikai vasúti üzleti 
szabályokat illeti, ezeknek valósággal érdekes és 
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tanulságos keletkezésűk van; és bátor leszek azt j 
Töviden érinteni. (Halljuk! halljuk!) 

Midőn a vasúti forgalom Európában nagyobb 
mérveket vett fel, igen természetes, hogy többé 
kielégítők nem lehettek azon szabályrendeletek és 
törvényes intézkedések, melyek azon időig a kö
zönséges fuvarozásra nézve fenállottak ; kellett te
hát ezen nagyobb mérvű forgalomnak megfelelő 
szabályokról gondoskodni. Az első szabályzat, 
mely lehető egyszerűséggel az egész forgalmi kö-
aönségre nézve lehető könnyen megérthető módon 
felállíttatott, a vasúti társaságok gondoskodása 
folytán keletkezett. Ezek ugyanis mindenek fe
lett érezvén ily szabályok szükségét, a kezdemé
nyezést magok ragadták meg. De ha szükséges 
volt is azokról gondoskodni, egyes vonalnak egyes 
állomásai közt: még inkább kellett gondoskodni 
erről akkor, midőn a forgalom egy egyes vonalról 
átment a második, átment a harmadik vonalra, a hol 
különösen a spediteurök közbenjárásának mellőzé-
sévelatársaságoknak magoknak kellett egy etértőleg 
intézkedniök. í g y történt, hogy 1847-ben már meg
alakult az úgynevezett német vasúti egylet, mely 
közös szabályokat, mondhatnám, alapszabályokat 
fogadván el, ezeket a maga részéről életbe léptette. 
Miután azonban e kezdeményezés egyoldalú volt 
és a szállító társaságok részéről történt, természe
tes, hogy azzal a kereskedelmi világ mindenben 
nem volt megelégedve. í g y történt az, hogy a ke
reskedelmi nagy gyülekezetek, melyek Német
országban tartattak, a hiányokat pótolni igyekez
tek. E módon keletkezett nevezetesen Poroszor
szágban a kereskedelmi törvénykönyv, melynek 
egyik lényeges részét képezi épen az itt felhozott 
1863-ik évi június 30-ikai vasúti üzleti rendszabály: 
mely tehát nem Ausztriában keletkezett, nem is 
osztrák törvény, hanem a német kereskedelmi tör
vénykönyv egyik ágazata, melyet már egész Német
országban mindenfelé elfogadtak, sőt mely Német
országon kivül is sok államban fenáll. (Tetszés a 
középen.) 

Mind ezzel nem akarom azt mondani, hogy e 
rendszabály mindenképen kielégítő. Tudom, hogy 
nevezetes hiányai vannak ; tudom, hogy különösen 
azon intézkedései miatt, melyekre az előttem szó
lott képviselő ur hivatkozott, ugy mint a reclamatió, 
a kártérítés és raktározás, stb. hiányossága miatta 
magyar kereskedőknek több ízben alapos okuk volt 
panaszt emelni. De erre csak ismét azt mondom, 
mit az imént mondottam, hogy a rósz törvény is 
jobb a semminél, (Elénk helyeslés a középen) és en
nélfogva ezen intézkedéseket is fen kell tartanunk 
mindaddig, mig jobbakkal nem pótolhatók; fog
juk pedig pótolni a törvényhozás utján, {Helyes
lés a középen.) 

A mit a t. képviselő ur — ha jól értettem — 

az ország területére vonatkozó engedélyekre, azok 
kiadására és azon egyenlő elvekre nézve méltóz
tatott mondani, melyek szerint ezekre nézve az in
tézkedések történnek : röviden a következőket vá
laszolom. (Halljuk! halljuk!) 

A minisztérium keblében, különösen az ujabb 
engedélyekre vonatkozólag, sok kérdés fordultelő, 
és azt hiszem, közel idő múlva szerencséje lesz a 
minisztériumnak az e téren meginditott munkásság 
eredményét a t. háznak bemutatni. A mi ezen en
gedélyeknek minden részeiben való kiállítását és 
készitését illeti, bátran állithatom , hogy azok a 
legtisztább öszhangzásban állnak a magyar törvé
nyekkel, és hogy törvényes tekintetben se kor
mányzati, se közigazgatási téren kifogás alá nem 
eshetnek. (Tetszés a középen.) Ezen intézkedések 
tökéletesen függetlenül és önállólag történtek. 

A mi azon hatóságot illeti, melyre a t. képvi
selő ur méltóztatott hivatkozni, t. i. a vasúti főfel
ügyelőséget : erre nézve is van szerencsém jelen
teni, hogy igen is a minisztérium keblében fönáll 
a magyar királyi vasúti főfelügyelőség, a mely 
minden teendőit közigazgatási téren azon utasítá
sok következtében teljesiti, melyeket a miniszter 
ur ő nagyméltósága rendeletéből vesz, és melye
ket még szabatosabban fog gyakorolni azon meg
állapítandó szabályzatok által, melyek, itt hozatván, 
a minisztérium részéről fognak neki kiadatni. 

E részben is az ország függetlenségét, vala
mint az önálló intézkedés jogát fentartva látván, 
nem osztozhatom a t. képviselő ur által előterjesz
tett aggodalomban, s azért azt hiszem, hogy a szö
veg, ugy mint eredetileg megállapittatott, elfogad
ható. (Elénk helyeslés a középen.) 

Ha a t. képviselő urnák valamely észrevéte
lére nem terjeszkedtem volna ki, méltóztassék az 
aggodalmas pontot előadni, és iparkodni fogok 
aggodalmait '.eloszlatni; de ugy emlékszem, hogy 
minden észrevételére válaszoltam. (Elénk hosszas 
éljenzés a középen.) 

E l n ö k : A kik a 8-ik czikket változatlanul 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
Ennélfogva a 8-ik czikk változatlanul megmarad. 

Mihály i Péter: (olvassa a 9-ik czikket.) 
W a s s Sámue l gr . : Bocsánatot kérek a tisz

telt háztól: de kénytelen vagyok e pontnál ismét 
a t. ház figyelmét igénybe venni. Ugyanis a kon
zulságokat illetőleg, mind a bel, mind pedig a kül 
konzulságokra nézve nagy fontosságú kérdések 
keletkezhetnek, s épen e tekintetből nem fog ártani, 
ha a konzulságok elrendezésében kellő óvatosság
gal jár el a t. ház. 

A konzulságok ama nem csekély fontosságú 
kereskedelmi közegek szoktak lenni, melyeknek 
direct közbejövetele által létesülnek a kereske
delmi összeköttetések országok és népek között. 
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A mely országnak rendszerezett konzulságát 
nincsenek, ott a kereskedelmi forgalom csak spo
radikus szokott lenni; ama rendes, életerős for
galmi összeköttetés pedig, mely az országok bár
melyikének is évről évre folytonos kereskedelmi 
forgalmat adhat, semmi esetre se létesülhet, a mint 
ez, fájdalom, saját hazánk forgalmában eléggé 
tapasztalható. 

Nem érdektelen dolog tehát bármely or
szágra nézve is, minő' intézkedések tétetnek a 
konzulságokra nézve ; s épen ezért nem lészen fö
lösleges a törvényjavaslatnak erre vonatkozó szer
kezetét szorosabb figyelemre venni. 

A törvényjavaslat szerint az összes konzul
sági ügyet a közös külügyminiszter vezérli. 
Bocsánatot kérek, de dualistikus helyzetünkben 
nem tndom belátni, miért kelljen a külügyminisz
ternek a konzulságokra nézve ép annyira terjedel
mes teljhatalmat adni, mert e tekintetben igenis 
lehetnek Lajtán innen és tul olyan természetű 
saját követelmények, melyek horderejűknél fogva 
igenis megkívánják, hogy az illető kereskedelmi 
miniszternek azokra nézve döntő befolyás adassék. 

Ezen állitásom igazolására legyen szabad a 
konzulságok igen fontos kérdését hazánk érdeke 
szempontjából helyezetünkhöz alkalmazva tag
lalnom. 

Ha Magyarország kereskedelmi érdekeit kel
lőleg tájékozzuk, ugy fogjuk találni, hogy 
bel fejlettsége mostani fokozatán figyelmét három 
pontra kell főként irányoznia. 

Mint — még most — kiválólag nyers ter
melő országnak, figyelmét első sorban Angolor
szágra kell fordítania azért: mert ezen gazdag 
gyáriparos országnak minden évben rendesen 
szüksége lévén nyers terményekre, ezekre nézve 
legjobb piacz. 

Második sorban figyelemre veendők azon 
tartományok, melyek hazánk kereskedelmében 
Levante névvel jelöltetnek. 

Nevezetesek Magyarországra e vidékek főként 
három okból, s pedig: 

1-ször, mert ez egyedül még azon tér egész 
Európa területén, mely kereskedelmileg kiak
názva nincsen; 

2-szor, mert ezen még ki nem aknázott tér 
közvetlen szomszédságunkban van ; 

3-szor, mert e tér mindennemű ipar tekinteté
ben még a fejletlenség bölcsőjében lévén, mint 
ilyen, Magyarország lendületet vett iparának igen 
nevezetes és kedvező tért nyújt. 

Igaz , hogy e két téren lévő nevezetesebb 
forgalmi pontokon mindenütt vannak osztrák cs. 
kir. konzulok, kik ezentúl Magyarország kereske
delmének is ügynökei lesznek; de hogy mind
nyája hasonló jó indulattal és igyekezettel fogja-e 

kezelni a lajtáninneni kereskedelmi érdekeket 
mint a lajtántuíiakat ? az már más kérdés. 

De van egy harmadik, Magyarországra nézve 
igen nevezetes kereskedelmi tér, mely különösen 
azért érdekes reánk nézve, mert jelenlegi iparunk 
készítményei az ottani szükségletekhez kitűnően 
alkalmasak. 

E tért ama tropikus vidékek képezik, melyek 
európai népfajokkal vannak benépesülve. 

Az pda települt európaiak európai szokáso
kat vittek oda magokkal, az európai életmódot 
megtartották s ma is folytatják. 

A tapasztalás által van már a teljes meggyő
ződésig bebizonyítva , hogy Magyarországban a 
malomipar —minden létezett nagy nehézségek da
caára — mégis sikerhez jutott, jeléül annak, hogy 
ezen iparág hazánkban a legkiválóbb életképes
séggel bír. 

Épen e tényállás következtében az előbb em
iitett tér hazánk forgalmára nézve annál érdeke
sebb, mert — bárha azon vidékeknek európai 
életmódhoz szokott lakói élelmükre búza-kenyeret 
óhajtanak — épen ez azon czikk, melynek anyagja 
a tropikusok dús földjén nem terem. 

Ilyen tér különösen Amerika aequinoctialis 
vidékeinek egész kiterjedése, hol az európai nép
faj számban naponkint növekszik s növekedni fog 
sok századra kiterjedő folytonosságban. 

Saját tapasztalásból mondhatom pedig, s név 
szerint elő tudnék sorolni számos közép- s dél-ame
rikai tengeri kikötőket, melyek a mellett, hogy 
már magokban is jelentékenyek, még azon fölül 
nagy kiterjedésű gazdag belvidékeknek forgalmi 
fő helyei. 

E nagy és ránk nézve igen fontos téren két 
osztrák konzulságon kivül több nem létezik, és 
ezek is nem az osztrák birodalom fiai, hanem me
rőben idegenek, kik uralkodónk összes birodalma 
területén soha sem tartózkodtak, forgalma termé
szetével tehát ösmeretesek nem is lehetnek, s en
nélfogva különösen hazánk forgalma érdekében 
avatottsággal épen nem működhetnek. 

Az eddig elmondottakból kifolyólag képzelni 
lehet, hogy a magyar minisztériumnak rövid időn 
eszébe juthatna, hogy ezen épen felemiitett érde
kes helyeket saját küldöttjei által tanulmányoz-
tassa, hogy e tanulmányozás következtében azután 
az illető országok és Magyarország közt rendes for
galmi összeköttetést eszközöljön, s e végett azon 
helyekre konzulokat jelöljön. 

Igen, de e tekintetben a törvényjavaslat sza
vainál fogva a külügyi miniszter teljhatalommal 
rendelkezik. 

Mondja ugyan a törvényjavaslat, hogy a 
külügyi miniszter a két kereskedelmi miniszterrel 
egyetértőleg járjon el a dologban; igen, de hát ha e 
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nagyon fontos természetű kérdésekben a lajtán 
túli kereskedelmi miniszter más véleményen talál 
lenni, mint a lajtáninneni — mi sokkal könnyeb
ben és gyakrabban megtörténhető, mint sem keres
kedelmi miniszterünk maga képzelné — a külügyi 
miniszter pedig a lajtántuli véleményét találná 
czélszerübbnek: hol akkor a biztosíték, mely érde
künket védhetné? 

Hasonló viszonyban állanak forgalmunk ér
dekei az Angol országban,a Levántéban és más helye
ken létező konzul ságokra nézve i s , s én me
rem megjövendölni, hogy mihelyt Magyarország
nak külforgalma fog keletkezni, sürü és keserű 
panaszok fognak a képviselőház elé kerülni, és 
pedig épen a konzulok némelyike ellen. 

Ekkor ismét elő áll a már említett eset, tud
niillik, hogy ha a külügyminiszter,a lajtántuli keres
kedelmi miniszterrel egyetértőleg, a keletkezett 
panaszokat alaptalanoknak találandja, a konzul 
eljárását helyeslendi, a magyar kereskedelmi mi
niszter kisebbségben marad a tanácskozásban, Ma
gyarország kereskedelme pedig nagyon szenvedni 
fog mellette. 

De felettébb agg;;sztólaghat rám nézve főként 
az, hogy a belföldön elfogadandó külkonzulságokat 
a törvényjavaslat hallgatással mellőzi, és csakis 
átalánosságban a konzulságok ügyét egyenesen a 
külügyi miniszterre bízza. Múlhatatlanul szükséges 
lenne pedig a két külön természetű konzulságok
ról — a tárgy igényelte módon — külön intézkedni. 

Hogy ezen aggodalmam igenis alapos, ennek 
bebizonyítására legyen szabad felemlítenem , hogy 
hazánk fővárosában, mely Európa belföldi keres
kedelmi főpontjai közt nagyon is jelentékeny he
lyet foglal el, saját hazánknak pedig forgalmi 
gyúpontját képezi — bárha önálló független mi
nisztériumunk már több hónap óta ki van nevezve 
— külföldi konzulságok máig sincsenek még fel
állítva. Már pedig méltóztassék a t. ház elhinni, 
hogy épen a külföldi konzulok be nem bocsátása 
okozta nagy részben azt, hogy hazánk a világ
forgalomban mindeddig terra incognitának ma
radt ; és épen ennek egyenes következése az, hogy 
külforgalmunk oly annyira sporadikus természetű, 
a milyenhez hasonló a civilizált világ terén sehol 
se létezik; s valameddig e tekintetben határozott 
intézkedés nem történik, forgalmunk rendes, egész
séges menetet nem is nyerhet. 

Vigyázzunk tehát, miként adjuk át a konzul
ságok feletti teljhatalmú rendelkezést a külügyi 
miniszternek, mert az exequatur-jog egyátalában 
kitilthatja fővárosunkból e nélkülözhetetlen kereske
delmi közegeket, melyek nélkül forgalmunk kellő 
fejlődése lehetetlen lévén, lett légyen mostanig bár 
miként, de ezentúl forgalmunk e közegeket többé 
nem nélkülözheti. 

Sajátságosak azon Bécsből származó ijesztge
tések, melyekkel minket a külkonzulok elfogadá
sától elrettenteni törekszenek. Én kimondom 
egyenesen, hogy mind ezen czélzatos ijesztgeté
seknek végczélja nem más, mint hogy Magyar
ország eddigi teljes gyarmati helyezetében ezen
túl is — és pedig saját belenyugvásunkkal — 
megmaradjon. 

A bel-konzulságokra nézve elősorolt ezen né
zeteimet sajátszerüleg igazolja a tegnapi sPester 
Lloyd"-nak egy épen e tárgyra egyenesen vonat
kozó czikke, mely azon hirt említi fel, hogy fő
városunkban az éjszaki német Bund konzulá
tus felállítását követelné. A czikk ezen szavakkal 
végződik: „Aus diesen Grundén ist man in betkei-
ligten Regionén der Meinung, dass trotz der Pro-
tection, welche die Errichtung eines Bundes-
konsulates in Pest , seitens der ungarischen 
Staatsmanner geniesst, Báron Werther in Wien aűf 
bedeutende Schwierigkeiten stossen wird. um das 
Esequatur zu erlangen." 

Mind ezen okokat szoros figyelembe véve, a 
röviden itt felemlített, s még több, itt elő nem sorolt 
káros következmények megelőzése tekintetéből, a 
9-ik ezikket következőképen óhajtanám módosítani: 

„Az összes külföldi konzulátusi ügyeket a 
közös külügyi miniszter vezérli. Konzulátusok fel
állításánál az érdekeltebb fél kereskedelmi minisz
terével , a konzulátusok számára kereskedelmi 
ügyekben adandó utasításoknál pedig, a külügymi
niszter mind két kereskedelmi miniszterrel egyetér
tőleg fog eljárni, fen tartván mindkét fél kormánya 
magának, hogy saját területén, ott, a hol szükséges
nektartja, külföldi konzulságokat fogadhasson el.Cí 

Ez után megmaradna a szerkezet szerinti 
második és harmadik pont ; befejezésül pedig kö
vetkező uj pont lenne hozzáadandó : 

„Ha valamelyik fél minisztériuma valamely 
konzul elmozditását szükségesnek látná, a külügy
miniszterrel folytatott értekezés következtében el 
lesz mozdítandó." 

A csak közelebbről elfogadott törvényjavas
latokban letéve látom azon elvet, miszerint Ma
gyarország beváltja azon ígéretét, hogy a lajtán
tuli tartományok terhei könnyítését kötelezettség 
nélkül is elvállalni kész. Akkor azok elfogadására 
szavaztam, és teljes lelki meggyőződéssel érzem 
most is, hogy helyesen cselekedtem. Igen jól tu
dom, hogy azon törvények elfogadásával Magyar
országra nevezetes terhek haramiának, olyan ter
hek, melyeket —könnyen meglehet — hogy, elein
tén kivált, deficit nélkül fedezni alig fogunk; de 
azt is jól tudom, hogy ha Magyarország kereske
delmi és ipari fejlődése elé akadályokat nem gör-
ditünk, hanem azt a lehetőleg elősegítjük, az elvál
lalt terhekkel könnyen megküzdhetünk. A jelenleg 
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tárgyalás alatt levő harmadik törvényjavaslatot 
látom főkép olyannak, mely Magyarország forgal
mának előmozdítására bizonyosan a legnagyobb 
befotyással lesz, s ennek következtében tisztelettel 
kérem a tisztelt házat, méltózlassék jól megfontol
ni a benne foglalt elveket, melyek lehetnek lénye
gükben s egészben igenis jók ; de vannak benne sok 
olyan pontozatok, melyek bárha jelentéktelenek
nek mutatkoznak formailag, a gyakorlat terén na
gyon veszélyesekké válhatnak. 

Azért bátor vagyok módositványoniat a tisz
telt ház becses figyelmébe ajánlani. 

P a p Lajos ; Tisztelt ház ! A szőnyegen lévő 
törvényjavaslat épen felolvasott IX. czikkéhez bá
tor vagyok a következő módositványt ajánlani, 
mely az előttem szóló képviselőtársam inditványát 
is magában foglalja. (Olvassa :) Az első és máso
dik bekezdés közé igtattassanak be a következő 
határozatok: 

„A konzulok mindenütt az osztrák és magyar 
czimet. czimereket, lobogókat és színeket fogják 
egyaránt használni. 

„Ott, hol a magyar korona országainak ér
deke igényli, külön magyar konzulságok is állít
tassanak fel. 

„Ha Budapesten, vagy a magyar korona or
szágainak más városaiban idegen hatalmasságok 
konzulságokat kivannak felállítani, ezek felállítá
sának ő felsége jóváhagyásával engedélyezése a 
magyar minisztérium hatásköréhez tartozik." 

Tisztelt ház! Midőn a tisztelt ház a lefolyt 
napokban a haza consolidálására, függetlensége és 
alkotmányos szabadságának biztosítására oly nagy 
áldozatot hozott, csaknem pleonasmus volna e fen
tebbi módositványomat közjogi szempontból bőveb
ben indokolnom. Hisz ez csak egy alárendelt attri
bútuma az önállóságnak, államiságnak, melyet, 
hogy az igen tisztelt jobboldali vezérszónokok 
eszméjével éljek, mintegy 33 millió forint évi já
rulékkal vásároltunk meg. 

Igaz, hogy régi törvényeink szerint a magyar 
korona ingyen birta azon jogot, hogy magát a 
külföldön diplomatikailag és kereskedelmileg ön
állóan képviseltesse, és hogy ezen jog csak önké-
nyileg confiscáltatott el és hozatott feledésbe; 
méltó tehát, hogy ha ezen jogot ezentúl ő felsége 
többi tartományaival közösön gyakorolja, ennek 
láttatja is legyen, vérré és testté váljék az. 

Nem hiszem, hogy legyen e házban valaki, ki 
e módositványomban foglalt exigentiákat jogsze
rűnek, méltányosnak és czélszerünek ne tartaná; 
legfeljebb az állittathatik szemben, hogy ezek ma
gától értetődnek, vagy a törvényjavaslatban in-
directe ben foglalvák. D e , tisztelt ház ! temér
dek keserű tapasztalások a múltból sajnosán meg-
tanitottak, hogy még világos törvényeink sem biz-
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tositották eléggé jogainkat; annál kevésbbé nyűg-
hatunk meg abban, hogy ezek valaha csak ugy 
mellékesen subintelligenter legyenek pertractálva. 
Mindaddig, tisztelt ház, mig hazánk függetlensége, 
államisága a külföld előtt nincs elismerve, nem te
kintve a nemzeti haderőt, hozhatjuk a legczélsze-
rübb törvényeket, hozhatunk még nagyobb áldo
zatokat : önállásunk, függetlenségünk mindig két
séges, hogy ne mondjam, illusorius marad. 

A külföldi dijalomatikai és kereskedelmi kö
zös képviselőinknek a magyar czim, czimerek, szí
nek és lobogók felvétele, az osztrák mellé, első 
lépés a külföld előtt feledésbe ment államiságunk 
uj elismerésére, és a dualismusnak legilletékesebb 
symboluma. Ha akarjuk innen és tul is a paritás 
elvére fektetett dualismust őszintén, minden hátulsó 
gondolat nélkül, el kell fogadni annak consequen-
tiáit, el kell fogadni annak symbolumát is. 

Tudom, hogy a vám- és kereskedési szerző
dés is ő felsége örökös tartományainak képvisele
tével, mint szabad nemzet szabad nemzettel, köt
tetik kölcsönös egyezés utján, és hogy egyes pon-
tozataihoz mind a két fél beleegyezése szükséges; de 
ebből nem következik, mint a központi előadó ál-
litá, hogy az előttünk fekvő szerződésen nem lehet 
változtatni, mert azt már a másik fél elfogadta: a 
mit az is bizonyít, hogy a másik fél is változtatott 
egyes pontozatain, és minisztériumunk elfogadta 
azt, valamint elfogadjuk mi is. Meg vagyok győ
ződve, hogy ő felsége örökös tartományainak fel
világosult testvér népei a magyar nemzetnek eb
béli szerény kivánatát viszont méltányolni fogják. 

A mi illeti módositványomnak azon részét, a 
mely ott, hol a magyar korona országainak érde
ke igényli, külön magyar konzulságok felállitását 
kívánja, a mennyiben ezen módositvány bizonyos 
oldalról némileg az 1867. évi XII . t. ez. 8 §-ávaí 
hozathatnék ellentétbe, legyen szabad indokolására 
következőket felhozni. 

Aa 1867-iki évi XII. t. cz.-nek 8. §-a szerint 
ugyan a birodalom diplomatikai és kereskedelmi 
képviseltetése a külföld irányában közös ügynek 
mondatik, és a két fél minisztériuma egyetértése és 
beleegyezése mellett a közös külügyminiszter alá 
rendeltetik; de meg van világosan ezen szakasz 
kezdetén határozva, hogy ezen közösség csak azon 
külügyekre nézve igényeltetik, melyek az ő felsége 
uralkodása alatt álló összes országokat együttilletik. 
Tehát lehetnek és vannak más oly külügyek, kü
lönösen kereskedelmiek, melyek nem az összes orszá
gokat együtt illetik, a melyek tehát nem kivan
nak közös elintézést. Ez az idézett t. ez. világos ér
telme, és igen bölcsen van ez igy. Igen is, tisz
telt ház, vannak ő felsége örökös tartományainak, 
ben is. kün is, külön bel- és külügyei, és vala
mint senkinek se jutott eszébe külön belügyeit 
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a két félnek közös kezelés alá erőszakolni, ugy j 
ezen híres közösügyi törvény is, mely jobbnak j 
látszik lenni fairénél, koránsem erőszakol minden 
külügyet, különösen az olyant nem, mely az egyik j 
vagy a másik félt külön érdekli, közös kezelés alá. ' 

És igy, tisztelt ház, remélem, szerencsés vol- j 
tam bebizonyítani, hogy módositványomnak azon ! 
része is, mely ott, hol a magyar korona országainak I 
külön érdeke igényli, külön konzulságok felállítását j 
biztosítja, nemhogy nem ütközik az 1867. évi ] 
XII . t. ez. határozataiba, hanem egyenesen abban : 

találja indokolását. i 
Nem marad egyéb hátra, mint kimutatnom, 

hogy van-e hát széles e világon valahol Magyar
országnak különös oly érdeke, mely nem illeti 6' 
felsége többi tartományait közvetlen ? 

Nem tekintve azon fontos politikai anteceden-
tiákat, melyek nyomán ád a magyar korona a ' 
közös birodalomnak jelentőséget és befolyást a j 
szomszéd kelet és dél fejlődésébe; nem tekintve ' 
egy szóval Magyarországnak politikai, kulturhis-
toriai missióját a szomszéd keleten és délen: egye
dül azon kereskedelmi és nemzetközi szoros viszo
nyokra utalok, melyekben a magyar korona or
szágainak polgárai a szomszéd kelet és dél népei
vel és hatóságaival folytonosan állanak, a nélkül, 
hogy ott külön vagy bár kellően a kormány ré- ! 
széről képviselve legyenek. Foliansokat lehetne ar
ról irni, miként csökkent Magyarországnak egykor 
hatalmas, majdnem kizárólagos befolyása a szom
széd hat országban azóta, hogy ott külön diplo
matikai és kereskedelmi képviselettel nem bir; si
ralmas krónikákat lehetne felhalmozni arról, mi
ként hanyatlott ott hajdani virágzó kereskedésünk 
és társadalmi súlyunk azalatt, míg világszerte keres
kedelem, ipar és közlekedés a népek között óriási 
mérvekben emelkedett; kebelrázó ismertetéseket 
lehetne arról tartani, miként kinlódik páriaként 
egyedül a magyar kereskedő, iparos és napszámos, 
kiket balsorsuk vagy a nemzet geniusa még máig 
isezerenkint visz keletnek e szomszéd tartományai
ba, hol már Magyarországnak neve is alig ismeretes, i 
De elég legyen ezen igazi fekete foltokra utalnom, 
nem akarván hazafiúi keblöket e gyászos fátyol 
merő fellebbentésével megszomoritani. Eddig is, tisz
telt ház, a mohácsi vész óta ő felsége többi tarto
mányainak diplomatikai és kereskedelmi képvi
selői képviselték ott is a magyar honpolgárt: 
mily eredménynyel? mutatják a fenti átalános váz
latok. Hogyan képviselik az osztrák konzulok és 
starostok Magyarország honpolgárait jelenleg is? 
elég utalnom a kairói, alexandriai és stambuli saj
nos eseményekre ; elég utalnom amaz embertelen 
tömeges tolonczozásra,melyben részesittettek tavaly 
télnek idején kenyértelen székely napszámosok a 
szomszéd Moldvaországban; elég lesz megemlite- i 

nem, hogy egyedül a szomszéd Moldva-Oláhor
szágban 80 ezer magyar lakónál több, és ugyan
annyi járó-kelő kereskedő, iparos és napszámos 
fordul meg ott, minden honi védelem és ótalom 
nélkül. Csoda-e, ha ezen kis államokban a magyar 
név ott, hol az egykor tisztelve és szeretve és a 
kor viszonyaihoz képest respectálva is volt, ma a 
magyar név majdnem a gúny tárgya lett ? Cso
da-e, ha ott Magyarország feldaraboltatásáról ál
modoznak és fenhangon hirdetik a magyar biro
dalom annectálását egészen a Tiszáig? Nem tartom 
méltónak ezen ábrándozásokra komolyan reflectál-
ni, mert meg vagyok győződve, hogy mihelyt mi 
ezen államokkal, mint szabad nemzet szabad nem
zettel, hivatalos érintkezésbe jövünk, rövid időre 
be fog következni a mi mindnyájunk forró óhaja: 
a nemzetek közti kölcsönös egyetértés és testvéri 
szeretet. 

De, tisztelt ház! nem hagyhatom ez alkalom
mal szó nélkül, sok igen tisztelt és érdemdús nagy 
hazánkfiainak e házban azon igen hangsúlyozía-
tott tanát, hogy mi a népek csoportjában igen cse
kélyek, igen gyengék vagyunk arra , hogy ma
gunkra megállhassunk, hogy a mai kornak ten-
dentiája volna nagy államokat alkotni és a kiseb
beket absorbeálni. 

Tisztelt ház ! Távol legyen a gondolat, e tisz
telt hazafiaknak dus érdemeit csökkenteni akar
nom ; senki se tiszteli őket jobban, senki se mél
tányolja nagy érdemeiket jobban, mint én ; tehát 
távol legyen tőlem dus érdemeiket csökkenteni 
akarnom, midőn bátorságot veszek magamnak ezen 
tanok ellen egy pár szerény megjegyzést koczkáz-
tatni. Es ezt nem azért teszem, mintha én a szö
vetséget Ausztria népeivel ellenezném, mert elis
merem, hogy a legerősebb nemzetnek is szüksége 
van a szövetségre, annyival inkább szükségünk 
van nekünk reá. De teszem ezt azért, mert az ön
bizalom elvesztését, az elcsüggedést ép oly nagy 
hibának és károsnak tartom egyeseknél, mint nem
zeteknél, sőt még nagyobbnak, mint az elbiza-
kodást. 

Hazánk múltja, a megtöretlen, kiállott nagy 
országos megpróbáltatások, melyek alatt nagyobb 
államok és nemzetek összeroskadtak volna, mig 
hazánk phönixként mindig megerősbülve került ki 
a hosszas súlyos vészből, korunk dicsőséges fegy
veres és szellemi harezosai: mind meg annyi zá
logai egy jobb, egy kedvezőbb, egy biztatóbb 
prognostikonnak. És végre, tisztelt ház, hol az 
ujabb kornak ama tendentiája, hogy nagyobb ál
lamok természetes kapcsok nélkül kisebbeket ab-
sorbeáltak volna? Itália egyesülése, Poroszország 
terjedése a termesztés fajrokoni kapcsok erejénél 
fogva jöttek létre, mint jövend Poroszország ab-
sorbeálása az egyesült nagy német honban. Es 
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gondoljuk meg, hogy mig ezen két nagyobb állam 
keletkezett napjainkban a népek önkivánata sze
rint, addig több apró államok létesüllek, mint Gö
rögország, Belgium, Szerbia, Románia. Monteneg
ró, melyek bizony egyikének sincs közel is annyi 
czime az önállóságra, mint Magyarországnak. 

Tisztelt ház! Legalább mi magunk ne uta
sítsuk vissza hazánknak inaugurálását a független 
nemzetek koszorújába; adjunk magunknak is egy kis 
karácsoni ajándékot módosítványom elfogadásá
val, melyet újból is a tisztelt ház becses figyelmé
be ajánlva, a tisztelt ház asztalára ezennel leteszek. 
{Helyeslés lal felöl.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ha nem méltóztatik a t. ház khánni , hogy a tisz
te l t képviselő ur javaslatára nézve némi felvilágo
sításokat adjak, ugy elállók aszótól. (Felkiáltások: 
Előbb a javaslatot kell felolvasni !) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Wass Sá-
muel gr., aztán Pap Lajos módositványát.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ezen beadott módositványokra nézve következő 
felvilágosítást vagyok bátor adni a t. háznak. 

A mi a konzulságok által használandó szine-
ket és czimert illeti — ugy mint egyik előbbeni 
szakaszban az imént arról szólottunk — az egye
sitett szineket és lobogókat igen is kötelességök 
lesz a konzulságoknak használni. 

Á czimereknek használatára nézve utólag 
jelentem ki, mit akkor nem volt alkalmam nyilvá
nítani, hogy ezekre nézve ugy fog a dolog tör
ténni, a mint egyik képviselőtársunk által javas
latba hozatott, hogy két külön egyforma mező 
lesz, egyik a magyar, a másik az osztrák czi
me rr el. 

A mi a Magyarországban a külkatalmassá-
gok által felállítandó konzulságokat illeti, azokra 
nézve biztosithatom a í. képviselő urat, hogy ha 
külföldi hatalom részéről kivánat fog njdlvánulni 
az iránt, hogy Magyarországban konzulságokat 
állithasson fel; és ha a magyar kormány ezek 
felállításának idejét elérkezettnek fogja találni: az 
a magyar kormány beleegyezése nélkül és bele
egyezése ellenére semmi esetre se fog történni. 
Azonban az nagyon természetes, hogy a külföldi 
hatalmak konzulságai fölállításának megindítása 
nem íog a magyar kormány utján történhetni, 
mert a nemzetközi képviselet a közös külügymi
nisztert illeti; hogy azonban ily konzulságok föl
állítása nem fog a magyar kormány beleegyezése 
nélkül vagy beleegyezése ellenére történni, arról 
biztosithatom a t. házat (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kik a 9-ik czikket eredeti szerke
zetében kívánják, méltóztassanak fölkelni.. (Meg
történik.) A 9-ik czikk eredeti szerkezetében el van 
fogadva. 

Következik a 10-ik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a io-dik 

czikket) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Maradjon!) 

El van fogadva. Következik a 11-dik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a lí-dik 

czikket.) 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

Arra kérném a tisztelt képviselőházat, hogy a 
mennyiben ezen szakasz a pénzügyet, annak ke
zelését és az összes adózási rendszert illeti: mél
tóztassék talán ezen szakasz tárgyalását későbbre 
halasztani, akkorra, midőn pénzügyminiszter ur 
jelen lehet hogy a szükséges felvilágosításokat 
megadhassa. Most tovább mehetnénk, s a 11-dik 
szakaszra később visszatérnénk. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : E szerint a t. ház megnyugszik ab
ban, hogy a 11-ik czikk tárgyalása elhalasztatik, 
és most átmegyünk a 12-ik czikkre. 

BÓnis Sámue l : T. képviselőház ! Engedel
met kérek, hanem arra még e parlamentben nem 
volt példa, hogy egy s ugyanazon törvényjavaslat 
előbbi szakaszának tárgyalása későbbre tétetett 
volna. Én méltánylom az igen tisztelt miniszter u r 
észrevételét; de ne hozzunk ily antecedenst, 
hanem méltóztassanak az egész tanácskozás foly
tatását holnapra halasztani. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Böszörményi László : T. képviselőház! 
(Nagy zaj. Halljuk! Elnök csenget.) En is a napi 
kérdéshez akarok egy pár szót szólani. Tökéletesen 
helyeslem Bónis Sámuel felszólalását, merthaczélt 
lehetne érni e tekintetben, hogy ma már az egész 
törvényjavaslatot be lehetne fejezni a végleges 
szavazás által, ugy hogy egy napot nyernénk : 
látnám helyét annak, hogy halasztassék el ezen 
czikk tárgyalása. De mivel csakugyan holnap 
fejezhetjük be csak a tárgyalást : nem látom okát, 
hogy miért történjék kivétel a ház szabályai alól, 
midőn az által semmit se nyerünk. Különben még 
akkor sem lehetne a ház szabályai alól kivételt 
tenni, ha ez által eg)' napot nyernénk. (Helyeslés a 
bal oldalon. Nagy zaj.) 

Elnök (csenget): T. képviselőház! Azt hi
szem, nem vétek a diseretio ellen, ha nyilvánitom, 
hogy a ház akaratát megértettem, midőn kimon
dottam a határozatot. {Heves ellen ..ondás a bal 
< Idaion.) Meglehet, a magyar parlamentben még 
nem fordult elő ily eset; de a ház szabályai gon
doskodtak körülbelül arról, midőn azt rendelik, 
hogy ha valamely czikkre észrevétel van, az ujabb 
szerkesztés végett a bizottsághoz visszautasittas-
sék, de a többi czikk azért mégis tárgyalható. 
(Helyeslés a jobb, nyugtalanság a bal oldalon. Hall
juk! Elnök csenget.) 
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Bátor vagyok tehát a t. képviselőházat'tijra 
kérdeni : méltóztatnak-e a tárgyalást ma folytatni 
vagy elhatározni, hogy holnapra halasztassék ? 
(Ma! Holnap! Nagy zaj. Elnök csenget.) Bátor vá
gyok azon képviselő urakat, kik a tanácskozást 
ma akarják folytatni, felhívni, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) Megvallom, t. képviselőház! 
nem tudom magamat a végzés kimondására elha
tározni ; azért felkérem azon képviselőket, kik a 
tárgyalást holnapra kívánják halasztani és az ülést 
ma befejezni : álljanak fel. (Megtörténik.) A több
ség a tárgyalást folytattatni kivánja. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) Ha a t. képviselőház ebben meg
nyugszik, a Xl-dik czikk tárgyalása későbbre fog 
halasztatni és most előveszszük a XII . czikket. 
(Helyeslés a jobb, ellenmondás a bal oldalon.) 

Bernáth Zsigmond: T.képviselőház! Azon 
esetbe jöt tünk, hogy elnöklő képviselőtársunk 
(Felkiál'áwk a jobb oldalon: Elnökünk!) a házsza
bályokra hivatkozik. Szabad legyen nekünk is a 
házszabályokra hivatkozni. (Zajos mozgás, a jobbol
dalon. Elnök csenget. Halljuk!) A házszabályokban 
az van, hogy ha a tárgy az osztályokhoz utasitta-
tik vissza, akkor addig a többi czikkeket tárgyal
ni nem lehet. Ha tehát a t. ház kimondja, hogy a 
tárgyalás most a többi czikkre nézve folytattas-
sék, méltóztassanak kimondani azt is, hogy a ház
szabályok ezen czikke megszüntettetik. (Nagy zaj) 

Elnök (csenget): Következik a 12-ik czikk 
tárgyalása. (Fölkiáltások a bal oldalon : A 11-dik 
czikk!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 12-ik czikket.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. képviselő
ház! ügy hiszem, ha az előbbi 11-ik czikkről áll 
az, hogy a pénzügyminiszter ur jelenléte nélkül 
nem tárgyalható, az ezen czikkre szintén ál l : mert 
ha némely megnyugtató nyilatkozatot remélhe
tünk, azt csak a pénzügyminiszter ur nyújthatja. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Én tehát, minthogy a 12-ik 
czikkre nézve módositványom lesz, arra kérem a 
t. képviselőházat, méltóztassék a 12-ik czikk tár
gyalását holnapra hagyni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BóniS S á m u e l : A ház többségének joga 
van határozni; de méltóztassanak figyelni arra, 
micsoda elv rejlik az alatt, hogy a törvényjavas

lat egy vagy más pontját nem lehet tárgyalni, mert 
nincs jelen a miniszter. (Azt senki se mondotta!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Én nem ugy állitottam fel a kérdést, mint Bónis 
képviselő ur, hogy nem lehet tárgyalni ; hanem 
kértem a t. házat, méltóztassék abban megnyu
godni és elhalasztani e szakasz tárgyalását. Igen 
természetesen a háznak jogában van, ha e tekintet
ben véleményemet nem helyesli, a tárgyalástfoly
tatni ; sőt én részemről szintén nyilvánitom, hogy 
e tekintetben minden oly következtetéstől, mely a 
törvényhozás folyamára megakasztólag vagy ká
rosan hatna, tartózkodom; azért e következte
tésben sem akarok osztozni, és óhajtom , hogy e 
nyilatkozatom minden tekintetben megnyugtató 
legyen. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház ! A szabályoktól el
térni tévedésből lehet; de mindenesetre egy ház 
méltóságához tartozik, ha bővebb meggyőződést 
nyer, a kimondott határozatot módosítani. Én oszto
zom Bónis képviselőtársam indítványában, illetőleg 
felszólalásában: mert oly határozott, oly szabatos 
.szabályainknak 72-dik szakasza, melyet ha felol
vasok, lehetetlen a t. ház többségének be nem lát
nia, hogy kissé hibáztunk. „Azután tárgyaltatnak 
az egyes czikkek, sorban egyenkint." Ezen szó 
kizárja azt, hogy egy czikket ki lehessen hagyni, 
hanem sorban tárgyalandók. Azután helyes,- mit 
Podmaniczky képviselő ur mondott, hogy ott he
lyesen fogunk eljárni, mert azt mondja a 2-ik sza
kasz: „Ha a ház valamely módositványtbizottság
hoz utasit, a többi czikkek tárgyalását tovább foly
tathatja." De a 11-ik czikkre senki se tett módo
sitványt, tehát nem lehet elhalasztani, hanem sor
ban kell tárgyalni, vagy pedig az egész ügyet el
halasztani. 

E l n ö k : Azon kérdést bátorkodom a t. ház
hoz intézni, hogy a 12-ik czikk tárgyalását azon 
okból, melyet Podmaniczky képviselő ur előadott, 
hajlandó-e áttenni akkorra, midőn a pénzügymi
niszter ur is jelen lesz ? vagy átalában a mai ta
nácskozást be akarja-e fejezni? (Fejezzük be!) Mi
dőn tehát az ülést feloszlatom, felhivom a t. házat, 
hogy holnap 10 órára egybegyűlni sziveskedjék-

Az ülés végződik d. u. 3 % órakor. 




