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98. országos ülés 
1870. január 18-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Szavazás a pénzügyi bizottság hiányzó tagjára. Az igazoló bizottság 
jelenti, hogy Lónyay Józsefet, Rédey István grófot és Bömches Frigyest végleg igazolta, minek következtében a ne
vezettek osztályokba soroztatnak. Az 1870. államköltségvetés átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni Pápa városának 
Trefort Ágost képviselő ur által kezembe adott 
kérvényét, melyben az ipartörvény azon szaka
szait kéri olykép megváltoztatni, hogy az első-
folyamodásu iparhatóság a rendezett tanácsú 
városokra is kiterjesztessék. 

P a u l i n i - T ő í h V i l m o s : Van szeren
csém Privigye városa számos lakosának, és Ne-
dozser városa összes lakosainak kérvényét a re
gáléknak törvényesen leendő eltörlése végett a 
t. házhoz benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tat ik. 

V á r a d y G á b o r : Tisztelt képviselőház! 
A buda-pesti magyar gyorsiró-egylet kéri , hogy 
az 1870-ik évi költségvetésben a vallás- és köz
oktatási minisztérium illető rovatában a „buda
pesti gyorsiró-egylet" számára versenydijak ki
tűzésére 100 frtnyi segélyösszeget méltóztassék 
megszavazni. E kérvényt a t . háznak tisztelet
tel benyújtván, kérem, hogy az e részben már 
több alkalommal hozott határozatok nyomán 
ezen kérvényt ne a kérvényi, hanem a pénzügyi 
bizottsághoz méltóztassék utasítani véleményezés 
végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak belenyugodni, hogy 
ezen kérvény a pénzügyi bizottsághoz utasíttas
sák 1 (Elfogadjuk!) Tehát oda fog utasít tatni. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Sárközy Mi
hály örököseinek, Sárközy Ferencz, Mihály, Pé
ter és Sándornak kérvényét van szerencsém a 
tisztelt háznak bemutatni, melyben a néhai 
édes atyjok Sárközy Mihály tói az orosz hadse
reg által 1849-ik évben erőszakosan elvett s 
6717 pengő forint s 10 krajczárra becsült va-
gyonságok értékét 6°/o kamataival együtt meg
téríttetni kérik. 

S z ö g y é n y E á s z l ó : Fehérmegyében levő 
Iszka-Szent-György község abbeli folyamodását, 
melyben szentegyház, papilak és iskolaház föl
építésére segedelemért esedezik, van szerencsém 
bemutatni. Kérem a kérvényi bizottsághoz uta
síttatni. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
A t. ház elhatározta, hogy mai napon Beth

len Farkas gr. képviselő ur helyére a pénzügyi 
bizottságba uj tagot fog választani. Ezen tagra 
fognak a szavazatok beadatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (fölol
vassa a névsort s a képviselők egyenkint beadják 
szavazatukat.) 

E l n ö k : A beadott szavazatok bezáratván, 
a jegyző urak által össze fognak számláltatni és 
az eredményt a holnapi ülésben lesz szerencsém 
bejelenteni. 

Mielőtt a napirenden levő tárgy folytatá
sára átmennénk, az állandó igazoló bizottság 
részéről van egy jelentés: méltóztassanak azt 
meghallgatni. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely szerint Lónyay Jó
zsef, Beregmegye munkácsi kerületének, gr. Rédey 
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István Marosszék alsó választó kerületének, és Böm
ches Frigyes, Brassó város és kerületének képviselője 
végleg igazoltatnák.) (Éljenzés.) 

E l n ö k : Miután, a szabályszerű harmincz 
nap letelvén, a nevezett képviselő urak végleg 
igazoltattak, osztályokba lesznek sorozandók. Kö
vetkezik az első, második és harmadik osztály. 

Jámbor P á l jegyző (kihúzza a ne
veket.) 

E l n ö k : E szerint az első osztályba jön 
Bömches Frigyes; a második osztályba Lónyay 
József; a harmadik osztályba Rédey István gr. 

Következik a napirenden levő tárgy, a teg
nap megszakadt vita folytatása. 

Hevessy Berta lan: T. ház! Igen rit
kán szoktam igénybe venni a t. ház figyelmét; 
most is csak az ösztönöz, hogy a pénzügymi
niszter urnák, midőn az államköltségvetést a 
ház elé terjesztette, azon szavai hatottak reám, 
miszerint előadá, hogy Magyarország költségve
tési jogát teljes mérvben most gyakorolja leg
először. Arany szavak volnának ezek, t. ház, ha 
azon teljes mérvű joggyakorlat némileg a dele-
gationális intézmény által erejéből ki nem volna 
vetkőztetve : mert ha a parlamentnek teljes 
mérvben volna joga a költségvetést megvizsgálni, 
akkor szükséges volna mindenesetre, hogy ezút
tal a hadi költségvetés is megvizsgálás alá jöj
jön. Azonban a valóság csak azt igazolja, hogy 
bizony van valami igazság abban a mondatban: 
„Nem mind arany, a mi fénylik." A delegatió-
nális institutiót nem szándékom jelenleg a maga 
eredetiségében bonczkés alá venni, mert tudom, 
hogy azt az akkori körülmények, a ezélszerüség 
és azon mondatok idézték elő, hogy az állam 
szükségessége idézi elő annak megalakítását, és 
hogy e nélkül a provisoriumba kellene visszaes
nünk ; ennélfogva a delegátiót hagyom a maga 
valóságában, s áttérek azon kérdés tárgyalására, 
mely a pénzügyminiszter által ide beterjesztett 
1870-ik évi költségvetésnek alapja. 

T. ház! Az államköltségvetés megszavazá
sánál főleg arra kell tekintettel lenni, hogy va
jon az állam népe, az állam lakossága képes-e 
annyi adót elviselni, mint a mennyi a költség
vetésben fölszámítva szemlélhető] 

Ha egy gépész az ő gépszerkezetét tul meg-
erőteti, tapasztaljuk, hogy azon megerőtetés 
után a gép utoljára is romlásnak indul, sőt még 
veszélylyel fenyegeti a gépészt magát is. 

Az államköltségvetésnél szintén arra kell 
tekinteni: vajon nem terheltetik-e annyira az 
állam népessége, hogy utoljára a teher viselé
sére képtelenné legyen. 

T. ház! Az a kérdés: vajon 1848 óta Ma
gyarország népessége vagyoni tekintetben előre 
haladt-e vagy pedig inkább szegénységbe sülyedU < 
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ha ezt tekintem, az első stádium az, midőn 
48-ban összetéve a haza oltáraira drágaságun
kat, pénzünket és ezüstünket, beadtuk az egy 
és két forintos tőkénket, két millió forintot, 
miről mai napig sem tud az ország, hova lett 
annak az alapja. Továbbá következett azon szo
morú idő, midőn az önvédelmi harcz folytán sok 
honpolgárnak vagyona áldozatul esett a háború
ban, ugy tehát e tekintetben is elmondhatjuk, 
hogy sok magyarországi lakos szegénynyé lett. 
Következett rá a forradalom utáni idő, bankje
gyeinknek máglyán lett megégettetése, melyből 
soha egy krajezárt sem nyert vissza a haza egy 
polgára sem ; utóbb kizaklattatott tőlünk az úgy
nevezett önkéntes kölcsön, ezzel ismét szegényed
tünk. Viszont, ha tekintem, nem volt semmi 
olyan intézkedés, mely előnyünkre szolgált volna; 
a jelen nemzedékre nehezedett tagosítás, telek
könyv stb. terhe, szóval minden, a mi az átala
kulásra alkalmul szolgálhat, az mind a mostani 
ivadékra nehezedik. Es ha tekintem az adót, 
erre bizonyítékot nem tudok, mint ha hivatko
zom mindenkinek saját adókönyvecskéjére — azt 
látjuk, hogy az 1848 óta fokonkint a mai napig 
minden évben fölebb fölebb emelkedett; és igy 
a teherviselés és az elszegényedés fokonkint in
kább nehezedett reánk, ugy annyira, hogy, ha 
nem épen az adókönyvet tekintem is, hanem föl
emiitek egy bécsi bonmot-ot, azzal is igazolom, 
hogy adó tekintetében napról napra jobban vol
tunk megterhelve. E boumot azt mondja: „bei 
Solferino erlitt die k. k. Armee einen Schlag, 
was folgte darauf: ein Kriegszuschlag. (Fölkiál
tások jobb felől: Nem szabad németül beszélni!) In 
Schleswig - Holstein erlangte die k. k. Armee 
einen Sieg, was folgte darauf: die Steuer stieg." 
(Derültség. Fölkiáltások bal felől: Halljuk magyarul 
is!) A bonmot német, magyarul elmondani nem 
lehet. Hogy a königgratzi csata után esinált-e 
még a bécsi nép bon-mot-ot, azt nem tudom, 
(Derültség) mert azon időben talán rá sem ért, 
a porosz egész Bécsig ment; hanem mi magya
rok elértük azon szerencsésnek mondott időt, 
hogy kiegyezkedtünk, de a kiegyezkedésnek, mint 
tapasztaljuk, még nagyobb fizetés lett a vége. 
(Fölkiáltások a szélső bal oldalon: Igaz ! Ugy van!) 

T. ház! Volt idő, midőn az volt a jelszó: 
„parva sapientia regitur mundus"; akkor, azt 
hiszem, a költségvetés sem volt oly nagy ; de 
most ellenkezőleg talán nagyobb bölcseséggel 
kormányoztatván az ország, (Derültség a szélső 
bal oldalon) ugy tapasztaljuk, hogy a költségve
tés emelkedése határtalan. Pedig, tisztelt mi
niszter ur! . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
niszter : Hallom! 

Hevessy Berta lan: . . . . sokat olva-
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sott; tudom, hogy tudományos férfin; (Derült
ség. Halljuk!) bizonyosan olvasta azt a könyvet 
is, melynek ezime: „Der absolute König oder 
System der Legitimitát." (Fölkiáltások jobb felől: 
Hiszen ez egész német!) Abban egy zsarnok ki
rály, ki zsarnokul uralkodott népe fölött, mégis 
jelszóul azon mondást választotta magának: „Le-
ben nnd lében lassen." (Derültség.) Korner nem 
volt politikai tehetség, költő volt, mégis versei
ben szintén előfordul azon alapos mondás: „Nach 
der Deeke stets dich strecke." (Derültség, zaj. i 
Elnök csenget.) 

Én, t. ház, csak azért hoztam föl e néhány | 
mondást, hogy magyarországi állapotainkat föl
derítsem és némileg hassak azokra is, kik az 
adómegszavazást oly csekély dolognak tekintik, 
és elérjem, hogy midőn a részletes tárgyalásnál 
szóba kerülnek a költségvetés egyes tételei, ne 
legyenek tuljóakarói a minisztériumnak (Derült
ség) és fogjanak kezet velünk a költségvetés le
szállításában. 

Hiszen a minisztériumnak szintén programmja 
és jelszava volt, hogy a terhek könnyítésén fog 
munkálkodni, és mégis vannak azon miniszteri 
előterjesztésben oly tételek, melyek inkább - az 
ellenkezőre mutatnak. Ilyen különösen először a 
hivatalnokok túlságos számban való kinevezése; 
ilyen másodszor a fizetések naponkinti föleme
lése. A finánczhivatalnokok, tudom, most is örül
nek, hogy 100 forinttal fölemelték fizetésüket, s 
ezzel diesekesznek, onnan tudom ezeket jobban, 
mint a költségvetésből. Ezeket tehát akkor, mi
kor tárgyalás alá jönnek, vonjuk le: mert kü
lönös dolog, hogy a szegényebb ember fizesse a 
jobb módú egyéniségeket. A hivatalok által — 
ugy látszik •— uj kaszt czéloztatik fölállittatni; 
most mindenkitől esak azt halljuk, hogy a hi
vatalnokokat jól kell fizetni, hogy azokat nyug
díjazni kell; hanem vigyázunk, hogy akkor, mi
kor azokat nyugdíjazzuk, a nyugdíjazásra legal
kalmasabbá ne legyen a haza. (Bal felől he
lyeslés.) 

A nyugdíjazásra nézve azon véleményben 
vagyok, hogy jól rendezett államban nem esak 
a katona és hivatalnok érdemli meg a nyugdijat; 
minden polgárnak meg van a maga rendeltetése, 
és így, ha a testben lélekben megtörött bármely 
ember nélkülözésbe jut, annak ellátásáról is az ál
lamnak kell gondoskodni. Miért is legyen csak a hi
vatalnokok osztálya mely nyugdíjra tarthas
son igényt ? E mellett oda is jutunk az ily kiváltsá-
golás által, hogy fölébresztetvén minden fiatal em
ber vágya a hivatalos szolgálat iránt, csakis a hiva
talos szolgálatra fog törekedni, és oda fog kon-
kurrálni; ha pedig igényei kielégítve nem lesznek, 
azon kielégítetlen állapotukban nyughatatlanok, 
elégedetlenek lesznek, mert igényeik például a 
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bírói hivatalban ki nem elégíttettek. Téves te
hát azon elv felállítása, hogy csak a hivatalno
kok legyenek a nyugdíjra képesek. (Felkiáltás jobb 
felől: Talán a képviselők is!?) Kemény Gábor t. kép
viselőtársam beszédében azt mondotta, hogy a 
mostani nyugdíjazást nem is kell systemának te
kinteni, hanem ezt csak is opportunitási tekin
tetekből némi politikai komplimentből vagy más 
egyéb okból kell elfogadni. Igen, de méltóztassa
nak megjegyezni, hogy midőn valaki irányában 
tulopportunusok vagyunk, ugyanakkor kezdődik 
mások irányában az inopportunitás. 

De én, t. ház, ezeket tovább nem vitatom, 
hanem a részletes tárgyalás alapjául a miniszteri 
költségvetést elfogadom, fentartván azonban ma
gamnak azon jogot, hogy amnak idején némely 
tóteleknél ismét felszólalhassak, a miket eddig 
mondtan csakis opportunitásbol mondottam, mert 
a miniszter ur által azokra fel voltam hiva. 

N é m e t h A l b e r t : Mélyen tisztelt kép
viselőház ! (Halljuk!) Egy baljóslatú sejtelem 
impressioja alatt szólok mai napon a költségve
tés kérdéséhez, a melynek, megvallom, hatása 
alól nem birok kibontakozni. Itt a képviselőház 
folyosóján (Halljuk!) tegnap és ma hordoztak 
gyászjelentéseket, a melyek jelentik Becke b. 
közös-osztrák pénzügyminiszternek halálát. Lát
tam egy efféle gyászjelentést és ugy értesültem, 
hogy az kiválólag a delegatio tagjai részére 
küldetett meg. (Derültség.) Nem azért hozom föl, 
hogy derültséget idézzek elő, mert a megboldo
gult egy elismert becsületességü, jó jellemű, értel
mes, tudományos, okos osztrák ember volt és 
mint ilyenét csak respektálni tartozom emlékét; 
hanem azért hozom föl, mert egy baljóslatú 
sejtelem torlódik agyamba, mintha a sírból is 
kinyújtaná a képviselőház felé jobbját; hogy ha 
már a sors megtagadta tőle azon pénzek fölötti 
rendelkezési jogot, melyek épen most megszavaz
tatni czéloztatnak, legalább figyelmezteti a kép
viselőház azon részét, mely a közösügyes egyez
séget Bécsben megkötötte, hogy hivatásának, 
ígéretének s az általa hozott közösügyes alku
nak mindig hiven feleljen meg. 

No de hát minek is ily szomorú dolgokról 
beszélni! Midőn a folyosó másik oldalára indul
tam, megszólit engem egy tisztességes lajfcántúli 
polgártárs; valószínűleg annak köszönhetem e 
szerencsét, hogy valaki ismerőim közül hátam 
mögött vezetéknevemnél fogva szólított, — ő 
tehát kapott ez alkalmon, hogy velem ismer
kedhessek , és így szólt hozzám : (Derültség.) 
„Uram, hát voltakép mit csinálnak itt önök? 
Mi az, hogy a budget fölött hetekig halogatják 
a tárgyalás megkezdését? Egy küldöttséget a 
másik után neveznek ki a zárszámadás meg
vizsgálására és még mindeddig semmi sem tör-

30 



234 98. országos ülés január 18. 1870. 

t an t i " Feleletem erre ez : „Barátom, én azt 
tanácslom önnek, hogy mielőtt a mi ajtónk elé 
jönne söprögetni, söpörjön a saját ajtaja előtt. 
(FölMáltások jobb felél: Okosan!) Hanem látja, én 
ezt önnek megbocsátom, mert még fris emléké
ben van önnek azon idő, hogy akadtak ott Lajtán 
túl miniszterek, különösen pénzügyminiszterek, 
és más, nem pénzügyminiszterek, de a pénzek
hez közel álló magas egyéniségek, kik csak ugy 
akasztották, lövöldözték és gyilkolták magokat 
agyon, mert nem ugy dolgoztak az osztrák 
állam pénzeivel, mint kellett volna. Nálunk ily 
dolgok hála Istennek, még a megboldogult kamara 
idejében sem történtek soha. Igaz, hogy erre ő 
semmit sem tudott felelni. (Derültség.) 

Hanem mondja meg nekem ön — ugy szólt 
tovább uj ismerősöm — mi tehát annak oka, 
hogy midőn a képviselőház megválaszt egy pénz
ügyi bizottságot, e pénzügyi bizottság a minisz
ternek előterjesztett zárszámadását vizsgálja, s 
azt mondja, hogy ebből igy kibontakozni nem 
lehet, hanem ajánlja erre nézve egy számvevő
szék fölállítását; a pénzügyminiszter ebbe bele
nyugszik, tőrvényjavaslatot terjeszt elő, és ime 
egy képviselő önök sorai közül — közbevetem 
én : „Nem a mienk közül, uram, hanem ama
zokéi közül" — fölkel — úgymond tovább és 
előáll egy indít ványnyal, hogy a képviselőház 
maga kebléből nevezzen ki egy bizottságot, mely 
a zárszámadást vizsgálja meg." Erre igaz, hogy 
Lajtán túli barátomnak még én nem tudtam felelni. 

De ő folytatá kérdéseit. Mondja meg hát 
nekem az ur, ha már a sors összevezetett ben
nünket, mert látom, hogy önnel lehet beszélni. 
(Zajos derültség.) 

Miféle ember tehát tulajdonkép Lónyay ? 
(Derültség.) „Uram, nem jó helyre fordult most, 
midőn engem kérdezett, mert én Lónyayt isme
rem kiskorunktól fogva, és őt egyénileg mindig 
igen becsültem, sőt szerettem is. (Átalános de
rültség.) Hogy azonban ne vigye el magával 
translajtániai polgártárs azon előnyt, hogy ön 
beszél nékem és engem elhallgattat, felelek tehát 
önnek, mondám, mint jó katholikus ember katho-
likus embernek szokott felelni az irás szavaival, 
és azt mondom önnek, hogy Lónyay Menyhért 
mint ember, mint pénzügyminiszter olyan, a 
milyennek kívánja szt. Ágoston, hogy legyen a 
püspök (Atalános derültség.) t. i. okos, értelmes, 
jámbor életű , jó erkölcsű, (Nevetés) mondom 
okos, értelmes, jámbor erkölcsű, egyfeleségü em
ber. (Zajos nevetés.) Hanem hogy sz. Ágoston 
püspöknek — tessék Krajcsik képviselő urat 
megkérdezni — tulajdonított ezen attribútumait 
átvéve, a pénzügyminiszterről én is kissé vilá
giasabb képet állítsak elő, azt is elmondtam 
néki, hogy minden hazai intéz t, melynek ő 

I valaha élén állott, a legnagyobb virágzásnak 
i örvend, hogy ő egyénileg igen számító, jó gazda 

és igen jó tánczos, (Rosszán tartó nevetés) hanem 
három év óta nem tánczolt soha és valószinü-
leg nem is fog soha tánczolni, mert egy kis 
szerencsétlenség érte a keresztelés alkalmával, 
t. i. eltörött az egyik lába." (Derültség.) „Uram, 
bocsásson meg, monda a translajtániai polgár
társ , ha Lónyay valaha tánczos volt és a ke~ 
resztségnél tört el a lába, ugy vagy az ur beszél 
félre, (FölMáltások jobb felől: Ugy van !) vagy talán 
Lónyay anabaptista." „Nincs különben, mondám, 
anabaptista, mert midőn őt másodszor a közös
ügyes keresztvízre vivé keresztatyja, nagy ha
zánkfia Deák Ferencz, akkor eltört az egyik 
lába, s ez az oka annak, hogy ő, a ki különben 
mindenben 2 X 2 = 4, ha saját agyának tanácsát 
s saját nézetét követheti — mindenkor sántikál, 
mikor be kellene tölteni azon kötelességeket, 
melyeket önök irányában túl a Lajtán a közös
ügyes alku következtében betölteni tartozik, 
melyeket Lónyay, bár mint erőködjék is, soha a 
nemzet megelégedésére elintézni nem lesz képes, 
s melynek oka sem Lónyay, sem Magyarország, 
hanem önök, uraim, túl a Lajtán." 

Ezen az alapon most már igen kevés mon
dani valóm van : mert mindig visszatérek azon 
álláspontomra, melyet pártunk elfoglal a kép
viselőházban, hogy nincs eset, nincs emberi ész 
és nincs hatalom, mely ebből a közösügyes 
állapotból zöld ágra juttasson bennünket. 

Hogy egyébiránt az igen t. pénzügyminisz
ter ur a beterjesztett budgetben megfelelni 
igyekszik elvállalt közösügyes kötelességeinek •— 
mit átalán igen is természetesnek jeleztem — 
erre vonatkozólag semmi észrevételem nincs: ki 
mint köti, ugy oldja meg kötelességét. 

Hanem van más észrevételem: az, hogy azon 
majd a két vagy három száz millió forintra rugó költ
ségvetés négyötöd részéről maga a minisztérium. 
rendelkezhetik és maga a minisztérium könnyít
het, czélszerü fölosztást tehet és oly intézkedé
seket hozhat létre, melyek által igen is fájó 
sebeit a nemzetnek enyhíteni képes. De én az 
ellenkezőt tapasztalom. 

Ugyanis mindjárt legelőször átmegyek a 
fölállított honvédség budgetének rovataira, és azt 
mondom rá, hogy igenis hibáztatom egyátalában 
a honvédelmi intézmény fölállítását; a jelen kö
rülmények között előttem annak értelme nincs, 
mert — mint Eötvös József báró oktatásügyminisz
ter ifjú korában igen szépen megírta : 

Császárról szól a franczia fiának, 
Büszkének mutatja Róma ó falát, 
Hellásznak kincse egy elomló rom — 

a honvédnek eszménye minden múlt időknek 
bálványa, a jövőnek reménye egy önálló magyar 
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királyságról való álom. Ezért száll a honvéd el
lenével szembe, és ezt védi utolsó csöpp véréig, 
de a közösügyes alkut, magyar-osztrák államot 
honvédekkel körülbástyázni, nem látom opportu-
nusnak sem; mondom, nem látom opportunus-
nak sem. De nézzük, milyen ezen honvédeknek 
kiképzése? Hiszen jöhetnek oly idők utoljára, 
midőn a személy a maga személyét védi. Már 
most nézzük mi lesz ebből a honvédből ? van-e 
fegyvere ? felelet: nincs ; van-e a lovas katoná
nak lova i felelet: nincs. Berendelik öt a köz
pontra, ott hat hétig execiroztatják, puskát ad
ván kezébe, melylyel bánni sem képes megta
nulni — és akkor visszaküldik. Most tudom, hogy 
egy uj, oly rendelkezés fog történni, hogy a lo
vakat kölcsön veszik. Bocsássanak meg.nekem t . 
képviselőtársak, hiszen a lóra ültetet t lovas-ka
tonát ha definiálni kell, azt hiszem, sem katonai 
szempontból, sem a logika szabályai szerint nem 
lehet máskép definiálni , mint: hogy a lovas ka
tona lóra ültetett gyalog-katona. Ha tehát ezen 
katona gyalog s a fegyverrel bánni nem tud; ha 
ezen katona lovát sajátjának nem ismeri, azt 
nem kedveli, ahhoz semmi szenvedélylyel nem 
ragaszkodik: micsoda lovaskatona lesz az ? Ez pedig 
uraim, nekünk két millióba kerül. (Fölkiáttások : 
Négybe!) 

A beligazgatásra nézve a központi kormány 
én előttem sokkal, de sokkal drágább, mint 
valamennyi kormány volt húsz esztendeig, a 
mely bennünket tönkre te t t . 

Nem hivatkozom a provisoriumra, mert 
hiszen, uraim annak minden keservéből osztály
részem nekem tisztességesen kijutott. De mégis 
kénytelen vagyok bevallani, hogy a proviso-
rium alatt az ország központi kormányzata 
— nem tudom, i t t vau-e gr. Forgách volt kan-
czellár, ő legjobban fogja tudhatni — Magyaror
szágnak kanczelláriája és a helytartó-tanács ál
lott 39 egyénből, a mai központi kormánya 
Magyarországnak áll 1415 egyénből. Ezen 39 
egyénnek fizetése mintegy 120 ezer forintra 
ment, a mai központi kormánynak fizetése 2 
millió és 800 frt. 

Igaz, hogy azt fogja nekem mondani valaki: 
hiszen ön magát 48-as embernek vallja, respec-
tálja tehát a 48-ki institutiót. Hiszen ezeket a fize
téseket épen a minisztérium keletkezése és illető
leg annak belszervezése alkalmával a 48-iki 
kormány szabta meg! 

Azt fogom mondani: distingve. A 48-ki 
kormány midőn ezt megszabta, azt mondja az 
1848-ki 3-ik §. XXXVIII-ik szakaszában, hogy a 
miniszteri személyzetet és fizetését a törvény ren
delkezéséig ideiglen a nádor, mint királyi helytartó 
állapítja meg. Ha tehát ideiglenesek voltak a 
minisztérium saemélyzete és annak fizetéseinek 

elrendezése: 20 esztendő után, midőn már három 
esztendeje a minisztérium kormányozza az orszá
got, elvártam volna részemről, hogy nem csak 
igy a budgetben a miniszteri személyzetet és an
nak fizetéseit jóváhagyás végett a házba hozza 
be, hanem elvártam volna, hogy megelőzőleg 
speciális törvény által rendeli el mind a hivatal
noksereg sokaságát, mind pedig azoknak felcsi
gázott fizetését. 

Az 1848-ki időket ne hasonlítsuk a maiak
hoz: 1848-ban active állottunk. Mutat ta a szo
morú következés, midőn 200 millió forint status
adósság elvállalását követelte tőlünk a bécsi 
minisztérium: ma 1000 millió írtnak megfelelő 
quótát fizetünk. Akkor bőkezűek voltunk: ma 
már nem lehetünk. De kérem önöket uraim! 
1848-ban Magyarországban nem hajtottak semmi 
adót be, és 60 millió kibocsátott magyar bankjegy 
elég volt azon roppant költség viselésére: a had
seregre, a képviselőház egész évi ülésére, és 
minden miniszteri hivatalnok budgetjére. Ha 
tehát akkor uraim bőkezűek voltunk, ma nem 
lehetünk azok, de nem lehet bőkezű főleg azon 
kormány, a melynek tagjai 1861-ben mindig azt 
hangsúlyozták, hogy az adó maholnap megtá
madja már a tulajdont, a capitálist, hogy az adó 
inexequi bilis, hogy a terhek alatt ma-holnap 
az államnak össze kell roskadni, és mégis há
rom esztendő óta semmi sem történt a terhek 
leszállítása és könnyítésére, hanem igenis azoknak 
emelésére ujabb czimek alatt . 

De uraim, veszélyes ezen hivatalnok sereg 
a nemzet jellemére, a politikai erkölcsiségre, a 
hazafiúi becsidetességre. Mert, ha egy ily hivatal
noki sereget a kormány maga körül fölállít, és 
ezt már most majdnem 2 millióra menő budget 
szerint dotáltatni óhajtja a kinevezések által 
tőle függő hivatalnokokat a törvénykezés rende
zése alkalmával, ez már magában elég, hogy 
bármely szabad államban, bármily intézmények 
mellett a hazafiúi jellemet megmérgezze, a po
litikai erkölcsiséget megvesztegesse. (Felkiáltás a 
bal oldalon: Igaz!) És én e szempontból is a 
beterjesztett budgetet részemről el nem fogadom. 

Nem- tartozom, t. miniszter urak, azon em
berek közé, kikre csak távolról is ráfogható 
lenne , hogy önöknek complimentirozni aka
rok: mert hiszen három év alatt egyiknek sem 
szorítottam meg kezét, bár a férfikor együttes 
és solidaris szenvedése és az ifjúkor együtt él
vezett örömei arra följogosítottak volna; nincs 
okom senkihez sem folyamodni, sem kérelmezni: 
de kénytelen vagyok önök szemében bevallani, 
hogy nem csak egyénileg, de pénzügyi állásra, 
anyagi jóllétre nézve önökhöz hasonló miniszte
reket bajosan tudnánk egyhamar e'őállitani, s e 
melL-tt nyíltan elismerem önöknek azon gyönyörű 
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patriarchális egyszerűségét, a mennyibe u magán ] 
életmódjuk oly természetű, hogy ez még azon 1 
igényeknek sem felel meg, melyek önöket va
gyoni állásuknál fogva méltán megilletnék. 

P u l s z k y F e r e n c z : Ah! ah ! 
N é m e t h A l b e r t : Nem tehetek róla, de 

Pulszky barátomra is rá illik, s ha kívánja, őt 
is épen oda sorozom. 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem vagyok mi
niszter! 

N é m e t h A l b e r t : De midőn önökről 
ezt elmondom, nem tudom, minek tulajdonítsam 
azt, hogy e roppant fizetések megnyirbálására 
nem igyekeztek hatni önök, kiknek arra semmi 
szükségök nincs. Sőt ellenkezőleg, ime ott látok 
a miniszter elnök ur budgetében egy tételt, 
melylyel ón részemről nem tudok kibékülni. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k (belépj 

N é m e t h A l b e r t : Sajnálom, hogy tiz 
perczczel hamarabb nem lépett be a miniszter
elnök ur. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Én is. 

N é m e t h A l b e r t : Mert ezt egy kis tár
sadalmi inconvenientiának fogja tartani; a mit 
most mondandó leszek, minthogy az előzményt 
nem hallotta, épen azért engedje meg kimon
danom, hogy engem fájdalmasan hatott meg az, 
hogy a miniszterelnöknek 20 ezer forintnyi fize
tése mellett 12 ezer forint tiszta pótléka van, 
holott neki teljességgel ugy sincs szüksége a 
többi 20 ezer forintra sem. Elmondám, nem az 
anyagi jóllét állása, hanem a patriarchális élet
módra nézve, melyet önökről itt az ország előtt 
tisztelettel elismerek. Hanem hát önök uraim 
valószínűleg azért nem nyirbálják meg saját 
budgetjöket, hogy ne legyenek kénytelenek az 
azután következő rovatokat szintén megszo
rítani. 

Ezt én igen nagy hibának tartom, és épen 
azért a budgetet ebben a tekintetben is helyte
lennek találom, mert czélja minél több jóllétet 
árasztani az önök által creált hivatalnoki se
regre; de ha már 1415 egyénből áll a központi 
kormány, megvallom, nem tudom helyeselni a 
pénzügyminiszter urnák a költség irányzat in
dokolásában fölfejtett azon nézetét, miszerint 
még két miniszteri tanácsost akar creálni azért, 
hogy t. i. ha azok folytonosan egész napon min
dig fognak munkálkodni, nem lesznek képesek 
pari passu haladni a literaturában s az ő szakkép
zetségükbe vágó ujabb eszmék tanulmányozásá
val és olvasásával, és így elmaradnak, és nem 
felelnek meg hivatásuknak. Ha e tétel logikáját 
elfogadnám, bocsásson meg a t. miniszter ur, rö
viden azt kellene mondanom : „Quod uni justum, 

alteri aeqnum", mért nem hozta be ugyanezen 
aránylagos szaporítást a többi minisztériumok 
budgetjébe is : mert hiszem azoknak kebeléből 
itt a képviselőházban számos képviselő ül, kik 
nem csak hogy nem felelnek meg oda át hivatá
suknak, mint fizetett tisztviselők, hanem egy
szersmind elmaradnak azon haladástól, melynek 
pari passu való szükségét a miniszter ur szak
májuk tökéletesbitésére nézve magában már in-
dispensabilisnek tartja. Es ekkor a második 
föltevésre kell jönnöm és azt hinnem, miszerint 
a_ t. miniszter ur ugy van meggyőződve, hogy 
hiszen a képviselőház fokusában van concen-
trálva a hazai értelmiség összes erej e, vagy pe
dig ezen miniszterialis hivatalnokoknak, kik egy
szersmind képviselők, nincs már oly nagy szük
ségük, hogy pari passu járjanak a progressussal. 
Sem egyik sem másik nem áll. Az első azért 
nem áll, jmert hiszen ismerjük a progressus ha
tásának erejét, a léleknek, a szellemnek, a tudo
mánynak hatalmát, a mely „operta recludit, 
spes jubet esse ratas." De hogy előre tudhassa 
valaki, micsoda inventiók fognak Európa egyik
másik végén, a cultura éghajlatán fényes mete
orként felütődni, azt a képviselőház egyik tagja 
sem igényelheti. A másodikra nézve pedig, hogy 
ezen egyének annyira imbuálva volnának a per-
fectio minden attribútumával, bocsássanak meg, 
alig hiszem, hogy ők magukról elhigyék, én pedig 
állítani nem fogom. (Derültség.) E tekintetben 
szintén hiányosnak tartom a budgetet, és el 
nem fogadom. 

Azuj birói rendszer, uraim, két és fél millióra 
van praeliminálva. Erre nézve körülöttem ülő 
elvbarátaim azon törvény meghozatala alkalmá
val elmondották nézeteiket, én arra ki nem ter
jeszkedem, csak azt mondom, hogy accessorium 
sequitur suum principale: a törvény meg van 
hozva, önök azt, hogy végrehajthassák, két és 
fél millió forintot igényelnek, s ez ismét egy ok, 
a miért én részemről a budgetet itt is vissza
utasítom. 

A mi már most a számtételeket illeti, szüksé
gesnek tartok néhányat azokból felolvasni. A 
pénzügyminiszter ur praeliminál irodai szükség
letek és távirdai költségekre, az elsőre 143,000, 
a másodikra 81,000 forintot. Mily óriási halmaza 
lehet az iratoknak, a mely 143,000 forintba 
kerül és mily irtózatos mennyisége lehet a gon
dolatoknak, mely a drótsodronyon hazaszerte 
szétfut, mely 81,000 forintjába kerül az or-

szágnak. 
Tisztelettel említeném meg Horvát Boldi

zsár igazságügyminiszter takarékosságát e rész
ben, vagy kevés igényét, a mennyiben neki 600 
forint van praeliminálva távirdai kiadásokra ; 
ohgyha nem tűnnék fel hátam mögött mint 
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Banco szelleme azon gondolat, hogy neki nincs 
szüksége táviratozni senkinek, mert a kit az ő 
bureauiból emanált rendeletek illetnek, a legér-
dekesbeket az esküdt, a községi elöljáró és a 
hivatalszolga szokta az illetőnek kézbesíteni (De
rültség) és csak ennek tulajdonitható, hogy csu
pán 600 frt lett felvéve ebbeli kiadásai közé. 

E nagy mennyiségét az irodai és távirdai 
szükségletnek részemről túlzottnak, meg nem áll
tatoknak tartom annyival inkább, mert a költ
ségvetésben a távirdai összes szükségletekre 
81,000 forint van előirányozva, a bevétel pedig 
csak 89,000 forinttal van felvéve és igy a táv
írda pusztán 8000 forintnyi tiszta hasznot hoz. 
Tisztelt ház! Ha egy állam távirdai intézménye 
8000 forintot jövedelmez, akkor részemről in
kább elhatároznám ily távirdáknak eladását. 
(Nagy derültség) tűzifának és drótnak. 

Az államnyomda fölszerelésére a pénzügy
miniszter praeliminál 94000 forintot és egy má
sik tételben 20,000 forintot a rubrikák, a szük
séges hivatalos lajstromok és minták nyomtatá
sára és elkészítésére. Méltóztassék megengedni a 
pénzügyminiszter ur, de midőn későbben az ál
lamnyomdának 4 havi jövedelmét hozzávetőleg 
100.000 forintra teszi, ebből nekem szükségké
pen azon okoskodást kell kivonnom, miszerint, 
ha 4 hó alatt 100,000 forintot jövedelmez az 
államnyomda, 12 hó alatt 300.000 frtot kell, 
hogy jövedelmezzen ; 200.000 forint, természete
sen ö szerinte, elfogy a regiere és ezt aggodal
mam nyilatkozása nélkül el nem hallgathatom, 
annyival inkább, mert 20,000 forint rubrikázott 
lajstromok és hivatalos mintákért túlzott kiadás. 

Uraim , mondják meg önök a azon 
jeles kereskedőnek , Posner Károly Lajosnak, 
(Derültség) ö önöknek ajánlatot fog tenni , 
hogy ezen rubrikákat ő a mostani költség egy 
negyed részeért állítja ki, és az államnyomda 
el fog esni ezen gyönyörű szakmának kezelésé
től és akkor valószínűleg a 100,000 forintra 
preliminált jövedelem a 200,000 forintnyi költ
séggel nem fog arányban maradni. 

Ezért is a budgetet mint nézetem szerint a 
mértéket meg nem ütőt el kell utasítanom. 

Midőn az ' indirekt adók rendszeresítése 
és törvényesítése ellen felszólalok (Közbeszólás: 
Hasa beszél!) igenis — haza beszélek! és kö
telességemet teljesítem azon kerület iránt, a 
mely megválasztott, melynek én ígéretet tet
tem, hogy az indirekt adók ellen felszóllalok, me
lyet beváltani férfias kötelességemnek tartok, és 
t. ház, emlékeztetni fogom önöket az 1861-ben 
elmondott ékes beszédeikben azon indokolásra, 
mit különösen mélyen t. érdemes képviselője Pest 
belvárosának Deák Ferencz hangsúlyozott és 
irásba is foglalt, hogy az indirekt adó és annak 

behajtása a nemzet boszantására, és az illetők 
megalázására szolgál, (ügy van! szélső bal felől) 
Es uraim, mindezek állandósittatnak már má
sodszor ; állandósittattak először indemnity for
májában, és most rendes törvény alakjában. 
Igenis, kénytelen vagyok e tekintetben azon me
gyének, melynek fia vagyok, óhajtását egy ho
zott határozatban fölemlíteni, nevezetesen (Ol
vassa :) „hogy az absolut kormány alatt behozott 
indirekt adók törvényesítése, melyek a nemzet 
boszantásával és megalázásával járnak, és a fizeté
seikben hátrányban maradó honfiak adóbeli tar
tozékai után járó késedelmi kamatok megfizeté
sének kötelezettségei ellen." Ezen határozat nyo
mán a képviselőház előtt ünnepélyesen recla-
málok, és azon kérésemet fejezem ki a t. pénz
ügyminiszter úrhoz, hogy ezen összegek által, 
melyeket az általam felhozott tételeknél megta
karítani sikerülend, múljék el a néptói e keserű 
pohár. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Az indirekt 
adók tekintetéből tehát szintén nem pártolom a 
pénzügyminiszter ur által beterjesztett költség
vetést. 

A pénzügyi kezelés költségeire nézve azt 
mondja a t. pénzügyminiszter ur3 hogy az osztrák 
örökös tartományokban dívó pénzügyi kezeléshez 
a miénk még sokkal kedvezőbb arányban áll, 
mint a mi quótánk aránya amazokéhoz. Uram 
fia! Nem hittem volna, hogy valaha hivatkozás 
történjék arra, hogy a pénzügyi kezelés költsége 
ránk nézve azért előnyös, mert nem kerül any-
nyiba, mint a quota aránya, melyet politikai. 
okoknál fogva és méltányossági tekintetekből, 
eontre eoeur, akarva nem akarva, elvállalt a 
múlt törvényhozás. Ez azon fájó és sajgó része 
ismét a beterjesztett budgetnek, melyet én el 
nem fogadhatok. 

T. ház! Jövök most a nyugdijak kérdésére. 
(Halljuk!) Én a nyugdijak kérdésében sem most, 
sem a részletes tárgyalás alkalmával nyilatkozni 
nem kívánok, mert a nyugdijt élvező egyénisé
geket én részemről két osztályba sorozom. 
Egyik osztálya ezeknek az, mely hogy éhha-
lás elől biztosítva legyen, * hogy ne fázzék 
és ruházkodhassak, kénytelen bűnpénzét, a 
nyugdijat fölvenni, és ezekre nézve felhasználom 
egyszer előttem társalgás közben elmondott sza
vait a képviselőház egyik nagyérdemű tagjának 
— nem akarom mondani legnagyobb érdemür 
mert akkor kitalálnák önök hogy kicsoda, (De
rültség.) Azt monda ő egykor nekem évekkel ez 
előtt, hogy a megyéjéből egy ifjúkori ismerőse 
hozzá jött, nagy tusakodásokban önmagával kér
dezvén tőle: „Uram, ha még én meghalnék, hát 
meg volnék szabadulva a bajtól, a nyomortól, de 
családom, gyermekeim vesznek el éhen. Most az 
országgyűlései! azt határoztátok augusztus 21-kén 
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1861-ben, hogy azok, a kik most hivatalokat 
fognak vállalni, a törvénynek súlya alá essenek, 
és engemet ösztönöznek, hogy hivatalt vállaljak 
otthon; mit legyek teendő, adj tanácsot.4 És azt 
mondta neki érdemes képviselőtársunk: „Bará
tom uram, bajos dolog ily dologban tanácsot 
adni; de én csak annyit mondok, hogy a közt a 
ki hivatalt vállal, azért hogy fényűzésre költse 
el a pénzt, és a közt, ki azért keres hivatalt, 
hogy az éhségtől és nyomortól családját és gyer
mekeit megmenthesse, a közt igen nagy különb
séget teszek, s azt hiszem, a nemzet előtt is 
annak idejében az fogna történni; de én az ily 
dologban nem tanácsolok semmit, tegyen a mit 
akar." Hanem a másik kathegoriába tartozókra én 
részemről — noha közülök jelen is lehet egyik 
ós másik, a ki pensiót huz — erre nézve semel 
pro semper kinyilatkoztatom, hogy ethiopem la-
vare efféle dologban rekriminálni én részemről 
nem fognék soha : mert a kinél veszendőbe ment 
azon tartalék, mely a locupletatioért, a jólétért 
mindent megilletni óvakodik, ott oleum et ope
rám perdidi, és a felett se rekriminálni, se mo
rális leczkét tartani hivatva nem érzem magam. 
(Helyeslés.) 

Az általam felhozott okoknál fogva, midőn 
én a közösügyes egyesség alapjára fektetett és 
abból igen természetesen következő nervus rerum 
gerendarumnak teíjesitését ezen pénügyi terhek-
ben részemről visszautasítom, megemlékezem 
Andrásy Gyula miniszterelnök urnák a 61 -ki 
országgyűlésen elmondott azon fényes beszédére, 
mely előttem is biztosította már akkor első lép
csőjét ama lajtorjának, melyen kívánom, hogy 
sokáig és biztosan haladjon. (Éljenzés jobb felől.) 
Óhajtom, mondom, hogy sokáig és biztosan ha
ladjon azon eszélyességgel, melyet róla mindig 
fel fogok tenni, hogy opportuno tempore készebb 
legyen onnan lesétálni, mintsem onnét lebukni. 
(Élénk derültség.) Mondom, t. ház, hogy beszédé
nek azon passusára emlékezve a mai napon is az 
határoz engem a budget visszautasítására; mert 
zárszavai beszédének ezek voltak: „az osztrák 
uralommal való egyesítése s erőtetett egysége 
Magyarországnak csak egy eredményre vezethet, 
s annak csak egy támasza van: a támasza a 
hadsereg, — az eredménye a Staatsbankrott." 

Pártolom Simonyi Ernő barátom indítvá
nyát. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! A kormánynak egyik kötelessé
ge, soha sem akadályozni az ellenzéket abban, 
hogy minden lehető fegyverrel igyekezzék kimu
tatni azt, hogy ne legyen korlátozva ab
ban, miszerint álláspontját igazolhassa mindazon 
okokból, melyek ő előtte alkalmasaknak látsza
nak; itt tehát a határokat megszabni bizonyára 

nem a kormány feladata, és a felelősség azért, 
vajon helyes-e használni bizonyos érveket vagy 
nem, mindig az illetőket illeti. (Helyeslés.) Van
nak mégis oly kérdések, melyekre a kormány, 
azon kötelességszerű erényét, miszerint azért is 
hallgasson el igen sokat, mert különben az or
szágnak igazán drága idejét, ugy mint azt má
sok teszik, vesztegetné, nem lehet kiterjeszteni. 

Ezt annak indokolására bocsátom előre, 
miért akarok mintegy személyes kérdésben meg
jegyzést tenni arra, a mit az előttem szólott 
képviselő ur mondott. (Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani, hogy igen cso
dálkozik, hogy Andrásy Gyula miniszterelnök, 
ki — a mint ő monda — igen egyszerű patriar
chális életet visz, beleegyezik abba, hogy ő 
20 000 frt fizetést és — ugy gondolom — 
12,000 frt. pótlék-fizetést, összesen 52,000 frtot 
fogadjon el. Tartozom a t. képviselő urnák el
mondani azon indokokat, melyek e tekintetben 
vezéreltek, és melyek — ha a t. képviselő ur e 
kérdést szőnyegre nem hozza — bizonyára csak 
minisztertársaim tudomására maradnak. Midőn 
arról volt szó, hogy a minisztériumok szerveztes-
senek és a fizetések meghatároztassanak, ter
mészetesen a minisztérium nem csupán magának 
szabott fizetést, hanem egyúttal minden jövendő 
miniszternek is. Előtte volt a 48-iki alap. Az 
összes minisztérium könnyen azon nézetből indul
hatott volna ki, hogy miután 1848 óta köztudo
másúlag a pénz ára roppantul csökkent és áta-
lában drága lett minden, az akkori összegek 
nem fognak megfelelni a mostani igényleteknek 
(Igás!) és ennélfogva a fizetéseket felemelhette 
volna — de ezt nem tette — hanem megtartá 
a 48-ik évi fizetéseket;' pedig a demokratikus 
elv ebben az, hogy miniszter lehessen minden 
ember, ne csak a nagy ur, (Élénk helyeslés min
den oldalról) értem a nagy ur alatt azt, kinek 
a véletlen földi javakat osztott. (Fölkiáltások bal 
felől: Igen helyes! Ebben az értelmiben vesssmk mi is ') 
Az 1848.évi miniszterelnöknek általam igen sajnált 
akkori barátom Batthyányi Lajosnak fizetése ha-
vonkint 2000 frt ezüst pénzben és 2000 frt 
pótlékban, összesen 48,000 frt ezüstben volt meg
állapítva. 

Madarász József : Lám ! az is 48! 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k A minisztériumnak, nem akarván a fize
téseket fölemelni egyrészt, másrészről a 48-kinál 

! alig szállhatott le alább, tehát alapul azon fize
téseket kellett fölvenni, melyek 48-ban voltak 
gyakorlatban. 

i Eu akkor kénytelen voltam azt azon szem
pontból visszautasítani, mert azt tartottam, hogy 
Magyarország jelen viszonyai nem olyanok, hogy 
a miniszterelnöknek 48 ezer forintot fizethessen; 
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és ennek következtében az én kérelmemre és j 
kívánságomra szállíttatott le a fizetés 32 ezer j 
forintra mostani pénzben. A mi engemet illet, én 
egyszersmind honvédelmi miniszter vagyok, s ] 
mint ilyennek volna 12 ezer forint fizetésem, 
melyet azonban természetesen nem húzok s nem 
húztam soha. 

Ezeket elmondani nem más okból, de vála
szul voltam kénytelen képviselő ur előadására. 
A tisztelt képviselő azt mondotta, hogy gazdag 
ember vagyok. Igen is, anélkül hogy a Roth-
sehildek vagyonával birnék, én ezen fizetéssel 
vagy a nélkül tökéletesen egyformán megélhetek ; 
szívesen lemondottam volna és lemondanék ma 
is azon fizetésről is, mely ekként meg lett álla
pítva, ha valaha példát láttam volna arra, hogy 
egy miniszter valamely országban a fizetést visz-
szautasította volna; de nem tehettem ezt egyé
nileg azon okból, mert az országot e tekintet
ben sérteni nem lehet és nem szabad. (Átalános 
üénk helyeslés.) 

Ha méltóztatnak azt találni, hogy fizetésem 
sok, kérem, könyörgök, méltóztassanak azt le
szállítani ; sőt ha azt méltóztatnak elhatározni, 
hogy a miniszterelnök ingyen szolgáljon: akkor 
lesz az egyetlen eset, hogy inkább fogok ragasz
kodni hivatalomhoz, mint azt eddig tettem. (Za
jos éljenzés minden oldalról.) Akkor csakugyan elő
kerülhet azon eset, hogy nem fogok előbb lelépni, 
hanem kénytelenek lesznek engem, a mint azt a 
képviselő ur mondotta, a lajtorjáról lebuktatni. 
(Élénk tetszés minden oldalról.) De ha ez nem tör
ténik, méltóztassék meggyőződve lenni először 
arról, hogy állásom nehézségeit sem ama 32 
ezer forint, sem százszor annyi pótolni nem ké
pes, és másodszor pedig, hogy ha nem tartanám 
szem előtt az alkotmányosság elveit, melyek ab
ban állnak, hogy a miniszternek addig kell áll
nia, mig meg nem bukik: már régen nem látna 
engem a tiszt, képviselő ur ott, hol most állok. 
(Élénk tetszés, hosszas zajos éljenzés, taps.) 

E l n ö k : Nem levén többen szólásra föl
írva . . . 

Bujanovics Sándor jegyző : Még 
Török Sándor van följegyezve. (Eláll! Eláll!) 

T ö r ö k S á n d o r (soproni): Röviden csak 
azt jelentem ki, hogy az előterjesztett jelentés
hez járulok és ezt átalánosságban elfogadom, 

E l n ö k : Tehát nincs több senki, a ki 
szólni kívánna ? (Nincs). E szerint az átalános 
vita be van fejezve. Most következnek azon szó
nokok, kik jogosítva vannak a vitatkozás befe
jezte után szólani. Ezek az előadó, az indítvá
nyozók és a miniszter urak. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház ! (Felkiáltá
sok bal felől: A szószékre !) Miután nincs házsza
bály, mely engem kényszerítene, hogy a szó

székről szoljak, azt hiszem, egyéni szabadságo
mat nem fogják megszorítani és azt kívánni, 
hogy más helyről szóljak, mint a magaméról. 
(Halljuk !) 

T. ház! Kevés szóval vezettem be a pénz
ügyi bizottság jelentését, mert azt tartottam, 
hogy ez legjobban fejezi ki mind azt, a mit a 
pénzügyi bizottság ki akart mondani. Ez nekem 
egy t. képviselőtársam által bűnül rovatott föl. 
Én pedig nagyobb érdemnek tartom, ha azt 
mondják rólam, hogy nem mondottam, el min
dent, a mit elmondhattam volna, mint, ha azt 
mondanák, hogy többet mondtam mint a meny
nyit elmondanom kellett volna. (Helyeslés.) 

És nézetem e részben igazolva is van, mert 
azon 16 szónok közül, a kik az átalános vitá
nál felszólottak, 12 elfogadta a pénzügyi bizott
ság jelentését a részletes tárgyalás alapjául; és 
csak négyen voltak, kik el nem fogadták, hanem 
egyenesen bizodalmatlansági indítványt adtak be 
a képviselőházhoz. 

Igen jól tudom, hogy a budget-tárgyalás 
azon alkalom, a hol elmondhatja mindenki mind
azt, mi miatt szive fáj, hol elmondhatja a minisz
térium bűneit és hol mindenről szólhatunk, mi 
átalában a közadminisztratióhoz tartozik. Es 
ezen joggal, mely minden országban megvan, él
tek a szónokok tökéletesen. Azok is, a kik elfo
gadták a pénzügyi bizottság jelentését a speciá
lis vitatkozás alapjául, azok is elmondták mind
azon kérdéseket, melyekkel ostromolni kívánják 
a minisztériumot, ámbár a legnagyobb rész előre 
kimondotta, hogy ez nem ide tartozik, hanem el 
fogják ezeket mondani, mikor a speciális vita 
fog a budget fölött megindulni. Egészben véve 
ezen szónokok közöl azok, kik nem egészen fo
gadták el a pénzügyi bizottsági jelentést, legin
kább arra czéloztak — a mit igen szívesen is
merek el — hogy a tárgyalás gyorsítása tekin
tetéből a pensio kérdése elkülönittessék. Azt hi
szem, ezen nézet jogos, és mikor ez a kérdés a 
speciális tárgyalásnál előfordul, magam is arra fo
gok szavazni, hogy ezen kérdés külön véve 
vétessék tárgyalás alá. 

Nagyon természetes, hogy a kik a bizodal
matlansági szavazatot indítványozták, nem bará
tai a minisztériumnak, és hogy ők ezen alkal
mat megint — tökéletesen parlamenti módon — 
fel akarják használni arra, hogy nézeteiket e 
tekintetben világosan kimondják. A budget-tár
gyalás legopportunusabb alkalom arra, hogy bi
zalmunkat vagy bizalmatlanságunkat a kormány 
részére kimondjuk; hanem meg kell vallanom, 
az indítványozó engem akaratom ellenére is egy 
régi, antik dombormüre figyelmeztetett, a mely
nek egy gyermek-csoportjában az egyik enyel
gő gyermek elővesz egy rettentő álarczot 
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és azzal akarja a többit ijeszteni: (Derültség) 
mert rettenetes volt az indítvány, az igaz, de 
az előadó azt a maga urbanitásával és a maga 
kedélyességével adta elő ugy, hogy előre látszott, 
hogy az utoljára senkit sem fog elrettenteni, 
maga is átlátta s tudtuk mindnyájan; nem volt 
benne semmi epe, semmi gúny; előadta azon ked
ves modorával, melyet mi benne mindig tisztel
tünk ; hanem élőhozta a bünlajstromot a minisz
térium ellen, talán összefoglalva mindazokat, mi
ket a többiek előtte utána elmondottak, és meg
kell vallanom én kezdetben megdöbbentem, azt 
gondolva, hogy olyanokat fog felhozni, melyekre 
bizony nehéz lesz válaszolnom. 

Hanem ha mindaz, a mit elmondott, állana 
is, a mint nem áll, mindaz meglehetősen meg
bocsátható bűn volna. Előadta, hogy rosza k az 
utaink; tudjuk, t. ház, nincs senki is, ki ez 
iránt kétségben volna, mert hisz csak ki kell 
mennie próbálni s látja, hogy ugy van. De kér
dem, a közlekedési minisztérium büne-e az ? Épen 
nem az ő bűne, mert hisz a múlt évben és har
mad éve, sőt több éven keresztül elhanyagoltat
tak az országutak, nem adtak rá pénzt, ott pe
dig hol nincs pénz, ott lehetetlen az, hogy a mi
nisztérium az utakat kavicsozza, és hogy az 
utak jók legyenek. Jól emlékszünk, hogy maga 
a miniszter kért póthitelt, s mi meg is adtuk, 
hanem mig az országgyűlés nem adja meg a szük
séges eszközöket a minisztériumnak, nem lehet 
tőle kívánni, hogy azt megtegye, a mire épen 
ez eszközök hiányoznak. 

Előhozta azt is, hogy a királyi táblánál 14 
ezer per van restantiában. Ez tökéletesen igaz, 
és ez is nagy baj, hanem ennek ismét nem az 
igazságügyminiszter az oka, hanem oka tán nem
zetünk azon prokátori természete, mely e házon 
kivül is akkor, midőn látja, hogy ügye el van 
veszve, mégis folyton folyvást appellál. (Helyeslés 
és derültség a jobb oldalon.) 

Azt is emiitette, hogy a törvénykezési re
form még teljesülésbe nem ment; ez is igaz s 
ez is baj; hanem erre még meg kell várni a 
szükséges időt, mert rögtön az egész törvényke
zést felfújni nem lehet. Jól tudjuk, hogy az igaz
ságügyminiszter az ide vágó törvényeket már 
elkészítette s jelentette is, hogy legközelebb le
teszi a ház asztalára, s erre nézve én t. társa-
mat, ki abban megbotránkozott, hogy ez még 
nem történt meg, csak arra kérem, hogy kevés 
hétig legyen még türelme, mert ebben is meg 
lesz az öröme, s hozzá fog szólhatni ez ügyhöz, 
mely most már vég-stádiumában van. 

Szemére vetette képviselő ur a közoktatás
ügyi minisztériumnak, hogy az iskola-tőrvény 
halva született. De kérdem, vajon talán azt kí
vánja-e, hogy a gyermek — mely nézetem sze

rint nem halva született, mely él — mindjárt 
az első héten szaladgáljon, tán az á b cz-ét is 
tudja? Ez lehetetlen, mig mindazon föltételek 
életbe nem léptek, melyek az eszme kivitelére 
szükségesek, mint pl. elég számú tanítók nin
csenek, mert mig ezek nem léteznek, az iskolák 
nem lehetnek jók. A miniszter megtette és teszi 
folyvást mindazon lépéseket, melyek szüksége
sek arra, hogy ezen üdvös törvény nemcsak 
életbe lépjen — mert hiszen életbe lépett — 
hanem, hogy a gyakorlatban is mutassa üdvös 
hatását minden nap és hogy a gyermek, mely 
nem tud még szaladni, minél előbb a maga lá
bán tudjon járni. 

Előadta t. képviselőtársam még azt is, és 
hosszú számcsoportban iparkodott ezt bebizonyí
tani, hogy bevételeink nagyobbak, mint 4 év 
előtt voltak. Ez más országokban is megtörtént, 
és mindig gratulál magának a pénzügyminiszter, 
ha akkor, mikor nem változnak az adótételek, 
nagyobb lett a bevétel, mint az előtt volt: mert 
ez azt mutatja, hogy a nemzet vagyonosodott, 
mert a tételek megmaradtak és mégis több jött 
be mint azelőtt. 

Mikép lehet ezt bűnül felróni a miniszter
nek ? nem értem: mert én ebben azon örvende
tes jelenséget látom, hogy a nemzet gyarapodott. 

Hanem sajnos, ez nem áll oly terjedelem
ben, mint t. tagtársunk előadta, mert ő kétféle 
budgetet hasonlított össze, melyek nem ugyan
azon terv szerint voltak szerkesztve. Az egyik 
t. i. netto-budget volt, a másik pedig brutto-
budget. — Az nagyon természetes, hogy a nettó 
budget tételei kisebbek, mint a brutto-budget 
tételei, és azt sem vette tekintetbe, hogy ott a 
hol a földadóról van szó, mely adónem nézete 
szerint hihetetlen mértékben növekedett volna, 
holott tudjuk az adótételek ugyanazok marad
tak, nem vette t. i. figyelembe, hogy az 1867-
ki reichsrathféle előirányzatban csak a törzsadó
ról volt szó, és hogy abban a földtebermentesi-
tési pótlók nem foglaltatik. 

Egyébiránt nemcsak ezen számok hibásak. 
Volt ott több szám is, mely a valóságnak nem 
felel meg és meg fogja nekem t. tagtársam en
gedni, hogy ezekre most nem felelek, hanem 
fogok felelni az egyes budgetek tárgyalásánál, 
a mikor az sokkal inkább helyén lesz, mint most 
a h< 1 egy pár számot kiszakasztunk és arra 
építjük okoskodásainkat. 

T. tagtársam és mások is különösen két 
kérdésre szorították ellenvetéseiket; először arra, 
hogy a központi igazgatás terhe igen nagy, né
melyek még arra is kiterjeszkedtek — mert ez 
igen népszerű, hiszen gyermekkorunk óta foly
ton olvassuk ezt — hogy a hivatalnokok sereg e 
igen nagy és hogy fizetéseik is roppant nagyok. 
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Szeretném, ha azok a t. képviselő urak kissé 
benéznének a hivatalokba és látnák, hogy meny
nyi munka van ott. Nem élünk azon patriar
chális időben a midőn a vármegyénél igen köny-
nyen lehetett valaki alispán és szolgabíró, pár 
száz darab volt elintézendő évenkint és még gaz
dálkodása után is nézhetett,mulathatott és politizál
hatott. Szeretném, ha megtekintenék, hogy meny
nyi munka van ott, és ha figyelemmel lennének 
arra is, mily roszul vannak fizetve a hivatalno
kok. Szeretném, ha látnák azon szerencsétlene
ket, mert csak ugy nevezhetem őket, a kik 400 
frt évi fizetésből nagy családjukkal együtt ten
gődnek a! fővárosban. Nem irigylendő azoknak 
sorsa, kik igy ellátják az ország ügyeit, ökleg
alább elismerést érdemelnének, nem pedig azt, 
hogy itt gúny tárgyává tétessenek. (Nevetés a 
szélső bal oldalon.) A központi költségeket is na
gyoknak mondják. Meglehet, valóban nagyok, 
meglehet, lehet valamit megtakarítani. De föl
szólítom a pénzügyi bizottság bármelyik tagját 
akár ezen oldalhoz, akár másik oldalhoz tartoz
zék, számítsa ki, mennyire megy itt a lehető 
megtakarítás. En ezen fáradságot megtettem és 
utána néztem, hogy ha mindent lerovunk, meny
nyit lehetne megtakarítani; hogy ha minden hi
vatalnokot arra szorítunk, hogy reggeltől estig 
folyvást dolgozzék mint a gép, és azt találtam, 
hogy ha a lehető legnagyobb megtakarításokat 
teszszük is, hogy ha olyanokat is levonunk, a 
miket senki sem mer indítványozni, ezen összeg 
nem lesz több mint 200,000 forint, t. i. ugyan
annyi, mennyit mi igen szívesen és részemről a 
iegkészségesebb hozzájárulásom mellett oda
ajándékoztunk egy pár journalistának, azon czél-
ból, hogy adó ne legyen a tudományokon és a 
tudományok terjesztésén. Tehát csak ennyi, a 
mit meggazdálkodhatnánk; de a defiiciten ez 
nem fog segíteni, az meg fog maradni ugy, mint 
azelőtt volt: mert itt nem százezerekről, hanem 
milliókról van szó. 

Igen, de a deficit honnan ered tehát ? Ter
mészetesen, ha arról az oldalról jő a megtáma
dás, a deficit nem eredhet máshonnan, mint 
a közösügyes állapotból. 

Legyen szabad véleményemet e tekintetben 
kimondanom. (Halljuk!) 

Atyámtól mindig azt hallottam, hogy a leg
soványabb kiegyezés is sokkal többet ér, mint a 
legkövérebb per, és hogy ezt csak azok szokták 
megakadályozni és azok szokták siratni, a kik 
mint prókátorok, elvesztik a kövér falatot. 

En meg vagyok győződve, hogy mi is ezen 
kiegyezéssel sokkal jobban jártunk, mint ha az 
anarchiát meghagytuk volna. (Élénk helyeslés a 
jobb oldalon.) A kik azt hiszik, hogy az anarchiá
ból több hasznot várhatnak az országra, azok-
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nak vélekedésében semmiképen nem osztozom. 
(Helyeslés jobb felől) Én az tartom, hogy ezen 
kiegyezés lett azon archimedesi pont, a melyről, 
ha azon megállunk, mindenesetre helyrehozhat
juk hazánk jólétét, mert azt kezünkbe adta a 
magunk dolgát. (Helyeslés jobb felől.) Ha azonban 
ezen archimedesi pontot folyvást bolygatjuk, 
ha azt mindig ingóvá akarjuk tenni, akkor ter
mészetesen sem erőnk, sem időnk nem lesz mind
azon reformokat kivinni, a melyeket mindnyájan 
óhajtunk. 

Egyébiránt kérdem: hogyan tartozik a kö
zösügyes dolog a budgethez ? Hiszen sem Fran-
czia-, sem Porosz-, sem Olaszországnak nincsenek 
közösügyei, és mégis abban a bajban sínylőd
nek, mint mi. Mert mondjuk ki: mi ezen baj ? 
Semmi más, mint a felfegyverkezett békerend
szer. (Ugy van! Jobb felől.) Ez pedig nem a kö
zösügyes kiegyezkedés folyománya, az Európa 
szerencsétlen állapotában rejlik, és csak ugy 
nyomja Franczia-, Porosz-, Olaszországot, mint 
bennünket. Megvallom, ez olyan seb, melyet 
gyógyítani kell, gyógyítani szükséges, és meg va
gyok győződve, hogy mig ezen rendszer fönáll, 
addig boldoggá, gazdaggá Európa egy nemzete 
sem lesz. Meg vagyok győződve, hogy ezen szer
vezetnek nincsen jövője ; de átlátom azt is, hogy 
ezen jelenleg mi nem segíthetünk, akár a delegá
tióban lesz szó erről, akár e helyen. Ezen csak ak
kor lesz segítve, a mikor az egész nemzet 
fegyverben gyakorolva lesz, a mi egy pár év 
múlva fog csak megtörténhetni : és midőn Euró
pában mindenütt a nemzetek fegyverben gyako
rolva lesznek, akkor bizom minden nemzet józan 
eszében, hogy lassan-lassan a mostani rendszer
ről át fogunk menni a militz-rendszerre, azon egyet
len rendszerre, melyhez Európa jövője kötve van. 
Én csak egyéni nézetemet fejezem ki, és senki 
más nézetét nem mondom ; de nézetem szerint, 
ha a mostani rendszer állandóan fog megma
radni, megfogja rontani Európát és megrontja a 
monarchia princípiumát és fölépiti Amerikát, föl
épiti a respublikát. (Helyeslés.) Nem a közös ügy 
tehát ezeknek ami bajainknak az oka, hanem oka 
bajainknak a felfegyverkezett béke systemája: 
ezen pedig változtatni azért nem lehet, mert az 
európai népek mindnyájan bizonyos solidaritás-
ban élnek, és ép ugy, mint nem függött egyik
től vagy másiktól a felfegyverkezés, de kénysze
rítve volt ugyanazt tenni, a mit a szomszédja 
tett, nehogy elbukjék; épen ugy el fog jönni az 
idő, hogy a népek átalános óhajtása kifejezést 
fog találni, és a lefegyverkezés ép ugy meg fog 
történni, mint megtörtént a felfegyverkezés. 

Hallottam még több ellenvetést. Hallottam 
például azt is, hogy bűnül rovatott fel a pénz
ügyi miniszternek, hogy minden befektetésünk 
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idegen pénzből kölcsönvétel utján történnek. 
Meg kell vallanom, midőn ezt hallottam, nagyon 
megörültem, hogy Dem vagyok miniszter, mert 
újra meggyőződtem, hogy egy miniszternek lehetet
len mindenkinek eleget tenni. Mert ha nem tesz 
semmit, akkor azt fogják mondani, hogy miért 
nem csalogatja az idegen tőkéket az országba, 
miért nem teszi, hogy idegen pénz jőjön az or
szágba, és élénkítse termékenyítse földünket, 
emelje virágzásra az ipart, a kereskedést. Ha pedig 
megteszi, a mint megtette, és látjuk, hogy meny
nyire gyarapodnak vasutaink, a hitel mennyire 
növekedett magyar intézeteinknél, akkor azt 
mondják, hogy ennek az idegen pénznek kamat
ját el fogja venni a külföld, és az nem marad 
ben az országban: mintha bizony az intézetek
nek csak a kamatból, a részvények kamatjaiból 
volna nyeresége; mintha bizony a nyereség nem 
volna az, hogy itt az idegen pénzzel nagy tőkét 
teremtettünk, ezereknek meg ezereknek munkát 
adtunk, és az által a közjólétet gyarapítottuk 
az országban. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Hallottunk más részről némely előterjeszté
seket, melyekről egyik t. tagtársunk, a ki azo
kat előadá, maga is azt monda, hogy csak 
gondolatébresztés végett hozta fel; hallottunk 
felolvasásokat közgazdasági tanokról. Abban a 
pillanatban azt hittem, azok nem idevalók; de 
mai nap tökéletesen meggyőződtem, hogy ily 
felolvasások itt épen nincsenek helyökön kivül. 
Mert hallottam ma még oly közgazdasági felfogást 
is, mely a távirdát afféle hasznos vállalatnak 
nézte, a melyből nekünk nyernünk kell. (Derült
ség.) Valószínűleg a postát is annak íogja nézni 
és azt fogja mondani, hogy ezen intézetek csak 
azért állnak fön, hogy a nemzetnek jövedelme 
legyen belőlök, és nem tekinti azt, hogy azok a 
kereskedésnek emelésére, és az egyeseknek ké
nyelmére szolgálnak. (Helyeslés.) Ha már ily fel
fogásokat hallok: látom, hogy csakugyan szük
séges ide a közgazdasági tanár. (Tartós derültség.) 

Hallottam azt is. hogy egyik t. tagtár
sunk figyelmünket azokra fordította, a mik a 
Lajtán tul történnek, t. i. az ottani miniszteri 
crisisre; és megkérdezett minket, vajon nem 
érdekel-e az bennünket 1 Igenis, az bizony na
gyon érdekel bennünket; de mindamellett, hogy 
érdekel, még sem jogosít fel bennünket ar
ra, hogy akár jobbra akár balra mi Ítéletet 
mondjunk felette: mert azon pillanatban, a mely
ben mi ítéletet mondunk a felett, feljogosítjuk 
őket is, hogy ők is a mi dolgainkba beavat
kozzanak; azt pedig a házban egy tag sem kí
vánja, hogy tárgyaltassék a reiehsratban vala
mikor az a rnij itt történik. (Helyeslés.) Igenis érde
kelhet bennünket főkép annyiban is, a mennyiben 
— a mit nagyon sajnálok — ott a közös kül

ügyminiszternek neve is fölemlitetett. Azt hi
szem, ez azért történt — és itt ismét csak 
egyéni nézetemet fejtem ki — mert ő az ottani 
reichsrathnak tagja, a mi egyéni nézetem sze
rint nem egészen correct. (Helyeslés.) 

Ezeket akartam átalánosságban előadni, és 
miután nagy többsége a szónokoknak a pénz
ügyi bizottság jelentését részletes vitatkozás 
alapjául egyenesen elfogadja, azt hiszem, hogy 
kár volna most tovább visszaélnem a ház türel
mével, és azért én is csak azt indítványozom, a 
mit a vitatkozás kezdetén egy pár szóval tet
tem : hogy fogadjuk el ezen jelentést a részletes 
vitatkozás alapjául. (Élénk helyeslés a jobb olda
lon.) 

T i s z a K á l m á n : Midőn pár nappal ez
előtt megtettem indítványomat, azt tartom az 
igen t. ház minden tagja meg fogja nekem adni 
azon igazságos Ítéletet, hogy tartózkodtam attól, 
hogy a költségvetés részleteibe belemenjek, hogy 
csakis az átalános benyomásról szólottam, me
lyet a költségvetés reám tett. Most ez alkalom
mal sem szándékozom a részletekbe bele bocsát
kozni és ez főoka annak, hogy ez alkalommal 
egyátalában nem érintem azokat, melyek egy 
vagy más oldalról a részletekre vonatkozólag né
zeteimmel ellenkezőleg elmondattak. Mert azt 
tartom, minden ilyen egyes tételt illetőleg, mi
nőnek tekintem én pl. a honvédséget is, mely
ről ma itt szó volt, minden ily tételre nézve 
saját álláspontomat és nézetemet ki fogom fejt
hetni és jelezhetni, akkor, midőn az ezen tárgyra 
vanatkozó budget fogja a tárgyalás alapját ké
pezni. Egy, talán a részletekre vonatkozó meg
jegyzést akarok csupán Pulszky igen t. képviselő 
ur előadására tenni, a midőn is én részemről 
legalább kénytelen vagyok tagadni azt, mintha 
a hirlapbélyegből befolyó, állítólag 2 százezer 
forintnyi jövedelmet néhány journalistának aján
dékoztam volna ; én nem ajándékoztam nekik s 
azt hiszem, hogy ők ily ajándékot sem nem 
kértek, sem nem sürgettek, de el sem fogadtak 
volna. Csak azért szavaztam magam is a bélyeg 
eltörlése mellett, hogy a szellemnek nyűgeit ke
vesbítsem, és azt hiszem, e czél vezette a ház 
mindkét oldalát. 

P u l s z k y Ferencz : Ugy van! 
T i s z a K á l m á n : Ha végig tekintek 

mindazokon, mik e teremben pár nap óta el
mondattak, kénytelen vagyok ismételni, mit első 
beszédemben mondtam : hogy igenis, én szonio-
ritónak látom hazánk anyagi helyzetét, a midőn 
nem jut elég legszükségesebb költségeinkre és 
mégis tetemes deficit mutattatik ki, s kénytelen 
vagyok ismételni azon meggyőződésemet, hogy 
ennek csakugyan egyik alapoka, nem, mint 
Pulszky képviselő ur érteimezé, a kiegyezkedés-
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ben, hanem igen is rejlik abban, mint akkor 
mondám, hogy többet vállaltunk el a terhekből, 
mint a mennyit jól meggondolva helyesen elvál
lalnunk lehetett volna. 

E tekintetben engedje meg, ha azt mondom, 
hogy az általa és mások által felhozottak ezen 
állításomat egyátalában meg nem gyöngíthetik 
és épen abban, hogy az elvállalt terhek nagy
sága okvetlenül egyik alapoka annak, hogy de
ficitünk van, rejlik annak kulcsa, hogy hogyan 
és mikép lehet ezen megoldást, ezen kiegyezke-
dést a budget kérdésénél fölemlíteni: mert csak
ugyan azt hiszem, nehezen tagadhatná valaki, 
hogy fölteszem, ha 30 millió helyett 20-at vál
laltunk volna el az államadósságokból, most 7 
millió deficitünk nem lenne. (Helyeslés hal felől.) 

Különben én részemről egyetértek abban, 
hogy az egyezség jobb, igen sokszor legalább 
vagy többnyire, a háborúnál ; de azt mondani, 
hogy azért, mert valaki egy vagy más egyezsé
get nem tart helyesnek, ezt csak azon okból 
teheti, mert mint prókátor akarja kihasználni a 
zavart, vagy mert szereti az anarchiát, azt gon
dolom, egyátalában nem lehet. Egyébiránt nem 
utasítom vissza a prokátori elnevezést, mert azt 
itt csak jó értelemben lehet használni: mert, ha 
itt prókátorokat lát a képviselő ur, nem láthat 
más prókátorokat, mint a kik a haza közjogi 
helyzetének javára, a haza jogainak fentartása 
mellett prókátor kodnak, és ezen prokátori szere
pet én részemről — tessék vagy ne tessék — vinni, 
elvállalni és halálomig folytatni fogom; (Éljenzés 
bal felől) azt pedig tagadom, hogy azért, mert va
laki az ország számára jobb egyezségi föltételeket 
akar kivívni, azért már az anarchiát szeretné. 

Egyben a t. képviselő ur mai beszédével — 
és ez valóban nem gyakran történik kettőnk 
közt — segítségemre jött. Segít abban, hogy tisz
tázzam magamat egy másik képviselőtársam 
azon vádja alól, mintha ón azért, mert azt mond
tam, hogy a közös hadsereg költségei azok, 
melyeknek leszállítására törekedni kell, a honvé
delem fontosságát akartam volna tagadni, és az 
államot védelem nélkül hagyni. Segített, mondom, 
e tekintetben, mert azt hiszem, hogy azon tisz
telt képviselő ur, ki a múlt napokban engem ez
zel vádolt, midőn saját elvtársai egyikétől hallja 
ugyanazokat, át fogja látni, hogy lehet erre a 
gondolatra jönni a nélkül, hogy valaki az állam
biztonságát akarná veszélyeztetni. 

Igenis, nem csak Magyarországnak, hanem 
Európa összes államainak financziáján nem lehet 
gyökeresen segíteni, hitem szerint, addig, mig a 
fegyveres béke átkos rendszere valahára meg 
nem szűnik; csakhogy e rendszer nem fog meg
szűnni, ha minden kitelhető erőnkkel nem törek
szünk arra, hogy addig is a hadsereg költségei 1 

apadjanak, hogy ily nagyszámú hadsereg fentar
tása könnyű ne legyen; hanem ellenkezőleg, 
meg fog szűnni akkor, ha már előre is oda törek
szünk, hogy ne legyen kényelmes, tovább is fen-
tartani az ily hadseregeket, és hogy ne tapasz
taltassák a nemzetek részéről készség, azokra 
odadobni a milliókat. Es igy egyátalában nem 
az állam véderejét akartam csökkenteni, és- nem 
akartam az államot védtelenül a veszélynek ki
tenni, midőn ez iránt nyilatkoztam ; sőt azt tar
tom, a nélkül, hogy ezt tenni akarnók, igenis, 
szabad oda törekednünk, hogy a költségek, me
lyekbe az állandó hadsereg kerül, jobb rendszer 
behozatala és nagyobb takarékosság által addig 
is, mig a fegyveres béke megszüntetve volna,, 
lehetségig lejebb szállíttassanak. Már pedig - - nem 
kétlem — hogy azon képviselő ur, a ki engem 
ezzel vádolt vala, meggyőződhetett — ha másutt 
nem, a delegátióban, — hogy épen nem oly takaré
kos és jó azon rendszer, mely a közős hadsereggel 
folytattatik, hogy annál milliókat megtakarítani 
nem lehetne. 

Egy másik képvitelő ur ugyanezen szem
pontból a hadsereg leszállítására vonatkozó állí
tásomat azzal méltóztatott nem vádolni, hanem 
hibáztatni, hogy én ellentétbe jöttem magammal, 
midőn egyfelől azt mondottam, hogy a hadsereg 
költségei felett itt e házban nem határozhatunk, 
mert ezen jogról lemondtunk, s más felől mégis 
azt kívántam, hogy oda hassunk, mikép ezen 
költségek lejebb szállíttassanak. Én részemről, 
hogy az ellenmondás miben fekszik, átlátni képes 
nem vagyok, és nem hiszem, hogy a t. képviselő 
ur tagadhatná, hogy mi, mint a magyar képvi
selőház s a magyar országgyűlés, a hadügy költ
ségeinek leszállítása felett nem határozhatunk, és 
viszont nem hiszem, hogy tagadni akarná, hogy 
mégis, habár szerintem helytelen, tökéletlen s 
nem egészen alkotmányos mód, de mégis van 
mód arra, hogy némi csekély tekintetben ez 
irányban hatni bírjunk, s igy azt mondani, hogy 
mi, mint képviselőház nem hathatunk, de más 
utón, mit a kiegyezés még fenhagyott, hassunk, 
ebben ellentét egyátalában nincs, hanem szám
adás a jelen, szerinte igen szép, én szerintem igen 
szomorú helyzettel. (Helyeslés bal felől,. Valaki jobb 
felől: Elég less!) Ha megengedni méltóztatik, még 
szólok egy kissé. 

Különben mind Kemény Gábor, mind Zichy Nán
dor képviselő urak arra vonatkozólag, hogy én 
hazánk pénzügyi helyzetét szomorúnak mondot
tam, ellenem fölszólaltak. Áz egyik képviselő ur 
azt monda, hogy nem oly fekete a helyzet, mi
nőnek festettem; a másik azt monda, hogy a mi 
csak színleg látunk deficitet, sőt kifejezte azon 
nézetét is, hogy ezen deficit nem baj, mert előre
haladó államnak mindig szokott deficitje lenni. 
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A mi azt illeti, hogy fekete-e a pénzügyi 
helyzet, vagy csak szürke? ez egyéni felfogástól 
függ ; de én részemről még soha se halottam, 
hogy ha látunk az életben valakit rongyos ru
hában járni, hideg szobában lakni, éhezni és 
csak félig meddig élni, és látjuk, hogy mégis 
jövedelmével ki nem jön, hogy azt mondtuk 
volna, hogy pompás s jó fináncziális helyzetben 
van. Már pedig a mi helyzetünk ép ilyen ; mert nem 
azért nem jövünk ki évi jövedelmünkkel, mert 
befektetéseket eszközlünk, de sőt ellenkezőleg, 
nem jövünk ki évi jövedelmeinkkel, pedig leg
nagyobb szükségeinkre nem költünk fél annyit 
sem, mint a mennyit költenünk szükséges volna. 

Az, hogy előre haladó államoknak mindig van 
deficitjök — ha ez nem is áll egészen igy — annyi
ban, hogy legtöbbször akkor van deficitje az állam
nak, midőn előre haladni akar, tökéletesen igaz. 
Azonban abból, mert az oly államnak, mely 
előre halad, rendesen deficitje van, azt 
kihozni, hogy mivel nekünk deficitünk van, 
már előre haladtunk, megvallom, ezt igen 
furcsa logikai menetrendnek tartom ; ép 
olyan ez, mint ha abból, hogy rendesen annak, 
ki nagyon sokat acquirál, adóssága van, valaki 
ezt hozná ki, hogy : akinek tehát adósságai van
nak, nagyon sokat szerez és gazdagodik. (Helyes
lés bal felől). 

Különben az igen t. képviselő ur megtá
madta a budget megállapításának azon módját, 
mely iránt Ghyczy Kálmán t. barátom eszme
ébresztés végett nyilatkozott. Engedje meg a t. 
képviselő ur, midőn megtámadta azért, mert 
nem akarná a reformokra szükséges időt elvesz
tegetni, azt vagyok bátor következtetni, hogy : 
vagy nem ismerd azon módját a budget megsza
vazásának, melyre Ghyczy Kálmán t. barátom 
hivatkozott, vagy pedig a vita hevében elfe
lejtette volt. Nem azt teszi ugj-anis az, hogy 
a budget egy különös pénzügyi bizottság 
helyett az egész ház bizottságában vitattassek 
meg, hogy akkor az országgyűlés szüneteljen; 
sőt ellenkezőleg, épen ugy látjuk Angliában, a 
hol ezen mód életben van, hogy az egész ház 
értekezlete tárgyalja a budgetet bizonyos órák
ban, és ugyanazon napokon más órákban a ház 
nyilvános ülésében teljesiti egyéb teendőit, és 
igy azon mód szerint idővesztegetésről szó sem 
lehet; sőt ha meggondoljuk, hogy az egész ház 
bizottságában mindenkinek joga és módja levén 
megkérdezni, a mi iránt felvilágosításra van 
szüksége, a nyilvános ülésbeni tárgyalás okvet
lenül nem hosszabb, hanem rövidebb kell hogy 
legyen. De egyébiránt tagadom azt is, hogy 
miután azt is mondta, a mit én is mondok, igen 
is, hogy reformra van szükség, és ha a budget 
tárgyalásával eltelik az idő, következőleg a re

form szempontjából ezen idő elvesztegetett; én 
azt gondolom, ha van reformra szükségünk, 
szükségünk van ugy mint bárhol épen a pénz
ügy kezelésénél, épen fináncziális helyzetünkben 
is: és épen, hogy a reformok iránt tisztába jöj
jünk, szükséges fináncziális helyzetünkbe betekin
tenünk, azzal megismerkednünk, és azok iránt 
magunknak határozott véleményt alkotnunk, és 
azon tul a további teendők iránt magunkat tá
jékoznunk. 

Kemény Gábor t. képviselő ur a nyugdi
jakra vonatkozólag is elmondotta nézetét. El
mondotta legelőszőr, hogy a nyugdijak kérdésé
ben nem csak a puszta jog szempontja, hanem 
hogy a méltányosság szempontja is tekintetbe 
vétessék; elmondotta, hogy méltányosnak kell 
lenni nem csak azok iránt, kik a nyugdijakat 
kapják, hanem mások iránt is, és hivatkozott homály
ba burkoltan általa meg nem nevezett indokokra, 
hivatkozott a magánjog köréből vett példákra, 
és végre azt mondotta, hogy az egész egy oly 
kiegyezés eredménye, melyben mindazt megkap
tuk, a mit kívánnunk lehetett, tehát most már az 
egér farkán megakadni nem akar. A mi e kér
dést illeti: szeretném tudni, hogy a t. képviselő 
ur, midőn ellenemben ezeket mondotta, honnan 
vette azt, hogy én tisztán és különösen csak a 
jog szempontjából akarok e kérdésben kiindulni, 
miután én erről egy szót sem szólottam ? most 
pedig kijelenthetem, hogy Ghyczy Kálmán indít
ványát fogom annak idejében ez irányban pár
tolni, ki valóban nem csak a jog, hanem a mél
tányosság szempontját is tekintetbe vette. 

K e m é n y G á b o r b . : Én a képviselő 
urat nem > is emiitettem. (FölMáltás bal felől: 
Nem szabad a szónoknak szavába vágni!) 

T i s z a K á l m á n : De csak tessék. Kü
lönben, hogy méltányosnak kell lenni nem csak 
azok iránt, kik a nyugdijat kapják, hanem 
mások iránt is, azt én is mondom, csakhogy 
én meg is nevezem, hogy kik iránt és mely in
dokokból: t. i. azok iránt, a kik a nyugdijakat 
fizetik. 

Azon indokokat, a melyekre oly elburkoltan 
és homályosan méltóztatott hivatkozni, semmi 
figyelembe űem vehetem, és én azt hiszem, hogy, 
mert maga is érezte, hogy ily argumentumok a 
parlamentalismussal nem férnek meg, azért nem 
mondotta meg azokat. (Ugy van! bal felől, zaj jobb 
felől). Arra, hogy mennyiben lehessen analógiát 
felállítani a nyugdijak iránti helyzet és az úr
béri válság és az örökösödési viszonyok szabá
ly ozása között, erre nézve keveset fogok szóllaai; 
de megjegyezhetem azt is, hogy az úrbéri válság 
és örökösödési viszonyok iránti intézkedések épen 
leginkább azok, melyek azon kornak intézkedé
seiből az 1848-ki törvényhozás által megállapi-
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tott elvek alapján tétettek, és igy a példa e te
kintetben sem volt szerencsésen választva; mert az 
úrbéri válságokat az 1848-ki törvényhozás ha
tározta el, s az ősiségét az törölte el, mi az örö
kösödési viszonyok megváltozását szükségessé 
tette. 

De egyátalában is a magánjogi és közjogi 
helyzetet, a magánjogi és közjogi igényeket, szem
pontokat és viszonyokat azonosítani egymással 
nem lehet; és ha azon logikát követnők, melyet ő 
volt szives követni, utoljára is oda jutnánk, hogy 
azt mondanók, hogy a húsz év alatt elitélt ma
gán perek: úrbéri, örökösödési viszonyok stb. 
csakis méltányosság alapján s a mennyiben az 
kívánja, volnának meghagyandók; ily módon pe
dig megingatni minden magánjogi állapotot én 
részemről nem akarok. 

A mi a kiegyezést illeti és azt, hogy abban 
megnyertünk mindent, a mit kívánnunk lehetett, 
természetesen ez egyfelől egyéni vélemény dolga, 
másfelől pedig e kérdés megítélése attól függ, 
hogyan teszszük fel a kérdést: mert ha ugy tesz-
szük fel, hogy mink nincs, hogy jelesen nincs 
független kormányunk, nincs teljesen független 
pénzügyünk, nincs minden kellékekkel felruházott 
parlamentünk, nincs magyar hadseregünk, akkor 
részemről azt mondom, hogy távolról sem kap
tuk meg mindazt, a mit kívánnunk lehetett, sőt 
kellett volna. De ha ellenben azt nézzük, hogy 
van delegátiónk, van közös minisztériumunk, van 
közös hadseregünk, van államadósságunk, több 
mint a mennyit elbírunk, akkor tul megyek a 
t. képviselő úron s azt mondom, hogy sokkal 
többet kaptunk, mint a mennyit kívánnunk le
hetett. 

Különben e nézpontból magyarázható meg 
az is, mit az egérre nézve felhozott : hogy az 
egér farkán némelyek megakadnak. Híjába! er
kölcsileg ugy, mint physicailag az emberek nem 
egyformák; az egyiknek gyomra megemészt so
kat, minek már kevés izétől is a másik ember 
megbetegednék. En ismertem, tisztelt ház, egy 
híres és nevezetes kántort — nehogy vallási 
türelmetlenséggel vádoltassam, azt is megmondom, 
hogy kálvinista kántor volt — (Derültség) a ki egy
szer borivás közben egy egész egeret lenyelt, s 
azt hitte, hogy szőlőszem. Azt gondolom, hogy 
a ki a szőlőszem helyett az egész egeret le birta 
nyelni, s azt hitte, hogy szőlőszemet nyelt le, 
az az egér farkán sem akadna fel; én, ki a szőlő
szemet sem szeretem a borban lenyelni, én bi
zony az egér farkán is megakadnék : a ki az 
egeret lenyelte, az a farkától nem ijed meg ; a 
ki az egeret be nem vette, annak bizony a farka 
sem kell. (Derültség.) 

Különben meg kell jegyeznem, t. ház, hogy 
én a nyugdijak kérdését egyátalában nem is tar-
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tom oly csekélyes kérdésnek; nem csekélyes az: 
már az összegnél fogva sem, mely arra kíván
tatik, hanem mégis — előttem legalább — ez a 
legcsekélyebb szempont; de nem csekély az azért, 
mert itt a politikai okszerűség ós politikai er
kölcsiség kérdése is vegyül a játékba. 

Uraim ! Ha, midőn a kiegyezést szóba hozták, 
azt mondták volna önök az országgyűlésnek, az 
akkorinak: ime, ezt kapjuk, ezt kell tenni! ha 
azt mondták volna önök, hogy midőn, hála Is
tennek, a nemzet és fejedelem kibékülvén, azon 
szomorú idők elmultak, feledjünk el mindent, 
ne tudjuk tovább, hogy voltak polgárok, kik a 
haza ellen a trón mellett, ós voltak, kik a trón 
ellen a haza mellett küzdöttek; és mérjünk a 
kegy mértékével mindenkinek: mondom, ha önök 
akkor ezt mondták volna, valóban ez eljárás 
aligha támadtatott volna meg. De most, mi
dőn már három évvel a kiegyezés után min
dig ujabb és ujabb kiegyezési feltételek rovat
nak reánk : lehetetlen, hogy a legkisebb meg
nyugvás el is ne enyészszék keblünkben; (Helyeslés 
bal felől) lehetetlen, hogy a nemzeti becsérzet 
fel ne lázadjon, (Helyeslés bal felől) midőn nem azt 
mondják önök : feledjünk mindkét irányban és 
mérjünk egyforma mértékkel mindegyiknek; ha
nem azt mondják: feledjük el azok bűneit, jutal
mazzuk azokat, kik a haza ellen küzdöttek és 
egy fillért se adjunk azoknak, kik mellet
te voltak. Ezt egyátalában nem lehet helye
selni. (Bal felől élénk helyeslés). És, uraim, mi 
ennek a politikai következése? Adja Isten, szívből 
kívánom, hogy soha többé ne legyenek a hazá
nak szomorú napjai ; de végre is azt hiszem, 
nincs senki e világon, ki ezt örök időkre bizto
sithatná. Már most, ha jönne, Isten ne adja, egy 
komoly perez: milyen következése lesz a mostani 
eljárásnak? Az, hogy minden ember bátran szol
gálhat Magyarország ellen: mert ha az ország 
sorsa ismét jobbra fordul, nem bűnhődni, hanem 
jutalmaztatni fognak; mig azok, kik mellette 
szolgáltak, azok érdemei feledékenységbe men
nek. (Bal felől élénk helyeslés.) 

Ezek után, t. ház, nyilvánítom, hogy én a 
költségvetés tárgyalásába, annak részleteibe bele 
menni szándékozom; szándékozom pedig azért: 
mert azon körülményt, hogy — tisztelve az 
egyeseket, — a minisztérium, a kormány iránt éix 
sem vagyok bizalommal, ezen körülményt, ki
mondom, olyannak tekintem ugyan, mely feljo-
jogosit engem arra, hogy semmi oly összeget, 
melynek tisztán kitett kormányzati czélja és 
föladata nincs, meg ne szavazzak; de arra, meg
győződésem szerint, nem jogosít fel, hogy én a 
kormánytól, bár nem bízom meg benne, mindad
dig, mig hazámnak törvényes kormánya, az ad-
ministratió szükséges eszközeit megtagadjam. E 
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szempontból bele kivánok menni a részletes tár
gyalásba; mindamellett óhajtom, hogy az indít
vány, melyet szerencsém volt benyújtani, elfo
gadtassák : mert a pénzügyi bizottság jelentését 
részemről nem látom oly természetűnek, melyet 
czikkekre osztva részletes tárgyalás alá lehetne 
venni; és mig ezen jelentés első részét az azon ke
resztül vonuló igen helyes elvek és nézetek te
kintetéből teljesen elfogadom, addig a másik részben 
foglaltatik a nyugdíj kérdése, melyet külön kell 
tárgyalni. Leghelyesebb tehát az én meggyőződé
sem szerint is az, hogy egy határozatban mondjuk 
M, hogy a pénzügyi bizottság által lefektetett 
elveket elfogadjuk, magunkévá teszszük, azokra 
nézve a kormányt utasítjuk, a nyugdijakat pe
dig külön fogjuk tárgyalni. (Bál felől élénk he
lyeslés.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház! Csak azon 
állítást akarom helyre igazítani. . . (Nagy zaj. 
Felkiáltások bal felől: Nincs joga szólni!) 

E l n ö k (csenget): T. ház! Igen kérném 
azon képviselő urakat, kik a szabályok értelmé
ben másodszor kivannak szólni, kezdjék mind
járt azzal beszédüket, hogy mely szabályra ala
pítják szólási jogukat: akkor, ugy hiszem, a ház 
nem fogja őket a szólásban akadályozni. így 
most Zichy képviselő ur, ugy hiszem, azért ki
van felszólalni, mert szavai félre magyaráztat
tak. (Halljuk!) 

Z i c h y N á n d o r g r . : Tisza Kálmán 
képviselőtársam ugy fogta fel állításomat, mitha 
én azt mondtam volna, hogy a jelen budget 
deficitet tüntet fel, mely tényleg nem létezik; 
én pedig azt mondottam: valóságos pénzügyi 
egyensúly nem létezik, nem is létezett ez előtt; 
én azt mondtam, hogy a jelenlegi költségvetés 
deficitet tüntet fel, melyet az eddigiek nem tün
tettek fel. Ez az egész különbség; ezt azonban 
oly lényegesnek tartom, hogy kiigazitandónak 
véltem. 

G h y c z y K á l m á n : Én tisztelt ház! 
nem akarok oly tárgyhoz szólani, melyre nézve 
határozott indítványt a tisztelt ház elé nem ter
jesztettem, milyen t. i. a költségvetés tárgya
lásának módja. Lesz talán alkalom ez iránt a 
nézeteket később bővebben tisztázni; de miután 
a vita folyama alatt egy határozott indítványt 
is adtam be egy speciális kérdésről, t. i. a 
nyugdijak kérdéséről — mely indítványnak beadása 
jogosítana arra, hogy a vita folyama alatt má
sodszor felszólaljak — nehogy hallgatásom félre 
értessék, kénytelennek látom magamat arra, misze
rint kijelentsem, miszerint azok után is, miket 
t, barátom e tárgyban most legközelebb itt 
előadott, magamnak azon jogot, melyet a fel
szólalásra a házszabályok adnak, azon időre 
tartom fen, midőn a nyugdijak tárgyában be-
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adott indítványom a pénzügyi bizottság vélemé
nyével együtt jövő alkalommal tüzetesen tár
gyaltatni fog: mert azt hiszem, hogy ennek tár
gyalása külön napirendre fog kitüzetni. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k : Képviselő ur határozati javaslata 
ki van már nyomatva és legközelebb napi rendre 
fog tűzetni, illetőleg alkalmilag tágyaltatni. 

S i m o n y i E r n ő : Tiszt, ház! Igen rövid 
időre fogom csak igénybe venni a t. képviselő 
urak türelmét, mert tulajdonkép igen kevés van, 
a mire válaszolnom kell, vagy lehet. (Halljuk!) 

Csodálkozásomra a parlamenti működés e 
legfontosabb tárgyának három napi tárgyalása 
alkalmával a jobb oldalról összesen — mióta 
szerencsém volt a t. ház engedelméből szólani — 
csak egy szónok szólt, az előadón kivül. Azon 
egy szónok Zsedényi képviselő ur volt, és arra 
nézve, a mit ő mondott, sem akarok én czáfo-
latot mondani; mert annak legnagyobb részében 
egyetértek vele. Megengedi tehát a t. ház, hogy 
csak néhány megjegyzést tegyek azokra nézve, 
a miket a központi előadó mondott. 

Azt mondja az előadó ur, hogy én indít
ványt tevén, melynél fogva megtagadom a jelen 
kormánynak a költségvetést, bizalmatlansági sza
vazatot indítványoztam tulajdonképen. Igaz, hogy 
lényegileg ez mindegy; miként jutottam ezen 
következtetésre, az igen egyszerű. Én vizsgálat 
alá vettem a kormánynak pénzügyekbeni gazdál
kodását, kormányzata kezdetétől egész mostanáig, 
és mig egyrészről azt találtam, hogy a kormány
zati költségek növekesznek, másrészről azt lát
tam , hogy a produktív beruházások nem növe
kesznek, a jólét nem növekszik, a kormányzat 
jósága nem gyarapodik ugyanolyan arányban. 
Innen azon következtetésre jöttem, hogy ily mó
don a jövő költség sem fog ugy elköltetni, mint 
azt az ország jóléte kívánja. Ebből aztán igen 
természetes és logikai következtetés az, hogy: ha 
ezen kormány nem ugy költi el ezen költsége
ket, mint az ország jólléte kívánja, ezt az or
szág jövedelmének elköltésével továbbra megbízni 
nem kell. 

Pulszky Ferencz képviselő ur azt mondja, 
(Halljuk!) hogy az én indítványom emlékezteti 
egy reliefre, melyen valaki egy álarczot tartott 
a gyermekeknek, hogy azokat elijeszsze. Ha 
nem csalódom, azon képről szól, mely a pompeji 
falakon is látható, s melyről bizony nem tudom, 
hogy relief volt-e, vagy freseo. (Derültség a szélső 
bal bal oldalon.) De mi volt ezen kép szerint az 
eredmény, midőn az álarcz felmutattatott? Az 
egyik gyermek leesett, a másik elszaladt: ezen 
álcza fölmutatásának tehát volt eredménye. Ha 
pedig az én eljárásomnak csak annyi ered-
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menye lesz is, mennyi volt azon fölmutatott kép- j 
nek, azzal is megelégszem. (Derültség.) 

Azt mondja Pulszky képviselő ur, hogy az 
én általam idézett számok nem voltak eorrectek. 
Meglehet, én csak arról biztosítom a t. képvi
selő urat, hogy ezen számokat nem szándékosan 
közöltem incorreete, hanem kivettem azon költ
ségvetésből, a mely előttünk fekszik. Igaz, hogy 
a ki számokkal tud bánni, az azokból mindent 
kimagyarázhat, a mi neki tetszik; a kormány ál
tal összeállított zárszámadás pedig ugy van ösz-
szeállitva, hogy a számok nagyon variálnak, ugy 
hogy az ember nem tudja, hogy melyik a valódi 
szám. Én, részemről, azt hiszem, a miniszter ur 
ezt azon szándékból tet te, hogy például, ha va
laki idéz számokat, miután mindkettőt senki 
nem idézheti, ő idézhessen azokra másokat. És 
igy meglehet, az én számaim is nem voltak 
correcte idézve. 

Azt mondja Pulszky Ferencz t. képviselő 
ur, hogy én vádoltam a kormányt, hogy az 
utaknak jó karba állításával nem gondol; pedig 
a kormánynak nem volt az módjában, mert az 
országgyűlés nem adott neki elegendő költséget 
arra. Ezen okoskodást teljességgel el nem fogad
hatom. En összehasonlítottam azt, a mit az ez 
előtti, nem alkotmányos kormány költött az utak 
építése-, kezelése- és fentartására, és azt mond
tam, hogy annál, mit az 15 évben költött átlag
ban az utak stb. fentartására és kezelésére, 
sokkal többet költ most a magyar kormány, és 
mégis utaink rósz állapotban vannak. 

Pulszky Ferencz: Nem áll! 
S i m o n y i E r n ő : Pulszky képviselő ur 

azt mondja, hogy nem áll. Itt van kezemben 
egy okmány, melynek hitelességét, nem tudom, 
valaki fogja-e kétségbe vonni. Igaz, nem ma
gyar, hanem idegen nyelven van irva, hanem 
aláírva igy van : Comte Eniérique Mikó; czi-
mezve pedig igy van: „Rapport du minisztere 
royal hongrois des voies de Communications et 
de traveaux publiques, asa majesté le roi. Vienne, 
1868." Természetesen — legalább én azt hiszem 
— hogy ezen király nem lehet más, mint Magyar
ország királya; tehát ez Magyarország királyá
hoz terjesztett hivatalos jelentése a közlekedési 
miniszternek. Ebből idéztem a számokat. 1852-ben 
kezdték építeni, ezek szerint, az államutakat, s 
1867-ig építettek összesen 6067a mértföldet. 
Ezen 60678 mértföld építése, kezelése s fentar-
tása került 1852-ben 799 ezer, 53-ban 820 ezer 
forintba, s igy tovább menve, összesen 32 millió 
987 ezer forintba, tehát átlag évenkint 2 mil
lió 61 ezer 725 frt 6 krajezárba. Itt vannak a 
múlt évi és az 1868-ik évi költségvetések. Ezek 
szerint 1868-ban az országgyűlés megszavazott 
a rendes költségekben utak kezelésére és fentar

tására 1.881,500 frtot, és a reodkivűli költség
ben ismét 547 ezer forintot ugyané ezélra: ösz-
szesen 2 millió 428 ezer forintot; többet tehát, 
mint mennyi volt ezelőtt. Az 1869-ki költségve
tés rendes szükségletében 2.089,600 forintot, a 
rendkívüliben pedig 600,000 forintot : össze
sen 2.689,000 frt van előirányozva. Az 1870-ki 
költségvetésben előirányozva van rendes szükség
letre 2.823,667 forint, a rendkívüliben, mely 
összesen 2.679,000 forintot tesz, ismét, mint a 
pénzügyi bizottság jelentéséből kitetszik, az utak 
építésére 800,846 frt: összesen az 1870-ki költség
vetésben utfentartásra előirányozva van 3.629,513 
frt, a mi jóval több, mint a mennyivel előbb 
az osztrák kormány építette, tartotta fen és ke
zelte az utakat. 

Ha a hivatalnokok nagy számát azzal menti 
Pulszky képviselő ur, hogy mi most a kormány
tól sokkal többet kívánunk, mint az előtt — 
és meglehet, hogy többet kívánunk —• akkor 
kérdem a képviselő urat és kérdek mindenkit e 
házban: megfelel-e a kormány a kívánatnak és 
várakozásnak, nem ugy mint kellene a szaporí
tott költség és kiadásokhoz képest, hanem csak 
ugy is, mint megfelelt ezelőtt a kormány keve
sebb költséggel? En nem tudom, de bárhová me
gyek, mindenütt pártkülönbség nélkül mindenki 
elismeri, hogy a közigazgatás rósz. (Fölkiáltások 
jobb felől: A megye!) Ha ez igy van uraim, akkor 
egyátalában nem látom, mivel van indokolva 
azon nagy közigazgatási költségszaporitás, mely 
a jelen költségvetésben és a múlt éviben is irá
nyozva van. 

A közös ügyekről én egy szót sem szóltam, 
és most nem kívánok azokba bele bocsátkozni; 
hanem mintán Pulszky képviselő ur felhozta : ki
jelentem, hogy ón is azt tartom, hogy a bajnak 
kútfeje a közös ügy. Ez kétséget nem szenved; és 
különösen azon állandó hadsereg, melynek le
szállítását mi akkor szorgalmaztuk, midőn az 
országgyűlés megnyitásakor a válasz felirati ja
vaslatok terjesztettük be. A közös ügyek — ha 
más ok nem volna is — minden esetre nagyon fon
tos oka jelenlegi helyzetünknek, már csak azért 
is, mert a magyar törvényhozásnak nem enged
nek befolyást arra, hogy a hadsereg leszállítását 
szorgamazhassa vagy eszközölhesse. Egyátalában 
nem akarok a közös ügyek kérdésébe belebocsát
kozni ; Tisza Kálmán képviselő ur , különben 
is mindent 4 elmondott, a mit e tárgyban fel
hozni lehet. 

Ezen alkalommal még egy pár szót akarok 
mondani azokra, a miket miniszterelnök ur mon
dott. (Halljuk!) 

O érezvén, hogy nem egészen helyes eljárás 
az, hogy a költségvetés tárgyalásánál sem a kor
mány sem a kormányt támogatók részéről senki 
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fel nem szólalt, senki sem védte, vagy magya
rázta az előterjesztett költségvetést, (Felkiáltások 
jobb felől: Hiszen elég világos!) ezt azzal indokolta,, 
hogy ha a kormány mindent magyarázni és vé
delmezni akarna, az országnak igen sok drága 
idejét elfecsérelné. Meglehet; azonban ezen érv 
igen gyakran használtatott, és használtatott min
denkor, ha egy nevezetesebb vitában az érvek 
elfogytak. Akkor jött rendesen az „eláll" 
vazzunk," és azon egynehány szónok, a ki felelt, 
rendesen azt monda, hogy nem akar a tárgyba 
bocsátkozni, mert ez idővesztegetés volna; már 
pedig minden óra 600 frtjába kerül az ország
nak. Ezen érv rég használtatik ; hanem én min
dig azt mondom, hogy: ha még oly drága is az 
országgyűlés ideje, a nemzet megérdemli azt, 
hogy midőn tőle ily nagy áldozatok kívántatnak, 
az neki világosan ós tüzetesen megmagyaráztas-
sék, megkívánhatja a nemzet, hogy az ellenzék 
minden ellenvetése, a mennyire lehet, czáfoltas-
sék, • hogy lássa a nemzet, hogy a súlyos terhe
ket miért viseli. 

Még egy állítására a miniszterelnök urnák 
akarok megjegyzést tenni. 

A miniszterelnök ur nem is a tárgyhoz akart 
szólani, hanem személyes kérdésben szólt; és én 
részemről igen helyeslem és méltánylom azon 
adatokat, a melyeket ő a miniszteri fizetésekre 
nézve előadott. Nem is akarok erre megjegyzést 
tenni; hanem csak azon észrevételére, hogy a 
minisztériumnak addig kell állni, mig meg nem 
bukik. Magában véve az áll, hogy rendesen addig 
áll, mig meg nem bukik. Hanem ha megbukás 
alatt azt érti, a mit Németh Albert képviselő tár
sam beszédére mondott, hogy ő nem megy le a 
létráról, hanem várakozik addig a létrán, mig 
lerázzák, akkor, megvallom, más fogalmam van a mi

niszterek hazafias kötelességéről. Én elismerem, 
hogy a jelenlegi miniszter urak, mikor a kor
mányt elvállalták 67-ben, nehéz körülmények 
között vállalták azt el; elismerem, hogyaztőlök 

, nagy bátorság volt a kormányt elvállalni; ha
nem nem ismerem azt el, hogy ha hazafias 
kötelességüknek eleget tenni akarnak, addig 
maradnak a kormányon, mig a körülmények, vi
szonyok s a többség akarata föntartani akarja. 
(Zaj. Ellenmondás, fölkiáltások: A többség kivánata!) 
En azt mondom , hogy a miniszternek az a ha
zafias kötelessége, vessen magával, vessen lelkiis
meretével számot, ha vajon az ő további hivatal
ban maradása az országnak üdvére és jóllétére 
van-e: igen vagy nem ? Ha azon meggyőződésre 
jönnek, hogy igen, akkor támaszkodik a több
ségre és a többség fentarthatja. (Felkiáltás jobb 
felől: Hála Istennek úgy van! Zaj.) De ha számot 
vetve önmagával, azt találja, hogy minden erő-
ködés, minden igyekezet daczára dolgaik nem ugy 
mennek, mint a hogy a haza érdeke megkí
vánná, akkor, azt mondom, hogy ha volt elég 
bátorságuk a kormányt elvállalni, legyen elég 
hazafiasságuk lelépni arról azon pillanatban, a 
mely pillanatban meg van győződve arról, hogy 
a haza számára nem működik. (Helyeslés a bal 
oldalon. Zaj. Ellenmondás jobb felöl. Halljuk a 
pénzügyminisztert ! Holnap ! Ma !) 

E l n ö k : T. ház. Most a pénzügyminiszter 
úron van a vég szó, azonban ugy vagyok értesül
ve, hogy a miniszter ur hosszasb előadást akar 
tartani, tehát méltóztassanak beleegyezni, hogy 
az ülést ma berekesztve, holnap folytassuk a ta
nácskozást. (Helyeslés!) Holnap 10 órakor ülés. 

Az ülés végződük d. u. l'/s órakor. 




