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TOLDALÉK A 90-dik LAPHOZ 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló a ) : Tisztelt képvise
lőház ! A szőnyegen levő fontos tárgy bizonyára 
annak fontosságához mérve ez ideig annyira meg-
vitattatott, hogy talán gond nélkül lehetne a szó
tól elállani továbbra. (Helyeslés.) Hanem nekem 
talán még akkor is megengedhetné a tisztelt ház 
a felszólalást, ha ezen kérdés még inkább ki volna 
merítve, mert a jelen vitatkozás közben, csaknem 
egyenesen , de igen világosan érthetően, történt 
reám hivatkozás. Legközelebb is tisztelt barátom 
Tanárky Gedeon nagyon érthetően reám czélo-
zott, reám is legalább. Reám czélzott azon óhajtá
sával vajha ugy is imának az emberek, miként 
beszélnek. (Ugy van!) De nem esakő, hanem töb
ben a túlsó oldalról méltóztattak demonstratiókat, 
izgatásokat emlegetni, ezen vita alatt is. (Zaj.) 
Még eunéliskülönösebben,nem ugyanezen állam
adóssági kérdés vitatásánál, hanem az azt mege
lőző kérdés befejezésénél, az igen tisztelt minisz
terelnök úr méltóztatott ugy szólani, és már akkor 
is jóformán határozottan azon kis párt irányában, 
melyhez eddig én is tartoztam, méltóztatott oly 
kifejezéssel élni, hogy ha csakugyan helye van 
itt az olyféle figyelmeztetéseknek , minőket Ta
nárky tiszteit barátom tett: akkor bizonyára annál 
inkább volna helye az igen tisztelt miniszterelnök 
nyilatkozatával szemben. (Zaj.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem értem! 

B ö s z ö r m é n y i Lász ló : Különösen méltóz
tatott a deczember 5-ikei ülésben igy szólani. (Ol
vassa) : „Igaz, tisztelt ház, hogy van párt, vannak 
lapok, van egész irány, van egész politikai takti
ka, mely már egy egész év óta abból él, (Fölkiál
tások : Igaz!) abból él, hogy azt állitja, hogy Ma
gyarországnak alapjogai nincsenek, hogy mi 
azokat feladtuk." (Zaj. Elnök csenget) 

Legelőbb ki kell mondanom ezen kijelenté
sére az igen tisztelt miniszterelnök urnák, hogy 
azon párt, melyhez én tartozom, azt soha sem 
mondotta, hogy már Magyarországnak alapjogai 

*) A gyorsírók a szónok által vissza nem adott beszédet 
jegyzeteik alapján újra összeállítván, az itt utólag közöltetik. 

absolute nincsenek, hogy mind feladattak; hanem 
mondotta azt, hogy legfontosabb alapjogai fela
dattak. (Zaj, derültség.) 

Patay István: S irni kellene ezen, nem ne
vetni ! 

Böszörményi László: Es ezen nyilatkozat 
a tisztelt túlsó oldalnak minden irodalma által, én 
állítom ismét és ismét, hogy nincsen megczáfolva. 
(Zaj. Egy szó: Kinek-kinek véleménye szerint!) Igaz, 
kinek-kinek véleménye szerint; de épen azért azon 
„abból él" nyilatkozat elég aristokratikus is sze
gény emberek irányában. (Nag;j zaj , ellenmon
dás) Bizonyára, mondom, elég aristokratikus: mer t 
szegény emberek szoktak valami foglalkozásból 
élni; a nagy uraknak van miből élni. (Zaj.) Ha
nem, t. ház, nem helyezek én erre oly nagy súlyt ; 
de helyezek igen is arra, hogy azon „abból él* 
már valósággal azt jelenti, hogy valaki abból ke
resi kenyerét. {Ellenmondás. Fölkiáltások : A dolog
ra!) Méltóztassanak megengedni, magyarul én 
értek. (Fölkiáltások : Mi is!) Ezen kifejezést, meg
lehet, szellemi tápláléknak is lehet érteni; hanem 
ez már nem csak magas politika, hanem magas 
költészet is. (Zaj) Itt azonban ezen kifejezés ma
gyarul, hogy valaki abból él, nem csak azért 
jelenti az anyagi életet, mert a betű igy értetik; 
hanem főleg azért, mert épen Tanárky barátom
nak a mikénti irást illető észrevételére meg kell 
jegyeznem, hogy azon sajtó, mely élet-halálra 
támogatja a kormány törekvését, azon sajtó nyiltan 
is kifejezi, mi ezen „abból él és miként él ^neveze
tesen : a pénzes alapból. (Zaj, derültség.) Másodszor 
nem csak az forog fon, hanem az is nyilt titok, 
hogy a magas kormány részéről ezen úgynevezett 
„kis szélső bal" pártnak tagjai, ugyszólvapoliczá-
jokkal vannak körülvéve. (Nagy zaj, nagy derült
ség) Igen is, uraim, a czélból vannak körülvéve, 
hogy micsoda pénzek jönnek kezeikhez. (Zaj. 
Dologra! A szélsőbal oldalról: Nagyon is a dologra 
tartozik!) 

E l n ö k : Csendet kérek, hogy a képviselő úr 
a napirenden levő tárgyhoz szólhasson! 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Méltóztassanak ezen 
38* 
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körülményeket összevenni: azok nagyon is gya-
nittatják azon kitételt, mert nincs is megmagya
rázva, hogy szellemi táplálék értendő. Egyébiránt 
ismétlem Tanárky barátom előttis, ismétlem akár
ki előtt. hogy az ugjmevezett szélső bal pártnak, 
ismét ügynevezett közlönyében - - mi pedig nem 
akar lenni, mert azt többször és nyíltan kifejezte, 
hogy a határozott ellenzéknek közlönye akar 
lenni — ott soha se foglaltatott oly insinuatio és 
gyanusitás, mint a minő felhozatott a szélsőbal ol
dal ellen. {Fólkiáltátok : Ohó!) 

Most a tárgyhoz térve, (Hiüjuk!) azon com-
putus irányában, melyet tisztelt barátom Grhyczy 
Kálmán előhozott, Tanárky barátom méltóztatott 
felhozni, hogy ezen computus nincs helyén, és 
felhozta ellene azt is, hogy az csak jogi kérdések
nél volna érvényesíthető, és ha a computus nem 
sikerül, bírónak kellene döntenie: ebben átalános-
ságban van sok igaza tisztelt, barátom Tanárkynak ; 
de Ghyczy Kálmán nem is azért hozta föl ezen 
computust, hogy itt bíróság állíttassák és az döntsön 
aztán e kérdés fölött; hanem azért, hogy még ak
kor is, ha Magyarország épen oly része az egye
sült egységes osztrák birodalomnak, mint Stiria, 
vagv Karinthia : még akkor is. a valóságos adó-
képesség szerint, a méltányosság és közigazság 
szerint is terhes volna, az államadósságokból oly 
összeg viselése, mint minő reá a törvényjavaslat 
szerint sulyosodik. Midőn ezt mondta Ghyczy 
tisztelt képviselőtársam, ez által azt is mondta, 
hogy akkor, a midőn mi jogilag semmire se köte
leztetünk azon terhek viselésében, hanem csak sza
bad ajánlat utján, akkor még inkább figyelembe 
veendő azon computus, melyből kitűnik az, hogy 
azon ellenfelek, kiknek terhén mi könnyiteni 
akarunk, valósággal nagy mérvben bírják értékét 
azon terheknek, melyeket most mireánk akarnak 
egy részben róni. Épen azért a computusnak oly 
keresztülviteléről szó se lehet, mint a minőnek 
Tanárky föltótekzé; hanem igenis van annak fon
tossága a tekintetben, hogy tudják mind azon ellen
feleink, kikkel egyezkednünk kell, és tudja meg 
az ország lakossága, hogy minő körülmények közt 
kell ily súlyos terheket elvállalni. 

Én ezen számításhoz még sokat adhatnék. 
Megemlíthetném különösen, hogy ha mi osztozni 
vagyunk kénytelenek a szabadsági harczunk miatt 
származott osztrák státusadósságokban, akkor bi
zonyosan az osztó igazság szerint az eldöntendő 
sommába bele kellene vétetnie azon sokkal kisebb 
összegnek is, a melybe nekünk került az önvéde
lem azon időben; és az is tenne vagy 62 milliót: 
mert, tisztelt képviselők, azon 62 millió frt királyi 
szentesítés által van biztosítva, és az mint törvé
nyes pénz fogadtatott el az illetők által, a kiknek 
talán most is el van rejtve szekrényeikben. Ezek 

irányában sokkal inkább áll az, hogy nem ma
radhatnának ki a computusból, mint azok irányá
ban, a melyeket sokszor egyes emberek ferde po
litikája és még ferdébb financzpolitikája halmo
zott össze: mert ezen pénzt az országgyűlés tör
vényjavaslatban terjesztette ő felsége elé, és ő fel
ségének helyettese, a nádor szentesitette ezen pénz 
kinyomatását. 

Midőn, tisztelt ház, sokan oly könnyen számol
nak milliókkal, és annyira hivatkoznak a méltá
nyosságra, az adott szó szentségére, magyar lova
giasságra, bizony mondom, akkor egy úttal nagyon 
helyén volna megemlitni a valódi igazságot. 

Tisztelt ház! ez a szótartás, az ígéret megtar
tása önök részéró'l nem bír értelemmel. A minek 
bizonyítására önök felhozzák e szót, uraim, az 
Magyar országot a múltban, se közel, se régibb 
múltban nem kötelezi. Az országgyűlés soha nem 
igérte azt. hogy mi több terhet viselünk: egyszer 
közös terhet, másszor, hogy több államadóssági 
terhet vállalunk el, mint a mennyivel az absolut 
hatalom terhel bennünket. Azt, hogy mi épen 30 
vagy 32 millió államadósságot viseljünk, önök 
soha sem ígérték meg, és bámulom önöket, hogy 
az adott szó szentsége annyira kötelezi önöket, 
hogy mindig erre hivatkoznak. Ha az adott szó 
szentségére lehet hivatkozni, az önöket inkább az 
ország jogainak szigorúbb védelmére kötelezi, (lgciz-
a szélsőbal oldalról.) Pia 1861-re nem megyek is 
vissza, hanem csak 65-re és magára 67-re, önök a 
feliratokban ugy szóltak az államadósságban ré
szesedésről, mint szabad ország, szabad országgal 
szemben,-mint önálló ország. (Ugy van!) Jegyezzék 
meg önök, hogy ezen nyilatkozatnál visszahivat
koztak önök a 61-iki feliratra; azon feliratban pe
dig még nincsen benne ezen deleg-atiós szabadság. 
(Zaj.) Ha önök azt emlegetik, hogy azon 61-ben a 
választások már ezen delegationalis alkotmány is
meretével történtek meg, kötelességök lett volna 
a 61-ki első feliratban kimondani, hogy olyan lesz 
azon delegatiós állapot. De én állítom, hogy önök 
közül nagyon kevesen lehetnek, kik 61-ben, sőt 
66 végén is gyaníthatták volna, hogy a közösügyes 
állapot a jelen stádiumába fog megérni, nem hogy 
két évvel előbb tudhatták volna. Épen azért, tisz
telt ház, az ily hivatkozástól nagyon kell óvakodni, 
és én nem olvasom fel, hanem csak felemlítem, 
hogy 61-ben ugy fejezte ki a túlsó oldalnak vezére 
az ország teljes helybenhagyásával: mi készek va
gyunk s-3giteni, de mint szabad ország, és pedig, 
mint ország, melynek gyakorlatilag is külön pénz
es katonai rendszere volt. De, kérem önöket, ak
kor azt is kifejezték, hogy 1848-ból egy hajszálat 
se engednek, 6 l-ben legalább még e mellett Ígér
keztek. Igaz, hogy ezen törvényben már a dele-
gatiók mellett ígérkeztek, de akkor csak eddig ki-
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vatkozzanak vissza és ne tovább. És viszont azt is 
állitom, hogy midőn ez az uj 12-ik tcz. keletkezett, 
még ennek is első stádiuma nagyban különbözik a 
jelenlegitől, és sokkal kedvezőbb, mert módosítások 
folytán állott elő az, hogy a magyar hadsereg ré
sze az egységes hadseregnek. (Szó sincs róla!) Pe
dig, t. ház, a legnagyobb különbség a 67 és 6Í-Iki 
álláspont közt az, hogy a 61-iki álláspont határo
zottan követelte a külön pénz- és hadügyet. 

Elmondották ezt a jelenlegi minisztérium tag
jai akkor többen; nem ismétlem előadásaikat, más 
alkalommal tán ismétlendem; elfogadom azt is, 
hogy a politika az ő meggyőződésök szerint sokat 
javasol ; de egyet kérek : ne kereszteljék izgatásnak 
azt, a mit önök egész életökben magok hirdettek, 
különösen 3 évvel ezelőtt. (Igaz! a bal oldalon.) Ne 
mondják önök minduntalan, hogy helyre van állítva 
az alkotmány, holott önök magok tagadták 3 évvel 
ezelőtt. (Nagy derültség.) 

Uraim, hogy van alkotmány, és milyen al
kotmány, van szabadság és milyen szabadság, van 
függetlenség és milyen függetlenség, arról, az igaz, 
vitázni lehet, mert kinek-kinek meggyőződése ha
tároz. Sok embernek kevés szabadság is n a g y ; 
(Derültség. Halljuk!) más ember csak ugy határozza 
el magát, hogy a különbséget megteszi aközt, mit 
ismert, legalább előbb, és ahhoz méri azután az ujat, 
és azt mondja: hogy ez a másikkal szemben sokkal 
kevesebb szabadság, tehát nem olyan szabadság. 

Kötelességemnek tartam ezt megjegyezni, t. 
ház, azért, hogy önök ne hivatkozzanak a múltban 
mondottakra, mert azok nem önök mellett, hanem 
önök ellen bizonyitnak. (Felkiáltások: Mindig fo
gunk hivatkozni!) 

Most megemlékezve t. pénzügyminiszter úr
nak a másik kérdés tárgyalásánál felhozott azon 
érveléséről, hogy azért felel meg az illető 30% 
quóta az igazság- és méltányosságnak, mert azt a 
túlsó oldalon sokalják: valóban, uraim, ha ezen 
érvet elfogadjuk, akkor önöknek a jelen kérdésben 
is tökéletesen igázok van. (Derültség.) Mert Bécs
ben, a birodalmi tanácsban, most is nagyon keves
lik, (Felkiáltás: Ugy van!) a mit elfogadtunk. Hanem 
azt hiszem, t. ház, hogy azok legalább a magok ér
dekében helyesen cselekesznek, bár nem helyes
lem, hogy valaki az igazság határán túl feszítse 
követelését; de más oldalról kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy azt se tartom nagyon eszélyes 
eljárásnak, mikép valaki rendkívül nagy gondot 
csináljon abból, hogy ő mily jó gescheftet csinált. 

Itt, t. ház, két dolog van a túlsó oldalról érvül 
felhozva: az egyik az, hogy kénytelenség a tör
vényjavaslatot ugy elfogadni, amint van; de kény
telenség, amint kénytelenség volt a quótát elfo
gadni, és oly kénytelenség, minő lesz a vám- és ke
reskedelmi szövetség elfogadása, mert e hármas 

törvény solídaritásban van. Egyik helyen kénysze
rűség, mit elkerülni nem lehet, a másik helyen 
haszon, és nagy előnyök : méltóztassanak megbo
csátani, e közt legalább is ellenmondást látok. Ott, 
hol hasznos nyereményt birok, ott a kény tele a -
ségnek nem lehet hatása. 

A t. pénzügy ér úr méltóztatott azt mondani, 
hogy ha haszna nem volna a törvényjavaslatnak 
ily módon elfogadásában, az országnak nem volna 
joga megszavazni. Elfogadom tökéletesen e té
telt ; de ezen tételnél adós maradt annak bebizo
nyításával, hogy mi csakugyan hasznokat húzunk 
a törvényjavaslat ily elfogadásával. Méltóztatott, 
mondhatom, oly melegséggel, az ügy iránti oly 
lelkesedettséggel felhozni azon legnagyobb hasz
not is, melyet ő meggyőződése szerint vár ezen 
hármas törvényjavaslatnak, tehát ezen államadóssá
ginak is a tervezet szerinti elfogadásából: várja je
lesen a szabadságot. 

Mondottam már, t. képviselők, hogy a jogok 
különböző mértékét tekintheti egyik-másik ember 
valódi szabadságnak. De kijelentem azt is, hogy 
ha a mi általunk ismert szabadságot visszaadják 
nekünk, akkor én nem szólok ezen államadósságok 
ellen. De mivel épen a szőnyegen forgó hármas 
törvényjavaslat magában már határozott tagadása 
a szabadságnak. . . . 

Madarász József: Ugy van! 
Böszörményi Lázsió:. . . hogy akkor hi-

gyem el, mikor már mégis ismertem szabadságot 
tényleg, nem csak tanulmányból, theoriából, hogy 
akkor ismerjem én azt el szabadságnak: arra én 
nem vagyok képes. 

A t. cultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
a szabadság átalános fogalom, maxima, inkább 
czél, mely felé törekszik az emberiség az élet ut
jain., Igaz, törekszik feléje; hanem épen azok, t. 
ház, kik 186l-re vissza hivatkoznak — amint cul
tusminiszter úr is méltóztatott hivatkozni — épen 
azok nagyon könnyen formulázhatják a szabadsá
got, és nem szükséges bizonytalan theoriákba mé
lyedni annak meghatározása végett, mert meg van 
ott irva, mi a szabadság fő attribútuma: az, hogy 
az ország maga rendelkezik hadügyével, pénzü
gyével s kereskedelmével; e nélkül, hogy mikép 
lesz a szabadság, én nem tudom. 

Most kénytelen vagyok pár szót megjegyezni 
a cultusminiszter urnák részletezésére. Azt méltóz
tatott mondani, hogy a szabadság mértékét meg 
lehet ítélni abból, minő szabadsággal bir az egyén, 
minő a politikai szabadság, és minő az állam önál
lósága, függetlensége, a mi már nem annyira a 
szabadság, mint biztositéka a szabadságnak. Ezen 
három tételt felállítva méltóztatott összehasonlítást 
tenni az egyéni szabadságnak jelen és 1848-ki 
mértéke közt. 
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Ezen párvonal húzásánál kénytelen vagyok 
megemlíteni, hogy nem tartom czélszerűnek, hogy 
mi, főleo- elleneinkkel szemben, minden alkalom
mal hajlandók vagyunk a combinatióból kihagyni 
a mi 1848-ki alkotmányunkat és szabadságunkat, 
(Helyeslés a szélső bal oldalon) hanem a jelen álla
potunkból visszamegyünk az 1848. előtti alapra; 
aó't nagyon sokan még oda se mennek vissza, mit 
a cultusminiszter úr se tesz, hanem visszamennek 
a provisorius és absolutisticus állapothoz és ahhoz 
hasonlítják mostani szabadságunkat. T. ház! ha 
a Bach-Schmerling korszakhoz hasonlítjuk a jelen 
állapotunkat, tökéletesen igaz, nagy különbség 
van : mert már főleg Schmerling alatt a kiszegé-
nyités által azon nyomorokat mind éreztük, a me
lyeket most érezünk; de ha 1848-ik előtti időre 
viszszük vissza combinatiónkat, kénytelen vagyok 
kétségbfc vonni a cultusminiszter úr az iránti lel
kesedését, minő magas haladás van e tekintetben : 
mert azt hiszem, hogy ugy az egyéni, mint a sta
tusszabadságnak alapját, mikép itt és a tul oldalról 
is több részről kifejtetett, a vagyonosság képezi első 
helyen, vagy ha nem is az első helyen, de a má
sodik helyen feltétlenül: mert első lehet a szellemi 
fejlettség, a második a vagyoni. Húzzon bárki 
párhuzamot Magyarország lakosságának 1847-ki 
és 1865 ki vagyonossága és mostani vagyonossága 
között, és be fogja látni, hogy most a lakosságnak 
nagyobb része, óriási nagyobb része vagyonosság
ban nagy mértékben alásülyedt. (Ellenmondás.) Az 
egyéni szabadságnak nagy hián) a a szegénység; 
én még most hozzá adom. hogy ha még ezen tör
vényjavaslatok is így elfogadtatnának, a mint 
vannak: akkor, t. ház, azon szegénység, a mely 
most megvan, nem csak állandósittatni fog, hanem 
fokoztatni fog minden évben, jövőre még nagyobb 
mértékben. (Ellenmondás.) Áz egyéni szabadságra 
nézve még meg lehet jegyezni azt is, hogy igaz, 
miszerint 1848. előtt csak szabadságok, vagy pri
vilégiumok voltak, a mint ezt igen helyesen mél
tóztatott megjegyezni; de még azokra nézve is, 
kik nem bírtak ezen privilégiumokkal, volt annyi 
gondoskodás az állam részéről, hogy nagyobb mél
tatlanságoktól megóvta őket a megyei rendszernek 
életben léte. 

Pulszky Ferencz: A huszonöttől! 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : b e nem erről van a 

kérdés; hanem átmegyek arra, hogy 1848. mit 
tet t : mert hogy ma már nem szabadságok, nem 
privilégiumok vannak, hanem hogy van egyéni 
vagyis polgári szabadság: azt nem ezen kiegyezési 
törvény, nem ezen Xll-ik törvényczikk, hanem 
1848. állította elő; (Igaz! a szélső bal oldalon) és 
hogy 1848-nak ezen maradványa megvan, mél
tóztassanak megbocsátani, nagy mértékben annak 
köszönhetjük, mert — mikép azt 1861-ben az ak

kori feliratok igen tisztelt indítványozója az akkori 
országgyűlés és az egész haza megegyezésével ki-
fejezé — arra nem igen volt hatalom, hogy a vi
szonyokat az egyéni és politikai szabadság tekinte
tében is az 1848. előtti állapotra vissza lehetett 
volna terelni. Ezen maradványa tehát megvan az 
1848-ki évnek. 

A mi továbbá a polgári szabadságot illeti, el
ismerem, hogy az 1867. évnek van egy előrelépése 
és ez az izraeliták egyen jogosítása. Az egyéni sza
badság , tisztelt képviselők, összeköttetésben van 
nagy részben a politikai szabadsággal; ha ezt te
kintem, megvallom, nem akarnék ismét visszatérni 
1847-re, bár akkor is volt szabad társulati jog. Ez 
most is van, csak egy bajunk van. (Halljuk!) Ta
lán ugy megszoktuk azon Bach-Schmerling rend
szert, hogy mi azért is folyamodunk, a miért nincs 
szükség folyamodni. Nem egy esetet tudok, hol 
egyesületek keletkeztek és előlegesen folyamodtak 
g^niléstartási engedélyért; ennek az 1848-ki 
törvények szerint , sőt az 1848-at megelőzött 
gyakorlat szerint i s , nincsen értelme, ez visz-
szamaradt a közelebbi gyakorlatból; de ha eb
ben az egyesek tévednek, megvallom, a kormány
tól várom azt, hogy utasítsa vissza az ilyen kérvé
nyeket, mint hozzá nem tartozókat. (Felkiáltások; 
A dologra!) Ezt mellőzve, t. ház, ezen egyesületi 
és társulati jogra nézve kénytelen vagyok megje
gyezni, hogy ámbár ezen alkotmányos gyakorlati 
jog, ezen politikai jog nincs is eltörülve, ha más 
törvény által nincs is megtiltva: mindamellett az 
jelenleg tényleg nem gyakorolható szabadon. Hi
vatkozom azon tényre, hogy a kormány méltózta
tott az úgynevezett honvéd-egyesületnek megtil
tani a gyűlés tartásának napját; (Közbeszólások: 
Jól tette!) hivatkozom azon másik esetre, hogy több 
egyes honvédegyesülettől méltóztatott a kormány 
ezen czimet megtagadni, hanem méltóztatott azzal 
helyettesíteni „honvéd segélyző egylet." (Zaj) Ez 
igaz ! A törvény szerint joguk vau azon egyesületek
nek, miszerint ők ezen czimet választhatják és a gyű
lés tartására napot rendelhetnek ; de daczára annak, 
hogy ez nekik joguk, mégis korlátozva vannak : 
ez kétségtelen tény. (Zaj. Mozgás. Felkiáltások: A 
dologra!) T. ház! Azon figyelmeztetésekre, a me
lyek engem a dologra utasítanak, kénytelen va
gyok megjegyezni, hogy mind ezt szigorúan a 
dologra tartozónak tartom, mivel a szabadsággal 
indokoltatik ezen tehernek az elvállalása. 

Többet is sorolhatnék elő, t. ház, a szabad 
polgári jogok gyakorlásának megszorítását illető
leg ; de ebben nem megyek tovább; (Helyesen!) 
hanem átmegyek a második kérdésre, az állami 
szabadság, függetlenség biztosítására. (Halljuk!) 

Nem újság, a közösügyi törvény keletke
zése előtt és tárgyalása alatt számtalanszor volt 
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ismételve annak nagy része, a mi most is felho
zatott, miszerint Magyarország oly fontos szerepet 
fog nyerni ezen uj alkotmány által az osztrák bi
rodalom belügyeibe és külügyeibe való avatkozás 
tekintetében, a milyennel ezelőtt sohasem birt, 
(Rözbeszóláiok: A belügyekbe nem!) és ezt megszerzi 
a paritással: ideje egyszer ezen paritásnak is sze
mébe nézni. (Halljuk!) Ha ezen fogalom valóság
gal egész volna, t. i. minden tekintetben megvolna 
a paritás, sokat adnék érte; de, méltóztassanak 
megbocsátani, midőn az uralkodó nem magyar; 
(De bizony magyar! A legelső magyar ember a ki
rály ! Nagy zaj) midőn az uj alkotmány szerint föl
állítandó központi kormány még kevésbbé ma
g y a r ; midőn ezen központi kormány Magyaror
szágtól távol székel;" (Felkiáltások: Az sem áll! 
Egyszer itt, egyszer ott! Talán Bukarestben kellene ?) 
midőn, t. ház, Magyarország fiaiból kiállított had
sereg felett nem magyarok által parancsol az ural
kodó, (Hát Gyuluy és Btnedek! Derültség) vagyis 
akkor, midőn a magyar királynak valósággal egy 
magyar katonája sincs ; midőn Magyarországnak 
és a magyar királynak az általunk tett háztartási 
költségeken, vagyis beligazgatási költségeken kí
vül, nagyobb beruházásokra vagy nagyobb politi
kai lépések tételére egy krajczárja sincs, mert 
mind ezt mások kezelik: akkor, ha van is ezekből 
némi rész a paritás nyomán, a paritást oly kiegé
szítettnek tekinteni, mely nekünk oly rendkívüli 
jogokat biztosit, képes nem vagyok: annál kevésbbé 
vagyok pedig képes, mert mit mondanának a bi
rodalom többi népei, ha azon közös uralkodó 
volna született magyar, laknék Budán, a közös
ügyi kormány székelne Budán és magyarokból 
állana, vajon boldogabbnak éreznék-e magokat, 
mint most érzik? Hiszen, uraim, ezen fogalom
nak : paritás, velők szemben valósággal semmi ér
téke sincs; nekünk talán tetszik, de én megvallom, 
annak nagy értékét nem találom. 

Méltóztassanak tehát tekintetbe venni a vám-
és kereskedelmi szövetség egyik igen fontos téte
lét, (Csinálja meg jobban !) jelesen azt, hogy a kö
zös külügyminiszter lesz a fő kereskedelmi mi
niszter, (Dehogy lesz! A kereskedelmi miniszter Go-
rove!) vagyis 6' kezeli a kereskedelmi ügyeket, ő 
nevezi ki a konzulokat és azokat utasítással látja 
el, stb. Hogy ez nekünk befolyást biztosítson a bi
rodalom ügyeibe, nem látom át, mivel Magyar
ország delegatiójával befoly ugyan a birodalom 
költségvetésébe, de maga az országgyűlés be 
nem folyhat a netaláni túlságos költségeknek 
megtagadásába akkor, midőn a delegatiót meg 
sem lehet számoltatni a magyar országgyűlésen, 
hanem teljhatalommal bocsáttatik elr midőn azon 
nagyhatalom, melyet már sokszor megneveztünk 
mindnyájan az úgynevezett camarillának, midőn 

ezen nagyhatalom még mégsem halt, mikép azt t. 
ellenfeleim bölcsen méltóztatnak tudni ; s hogy ezen 
camarilla se lenne oly hatalmas, hogy Bécsben 
az uralkodó mellett székelvén, maga mellett döntse 
el a delegatiók működését — bocsássanak meg 
uraim, nem gyanúsítás ez, hanem az emberi termé
szetből foly — azt én kétségbe vonni nem tudom, 
sőt nagyon is félek, hogy Magyarország érdeke 
ott mostoha fog maradni! 

Tisztelt képviselők! Azt méltóztattak mon
dani, hogy el kell ezt fogadni, mert ez kénytelen
ség. Ugyan van-e ennek nagyobb negatiój'a, mint 
ma v a n ? ! (Többen: Ml van? Hol van?!) Igaz, 
hogy második beszédében azt méltóztatott a t. 
cultusminiszter úr mondani, hogy nem csak a mi 
van, hanem azt, a mi lesz, kell tekintenünk; igaz, 
sok szép szónoklatot hallottunk e kérdésben; a 
remény igen szép, s én csak örülnék oly jó kedély
nek, ha ily rózsás szinben szemlélhetném a jöven
dőt; de, megvallom, hogy a kézzelfogható tények, 
a számok értesítése nyomán nem vagyok képes 
magamat azzal kecsegtetni: én nem tudom magam
nak elképzelni azt, hogy valaki az által legyen 
erős, midőn keze lába amputáltatik. Pedig midőn 
önök ezen hármas törvényjavaslatot elfogadják, 
akkor én nem tudok mást látni, mint azt, hogy 
ezen törvényjavaslatok elfogadása által sokkal 
több és súlyosabb teher fog hárulni az országra, 
mint minőt halálos ellenségeink vetettek ki reánk. 

Épen ezen kérdést akarom azoknak figyel
mébe ajánlani, ezek közt pedig különösen a cul
tusminiszter urnák, kik azt mondják, hogy az 
adóképesség, vagy az adósságviselési képesség ki 
nem nyomozható a már birt vagy megszerezhető 
adatokból. Én ezen állítást épen azért vonom 
kétségbe, minthogy bizonyos az, hogy ezen tör
vényjavaslatok több terhet rónak reánk, mint a 
mennyit ellenségeink róttak reánk. Ehhez bővebb 
bizonyítás nem kivan tátik. Miért legyen ez igaz
ság, miért és micsoda adott szó kötelezzen arra, 
hogy többet fizessünk most, mint amennyi t önké-
nyileg vetettek reánk ? ily igazságot én nem isme
rek. Uraim! bátran nézek szemébe ott az ellenfél
nek Bécsben, ha ők azon tant fogadják el, hogy 
szabad nép szabad néppel érintkezzék és egyez
kedjünk méltányosság szerint. Ennyi van az önök 
törvényjavaslatában; önök is mondhatják bátran, 
hogy azt kívánjuk; de ha azt kívánják, hogy mél
tányosság szerint segítsünk, tárják fel az adatokat, 
mert értesülve vagyunk, hogy nem lehetetlen; 
ha feltárják és megvizsgáltuk azt, hogy vagyo-
nilag mennyire vagyunk képesek mi is, ők is 
ezen terhek elviselésére, akkor lehet felhozni a 
méltányosságot; de míg ezen adatok feltárva nin
csenek, addig önök nem képesek a törvény értei-



304 TOLDALÉK A 

mében correcte járni el, mert a méltányosság mér
tékét nem birják önmagok sem megítélni. 

Felhozatott, uraim! hogy két ezer millió van 
államadóssági jegyekből ellenfeleink kezében: 
megvallom, hogy én ezt legfőbb oknak tartom 
arra, hogy ők azon terheket, melyeket viselni fog
nak, nagy részben egyik zsebből a másikba fizetik. 
Ez nem él\ az egyesekre nézve, de áll az egészre 
nézve. Ebből pedig az következik, hogy azon ösz-
szeg, melyet mi fizetünk, a külföldi államjegybir
tokosokat jóformán kielégítené, az pedig, a mit ők 
fizetnek, megmaradna magoknál. Azt hiszem, hogy 
ezen adóssági és méltányossági viszony tisztába 
hozatala, mint azt Tisza Kálmán indítványozta, 
mind az igazságnak, mind a méltányosságnak oly 
követelménye, melyet elodázni teljes lehetetlenség. 

Felemlittetett, t. képviselők, az is, hogy ha füg
getlen ország volnánk, az ily adósságra és arra, 
hogy az ország integritása fenmaradjon, a múltban 
is nagy áldozatokat kellett volna hozni. Ezen érv 
már a quota kérdésénél is felemlittetett, miszerint, 
hogyha önállóan kezeltetnék Magyarország állami 
élete, akkor talán többe kerülne a kezelés, mint 
most, midőn az közösen kezeltetik. Én ezen felte
vést, ezen lehetőséget nem vonom feltétlenül két
ségbe, hanem azt állitom, hogy ha ezen önálló és 
független kezelés, ezen független államélet mellett 
talán a nagyobb adósságok is sokkal elviselhetőb
bek volnának, mint jelenleg, midőn azon alap, 
melyen állunk, mindkét félnek, de különösen Ma
gyarországnak szabad mozgását nagyobb részben 
fogja gátolni, mint a másik félnek önálló működését. 

Midőn tehát nekem nem lehet azon reményem, 
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hogy itt a jobblét oly gyorsan fejlődjék, hogy 
ezen terheknek elviselésére képessé tegye az ország 
lakóit, minőket még" ellenségeink se véltek reá-
jok róhatónak; midőn ezen reményem nincsen, s 
épen azért, mivel csak az országnak önálló és füg
getlen élete lehetne az ország szabadságának biz
tositéka: én a törvényjavaslat ellen szavazok. 

Részemről,t. ház ! mindig az emberiség jótevői
nek tartottam a költőket; megvallom, nekem jól esik 
a lelkesedés, melyet volt szerencsénk tapasztalni 
a cultusminiszter urnái. Én őszintén kifejezem azt, 
hogy az én meggyőződésem szerint az oly irodalmi 
munkálat, mint a minőt szerencsések vagyunk 
birni a cultusminiszter úrtól, talán többet használ 
hazánknak, mint mennyit a jelen politikai eljárás, 
melyet a törvényjavaslat czéloz. (Detültség.) Elis
merve, hogy egyéni fogalom a szabadság kérdése, 
és meglehet, hogy nem alkalmazható egészen, a 
mit én akarok alkalmazni a miniszter úr irányá
ban, de egy verset akarok idézni, (Halljuk \) mely 
igy szól : 

„Szeretek én szent szerelemmel, 

Szeretek én egy istenasszonyt, 
Egy Ézámkiüzött istennőt: 
A szabadságot. Fájdalom, hogy 
Csak álmaimban látom öt." 

Meglehet, hogy a t. cultusminiszter úr nem csak 
álmaiban látja; megvallom, én álmaimban se lá
tom. (Nagy derültség.) 

Epén azért a törvényjavaslatot el nem fogad
hatom. 




