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Somssich Pá l , k ö z b e n B i t t ó I s t v á n e lnökle te a la t t . 

Tárgyai: Kérvények s hivatalos átirat bemutatása. Tisza László tagositási s lapbiztositéki tárgyban inter
pellálja a kormányt. A miniszterelnökség költségvetésének tárgyalása tovább foly s bevégződik, a rendelkezési alapra 
kívánt költség név szerinti szavazás utján állapíttatván meg. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedékovics Kálmán, Eötvös József £>., 
Festetics György gr., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10''/4 órakor. 

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

Maj lá th I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 19-ikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Van szerencsém bemutatni: Közép-Szolnok 
megye közönségének kérvényét a zárdák és ko
lostorok eltörlése tárgyában. 

Nógrád megye közönségének feliratát az 
Bszterházy-képtárnak országos költségen megvá
sárlása irányt, 

Ugyané tárgyban Sáros megye közönségé
nek feliratát, 

Kraljeviea tengerparti város képviseletének 
kérvényét, hogy a károlyvár-fiumei vasút kiépí
tésénél Kraljeviea kikötő tekintetbe vétessék. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

A főrendi ház elnöke az országos levéltárban 
tizenkét törvény czikknek megőrzés végett történt 
elhelyezéséről 2 darab elismervényt küld át. A 
képviselőház levéltárába tétetik le. 

Gorove I s tván közgazdasági 
m i n i s z t e r : Van szerencsém kérvényt benyúj
tani, a melyben több Árva megyei község a 
kir. törvényszéknek Alsó-Knbinból Turdosinba 
leendő áthelyezését kérelmezi. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
T i s z a L á s z l ó : T. ház ! Bátor leszek a 

házszabályoknak megfelelő rövidséggel két inter-
pellatiót intézni a t. igazságügyi miniszter úrhoz. 

Az egyik tárgyazza az erdélyi sajtó-viszo
nyokat. ISÍem czélom itt azon kérdésbe elegyedni: 
mennyiben helyes a kivételes törvényeknek Er
délyben maiglan föntartása? Nem czélom kiter
jeszkedni arra, vajon szükségesek-e ily alkotmá
nyos szabad államban külön sajtótörvények 
vagy nem? csak a gyakorlatra hivatkozom, 
ugy a mint az jelenleg a Királyhágón tul áll, 
és abból kifolyólag vagyok bátor következő in-
terpellatiót intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz : 
(Olvassa:) „Miután hazánknak királyhágóntuli 
részében az osztrák sajtótörvények tartatnak fen 
máig is ; 

„miután ennélfogva az ottani napi sajtóról a 
praeventiv censura bilincsei le máig sem vétettek, 
és egyetlen hirlapi számot sem hordhat ki a kiadó 
a nyomdából, mielőtt azt a hatósági elnök át
nézve, a széthordást megengedné; 

„miután a lapok különböző ok vagy ürügy 
alatt már egészen kész kinyomott állapotban 
nem egyszer le is foglaltatnak; 

„miután a Királyhágón túli részekben még 
a lap-eautiót sem lehet fekvő birtokra tábláz-
tatás által biztosítani, de okvetlen készpénzben 
leteendő; 

„meg levén győződve, hogy a kormánynak 
sem lehet czélja a napi sajtó ügyét a törvény 
hatalma helyett egyesek szeszélyének vetni alá; 

„tisztelettel kérdem az igazságügyminiszter 
urat : 

„1. szándékozik-e mielőbb oly törvényjavas
latot terjeszteni a képviselőház elé, mely Sz.-
István birodalma egész területén, és igy a Király-
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hágón túl is végleg eltörölje a lap-eautió intéz
ményét? 

„2. szándékozik-e addig is, mig a ház a 
cautió eltörlését elhatározhatná, a háztól nyert 
szabad kéznél fogva és a ház szine előtt már 
többször tett ígéretének megfelelőleg megszün
tetni a Királyhágón túl a törvénytelen sajtó
rendeletek érvényét föloldani az ottani napisajtót 
a praeventiv eensura bilincseiből, szóval, kiter
jeszteni oda is a hazai sajtótörvények hatányát?" 

Másik interpellatióm ugyancsak az igazság-
ügyminiszter úrhoz a tagositási kérdésekre vo
natkozik. Tudjuk, hogy a Királyhágón innen 
ugy, mint a Királyhágón túl vannak községek 
— különösen gyakori az eset a Székely földön — a 
melyek a tagosítást végre nem hajthatták ma
gokon, hogyha a törvényeknek megfelelő szabad 
mennyiség arányát kimutatták is, a törvény
székek kérelmüket elutasították azon kitétellel, 
hogy a tagosításra eddig vonatkozó törvények 
és rendelvények oly községekről, hol urbériség 
nincs, nem rendelkeznek. Itt tehát tagositási 
perek meg nem kezdhetők. Ez az eset többnyire 
a legnépesebb községeket érdekli, azokat, hol a 
birtokosok egyszersmind mesteremberek levén, 
elszórt birtokrészeik csaknem lehetetlenné teszik 
mesterségüknek folytatását és megélhetésüket. 

Hosszasabban kiterjeszkedni nem czélom, 
bátor leszek fölolvasni az interpellatiót. (Olvassa) : 
„Köztudomású dolog levén az, hogy oly — több
nyire rendezett tanácscsal biró — községek, vá
rosok , melyekben úrbéres viszony soha nem 
létezett, mindeddig nem tagosithattak, hiában mu
tatták ki, hogy ezt a határbani földbirtoknak 
a fenálló szabályokban követelt része óhajtja, 
mert az ilyen kereseteket a törvényszékek el 
nem fogadták, azt állítva, hogy a tagosítás tár
gyában fenálló szabályok ily helyeken tagosítás
ról nem rendelkezve, ily nelyeken tagositási 
perek meg nem indíthatók: tisztelettel kérdem 
az igazságügyminiszter urat : 

„1. Van-e tudomása a törvényszékek ezen 
eljárásáról ? 

„2. Ha a fenálló tagositási szabályok sze
rint ily helyeken tagosítás csakugyan nem lenne 
végrehajtható, szándékozik-e és mikor oly tör
vényjavaslatot terjeszteni a képviselőház elé, 
mely megszüntesse azon — eddig is sok kárt 
okozott — anomáliát, hogy a tagosítás épen ot t ' 
kivihetlen, hol arra legnagyobb szükség van ?" 

E l n ö k : A képviselő ur maga fölolvasván 
interpellatióit, fölösleges azokat újra fölolvastatni, 
hanem kimondom, hogy azok az illető miniszter 
úrral közöltetni fognak. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Van szerencsém 
383 pécsi munkásnak kérvényét benyújtani, mely
ben azok a munka-adót s. a munkások közti 

viszonyokat a teljes jogegyenlőség alapján minél-
előbb rendeztetni kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
miniszterelnökség költségvetésének tárgyalása. 
Tegnap az átalános kiadásokig jutottunk. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a miniszterelnökség költségvetése további rovatait a 
4-dikig.) 

Ifj . Zichy József gr. e lőadó : A 
4. rovat alatti ruhailletményekre vonatkozólag 
megjegyzi a bizottság, hogy az ajtón álló szá
mára előirányzott 80 forintnyi összeget, eltérőleg 
a minisztériumokban alkalmazott szolgák ruha
illetményére nézve kimondott azon elvtől, hogy 
jövőre e czélra fejenkint 50 frtnyi összeg vétes
sék előirányzatba^ kivételesen megszavazandónak 
véli; a többi szolgák ruhailletményét azonban a 
fenebbi elv szerint véli megállapitandónak : mi
hez képest ezen rovat alatt 580 frt volna meg
szavazandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a pénzügyi 
bizottság véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát 780 frt 
helyett 580 frt. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a költségvetés Ő-ik rovatát.) 

I f j . Zichy J ó z s e f gr. előadó : Erre 
a pénzügyi bizottságnak megjegyzése nem volt. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát az 5. rovat elfogadtatott., 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 6-ik rovatot.) 

I f j . Zichy József gr. e lőadó : E 
rovat alatt a folyó évre ugyanazon összeg ki-
vántatván, mely a múlt évben kívántatott, a 
pénzügyi bizottság erre megjegyzést nem tett. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! E 6. pontra 
nézve tegnap a miniszterelnök ur által adatott 
férfias, loyalis és őszinte nyilatkozat, melynél 
fogva határozottan kijelentette, miszerint vannak 
olyan lapok, illetőleg azoknak szerkesztőségei, 
melyek az állam pénztárából subventióval láttat
nak el. (FölkiáUások jobb felől: Nem mondta.') 
Igenis, az volt kimondva, hogy az állam pénz
tárából lapok segélyeztetnek. (Fölkiáltások jobb 
felől: Nem mondta! Épen az ellenkezőt mondta!) 
En igy értettem, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Mo-
szul értette!) de ez is az értelme. T. ház! ha nem 
jól értettem, nem jól fogtam volna föl a mon
dottak értelmét, azon esetben magához a tárgy
hoz szólok, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Helyes!) 
és ehhez képest azt kell kijelentenem, miszerint 
meg vannak ezáfolva azok, kik tegnap ezen 
12,500 frtnak irodai szükségletekre történendő 
fordítása tekintetében oda nyilatkoztak, hogy — 
a mint ezt Kerkapoly képviselő ur is emiitette — 

35* 



2 ^ 5 '00. országos ütés január 20. 1870 

a kérdésnek itteni fölemlitése belső jogosultság
gal nem bir; még pedig meg vannak czáfolva 
az által, hogy a miniszter érdekében többen nyi
latkoztak; valamint Pulszky és Zsedényi képvi
selő, ur is, mint előadó, e kérdésben fölszólalt. 

A dolog érdemét tekintve, én magam is 
méltányosnak tartom az illető összegek megsza
vazását, ha azok oly ezélokra fordíttattak eddig 
és illetőleg ezentúl is fordíttatni fognak, a me
lyekről a miniszter ur tegnap bővebben nyilat
kozni méltóztatott: jelesen, hogy az illető sze
mélyzet föladata leimé a külföldi lapokban netán 
foglalt s az összes nemzetet érdeklő téves, hibás 
nézeteket helyreigazítani s ehhez képest a valót 
kideríteni, mondom, az ilyen szükségletekre mél
tányosnak, helyesnek s igazságosnak tartom, 
hogy ezen összeg az állampénztárból fordittassék. 

De a mi ezen tul terjed, egyes lapok szer
kesztőinek, az úgynevezett kormánylapok szer
kesztőinek segélyezését, ezt elfogadhatónak nem 
találom. 

Nem is szükséges, fölfogásom szerint, azt 
bizonyítgatni, mit miniszterelnök ur bizonyítani 
méltóztatott, jelesen, hogy vannak lapszerkesz
tők, azok, kik oly elferdített roszakaratu közle
ményeket terjesztenek a világ elé , a melyek 
gyalázatosságokat is foglalnak magokban, me
lyeket tehát helyreigazítani és igy a közvéle
ménynek a helyes tényállást földeríteni a kor
mánynak kell gondoskodni. En azt hiszem, tisz
telt ház, hogy az ily czél szent, ha arra a kor
mány csakugyan törekszik, de ezt el nem éri 
azon az utón, hogyha oly lapokat segélyez, melyek
ről közönségesen tudva van, hogy talán még 
gyalázatosabb, talán még sértőbb és bántalma-
sabb dolgokat terjesztenek a világ elé, mint 
a melyek a miniszter ur által a kárhoztatott 
lapokban foglaltatnak: az ilyenek nem méltók 
arra, hogy akár az állam, akár magános által 
segél yeztessenek; mert a kormáig fenemiitett 
ezélja azok által nem éretik el. Véleményem 
az, hogy azon esetben, ha valamelyik lap oly 
közleményeket vesz föl, melyek az olvasó kö
zönséget undorral töltik el, megszűnik az ma
gától is, vagy ha meg nem szűnik is, de ártal
matlanná válik, mert a magyar hazában a köz
vélemény valóban eléggé meg van már érve; 
(Közbeszólás jobb felől: Mutatja a Ludas Matyi!) 
sőt meg van már érve régi időtől fogva: mert 
például a 48-ki időszakban létezett egy lap, a 
„Márczius 15-ike" czimü, inety a közvélemény 
előtt annyira kedvelt volt, hogy ha más lap 
csak jelvényét fölvette is, ajánlatosnak tartatott. 
Mit tett ezen lap? Neki fordult a fejedelmi ház
tól kezdve mindennek: á kormánynak, a hazafi
ságnak, a becsületességnek és beszennyezett min
dent, mi szerinte beszennyezhető volt, és kérdem: 

lett-e mégis mindennek valami káros eredménye ? 
(Közbeszólás jobb felől: Bizony volt, szomorú ered
ménye volt!) Az lett eredménye, hogy undort, 
utálatot gerjesztett maga ellen. (Átalános derült
ség, zaj.) 

E l n ö k : Kérek csendet, mert igy lehetet
len tanácskozni! 

C s i k y S á n d o r : Az lett eredménye, hogy 
társulatok ugy, mint egyesek, kijelentették, hogy 
ha eljárásában, modorában nem fog más irányt 
követni, nem tartják tovább. (Nevetés jobb felől) 
Voltak ugyan, kik kaptak rajta, de azok a kor
mánynak nagyon kevés nehézséget, nagyon je
lentéktelen akadályokat voltak képesek útjába 
gördíteni, a mennyiben a kormány ezélja valóban 
a haza érdekének és javának előmozdítására volt 
irányozva, és csak ott voltak fogékonyak közle
ményei, a hol valóságos hibák voltak, és azokat 
kellő értelmességgel s pontossággal vette boncz-
kés alá. Ez hatott; ez hatni fog most is, és 
nem kell attól félni, hogy a vitatkozás ártalmas 
lesz, ha szabad a sajtó: mert akkor egy más 
lapban kímélettel fölvilágosítva a tárgyat, a köz
vélemény helyreigazitható. 

Mindezeknél fogva, t. ház, az ezen pontban 
foglalt összeget azon esetben, ha belőle bármely 
lapnak segéty nyujtatik, az első garastól az 
utolsóig megtagadandónak vélem. (Zaj.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! (Zaj. Föl-
kiáltások: Halljuk! Eláll! Elnök csenget.) A teg
napi budget-vita alkalmával különben éber elnö
künkön is megtörtént az „interdumque bonus 
dormitat Homerus," minek következtében a párt 
harczképesebb tagjai ez oldalról a határvonalon 
tul rontva, neki mentek annak a tárgynak, mi
nek megvitatása, a hadászat szabályai szerint, 
sajátképen csak jelenleg van helyén. 

Azonban ne kárhoztassuk őket, ne még azt 
se, ki rósz flintáját roszul töltvén, lőfegyvere el
robbant s a helyett, hogy oda lőtt volna hová 
irányozva volt, oldalt saját táborába rontott a 
golyója: mert sajátképen egy nevezetes ered
ménye mégis volt a tegnapi vitának, az neveze
tesen, hogy a különben diplomaticus érzékkel és 
tapintattal biró miniszterelnökünk érezvén, hogy 
nagyon füle körül sivítanak a golyók, eleintén 
igaz, hogy nagyon meghúzta magát a bokorban, 
de később midőn azt tapasztalta, hogy a bokrot 
nyúlástól ütik — kiugrott a bokorból, s ma 
már látjuk ubi sit sus, ubi hirsutus. 

Tudjuk, t. ház, hogy a tegnap neheztelt 
12,100 frt., a mi egyébiránt a mai felolvasás 
alkalmával kitűnt, hogy nem 12,000, hanem 
összesea 34,800 frt, kitűnt, mondom, hogy saját
képen bár leplezve, de valósággal mégis mire, és 
hova fordittatik: mert hogy az irodai szükségle-

I tekre, t. i. az elnöki iroda szükségleteire, azqnczim 
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alatt i szükségletekre, melyek alatt ez az összeg 
a bokorban rejlik, nem fordittatik, ez való, s azt 
hiszem, erről mindenki meggyőződhetik, ha az 
első pont alatti irodai szükségletek nagy mennyi
ségére tekint, mely összesen 63,400 frtot tesz. 
Irodai szükségletek ugyanezen czim, t. i. „irodai 
házi és uti költségek" czime alatt a 6-ik pont
ban is előfordulnak. E két pont tehát a ezim-
ben teljesen egy, és ha mégis elkülönítve for
dulnak elő, ebből szükségkép következik, hogy 
lényegesen különböznek is. 

Azonban a t. miniszterelnök ur —• ki sok
kal lovagiasabb, mintsem nyíltan ne tudna 
ott, hol elvégre is szükséges, a parlamenttel 
szemben ugy, mint a közéletben igazat mondani — 
bevallotta, hogy azon összegek arra valók, mi
szerint a miniszterek értesüljenek arról, mikép 
tartja magát a hazai sajtó, sajátképen, hogy érte
süljenek a közvélemény felől, hogy értesüljenek 
talán arról is, hogy kik azok, a kik érdemesitik 
magokat egy különben tétlenségre hivatott mi
nisztérium tevékenységére, t . i. a rendjelek ál
tali kitüntetésre. 

Beismertetett már a tegnapi napon, t. ház, 
hogy ez bizonyos tekintetben szükséges, ám, 
mert minisztereink, kik nem egy ősét számlál
nak, mint számlált Mátyás király, nem száll
hatnak alá a nép rétegébe, hogy saját szemeik
kel győződjenek meg a közvélemény, a közérzü
let, a közdolgok mikénti állapotáról a hazában ; 
ám ugy is nem épen úrias dolog levén, puszta 
szemmel tekinteni, természetes, hogy az ural
kodó divat szerint, szemüvegekre van szükségük, 
melyen keresztül vizsgálják a közérziilet mozzana
tait. Csakhogy, tisztelt ház, azok a szemüve
gek a szerint a mint feketék vagy rózsaszinüek, 
mutatják fekete vagy rózsaszínben a köz érzü
letet ; fekete színben nagyon természetes, midőn 
ide tekintenek, rózsaszínben, midőn saját párt
jukra, a hazának saját magok felállította jövő
jébe tekintenek. De, tisztelt miniszter urak, ne 
Irigyének önök eunuehjaiknak, kik e szemüveget 
tartják szemeik elé ! Ne higyenek a herélteknek, 
(Jobb felől zaj) kik mivel saját magok férfiassá
gának hiányát érzik, irigyek a férfiasság minden 
nyilvánulása iránt. (Mozgás a jobb oldalon.) Az 
én nézetem e helyütt az, hogy minden hadve
zérnek, ugy a minisztereknek is, mindent saját 
szemeikkel kell látniok. Am ismerjék el, t. ház, a 
sajtó-bureaunak, a mely e czélra vezet, szükséges
ségét, de nem ismerhetjük el azt, hogy a bérencz 
sajtó szükséges. Pedig bocsásson meg nekem a t. 
miniszterelnök ur, én is jól emlékszem, miszerint be
vallotta, hogy ha nem is tegnap idézatt czim alatt 
és pontban, de bármily czim alatt és bármily pont
ban sajátképeni subventió az átalok subventionált 
lapok számára létezik. (Jobb felől ellenmondások.) 

Igenis, ezt határozottan bevallotta. ISÍem azt 
mondta ugyan, hogy folyton tartatnak bizonyos 
lapok, hanem tar tatnak az ország abrakos zsák
jából , ha megéheznek. (Jobb felől felkiáltások : 
Nem igaz! Rendre! Zaj!) 

Már tegnap mondatott, t. ház, hogy minden 
párt jogosítva van pártlap tar tására; nagyon 
természetes tehát, hogy jogosult a tisztelt jobb 
oldal i s ; de valamint cegnap tiltakozás történt 
az ellen, ugy kell, hogy történjék mindenkor és 
e helyen is tiltakozás az ellen, miszerint a mi
nisztérium, mely nem egy pártnak a minisztériuma, 
hanem minisztériuma a hazának, egy párt érde
kében a haza véres verejtékéből subventionáljon, 
pártérdekben, valamely lapot. 

Es ha, t . ház ! beérné egygyel, de kettő, 
sőt három szükséges: igy tudjuk, a „Hírmondó" 
a nép számára vau a,z „Esti lap" talán a városi 
közönség számára, és a „Borsszem Jankó" a 
frivol nagy uri közönség számára, (Nagy nevetés) 
mely odaliszk helyett egész háremet szeret 
tartani. 

Pedig, t. ház! tegnap már hangsulyoztatott 
a szabad sajtó áldása. Azokhoz, mik tegnap er
ről mondattak, én még csak annyit mondok, 
hogy ha a szabad sajtó nap, ugy a bérenez-sajtó 
folt azon a napon; ha a szabad sajtó szabad 
lég, mely üdit és éltet, akkor a bérenez-sajtó 
börtön levegője, mely sorvaszt; ha a szabad 
sajtó áldás, mely tenyészetet indi t , ugy 
a bérenez-sajtó pestis, mely magából miazmákat 
lehelve ki, csak dölgleletet terjeszt; ha a szabad 
sajtó egy szabad folyó, mely a nemzetek szellem kin
cseivel terhelt hajókat viszi hátán a nagy tengerbe, 
ugy a bérencz-sajtó az emberi szellem nndokságai-
val telt Moáka-csatorna, melynek szabad vize min
dent megszennyez, megöl. És mégis önök a má
sik oldalon nem dobják el és nem utasítják el 
ezeket az undokságokat; reformokat emlegetnek, 
és íme ily reformokkal kezdik, önök kik Bécs
be járnak, Bécsből, hol három évszázadon ke
resztül folyvást nyomták nemzetünket, elhozták 
magukkal azon nyomdát is, mely folyvást nyomja 
itt a hazafiságot, az egy kissé szabad véleményt 
és érzületet, nyomja mindaddig, míg talán vég
kép kisajtolhatja e nemzetet. De, t. jobb oldal! 
ne higyék önök, hogy a kik önökhöz bérért szö
vetkeznek, önöknek hiveik is legyenek. Tudjuk, 
mi szokásuk van azoknak, kik bérért szeretnek: 
hízelegnek a fogyatkozásoknak, szemet hunynak 
a hiányok előtt ; míg a hűséges házi nő néha 
talán zsörtölődik, igen : mert a tiszta és valódi 
szerelem féltékeny. Önök azért, sokkal jobb lesz, 
ha hallgatni fognak a szabad sajtó szavára és 
nem a bérencz-sajtó suttogásaira, s igy elutasitják 
magoktól a bérencz-sajtó minden hozzátartozóit. 
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J e s z e n s z k y L a j o s : Melyik az igazi 
szabad sajtó ? talán a „Nép Zászlója í" vagy a 
„Ludas Matyi?" 

K ö r m e n d y S á n d o r : Én, t. ház, ha 
önök mégis ragaszkodnak a bérencz-sajtóhoz, 
önök e felfogása, önök ez érzülete ellenében hi
vatkozom a nemzet szabad közvéleményére. 
(Valaki jobb felől: A Magyar Újságra!) 

De önök azt mondják, mindezek csak szük
séges roszak, önök szerint szükséges roszak azon 
sajtó ellenében, mely ezen oldalról terjeszti a 
gonoszt, hogy azt visszaverjék. De ezt t. ház, 
önök csak átalánosságban mondják. A miniszter
elnök ur csak átalánosságban szólott a bal ol
dali sajtó visszaéléseiről, én bátor vagyok őt fel
hívni, hogy nevezze meg a bal oldali sajtó visz-
szaéléseit és azon lapokat, melyek visszaéléseket 
elkövetnek. Én kiválólag egy lapot ismerek, ez 
a „Magyar Újság" ; és hivatkozom a xMagyar 
Újság"-ra, hogy nem volt-e mindig a legtisztes
ségesebb ellenzéki lap, s nem-e az jelenleg is? 
(Nevetés, derültség jobb felől.) 

Vagy az ellenzék irányában tartják önök 
szükségesnek a bérencz-sajtót ? Hisz ennek irá
nyában itt vannak önök. (Zaj. Elnök csenget.) De 
ezen párt visszaéléseiről mi mitsem tudunk, sőt 
részemről elmondhatom, hogy nincs parlament, 
melyben egy ellenzék tisztességesebben és loyali-
sabban harczoljon; a baj tán az, hogy az ellen
zék nagyon is loyalis. Senkisem tudja jobban, 
mint maga a miniszterelnök ur, hogy a parla
ment abc-je szerint a parlamentben minden ellen
zék : a) jogosult, b) szükséges, és c) nélkülözhet-
len; (Derültség jobb felől) tehát azért, mert ellen
zék van s az férfiasan hallatja szavát, azért, 
mert ellenzéki sajtó van, s az ismét férfiasan 
hallatja szavát, azért ezekkel ne takaródzanak 
önök saját hibáik fedezésére. 

De régi szokás, t. ház, az ellenségre fogott 
bűnökkel menteni az embernek saját bűneit. Azt 
mondják, hogy helyreigazítására kell ez az el
ferdített véleményeknek. Ha csak férfias, ha 
csak vélemény: opinionum commenta delet dies; 
ha jogtalan a fölszólalás és vészes: van önöknek 
t. kormány váczi fegyházuk, van önöknek olyan 
sajtóbiróságuk, melyet meglehetősen tetszés sze
rint lehet csavarni; (Ellenmondás jobb felől) és 
végre, t. ház! van szabad sajtó, mely legbiztosabb 
fegyver a fegyver ellenében. 

Már kimutattatott többször ez oldalról, hogy 
önök megrontották az alkotmányt, és most ily 
eljárással meg akarják rontani a nemzet köz
érzületét és közvéleményét. A pogány Róma haj
dan csak síró nőket fogadott, a középkor, hogy 
fejedelmeik néha-néha hallják az igaz szót is, ud
vari bolondokat; önöké a dicsőség, hogy feltalál
ták azt, és alkalmazni akarják ezt, hogy az ellen

zékkel szemben dicsőíttessék magukat saját feleik 
által. 

Ily czélokra mi magunk és választóink ne
vében egy fillért sem szavazhatunk meg. Sőt 
ily czélok ellenében, ha önök parlamenti több
ségük tudatában meg akarnák is szavazni ezen 
öszegeket, mi tiltakozunk ellene, és eljárásukat 
parlamenti zsarnokságnak nevezzük, és tiltako
zunk azon eljárás ellen, hogy saját zsebeinkből 
kivegyék a pénzt, és abból fegyvereket kovácsol
janak ellenünk. Mi ily eljárás ellenében hivatkoz
ni és felebbezni fogunk a nemzeti közérzületre 
és a közvéleményre, mely, ha áldozatokat kell 
hozni, szívesen fogja hozni a nemzet fejlődése 
számára. De nem fog áldozatot hozni akkor, 
mikor csak deficzittel igértetik a továbbkormá-
nyozhatás, nem fog áldozatot hozni ily tisztesség
telen czélokra. (Helyeslés a szélső bal, mozgás a 
jobb oldalon.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. képviselőház! 
A miniszterelnök ur a tegnap tett kérdésre 
felelt ugyan, de nem egyenesen, hanem felelt ex 
tripode delphico, ugy hogy kénytelen vagyunk 
a feleletet héjjából kihámozni. 

A miniszterelnök ur azt mondotta, hogy 
valótlant állítana akkor, midőn azt mondaná, 
hogy nem segített egyes lapokat; de ő ezt sub
ventiónak nem nevezi. Bocsásson meg a minisz
terelnök ur, ha ő ezt subventiónak nem nevezi, 
én azt hiszem, az egész világ annak nevezi, és 
igy nem akarok arról vitatkozni, hogy az egyik 
tojás hasonlit-e a másikhoz, vagy sem, és nincs 
szó arról* hogy meddig subventionálták a lapo
kat, t. i. addig, míg saját lábaikon tudtak járni, 
vagy pedig tovább is. Tehát bocsánatot kérek 
a miniszterelnök úrtól, ha ezt subventiónak ne
vezem. 

Továbbá azt állította, hogy ő ugyan nem 
mondja meg, hogy honnan subventionáltattak, 
hanem ezt nem tette az országgyűlés által e 
czélra megszavazott pénzből. Ezt tökéletesen el
hiszem, és egy perczig sem kétkedtem rajta; 
hanem legyen szabad — mert hát egyenesen 
nem felelt — egy kissé utánna járni, kutatni, 
mert emlékeztetem a t. házat Lessing azon mon
datára : hogy, ha az ur Isten egyik kezében a 
valót, a másik kezében a való utáni kutatást 
nyújtaná: ő a kutatást választaná, mert ez az 
ember boldogsága. Már most a dolgot kutatván, 
azt találom, hogy az 1868-ik évi államzárszám
adásban, nevezetesen a 34-ik lapon foglalt 8-ik 
tétel igy szól: „Sajtó- és forditóosztály 8000 frt 
hátralók," és itt van tovább 38996 forint és 
71 kr. E tétel egy csapással kettőt magyaráz 
és bizonyít: t. i. azt, hogy a miniszterelnök ur
nák tökéletesen igazsága volt, mikor azt mondta, 
hogy nem e czélra megszavazott pénzből segi-
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te t te . És ez természetes, mert az utólag kére
tik meg, tehát mint póthitel, a mi még nem 
Volt megszavazva. Ez tökéletesen áll. Hanem 
megmagyaráz ezen tétel mást is, tudni illik 
a túl oldal szónokai azt mondják, hogy a 
most előirányzott 12,500 forintból három lapot 
subventionálni nem lehet. Ebben is tökéletesen 
igazuk van; de csináljunk most egy kis calcu-
lust. Ha a 38,996 frt 71 krból a most követelt 
12,500 frtot levonom, és — ugy hiszem — ez 
elegendő arra a czélra, melyre kéretik, különben 
több kéretett volna, megmarad 26,496 frt és 
71 k r ; már most ez elosztva hárommal — mert 
három subventionált lap van — esnék a három 
lapra egyenkint 8832 frt és 24 kr. Ez már nem 
megvetendő összeg, kivált ha, mint i t t történik, 
nem nagy napilapról van szó, hanem kisebbrél, 
a minőről beszélünk. 

íme, azt hiszem, elég van téve a miniszter
elnök urnák és „ Igazmondó "-jának, de másrész
ről Lessing kivánatának is. 

A három kérdéses lap közt van egy élczlap 
is, és ha áll, mint hát bizonyosan nem tudjuk, 
hanem állíttatik, ha áll, hogy a miniszterelnök 
ur kiterjesztette segétyezését ezen lapra is, akkor 
meg kell vallani, hogy ő ujat, eddig ismeretlent 
talált fel, épen olyant, mint a delegátió, a mely-
TŐI azt mondja újhelyi beszédében, hogy jeles-
sége miatt reméli, hogy ezen delegátiót az egész 
világ el fogja fogadni. Bevárjuk ezen jóslat tel
jesedését. Mondom, ujat talált föl a miniszter
elnök ur, mert eddig, tudtomra, élczlapot nem 
használtak sem politikai, sem erkölcsi tekintet
ben correctivául, a mint njdlatkozott a minisz
terelnök ur, hogy ezen lapot correctivnek tekin
tet te . De ujat talált fel azért is, mert bármeny-
nyire és bármikor jóízűen nevessenek a „Puneli^-on, 
a „Charivari"-n és „Kladderadatsch"-on magok 
az illető fejedelmek is, még sem tudom, hogy 
emésztésűknek ezen Göllis porát subventionálták 
volna. Egyébiránt ezen kérdéses élczlap felta
lálását és gyakorlati alkalmazását, megvallom, 
geniálisnak tartom, sőt jobbnak találom a dele-
.gátiónál is ; és azért nem veszem rósz néven a 
t. miniszterelnök úrtól, hogy ezen lap neki ép ' 
ugy tetszik, mint nekem; csakhogy azt kíván
tam volna, hogy azon gourmandokra bizta volna 
annak fentartását és segélyezését, a kiknek ilyen 
pepsinre szükségök van. (Derültség.) Azt hiszem, 
az adózó népnek ily pepsinre nincs szüksége: én I 
tehát semmiképen nem járulhatok ilyen lapok 
segélyezéséhez, melyeket maga a t. miniszter
elnök ur sem akar elismerni és legitimálni mint 
saját gyermekeit. (Élénk derültség és helyeslés a 
szélső hal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Mindenekelőtt 
kifejezem azon nézetemet, miszerint nem volt 

igazsága mai napon előttem szóló egyik képvi
selő urnák, mintha a tegnapi napon azok, a kik 
a miniszterelnök úrhoz a kérdést intézték, tul 
törtek volna a korlátokon, és nem várták be az 
időt, midőn a kérdés-intézésnek helye van, te 
hát azt jókorább tették, mint kellett volna. Én 
azt gondolom, ha figyelmeztetem arra, a mi 
figyelmét ugy látszik elkerülte, azt fogja mon
dani, hogy igazam van. Ugyanis, a mint a teg
napi discussióból és a miniszterelnök nyilatkoza
tából — nem az utolsóból, hanem mindjárt az 
elsőből — mindenki meggyőződhetett, a sajtó
osztály költsége nem kezdődik ezen d) pontban, 
hanem a sajtóosztály személyzete benne van a 
miniszterelnöki iroda személyzetében. Ott kez
dődik e sajtóosztály költségének kérdése, ott 
volt tehát helyén a kérdést megtenni. 

Különben a tegnapi napon miniszterelnök ur 
végre nyilatkozott. Nem szándékom e nyilatko
zatot taglalni. Be kell azonban őszintén valla
nom, hogy ez csak részletes mngnyugtatást ad
hatot t bárkinek i s : mert azon kitétel, hogy la
pok nem subventionáltatnak az országgyűlés által 
az ország közczéljaira megszavazott költségekből, 
ez még egyátalában nem teszi azt, hogy nem 
subventionáltatnak lapok — melyek, azt nem tu
dom — az állam vagyonából: ez csak azt teszi, 
hogy az i t t más czélokra megszavazott költsé
gekből nem. (Igaz! a bal oldalon.) 

Azonban mindamellett volt a miniszterel
nök ur nyilatkozatának annyi hatása — azon 
tiszteletnél fogva, melylyel maga az ellenzék is 
a miniszterelnök ur nyilatkozatai iránt viseltetik 
— volt annyi hatása, hogy némi megnyugtatást 
érezve, a sajtóosztály személyzetét a ház kö
rülbelül egyhangúlag megszavazta, mert megsza
vazta a miniszterelnöki iroda személyzetét, a 
melyben pedig a sajtóosztály szemészete is 
benne van; lehet — legalább a mai nyilatkoza
tokból azt kell hinnem — hogy némelyek ezt igen 
csodálatosan öntudatlanul tették; de mindenesetre 
megszavazták azok is, a kik tudták, miről van a 
szó. Megszavazták pedig azért , mert a sajtóosz
tály jogosultságát annyiban, a mennyiben hiva
tása a közvéleményt figyelemmel kisérni és a 
minisztérium számára exposét készíteni, vagy a 
mennyiben hivatása egyes elferdített tények fel
világosítása : annyiban jogosultságát tegnap is, 
ha jól emlékszem, az ellenzék minden szónoka el
ismerte. 

I t t most csak az a kérdés lehet, hogy a m 
a sajtóosztály részére követeltetik, nem tulsá-
gos-e? Es én részemről azon meggyőződésben 
vagyok, hogy igen is, túlságos. I t ten irodai szük
ségletekre a 3. pont alat t kívántatik átalány 
kívánta t ik átalány az elnöki iroda részére 12,100 
frt. Ha összehasonlitom ezen átalányt más mi-
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niszteriumok átalányával, részemről azon meg
győződésben vagyok, hogy ezen 12,100 frtnyi 
átalány a jogosult sajtószükségletekre is töké
letesen elég. Indokolom pedig azzal, hogy a mi
niszterelnöki irodára, melyben csak 4 tanácsos 
(miniszteri és osztálytanácsos) van, máskülönben 
nem kellhetne majdnem ugyanannyi összeg, mint 
a mennyi kell, p . o. a cultus- és közoktatási 
miniszter irodájára, melynél 2 áliamtanácsos, 11 
osztálytanácsos, tehát több mint háromszor annyi 
van, mint a miniszterelnöki irodában. Én tehát 
a jogosult sajtó osztályi költségekre a b. alatt i 
összeget feltétlenül fölöslegesnek és túlságosnak 
tartom, és épen azért, mig az elnöki iroda ré
szére kész vagyok megszavazni a 12,100 frtot, 
mint a mely különben is az elnöki irodába be
olvasztatott; sajtóosztály részére elégséges kell, 
hogy legyen, mig kész vagyok megszavazni a c) 
alatti központi fordító osztály részére szükséges 
költségeket, melyeknek megszavazását senki sem 
tagadhatja meg, miután törvényeinkben van, 
hogy kell fordító osztály, mely a nem magyar 
nyelven bejövő irományokat lefordítsa, addig a 
b) alatti 12,500 frtot részemről fölöslegesnek 
tartván, meg nem szavazom. Épen azért nem 
tudom, mily módot kivan követni a szavazásnál 
az elnök ur, de én részemről arra kérem, hogy 
az a) b) c) alatt i tételekre, mint melyek nem 
egy természetűek, külön méltóztassék a kérdést 
fölvenni. 

D o b s a L a j o s : (Derültség: felkiáltások: 
Halljuk! Halljak!) Mindenek előtt háromszorosan 
kell üdvözölnöm és boldogoknak neveznem a t. 
jobb oldalt, illetőleg általok az egész nagy Ma
gyarországot. A t. jobb oldal kitűnő férfiai 
ugyanis ujabb időkben igen nevezetes felfede
zéseket tettek, már rangbéli állásánál fogva is 
első helyen a miniszterelnök urat illik emlí
tenem. (Dcrülfség.J Gyermekkoromban feladtak 
élőmbe egy találós mesét : fejteném meg, miként 
lehetséges az, hogy a kecske is jól lakjék, a ká
poszta is megmaradjon. Ez nekem igen sok fej
törésembe került, (Felkiáltások: Elhissssük!) de a 
megfejtés nem sikerült. Az igen tisztelt minisz
terelnök ur tegnap nagyon világosan és nagyon 
érthetően megfejtette a kérdést, midőn előadta, 
hogy a sajtó egy része subventiónáltatik ugyan, 
de nem a budgetből, más szóval a sajtó éhes 
kecskéi jól laknak ugyan, de a budget káposz
tája érintetlen marad. (Nevetés.) A második fel
fedezés, már ismeretes levén, csak pár szóval 
érintem. Bánó József képviselő uré ez, ama hét 
felpánczélozott férfiú személyében, kiket agyából 
kiugratott. (Dologra!) De a föltalálások oroszlán
részének dicsősége Latinovics Vincze képviselő 
társamat illeti. (Derültség.) Q tegnap az 1867. 
közösügyes alkotmány egén egyszerre 3 lument, 3 

meteort, 3 tüzicsillagot fedezett fel. Mind három 
csillagnak rendeltetése az 1867-ki kiegyezkedés, 
a kormány és jobb oldal dicsőségének besugárzása. 
És egyszerre 3 csillagot fedezett fel, holott az írás 
szavai szerint hajdan csak egyetlen egy csillag 
jelezte a nazarénusi megváltót. (Nagy derültség.) 
Némi hasonlat is van a csillagok közt, ama haj
dani bibliai csillag, 3 felséges fejedelmet vezetett 
a jászolig, ez a 3 csillag pedig a felséges közvé
leményt akarná vezetni a jászolhoz, hogy oda 
köthesse. {Derültség.) Latinovics t . képviselő ur 
e három csillagára, mely nem egyéb, mint a 3 
subventiónált lap, azt monda, ez Magyarország
nak 3 legnevezetesebb lapja. Nem kétlem, hogy 
ezen lapok a bókot vissza fogják adni rövid idő 
alatt, midőn kijelentik majd, hogy Latinovics 
Vincze képviselő ur pártjának egyik legkitűnőbb 
férfia, (Derültség) és tán ugyanazon alkalommal 
bizonyságot fognak tenni arról is, hogy ő benne 
magában van annyi tapintat, annyi államférfiúi 
ítélet, annyi tapasztalás, mint összes pártja fele 
részében. (Nagy derültség. Felkiáltások: Dologra! 
Ne lopjuk az időt! Zaj. Halljuk!) A dolognál va
gyok, a sajtónál vagyok! T. ház! hogy milyen 
tömjénnel fognak egymásnak füstölni, ahhoz ne
kem semmi közöm, hogy mennyire tetszenek 
egymásnak, ez a gustus dolga, de gustibus non 
est disputandum. 

Nekem is a mondott lapok, személyes rancune 
nélkül mondom , szolgálatokat tettek ; engem a 
Borsszem Jankó annyiszor portraitirozott már, 
hogy egész feleslegessé vált magamat levétetni, 
(Felkiáltások: Nem tartozik ide!) ha valaki arcz-
képemet kérte, kivágtam a Borsszem Jankóból, 
oda küldtem, aláírván, hogy miniszterelnöki ka
binet portrait (Derültség) és az arczkép dicsére
tére legyen mondva, hogy még legnagyobb ellen
ségeim se mondották soha, hogy nincs jól ta 
lálva. Képviselőválasztásomat illetőleg is van 
némi érdemük e lapoknak. Én, mint már kije
lentettem, nem költöttem semmit, nem etettem, 
nem i tat tam senkit, pedig az ellenpárt ugyancsak 
etetett, i ta tot t , hogy honnan? azt senki sem 
tudta, mert olyan embereknek volt pénzök, kik
nek azelőtt soh' se vol t ; (Valaki jobb felől: talán 
hamis bankót csináltak!) honnan vették? alkalma
sint rendkívüli utón jöttek a rendkívüli költsé-
gehhez. 

Akadtak pedig — ámbár nem etettem és 
nem i ta t tam — pártunk hívei közöl is sokan, kik 
némi bizalmatlansággal voltak irányomban; attól 
féltek, hogy ha képviselőnek választanak, elté
vesztem az ajtót, s ott találnék leülni a túlsó 
oldalra, (Felkiáltások jobb felől: Bizony kár lett vol
na!) azonban a három lap addig rágalmazott, 
mig a bizalmat irányomban felébresztette, a ké
telyek eloszlottak és megválasztattam. 
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Mindezen szolgálat daczára azonban alkal
mat veszek magamnak elmondani megjegyzése
met, annyival inkább, mert egy körülményt is 
kell ezen alkalommal fölemlítenem, mely igen 
szomorú világot vet erkölcsi sülyedésünkre. 
(Halljuk! bal felől.) Az 1861-ki országgyűlés hi
vatottnak látta magát megdicsérni a magyar 
sajtót. Egyik szónoka e házban kijelentette, hogy 
a magyar sajtónak hazafiságban, önfeláldozásban, 
megvesztegethetlenségben nincs párja. Ez kilencz 
éve történt, és most ? tegnap a miniszterelnök nr 
e helyen constatálta, hogy de bizony van: már 
a métely elharapódzott a magyar sajtóban i s : 
(Zaj. Napi rendre !) vannak oly lapok, melyekről 
Várady t. képviselőtársunk igen helyesen je
gyezte meg, hogy hasonlítanak ama hölgyekhez, 
kik vonzalmukat annak adják, ki őket legdrá
gábban díjazza. Es ez szomorú jelenség, ez azt 
mutatja, hogy ha mindent nem nyertünk is meg, 
de minden esetre megnyertük a nagy államok 
erkölcsi sülyedésének egy kitűnő jellegét, ama 
nagy államok nagysága nélkül. (Ugy van! hal 
felől.) 

Ki ennek az oka '? Véleményem szerint ennek 
oka az 1867-ki kiegyezkedés: (Zaj jobb felől) 
mert ez annyira veszélyes, hogy csak ily utón 
lehet föltétlen védelmezőket találni számára. (He
lyeslés bal felől.) Es nekem e pontnál eszembe jut — 
ha másnak szabad más szerzőt czitálni, miért ne le
hetne nekem magamat czitálnom 1 — (Zaj) egyik tra
gédiám, „Aba Sámuel király "-ból egy párbeszéd, 
melyben annak neje a királyhoz fordul. (Közbe
szólás jobb felől: A tárgyra!) Csak pár szót 
mondok :, 

Csak tiszta ügynek van szent harczosa, 
Igaztalant ingyen ki sem segít! 
A második ok a minisztériumban van: a 

hol nincs vevő, ott nincs eladó, (Ugy van! bal 
felől) valamint soha sincs ott elcsábított, hol 
nincsen csábító. 

Harmadszor esik a vád magokra az illetőkre; 
ezen fehértestü feketéiéIkü rabszolgákra. (De
rültség.) X)e én ezekről nem akarok szólani, mert 
azok legfeljebb is sajnálatra méltók. Legközelebb 
is majd ha oda fognak menni, hogy végzett 
munkájok után beseperjék a dijat, nem azt fog
ják mondani a mit az egykori hadvezér mon
dott: „Síre, mindent elvesztettünk, csak becsüle
tünket nem", hanem azt fogják mondani: „Excel-
lentiás uram, mi hárman semmit sem vesztettünk, 
esak becsületünket." 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Micsoda három ? 

D o b s a L a j o s : Ugyanezen alkalommal 
miniszterelnök ur a sajtó egy másik árnyalatát 
igen kemény kifejezéssel illette, azt m ondta 
ugyanis, hogy gyalázatos. En nagyon fel tudom 
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fogni, hogy azt mondta; de nem helyeslem: fel 
tudom fogni, hogy ezt mondta, miután oly írók
kal is van dolga, kikkel lelkiismeretük, meggyő
ződésük és tollúk iránt alkudni lehet; nem cso
dálom, hogy megdűlt hite az összes sajtó irá
nyában és ezen hittel megrendült tisztelete is a 
sajtó iránt. (Helyeslés bal felől). De nem helye
selhetem ezt a sajtót illetőleg: mert habár túl
zásokra ragadná is heve, mindaz, a ki bebizo
nyíthatja, hogy tollát áruba nem adta, hogy 
meggyőződésből irja azt, a mit ir, e meggyőző
désben mentséget is talál. En nem vagyok szer
kesztő, nem vagyok par-excellenee hírlap ezikk-
iró, nem beszél itt „Cicero pro domo." (Fölkiáltás 
a jobb oldalon : Dehogy nem!) néha irok, de igen 
ritkán; (Valaki jobb felől: És igen roszul!) hanem 
megvallom, ha azon szónak egy része engemet 
is sújtana, én azon miniszteri kimondás ellené
ben vigasztalást találnék először tiszta öntuda
tomban, azon öntudatban, hogy tollamat nem 
adtam bérbe, hogy a mit irtam, ha túlzásokra 
ragadt is hevem, meggyőződésből irtam; másod
szor vigasztalást találnék azon tudatban, hogy 
nem tértem le a 61-ki álláspontról, vigaszt ta
lálnék a 61-ki országgyűlés elismerő szavaiban. 
Ezt mutatván fel miniszterelnök ur kifejezése 
ellenében, és ebben találnék kárpótlást, megnyug
vást, elégtételt. (Valaki: Isten neki!) 

A mi a kérdéses pontot illeti, a miniszter
elnök ur kijelentette tegnap, hogy a sajtót e 
tételből nem subventionálja, annyi azonban bi
zonyos , hogy a minisztérium egyéb ilyes 
szükséglettel el van látva, és hogy, ha a sajtó nem 
ebből a pontból subventionáltatik, akkor erre 
a pontra nincs szükség: én legalább rá nem 
szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

l u a t i n o v i c s V i n c z e : A házszabályok 
128. §-a értelmében akarok előttem szólott t. 
képviselő urnák személyemet illető megjegyzésére 
néhány szót szólani. 

Én tegnap nem állítottam azt, hogy azon 
három lap subventionáltatik, sőt ellenkezőleg ta
gadtam; hanem azt állítottam, hogy nagyon 
sajnálnám, hogyha a magyar irodalom oly szegény 
sorsban állana, hogy három nevezetes lap 12,500 
írttal hagyná magát subventionáltatni. 

A mi ismeretes humoros modorát illeti a t. 
képviselő urnák, arra szintén nem feleltem 
volna, mert e tekintetben ismeretes a t. képvi
selő ur, (Valaki jobb felől: Komédiás!) hanem 
azon bizonyos érdemek, melyeket megemlít, s 
azon bizonyos párt, melylyel engemet jelzett, az 
soha nem volt az enyém; és ha engem csillag 
vezet, bizonyosan csak a tiszta hazafiságnak czél-
jából fog vezetni. En soha nem dicsekedtem, 
hogy pártvezér vagyok, (Derültség) se nem iri
gyeltem soha azon szabadságot, melyet a t„ 
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képviselő ur pártjánál élvez; (Élénk helyeslés jobb 
felől) azt azonban nyíltan, határozottan kimon
dom, hogy bármely kérdésben szólok, mindig 
tiszta meggyőződésemet követem, és sem a jobb 
párttal, sem a bal párttal nem szavazok, hanem 
oda szavazok, a hová meggyőződésem tanácsol. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
hizottság által minden észrevétel nélkül beter
jesztett ezen, a) b) c) pontokat? (Felkiáltások : 
Ponionkint!) Méltóztassanak először az a) pontra 
szavazni, mely 12,500 frt átalányt tartalmaz az 
elnöki irodára. A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.)- Tehát a többség az 1-ső 
pontot elfogadja. Elfogadja a t. ház a b) pontot? 
(Felkiáltások: Elfogadjuk! Nem fogadjuk el'.) A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. A c) pont alatti központi 
fordító osztály számára javasolt költséget mél
tóztatnak-e szintén megszavazni? (Igen! Nem!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Tehát mind a három pont el van fo
gadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 7-ik szokasd.) 

If j . Zichy József gr. előadó: A 
pénzügyi bizottságnak e pontra nincs észrevétele. 
E rovat uj ugyan, de miután a minisztérium 
közt azon megállapodás történt, hogy a jövőben 
az állam-távsürgönyök után is bizonyos dijak 
fognak fizettetni, a bizottság átlátván azt, hogy 
azon összeg ismét vissza fog szolgáltattatni az ál
lam pénztárába, és igy ez uj megterheltetés nem 
levén, azt elfogadhatónak tartja. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 8-ik tételt a jutalmazásokról és segélyezésekről.) 

If j . Zichy Józse f gr. előadó: A 
bizottságnak nincs megjegyzése. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
a Il-ik czimet.) Rendelkezési alapul kívántatik 
120,000 frt. 

Ifj . Zichy József gr. előadó: A 
tárgyalások alkalmával jelen volt miniszterelnök 
nyilatkozatai alapján a bizottság meggyőződött 
arról, hogy a kormány eddig élénken érezte ilyen 
szükség esetében rendelkezésére álló alap hiá
nyát, s hogy annak az előirányzatba való felvé
tele épen a két éven át szerzett tapasztalatok 
által teljesen igazolható volt; tekintve tehát, 
hogy más alkotmányos államokban is a kor
mánynak ily czimen bizonyos összegek szoktak 
rendelkezésére állani: a bizottság azon meggyő
ződésben, hogy a minisztérium ezen kért összeget 

helyes czélokra s a közérdek előmozdítására for-
ditandja, megszavazandónak véli. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! A 
tegnapi napon az általam igen tisztelt előadó 
ur, midőn a rovatot már akkor indokolta, a ren
delkezési alapra vonatkozólag a pénzügyi bizott
ságnak és saját magának nézetét illetőleg azt 
mondotta, hogy : igaz, ez olyan tétel, a mely 
ellen igen könnyű hangzatos frázisokkal kikelni. 
En nem akarom neki azon elégtételt megadni, 
hogy hangzatos frázisokkal keljek ki — valamint 
az rendesen nem szokásom, ugy most sem teszem — 
és csupán igen egyszerű szavakban kimoudom, 
hogy részemről a rendelkezési alapra miért nem 
szavazok. En azt tartom, a rendelkezési alapot, 
kivált ily nagy összegben, rendes időben legfel
jebb egy oly ága a kormányzatnak igazolhatná, 
a melylyel fájdalom mi nem birunk: igazolhatná, 
ha a külügyek vezetése saját kormányunk kezé
ben volna. Miután fájdalom ezen eset nincs igy, 
miután kormányunk a külügyeket Magyarorszá
got illetőleg nem vezetheti, én nem látom át, 
hogy mily módon legyen az alap igazolható, 
hogy mi igazolhatná egyéb, én — legalább ré
szemről —• sem a pénzügyi bizottság előterjesz
téséből sem az előadó indokolásából kivenni nem 
birom, és igy azt tartom, hogy nem volna helyes 
megszavazni ily nagy összeget ugy, hogy ne tud
juk annak mire fordítási czélját. En egyébként 
belátom annak lehetőségét a parliamentális kor
mányforma mellett, hogy a többség, melyből a 
kormány alakult, ennek minden számolási köte
lezettség nélkül nagyobb összegeket bocsásson 
rendelkezésére; de azt hiszem, senki nem veheti 
rósz néven, ha viszont az ellenzék, mely még az 
iránt sincs teljesen biztosítva, hogy az ily össze
gek nem fognak-e épen egyenesen ellene — az 
ellenzék ellen — fordíttatni, ily összegeket meg 
nem szavaz. En tehát a rendelkezési alapot meg 
nem szavazom. (Helyeslés bal felől.) 

Berzenczey l iászló : T. ház! (Zaj. 
(Halljuk!) Az ember igen gyakran van oly hely
zetben, hogy mint magán egyén igen szívesen 
tenne valamit, de azt mint képviselő nem teheti. 
Ilyen állapotban vagyunk most is, midőn ezen 
rendelkezési alapról van szó. Engedjék meg, 
hogy álláspontomat egy pár szóval kifejthessem 
ezen állapotról, melynek okozója csakugyan a 
kiegyezés. 

A mai vita alatt nagyon kellemetlenül ha
tott reám, midőn arról beszéltek, hogjr a mi
niszterelnök ellátása költséges. Midőn Magyar
országban egy püspöknek több jövedelme van, 
mint bármely miniszternek, mikor nagyváradi 
püspöknek lenni kényelmesebb, mintsem vallás
os közoktatási miniszternek, (Derültség) valóban 
ily körülmények közt nagyon sajátságos arról 
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beszélni, hogy a miniszternek ezen költségei 
elégségesek-e vagy nem? Mi, kik Pesten lakunk, 
jól tudjuk, hogy nem; és még azt is mondha
tom, hogy még képviselőnek lenni is könnyebb, 
de miniszternek lenni csak abból, a mit az 
államtól kap, teljesen lehetetlen. 

De van egy fontosabb kérdés. Miután épen 
a papságot emiitettem : megmondom, hogy leg
nagyobb hibája volt a magyar egyháznak, mint 
annak idejében a lengyel egyháznak, hogy mindig 
messzebb nézett, talán Róma felé, a helyett 
hogy mint keleti nép keletre nézett volna. En 
hiszem, hogy a miniszterelnöknek sok költsége 
van, mit minden ember tud; de még sem mond
hatjuk ki, és ő maga sem mondhatja ki, pedig 
én igen szeretném, ha kimondhatná, pl. ha azon 
kérdésre felelhetne : nincsenek-e a magyar mi
niszterelnöknek a külügy körüli kiadásai? de a 
miniszter ur erre nem felelhet; nem mondhatja, 
hogy van, mert akkor megsérti a külügyminisz
tert, a ki mindenható, a ki minden külügyet el
igazít. En pedig azt merően tagadom, hogy mi 
Európában azt tehetnők, a mit Amerikában hal
lottam, hogy t. i. ott az elnök előszobájában a 
kimosott fehér ruhát akasztották föl szárítás 
végett. (Derültség.) Ezt a miniszterelnök ur Budán 
nem tehetné, ennyire nem megy a republiea-
nismus. 

Hanem keleten levén most egy éve, voltam 
Konstantinápolyban és ott tudakozódván az or
szággyűlés iránt, kértem a ház elnökét, régi 
ismerősömet, engedné a tanácskozásokat meg
hallgatnom, mire ő azt felelte : még titokban 
folynak a dolgok. Hát nektek nincs költségve
tésiek? kérdem én. Baksisokról, ugymonda ő, nem 
lehet költségvetés. Baksis azon ajándék, a melylyel 
keleten a politikát folytatják. Nem hiszem, hogy 
Magyarország mostani állásánál fogva űzhetne 
oly politikát, mely baksisokkal folytattatik, vagy 
hol a „cape rape" elv uralkodik; mert hiszen 
Törökországot nem a civilisátió érdekében, ha
nem csak azért akarják eltörölni, hogy rajta 
osztakozhassanak az európai államok, és hogy 
más legyen ur a bosporusi palotában. 

A miniszterelnöknek behunyni szemeit nem 
lehet, mert a külügyi politika nem csak kün 
folyik, hanem a hazában is, a fővárosban is, sőt 
talán e házba is bejön. 

Annál inkább kell e tárgyban fölszólalnom, 
mert midőn még külföldön voltam 1861-ben, a 
miniszterelnök ur első beszéde a keleti politikát 
tárgyalta. Megengedem én, hogy ezen összeg 
szükséges, mert a keleti politikát nem lehet 
folytatni Bécsből a nélkül, hogy a miniszterek 
azt itt ez országban is figyelemmel ne kisérnék, 
és annak fonalait más mint titkos utón kisérni 
nem lehet. 

Ha tehát a mi kormányunk kezelné a ke
leti politikát, ekkor beszélhetne akárki akár mit, 
meg kellene adni a titkos költséget, mert ezt 
megadják mindenütt, még Anglia is megadta. 

Ma olvassuk a lapokban, hogy enquéte fog 
tartatni a konzulságok ügyében, és ne vegye 
nékem rósz néven a miniszterelnök ur, hogy ha 
én mint tapasztalatilag az emigratióban gyakor
lott publicista azt mondom, hogy nem ártana 
néha-néha wanderburschokat kiküldeni Törökor
szágba, a keleti kérdés tanulmányozása végett. 

A mint tehát mondám, az első beszéd, me
lyet a miniszterelnök ur mondott, a keleti kér
dést tárgyalta, és mi, kik akkor a külföldön 
voltunk, örömmel fogadtuk ezt, mert láttuk, 
hogy figyelmet fordit a keleti kérdésre, mely 
nem csak politikai, hanem társadalmi életünkkel 
is szoros összeköttetésben van. Ennélfogva re
ménylem, a tartandó külügyi enquéte-ben a kor
mány figyelemmel lesz arra, hogy, ha már a 
terhekben megosztoztunk, legalább az előnyök
ben is osztozkodjunk és vegye át a magyar 
kormány a keleti kérdést és vigye ki legalább 
azt, hogy Konstantinápolyba küldessék egy ma
gyar konzul: mert most még Magyarországot mint 
Németország részét ismerik Törökországban és Bu
karestben is csak azt mondják : „tiéra nemtiesca." 
Ha az enquéte csak azt fogja határozni, hogy 
az, a ki eddig cíonzul volt Kopenhágában, az 
menjen most conzulnak Konstántinápolyba, az épen 
annyit ér, mint ha valaki azt fogná mondani; 
ma vagyok fiu, holnap leszek leány. Ez nem ve
zet eredményre; hanem oda kell törekednünk, 
hogy a keleti politikára valóságos befolyást gya
koroljunk. Ha ez megtörténnék, akkor szívesen 
szavaznék meg egy fél milliomot. Tudom ugyan, 
hogy a miniszterelnök ur és a többi miniszter 
is, többek közt a kereskedelmi miniszter ur is, 
igen erélyesen részt vesz a keleti ügyekben, és 
tekintélyt szereznek Magyarországnak a keleten. 
Tudnék erről többet is szólni, de nem akarok 
árulkodni, mert a miniszter urak talán még rósz 
néven vennék. Szükségesnek tartom azonban, 
hogy az enquéte tárgyalásai folytán minisztereink 
a nyilvánosság előtt is átvegyék a keleti poli
tika vezérlését. 

Ha ez meg fog történni, akkor az ellenzék 
is meg fogja szavazni a rendelkezési alapot: 
addig azonban, míg ez meg nem történik, ellen
zéki kötelességemnél fogva ezt én nem tehetem. 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! Van egy 
politikai párt, a melyről azt szokás mondani, 
hogy semmit sem tanult és semmit sem feledett. 
Nem akarok igazságtalan lenni, t. , ház, azért 
nem is mondom, hogy ezen közmondás ráille-
nék a tul oldalra. Ellenkezőleg azt mondhatjuk, 
hogy a jobb oldal igen sokat tanult és még töb-
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bet feledett. Feledte, hogy csak egy párt em-
litsek, feledte azt, a mit a nemzet nyíltan és 
hallgatagon becsületszavára igórt , hogy t. i. 
azokat, kik egykor a nemzet dicsőségeért küz
döttek, ha nyomorba sülyednek, táplálni, fentar-
tani fogja. Feledte azt a tul oldal, hogy azon 
dicsőség, mely felemelte őket a kormányra, nem 
az ő dicsőségük, hanem az 1848- és 1849-ki kor
szaké. Vagy talán azt mondja valaki , hogy 
nem feledték önök e kort í bizonyos értelemben 
tudom, hogy emlékeznek rá, a mennyiben t. i. 
puszta emlékezetről van szó ; de én nem ilyen 
feledésről, hanem erkölcsi önmegfeledkezésről 
beszélek: arról szólok, hogy addig, mig önök azon 
férfiaknak, a kik szolgákul, eszközökül vetették 
oda magukat egy idegen hatalomnak, pénzbeli 
segélyt nyújtanak, elfeledkeznek azokról, a kik 
az ország jutalmát kiérdemelve, most nyomor
ban sinlődnek. 

Ha mindezt elfeledték önök és ennél még 
sokkal többet; kétségtelen az is,hogy igen sokat 
tanultak : megtanulták önök azt, hogy mikép le
het egy parlament felelős a nélkül, hogy felelne 
a hadügyről ós pénzügyről ; megtanulták önök, 
mikép lehet parlament független a nélkül, 
hogy ne függne idegen hatalomtól, és megta
nulták önök azt, a mit még 1861-ben nem tud
tak. Azt állították ugyanis akkor, hogy a nem
zet azon terheket, melyeket az absolut kormány 
vállára rakott, tovább elbírni nem tudja. Önök 
megtanulták és megtanították a népet, hogy 
el lehet bírni azt; tovább ujabban megtanulták 
önök azt is, hogy kell egy rendelkezési alapot 
is a magyar minisztérium kezére bocsátani, egy 
olyan rendelkezési alapot, mely szokásos Európa 
többi alkotmányos államaiban is. Yalóban, ugy 
látszik nekem, hogy a nyugati culturának min
den tévedését, minden bűnét el tudják sajátítani a 
nélkül, hogy erényeit is el tudnák tanulni. 

Azt mondják önök és önökkel együtt maga 
a pénzügyi bizottság is, hogy a kormány eddig 
élénken érezte ily rendelkezési alap hiányát. Ha 
ez áll, akkor tagadhatlan, hogy a magyar kor
mányférfiaknak néha-néha különös, furcsa jellemű 
egyénekkel van dolguk. Mert vagy becsületes és 
őszinte ama szolgálat, akkor tessék megnevezni a 
gyermeket a maga nevén, és ha életre való, ha 
arra való, hogy nagyra nőjjön, akkor a nemzet 
nemcsak pénzével, de vérével is táplálni fogja 
azt. (Mozgás és felkiáltás a jobb oldalon: OMHJ 

De önök és önökkel együtt a pénzügyi bi
zottság ekkép szól : „Más alkotmányos államok
ban is a kormánynak ily czimen bizonyos ösz-
szegek szoktak rendelkezésére állani." Igaz, t. 
ház, de ez nem indok arra, hogy mi is meg
szavazzuk a rendelkezési alapot, nem indok arra: 
mert hisz önök mondták, hogy a magyar or

szággyűlés határoz a pénzügy, hadügy és kül
ügyben is, mert — úgymond — a küldöttség, 
a delegatio, mely Bécsbe megyén, az ország
gyűlés küldöttsége, a mit a delegatio tesz, azt 
maga az országgyűlés teszi. Ennélfogva a mit a 
delegatio megszavaz, azt az , országgyűlés sza
vazza meg. Tehát : ha a delegatio megszavazza 
már ott fen Bécsben a rendelkezési alapot, mi 
szükség van itt ismét egy másik rendelkezési 
alapot szavazni meg ? Elég ebből , t. ház, 
egy is ! 

Tegnap a t. miniszterelnök ur megvallá, 
hogy a sajtót fizeti. Nem subventionálja, hanem 
fizeti. Azt mondotta, hogy ez nem az előirány
zott pénzből történik. De végre ha fizeti, vala
honnan fizetnie kell. Tehát valószínű, hogy a 
bécsi rendelkezési alapból fizeti. Tehát méltóz
tassék onnan kérni ezután is, ha eddig adtak 
neki, adnak ezután is. 

De ha az indok alapos volna is, hogy más 
alkotmányos államok példájára szavazzuk meg 
mi is a rendelkezési alapot, akkor sem szavaz
nám meg. Nem azért, mert Bécsben is van 
ilyen rendelkezési alap, s mert vagy egy czélra 
működik a magyar kormán}*- a bécsi közös kor
mánynyal vagy külön czélokra. Ha a közös 
minisztérium nem a magyar czélokat mozdítja 
elő, akkor csekély arra ez a 120,000 frt, hogy 
mi ellensúlyozni tudjuk az ő külügyi politikájukat 
Bécsben. T. ház! Ha őszinte a barátság, mely 
Ausztria és Magyarország között fenáll , akkui
éi ég a bécsi dispositionsfond; ha nem őszinte, 
akkor kétségtelen, hogy mi 120,000 írttal an
nak külügyi működését soha megsemmisíteni nem 
tudjuk. Egyébiránt olyan prédát látok én e ren
delkezési alapban, melynek illatára ide jönnek a 
ragadozó madarak, melyek ha a préda elfogy, 
itt fognak nálunk maradni és a helyett, hogy 
nemzeti boldogságunkat jeleznék, vészt fognak 
kiáltani. Maga a haza pedig örvendjen, hogy 
nincs ugyan külön hadserege, külön had- és kü
lön külügye; de ime, van külön dispositions-
fondja. És ez egyik ama gyönyörűséges vívmá
nyok közül, melyeket a reformok terén el
értünk. 

Mindazáltal, t. ház, én hajlandó vagyok a 
120,000 Irtot megszavazni, egy feltétel alatt: 
hogy a miniszterelnök ur tárczájából tétessék át 
az a közoktatásügyminiszter ur tárczájába , az 
ugy is elég lapos, és akkor „pacta clara, boni 
amici." 

M a d o c s á n y i P á l : T. ház ! Debreczen vá
ros képviselője példáját akarom követni s minél 
rövidebben csak a tárgyhoz kívánok szólani. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Én meggyőződésem szerint a rendelkezési 
alap megadására szavazok, nem talán azon ok-
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ból, mert azon párthoz tartozom, melynek kebe
léből a minisztérium került ki, nem azon okból, 
mintha én ezen bizalomnak alárendelném az or
szág kiadásait, a nélkül, hogy meggyőződve len
nék a kiadás ezélszerüségéről: engem, t. ház, e 
tekintetben vezérel a pénzügyi bizottság jelen
tése. A pénzügyi bizottság meggyőződvén a fen-
forgó körülményekről, miután azon meggyőző
désben van, hogy a minisztérium a kért összeget 
helyes ezélokra s a közérdek előmozdítására for
dítja, azt megszavazandónak véli. 

Ha már régebben, az 18é8-iki időkben, mi
kor véradóról vagy ujonezmegadásról volt szó, 
ezen ügy a fenforgó körülmények felderítése vé
get t országos bizottságokra bízatott, és ha ezen 
bizottság jelentésében azt fejtette ki, hogy a 
haza érdeke megkívánja, hogy az ujonezok meg
ajánlassanak, akkor a törvényhozás ennek alap
ján megajánlotta, én jelenleg szintén a rendelke
zési alapra kért 120,000 frtot, a pénzügyi bizott
ság javaslata alapján annál nagyobb készséggel 
vagyok hajlandó megajánlani, mivel a t . minisz
terelnök ur személye iránt korlátlan bizalommal 
viseltetem, és erős meggyőződésem, hogy ezen 
rendelkezési alapot csak a haza közérdekére, a 
közjó előmozdítására fogja fordítani; sőt ily kö
rülmények közt, még akkor is megszavaznám ezen 
összeget, ha az ellenzékhez tartoznám: mert nem 
érezném magamat hivatva a közigazgatást ne
hezíteni még akkor sem, ha az ellenzékhez tar
toznám. 

A t. ház kebeléből kiküldött pénzügyi bi
zottság kijelenté, hogy az ily rendelkezési alap 
szüksége fenforog; az én véleményem szerint pe
dig nem a személy az irányadó, a kinek tárczájára 
azt megszavazzuk, nem az, hogy az illető mi
niszter személyéhez különös vonzódással vagy 
hajlammal viseltetünk ; hanem az, hogy a pénz
ügyi bizottság ugy, a mint magam is, meg 
van győződve ily rendelkezési alap szükségéről. 

Csak tegnap jegyezte meg az igen t. mi
niszter ur igen helyesen, hogy a félrevezetett 
közvélemény felvilágosítására kell orgánumról 
gondoskodni, a mint ő monda, ha ingyen nem 
találkoznak, aranyért kellene teremteni. 

Méltóztassanak csak emlékezni hazánk tör
ténetére. Legnagyobb szerencsétlenségünk mindig 
az volt, hogy a közjogi viták terén belementünk 
a recriminatiókba és személyeskedni kezdtünk. 
Hiszen történnek nyilvános discussiók máshol is 
hasonló körülmények közt, de az ügy szentsége 
kizár minden recriminatiót. És hova jutot tak 
azon nemzetek, kik azt nem tar to t ták szem előtt? 
Midőn a lengyelek személyeskedéseikkel és vi
szályaikkal odajutottak, hogy nem tudván meg
egyezni, köztük belviszály, belháború tört ki, az 
oroszhoz folyamodtak, kinek pártfogása azután 

azt eredményezte, hogy Lengyelország megszűnt 
lenni, 

Nem csak theoriából beszélek, hanem bátor 
vagyok hivatkozni egy legközelebbi példára. 
(Halljuk!) A tegnapi „Hon" esti lapja hivatko
zik Fadejev orosz tábornok röpiratára. Igaz, 
hogy minden embernek s így az orosznak is sza
bad írni, a mit akar, csak az a baj, hogy talál
koznak fájdalom olyanok, kik ily eszméket, ily 
elveket olvasva, jövőjüket, boldogságukat nem 
itt, hanem másutt keresik. (Ugg van! jobb felől.) 
Hiszen alig került napfényre az orosz tábornok 
röpirata, már is díszpolgárrá választották. Nem 
arról van i t t szó, hogy a „Borsszem Jankó" és 
más lapok subventionáltassanak; hanem midőn az 
ezen röpiratban kifejtett elvek oda vihették ama 
kerületet, hogy ama tábornokot rögtön díszpol
gárrá választották, akkor lehetnek esetek, me
lyekben a miniszterelnök erélyességétől elvárhat
juk, hogy a nép a sajtó utján kellőleg felvilá-
gosittassék. Nem mondom, hogy pártlapok ala
píttassanak e czélra, hanem, hogy a nép fölvilá-
gositására szolgálók állíttassanak, hogy a nép 
felvilágosittatván, magának az államnak létezése 
biztosíttassák. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ezt csak saját meggyőződésem igazolására 
akartam itt felhozni: hogy igen is érzem annak 
szükségét, miszerint kell e rendelkezési alap ós 
mert érzem annak szükségét, s mert annak sze
mélye, erélyessége és becsületessége iránt, ki 
ezen rendelkezési alap kezelésével lesz megbízva, 
teljes bizalommal viseltetem: kötelességemnek tar
tom ezen rendelkezési alap megadásához szava
zatommal járulni. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Bittó István fog
lalja el.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ? (Zaj. Elnök 
csenget.) Szorosan e tárgyhoz és röviden fogok 
szólni: A rendelkezési alap alatt érteni kellene 
csupán csak egy tartaléktőkét, a mely oly ki
adásoknak fedezésére volna rendelve, melyek előre 
nem láthatók, és utólagos számadásokkal és 
pedig részletes számadásokkal volna igazolandó. 
Ha ez így állna, akkor a 120,000 frt uj tétel 
ellen semmi észrevételem nem volna. Hanem 
méltóztassanak figyelembe venni, hogy az osztrák 
bürokratikus terminus technikus szerint a „ Dis-
positionsfond" alatt — mi magyarul rendelkezési 
alapnak fordittatik — közönségesen oly pénzek 
értetnek, melyekből oly kiadások fedeztetnek, me
lyek gyűlölik a világosságot. És miután én, t. 
ház, a nyíltságban ugy az államnak, mint a polgá
rok érdekének legfőbb garantiáját látom, és mi
vel más részről szükségesnek nem tartom, hogy 
oly titkos kiadásokkal támogattassék oly kor
mány, mely népszerű és mely jól rendezett: haj
landó nem vagyok megszavazására semmi oly ki-



286 100. országos ttiés január 20. 1870. 

adásoknak, melyek titkos és utólagos részletes 
számadások által nem igazoltatnak , annyival in
kább, mert tapasztalásból tudjuk, hogy igen is 
vannak kormányok, melyek p. o. a választások 
esetében a közvélemény elnyomására igen is haj
landók tetemes összegeket áldozni. Ennélfogva 
én a 120,000 forintnyi tételt meg nem sza
vazom. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A vita megkez
désekor a pénzügyi bizottság előadója azt mondta, 
hogy ez oly tétel, mit hangzatos phrázisokban 
nagyon könnyű megtámadni. Ugy hiszem, a t. 
ház el fogja ismerni, hogy eddig az ellenzék ré
széről használt argumentumokat és érveket hang
zatos phrázisoknak nevezni nem lehet. Egyébiránt 
én megvallom, hogy hangzatosabb phrázisokat, 
mióta itt vagyok e házban, nem hallottam mint 
azt, mikor minden kérdés megvitatásánál azt 
hozzák föl, hogy idővesztegetés: ez, méltóztassa
nak megengedni, a leghangzatosabb phrázis, mit 
a ház falai közt hallottam, mióta e ház falai 
közt vagyok, és ezen phrázis az ellenzék padjai
ról soha nem hangzott fel. De különben is, mél
tóztassanak azon igen t. képviselő urnák előadá
sát tekinteni, ki e kérdésben egyes egyedül 
szólalt fel a jobb oldal padjairól. Ő a 120,000 
írt meg- vagy nem szavazása kérdésében fölhozta 
a mohácsi veszedelmet és Lengyelország fölbom
lását. (Derültség a szélső bal oldalon.) Kérdem, hol 
használják a hangzatos phrázisokat, a mi részün
kön-e vagy a túlsó részen? 

Különben, t. ház! a mi magát a tételt illeti, 
én hajlandó vagyok annak szükségességének fej
tegetésébe bocsátkozni. A mint a t. ház tudni 
méltóztatik, az átalános tárgyalásnál én az ellen 
szavaztam, hogy az előterjesztett költségvetés 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadtassák, ha
nem indítványomtól elüttetvén a ház többsége 
által, természetesen megnyugszom határozatában 
és már most a részletes tárgyalásoknál nem ezen 
szempontból indulok ki ismét, hanem minden 
egyes tételt birálat alá véve, azt tekintem, va
jon e tétel szükséges és hasznos-e? és én részem
ről kész vagyok megszavazni minden tételt, mely
nek, ha nem is okvetlen szükségéről, de legalább 
hasznos voltáról meggyőződtem. (Helyeslés.) A 
kérdéses tételre nézve azonban semmi felvilágo
sítást nem hallottam, senki nem szólt, senki nem 
indokolta, senki nem támogatta. Egyszerűen az 
mondatott, hogy a rendelkezési alapra 120,000 
írt kívántatik. Már most találja ki akárki, hogy 
mire való az a 120,000 frtl Voltak, kik azt 
mondták, hogy a külügyre fordittatik, voltak, 
kik azt mondták, hogy a belügyre fordittatik. 
Már pedig mikor a képviselő felhivatik arra, 
hogy a nemzet vagyonából 120,000 forintot meg
szavazzon, ugy fogom fel a képviselőnek hivatá

sát, hogy azt kell tudnia, hogy körülbelül mi 
czélra kívántatik és beruházása szükséges-e, vagy 
mondom legalább hasznos-e ? De itt épen semmi 
sem mondatik. 

A pénzügyi bizottság jelentése azt mondja, 
hogy: a tárgyalások alkalmával a jelen volt mi
niszterelnök a bizottságot meggyőzte arról, hogy 
a kormány érzéke uyen érezte ily rendelkezési 
alap szükségét. Meglehet, hogy a kormány érezte : 
mert hiszen a tegnap kifejlett és mai napon foly
tatott vita eléggé világosan megmagyarázta, hogy 
az ily rendelkezési alap mellett nem lett volna 
azon kellemetlenségnek kitéve, a minek kitéve 
volt ma és tegnap, midőn az hozatott fel e házban, 
hogy a rendelkezési alapból subventiálja a lapo
kat ; mert ha lett volna rendelkezési alapja, ak
kor nem kérdeztetett volna meg az iránt, hogy 
honnét subventionálja; most kénytelen volt be
vallani a subventiót, ha nem is az ország köz-
czéljaira megszavazott pénzből ugyan. Hogy a 
a kormány érezte szükségét, az rám nézve még 
— méltóztassanak megengedni — meggyőző érv
nem lehet, hogy én is érezzem annak szükségét. 
En többet szerettem volna hallani, hogy ily szük
ség valóságban fenforog, mielőtt arra a meggyőző
désre juthatok, hogy azt képviselő-kötelességem
hez képest lelkiismeretesen megszavazhassam. 
Különben ez is mutatja, hogy mennyire fölösle
ges a pénzügyi bizottság tétele a költségvetés 
tárgyalásánál, mert rám nézve, és, ugy hiszem, a 
képviselőház valamennyi tagjára, igen kevés ha
szonnal bir, az, hogy a háznak 15 tagja tud 
valamit arról,, a miről én és a ház többi tag
jai nem tudunk semmit. Azt, a minek szükségé
ről csak más van meggyőződve, én nem szavaz
hatom meg. 

En a parlamentalismus természetével csak 
azt tartom egy betérőnek, hogy a miniszter ur adja 
elő a fedezendő tételek czélját; én nem mondom, 
hogy oly dolgokat nevezzen meg, melyeket a 
kormányzat, illetőleg a közérdek tilt napfényre 
hozatni; de legalább átalában adhatott volna 
felvilágosítást: mire kívánja azt a 120,000 frtot. 
Miután ez nem történt, hanem egyszerűen az 
mondatik a költségvetésben, hogy a rendelkezési 
alap 120,000 frt, azt kell mondanom, hogy még 
köszönettel tartozom a miniszter urnák, mi-
szeriut a 120,000 frt helyett nem egy millió 
200,000 frtot kért, mert hisz ezt is csak oly ar
gumentumokkal lehetett volna támogatni, mint 
a 120,000 frtot. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: 
Megszavazták volna ezt is!) 

Különben én a 120,000 frt rendelkezési 
alapot soknak tartom. 

Vannak más országokban is rendelkezési 
alapok, mert vannak bizonyos kényes viszo
nyok, melyekről mi az európai kormányzatnál 
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fogva még mindig azt hiszszük, hogy okvetetlen 
titokban kell azokat tartanunk, különben veszé
lyeztetve van diplomatiánk sikere. En részemről 
a diplomatiai titoktartásnak nem vagyok ba
rátja; Amerika eltért ezen elvtől, ott akárki be
mehet a külügyminisztériumba és a külügymi
niszter tartozik neki előmutatni a külföldről jövő 
depeseket, és azért a külügyek nem állnak ott 
roszabbúl. De nálunk az el van fogadva, hogy 
a diplomatia működése titkos ; én tehát nem kí
vánom, legalább nem követelem, hogy nálunk 
máskép történjék ezen dolog; de még az esetben 
is azt gondolom, hogy ily rendelkezési alapoknak 
mindig a körülményekhez mérsékelteknek kell 
lenni. En ugy emlékszem, hogy az angolországi 
rendelkezési alap 30,000 font sterling vagyis 
300,000 frtot tesz; mármost méltóztassanak te
kintetbe venni azt, hogy az angol kormány kö
rülbelül kétszáz millió nép felett Kormányoz; pe-

-dig oly népek felett, melyek nem mind egy nem
zetet képeznek, hanem melyek nagyrészt általuk 
fegyveres hatalommal leigázva levén, irányukban 
ellenszenvvel viseltetnek. Olaszországban 1862-ben, 
szintén megszavazott a törvényhozás ily titkos 
rendelkezési alapot a minisztérium számára, de 
ez nem volt több mint 100,000 frank, vagyis 
40,000 írt, pedig Olaszországnak átalakulása után 
1862-ben, és miután átalakulása tökéletesen még 
most sincs befejezve, tehát mondhatni átalakulása 
közben szintén voltak kényes viszonyai és volt 
a kormánynak alkalma némi tekintetben hasz
nos beruházásokat tenni ily rendelkezési alapból. 
Nálunk, a külföldre vonatkozólag a rendelkezési 
alapot megszavazta Bécsben a delegátió; de 
most nem szólok arról, sok-e ezen rendelkezési 
alap vagy kevés ? Hanem azt mondom, hogy ha 
még ezen kivül is kívántatik rendelkezési alap, 
alig szükséges arra, hogy külügyekre fordittas
sók, hanem kell arra, hogy Magyarország bel
ügyeire fordíttassák, vagy arra, hogy fordíttassák 
azon viszony feltartására, mely Magyarország 
és Ausztria közt létezik, de mindenesetre sokkal 
szűkebb körre van szorítva, mint akár az angol 
minisztérium, akár az olasz kormány tevékeny
ségi köre: annálfogva én ezen sommát már mint 
sommát is nagynak tekintem, és még akkor, ha 
ily rendelkezési alap szükségességéről meg fognék 
is győződni, még akkor is azt mondanám, hogy 
sok, és hogy Magyarországnak 30—40 ezer frt 
rendelkezési alap is elég volna. 

De miután egy szó sem mondatott a mi
niszteri padokon ezen rendelkezési alap indoko
lására : én a magam feje után indulva ennek 
sem szükségességéről, sem hasznosságáról nem 
levén meggyőződve, képviselői kötelességemnek 
tartom az ország pénzéből bármely sommá megsza
vazását megtagadni, melynek szükségességéről és 

hasznosságáról meggyőződve nem vagyok. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : Azt hányta az előttem 
szólott szemünkre, hogy a jobb oldalról keve
sen válaszolnak : mintha bizony oda át mind a 
eapacitatió emberei ülnének. Híjába szólunk, 
mert legjobb indokainkkal a pusztába szólunk; 
de miután Simonyi Ernő képviselő ur felszólí
tott, neki felelve, felvilágosítást adhatok. 

Nem szokás itt e teremben oly kijelentésekre 
hivatkozni, melyek más helyen történtek; de 
miután most e teremben először vita támadt a 
rendelkezési alap szükséges vagy szükségtelen 
volta felett, meg fogja engedni a t. ház, hogy 
az ellenzék t. tagjait emlékeztessem azon vitá
ra, mely a delegátió első ülésszaka alkalmával 
a közös külügyminiszter által e czimen kért 
550,000 forint felett folyt. Az ellenzék egyik 
tagja ez összeget 80,000-re akarta leszállítani, 
az ellenzék többi tagjai pedig 450,000-re. Az 
első, t. i. Manojlovits ur azzal indokolta ezen 
levonást, hogy ezen összegből ugy sem jut sem
mi Magyarország javára, és igy, ha a magyar 
kormány szükségét látná ily alapnak, a magyar 
országgyűléstől fogja azt követelni. T. barátom 
Tisza Kálmán az általa ajánlott levonást azzal 
indokolta, hogy a magyar korona országainak 
belügyeivel a közös külügyminiszternek már most 
semmi köze nem levén, a szükséglet egy harmada 
elesik, és ennek fedezete nem a közös kiadások 
közé tartozik. Elismerte akkor maga Tisza Kál
mán képviselő ur, hogy lehetnek (igaz, hogy ak
kor a külügyekről volt szó) oly államkiadások, 
melyeket a nyilvánosság előtt részletezni nem 
lehet. Elismerte, hogy ha a kormány a külföld 
előtt akár a napi, akár egyéb sajtóban vélemé
nyét képviseltetni akarja, ez ingyen nem történik 
meg. De ez nem megvesztegetés, hanem természet
szerű költség, és én azt hiszem, hogy Magyar
országra nézve sokkal természetszerűbb költség, 
a mennyivel igazabb és világosabb, hogy hazánk 
viszonyait , ha a külföldet mi nem fogjuk ma
gunk azokkal megismertetni, mások igen ferde 
színben szokták a külföld elé állítani. T. bará
tom Ghyczy Kálmán egyenesen azt mondotta 
akkor, hogy részéről a 450 ezer forint megsza
vazásánál sem bizalmi , sem bizalmatlansági 
szempontból nem indul ki; de egyedül és kizárólag 
az ügykezelés szükségletének tekintetéből. 

És ezen fordul meg itt is a jelen pillanat
ban a rendelkezési alap megszavazásának vagy 
meg nem szavazásának kérdése. Mi, kik azt 
meg akarjuk adnt, azt hiszszük, hogy Magyaror
szágnak bérviszonyai, sőt kelet felé gravitáló 
geographiai fekvése nem engedik meg azt, hogy 
oly eljárásoknál és tényéknél, melyeket itt kö
zelebbről jellemezni igen nehéz, de a melyekről 
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igen jól tudjuk, hogy Magyarország önvédelmére 
vonatkoznak, és hogy azoknál épen a mi érde
keink forognak fen, hogy ott kormányunk tétlen 
néző maradjon, hogy nem saját kútforrása, sa
ját befolyása után merített tudomása sze
rint nyomatékkal és kellő sulylyal az ügy tel
jes ismeretével lépjen fel, és az aetióban részt 
vévén , Magyarország befolyását érvényesítse. 
Tessék az osztrák-magyar birodalom egyik végére 
tekintem, melyben igen szomorú események fordul
tak elő e napokban, én azt hiszem, hogy az ottani 
kormány ily rendelkezési alap hiányában sem kellő 
tudomást nem szerezhetett magának a dolgok 
állásáról, sem kellő befolyást nem nyerhetett 
még oly időben , hol a szomorú eseményeknek 
elejét vehette volna, mi a hadjáratot feleslegessé 
tette volna, vagy pedig más jobb eredményt 
idézett volna elő. 

En tehát bővebben nem szólván, e külön
ben is kényes dolgok felett épen Magyarország 
érdekeinél fogva szavazom meg ezen 120,000 
frtot. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

V n k o v i c s S e b ő : T. ház ! Kétségkívül 
az érdemes tagok figyelme már ki van merítve 
és talán a tanácskozásnak ily hosszú ideig el
húzása után némi szerénytelenség többet szólni 
a dologhoz; de méltóztassanak azon körülményt 
tekintetbe venni, hogy ezen kérdés tulajdonké
pen most legelőször fordul elő e képviselőház
ban, a mennyiben a múlt évi költségvetésben ily 
ezikkely nem volt foglalva, tehát kétségkívül 
most, mikor az először fordul elő, meg kell jól 
fontolni mind azon okot, mely ezen ezikkely 
előterjesztésének kútforrása lehetett, és mindazt, 
hogy mi származhatik belőle; mert ha egyszer 
ily alakban tétetik az elénk, talán időről időre 
még nagyobbra is fog nőhetni. 

T. ház! a mint némely érdemes tagok elő
adásából és különösen érdemes barátom, Mado
csányi Pál beszédéből képes voltam kivenni, ezen 
határozatlan czólra való összegnek alapja volna 
a bizalom, melyet a kormány r irányában kitün
tetni és kijelenteni kivannak. Én megvallom, ha 
ily elv a mi parlamentalis életünkben beleszö
vődnék, kétségbe kellene esnem a felett, hogy 
valaha elérhessük azon állást, a melyet az alkot
mányos tárgyalásoknál parlamenteknek szabad vi
szonyok közt elfoglalni kell. Volt egy alkotmány, 
mely azonban megbukott, a mely alkotmány 
folytán a miniszter iránt kijelentendő bizalom 
sarkköve az volt, hogy a mikor ily határozat
lan ezélra fordítandó összeg megszavazására a 
követek felszólittattak, noha* czélját nem tud
ták , ezzel hivatva voltak mintegy feltétlen 
bizalmat jelentem ki a minisztérium iránt. Én 
megvallom, nem óhajtanám, hogy Magyarország 
egy oly napra virradjon, hogy az ő kormánya-
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nak nem köztudomású, nem a világ előtt történő 
tények után kelljen bizalmat szavazni, hanem 
a szerint, a mint felteszszük róla, hogy sötétben 
fognak-e cselekedni. (Helyeslés a hal oldalon.) 
Mert nem szenved kétséget t. ház, hogy ily 
eljárás sötétségben hagyja azon működést, melyre 
ezen rendelkezési alap eszközül szolgál. 

En ez eljárás veszélyességét nem akarom 
a mostani miniszterelnök úrra vonatkozólag 
mondani. Hiszen tudni való dolog, hogy nem 
csak hivatalánál fogva tiszteljük és becsüljük, 
hanem személyiségénél fogva is szeretjük; de 
mint meszsze ható eredményt kell az ily rendel
kezési alap megszavazását szemügyre vennem. 

T. ház! Többször történt hivatkozás más 
országokra és egyéb dolgokra, és én megvallom, 
igen örvendtem hallani Zsedényi barátomat, ki 
hivatkozott a delegationális ülésekben ezen tárgy 
körül történt tanácskozásokra. En akkor még 
nem voltam idehaza, hanem olvastam azon ta* 
nácskozásokat, és ugy emlékezem, hogy Zsedényi 
barátom volt az, ki leglelkesebben szólott az 
ilyen szabad rendelkezésre megajánlandó összeg 
megszavazása ellen. (Felkiáltások a bal oldalon: 
Igaz!) Tehát nem csalódtam ? (Felkiáltások: Nem!) 
Emlékezem, hogy ellene Pulszky t. barátom lé
pett fel. Több érve közt Zsedényi azt monda, 
hogy Angliában ily czelokra a budgetben tétel 
nem létezik, Pulszky barátom ellenben hivatko
zott az angol budgetnek egy bizonyos rovatára, 
mely ezen elnevezés alatt fordul elő „miscellaneous" 
és mely szinte titkos rendelkezési alapot felmutat. 
De én azt állítom, hogy Zsedényinek akkor tö
kéletesen igaza volt. Angliában a parlamentben a 
budgetnek oly tétele, mely titkos czelokra meg-
ajánltatván, ez által a minisztérium iránt biza
lom szavaztatnék, soha sem fordul elő. (Ellen-. 
mondás jobb felől.) Azon rovat, melyet Pulszky 
barátom említett, olyan, melyben sok min
denféle előfordul, és miket magam is sokszor él
vezettel olvastam. Ilyeo kiadások a küldött aján
dékokra, vagy valamely félvad afrikai király 
megvesztegetéseire s több efélére fordíttatnak, 
végre titkos kiadások is fordulnak ott elő (Fel
kiáltás jobb felől: TeMt mégis!) néhány ezer forint, 
melyről mindenki tudja, hogy kémekre való, mert 
igen természetes, hogy ezt nem szokták kimon
dani. 

Azt mondotta t. barátom Madocsányi — s 
e tekintetben hivatkozott az állandó pénzügyi 
bizottság jelentésének kifejezésére — hogy a 
minisztérium azon kért összeget helyes czelokra 
és a közérdek előmozdítására fordítja. Ha ez 
igy van, miért a titkolódzás ? Miért nem lehet 
ezen eseteket előadni, habár nem is specializálva, 
de legalább átalában. 

E tanácskozás alatt, mely miniszterelnök ur 
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rövid budgetjét érintette, több olyan elv fordult 
elő, mely figyelmünket megérdemli, és tanítja, 
hogy most sem vagyunk a budgettárgyalás ren
des utján: mert sokszor visszatérünk arra: hogyan 
kell egyik és másik részét a budgetnek tárgyal
ni ? holott, ha tisztában volna előttünk a budget
tárgyalás rendes folyama, ez tisztán és röviden 
történhetnék. Példáid: szó volt az újságok sub-
ventiójáról. Megvallom igazán, ez szintéa oly 
elv, melyet valóságos alkotmányos országban oly 
veszedelmesnek tartok, mint tartanám természe
tesen még nagyobb mértékben veszedelmesnek a 
cabinet noirt. Valamint nem szabad a kormány
nak alkotmányos országban semmi ilyen mester
séges eszközökhöz nyúlni, hogy a kormányon 
megmaradjon, annál kevésbé szabad a törvény
hozásnak az ilyen czélokra eszközöket nyújtani. 
T. barátom a miniszterelnök azon alapos indok
kal élt, hogy vannak oly lapok, melyek a sociá-
lis rend elleni elveket terjesztenek a nép kö
zött s azok ellen óvszerrel élni nem csak taná
csos, de szükséges is. Megvallom, nem vagyok 
annyira jártas a lapok olvasásában, hogy egyet 
is láttam volna ezen lapok közül; de ha vannak 
ilyen lapok, azok ellen működni nem csak a 
kormánynak, de a hon férfiainak, és különösen a 
journalistikának lenne kötelessége. (Helyeslés a 
bál oldalon.) Akkor ezen néhány ezer forintnyi 
subventio nem segítene sem az országon, sem a 
sociális rend fentartásán. Az igen tisztelt mi
niszterelnök ur — midőn fölszólittatott arra, 
hogy volna szives a házat tudósítani arról, 
hogy él-e a kormány ezen eszközzel vagy nem — 
ugy felelt, a mint Andrásy Gyula gróftól soha 
senki máskép nem is várhatta: lovagiassággal 
kimondta, hogy igen; hanem hozzátette azt, 
hogy nem a közadóból befolyó pénzekből, hanem 
oly pénztárból, melyet megnevezni nem akar. 
(Felkiáltások jobh felöl: Nem ad mondta!) Megval
lom, hogy az nem csodálkozást, hanem valódi 
aggódást gerjesztett bennem, midőn a miniszter 
ur ezt monda : mert ha nem is a közadóból be
folyó pénzekből, de más állampénztárból történ
nék oly kiadás, akkor csak a szóban volna já
ték : mert nines oly állampénztár, mely nem 
volna tulajdona az adózók összegének. Megval
lom, annyira tisztelem a nemes gróf jellemét, 
hogy azt hiszem, hogy nem razt értette, mert ő 
nem élhet ily szójátékkal. Én mástól félek, én 
bennem az ő felelete azon aggályt gerjesztette, 
hogy olyasvalami történik, a miről a miniszté
rium szólni nem akar; hogy itt oly ingerentia 
történik, mely felsőbb helyen van, mint a mi
nisztérium, és ez sértése volna az alkotmánynak, 
melynek főelvei szerint tudjuk, hogy a legfőbb 
helynek magasan kell állani minden párt fölött. 
(Felkiáltások a jobb oldalon: Nem is mondolta ed senki!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18-||. ív. 
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Tisztelt ház! Még egyre akarok észrevételt 
tenni. 

A t. miniszterelnök ur azt monda, hogy 
ő ugyan elfogadja magára ezen kis budget egész 
felelősségét, de egyes részleteiről nincs tudomása, 
egyes részleteiről nem is felel. Erre nézve meg
mondta már egyik érdemes képviselő ur, hogyan 
egyezik az meg az alkotmányos elvvel: mert legyen 
az összeg kicsi vagy nagy, mi semmiféle összeget 
nem szavazhatunk meg, melyről való felelősséget 
az egyik vagy másik miniszter nem vállalna el. 

Andrásy Gyula gr. miniszter
e l n ö k : En elvállalom a felelősséget! 

V u k o v i c s S e b ő : Igen örvendek, mert 
én, őszintén megvallva, ha van ezen költségvetés 
részletei között olyan, melyre nézve az igen t. 
miniszterelnök ur — ugy szólván — megmossa 
kezét, én olyan részletnek egyszerű törlését in
dítványoznám : mert fő elv az, hogy minden, a 
mi a kormány kezébe adatik, az ország admini-
strationális szükségletei fedezésére, valamely mi
niszter felelőssége alá helyeztessék. Ha mi azt 
elfogadjuk, hogy a miniszterelnök úrra nézve 
kivétel történjék, akkor ki áll jót, hogy más 
miniszter nem követel hasonlót, és én nem is 
látnám okát a különbségnek. Ez pedig valósággal 
oda vezetne, hogy a felelősségből, melyet oly 
nehéz valósítani, utoljára semmisem maradna 
hátra. 

Én tehát, miut mondám, ha a minisztérium, 
— mint a pénzügyi bizottság állítja, — ezen 
120,000 írtból álló összeget az ország közérdekére 
kívánja fordítani, kívánom egyszersmind, hogy 
azon érdek, azon czél előttünk világosan kijelöl
tessék, és ez esetben megszavaznám azt; de ugy, 
a mint előttünk áll a dolog, Tisza Kálmán kép
viselőtársam indiványát pártolom. (Helyeslés bal 
felől.) 

M a d o c s á n y i P á l : A házszabályok 
128-ik szakaszának értelmében kötelességemnek 
tartom az előttem szóló érdemes képviselő urat 
nem megczáfolni, hanem csak az iránt felvilá
gosítani, hogy az én alázatos javaslatomat félre
értette. Ugyanis én, midőn azt mondtam, bog}7 

igenis elfogadom a rendelkezési alapot, világosan 
kijelentettem, hogy szavazatom alapját nem ke
resem abban, hogy a minisztérium iránt határ
talan, vagy tudja Isten minő bizalommal visel
tetem; hanem világosan kijelentettem, hogy an
nak alapja abban fekszik, hogy a pénzügyi bi
zottság a maga jelentésében kimondja, miszerint 
tárgyalása alkalmával a jelen volt miniszterelnök 
ur nyilatkozata alapján meggyőződött arról, hogy 
a kormány eddig élénken érezte egy rendelkezés 
alatti alap hiányát, és hogy könnyíti szavazato
mat, hogy ezen rendelkezési alap épen olyan 
miniszter kezébe fog adatni, ki iránt bizalommal 
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viseltetem; sőt hozzá tevém, hogy miután meg 
vagyok győződve, hogy a hazának helyzete oly 
kényes, az okvetlenül szükséges rendelkezési ala
pot még akkor is megszavaznám, ha a minisz
térium nem azon pártból alkottatott volna, mely
hez magam is tartozom. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k (leszáll s helyét ismét Somssich Pál 
foglalja el.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Gyakran hal
lunk a képviselőházban beszédeket, melyekről 
elmondhatjuk, hogy azok nem a képviselőháznak 
mondatnak, nem a tárgy kölcsönös fölvilágositá-

szolgálnak — előre bocsátom, hogy nem az 
előttem szólott képviselő ur beszédjét értem — 
(Közbeszólás bal felől: Mindegy akármelyiket!) ha
nem mondatnak a beszédek a nagy közönség 
számára, (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltás a szélső 
bal oldalon: Az természetes!) mondhatni, hogy a 
képviselő urak „haza beszélnek." Nem vádként 
mondom én azt: mert a képviselőháznak köteles
sége a közvéleményt fölvilágosítani, és tenni azt, 
a mit tesz, ugy, hogy a nemzet az indokokkal 
is megismerkedjék. (Átalános helyeslés.) Nem is 
csak az ellenzék t. szónokairól mondom ezt, el
ismerem, hogy a jobb oldal szónokait is illeti 
ezen — nem vád, hanem valóságon alapuló 
állítás, miután a miniszter urak is igen gyakran 
mondanak dolgokat, miket a képviselőháznak 
elmondani nem lenne szükséges, mert a képviselő 
urak közül mindenik nagyon jól tudja azon dol
gokat. 

Ily tárgy az is, mely jelenleg szőnyegen 
forog. Alig van alkalmasint a képviselő urak 
közül valaki, ki nagyon jól ne tudná, hogy mi 
czélja ezen az itt kérdés alatt levő rovatba foglalt 
120,000 írtnak ; alig van képviselő, a ki nem 
ismerné azon czélokat, melyekre ezen összeg ké
retik, és nagyon kevés képviselő lesz e házban, 
a ki ezen összeg szükségességéről meg nem volna 
győződve. (Helyeslés jobb, ellenmondás bal felől.) Ha 
tehát ezen rovat meg nem szavazása mellett 
tartatnak beszédek, ezek nem annyira a háznak, 
mint a nagy közönségnek szólnak. 

Nagyon jól tudják azt a t. képviselő urak 
az ellenzék padjain is, hogy a kormánynak szük
sége van tudomást szerezni sok mindenféle do
logról, melyekről a kormányzat rendes közegei 
által nem értesülhet; szüksége van megértetni 
és megtudatni némely dolgokat másokkal, me
lyeket ismét meg nem értethet a rendes köze
gek által. 

Nincsenek ugyan vad népek királyai, kiket 
mi megvesztegethetnénk, vagy kiket megvesz
tegetni érdekünkben állana, fájdalom; hanem 
elmondotta Berzenczey t. képviselő ur, és el
mondotta Zsedényi t. képviselő ur, hogy vannak 
külviszonyok, a melyeknél fogva igen jó és nagyon 

szükséges, hogy ha a magyar kormány befolyást 
gyakorol és értesül arról, hogy ott mik tör
ténnek. 

Ha tehát a t- ellenzék ezen összeg meg
szavazását érvekkel támadná meg, talán nehezebb 
volna álláspontja, mint az ezen oldalon ülő kép
viselőknek. Jelleméhez igen méltóan és nagyon 
rövidre foglalta beszédét igen t. barátom és az 
ellenzék egyik vezérszónoka, ki ezen rovat meg
szavazása ellen egyetlen egy érvet hozott elő, 
t. i. azt mondta, hogy: ha a külügyek a magyar 
kormány által kezeltetnének, akkor ő ezen ösz-
szeg jogosultságát elismerné. Egyéb érvet nem 
emlékezem, hogy mondott volna. Igaz, hogy a 
magyar-osztrák államnak a külföld irányábani 
személyes repraesentatiója nem a magyar kor
mányra van ruházva, hanem a közös külügy
minisztérium által történik. De ugy hiszem, nem 
szükség bővebben magyaráznom a t. képviselő 
urnák, hogy azon hivatalos befolyáson kívül talán 
még más módja is van a külfelé hatásnak, mely 
— s mi ennek talán csak örülhetünk — bőveb
ben gyakoroltatik a mi minisztériumunk által, 
mint az a Lajthán túl némelyeknek tetszik. Nem 
tett tehát az ellenzék vezérszónoka egyetlen egy 
ellenvetést sem ezen rovat megszavazása ellen; 
de beszéde végén azt monda, hogy azt a jobb 
oldal talán még sem követelheti a bal oldaltól, 
hogy ők azt megszavazzák. Én erre igen egy
szerűen mondhatnám, hogy a jobb oldaltól pedig 
a kormány méltán követelheti, hogy megsza
vazza. 

Ha kifogás volna ezen összeg ellen, csak az 
lehetne a kifogás, hogy ezen összeg nagyon cse
kély ; (Helyeslés jobb felől) de épen az összeg ezen 
csekélységében fekszik, szerintem, a megnyugvás 
azon aggodalmakra nézve, melyek emeltetnének 
az ellenzék részéről: mert az ellenzék attól tart 
talán, hogy nem azon czélokra fordittatik ezen 
pénz, melyekre mi hiszszük hogy fordittatik, ha
nem a párt érdekében adatik ki. 

Ugyan kérem! hát a párt érdekében, mi tör
ténhetnék ezen 120,000 írttal ? Talán meg le
hetne vesztegetni a sajtót? Ülnek a sajtónak 
igen érdemes képviselői itt, olyanok, kik közvetve 
vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak; hiszik-e, 
hogy ez nyom is csak valamit a latban, hogy 
ezen a sajtót meg lehetne vesztegetni1? Vagy 
talán jövő képviselőválasztásokra történnek elő
készületek? (Bal felől fölkiáltások: Meglehet!) 
Ugyan kérdem a képviselő urakat — nem rég 
történtek meg a választások — őszintén meg
vallva, hány képviselőt lehetne 120,000 írttal 
megválasztatni? (Derültség. Bal felől: Bizony Er
délyben nagyon sokat!) Vagy talán attól félnek az 
ellenzék tagjai, hogy — visszatérve az absolut 
kormányok idejére — ezen összeg arra fog hasz-
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náltatni, hogy a kormány kémeket tartva a csa
ládok titkait fürkészsze, vagy hogy például csap
székekben keresse a felségárulókat? 

Azt hiszem, az ily vádtól a jelenlegi kor
mány-férfiakat multjok és jelenők megóvja. (Va
laki bal felől: Be megtette! Fölkiáltások jobb felől: 
Kimondja azt? Álljon föl! Nagy zaj.) 

Ugy látom, magam is többet beszélek, 
mint tán kellene. (Jobb felől: Halljuk!) 

A nagy közönség fölvilágositására, fájda
lom, a mi helyzetünk sokkal nehezebb, mint az 
ellenzéké; (Bal felől fölkiáltások: Igaz!) mert, 
mint ma is volt szerencsém hallani, sokkal köny-
nyebben és szivesebben érti meg a nagy közön
ség, ha azt mondják neki: az adó sok, lejebb 
kell szállítani; (Tetszés jobb felől) sokkal könnyeb
ben és szivesebben érti, hogy jobb az öntermesz-
te t te ős dohányt szivni saját pipájából; (Bal fe
lől fölkiáltások: Igaz I Tetszés jobb felől.) sokkal 
jobban megérti : mindenki főzhet szeszt és pá
linkát, mint hogy ezt a finanezőrök vizsgálják és j 
megadóztassák. (Bal felől fölkiáltások: Az 1861-ki 
igéreí!) Kétségkívül mindez plausibilisabb ok a 
megértésre. Sokkal nehezebb a mi állásunk, sok
kal nehezebb megértetni a néppel azt, hogy, fáj
dalom, ez idő szerint mindez nem lehet. Ha 
mindamellett, hogy ez sokkal nehezebb, ma mégis 
még többségben vagyunk, az azt bizonyítja, hogy 
a mi kormányunk még sem oly rósz, (Bal felől 
fölkiáltások: Nagyon rósz!) mint azt Simonyi Ernő 
képviselő ur az absolut kormánynyal összehason
lítva előtüntetni akarta. 

E kormánynak, mely teljesen és tökéletesen 
megérdemli bizalmunkat, részünkről, s ugy hi
szem az ellenzék részéről is bátran megszavaz
hatjuk az összeget a nélkül, hogy félni kellene, 
hogy az rósz czélokra fog fordíttatni. Ez össze
get én részemről csekélynek is tartom, és meg
szavaznám nem csak ezen kormánynak, hanem 
megszavaznám azon kormánynak is, mely az 
ellenzék padjairól kerülne ki. 

Átalában a parlamentalismusnak mint min
den dolognak a világon, van árnyékoldala is ; s 
talán a parlamentalismus árnyékoldalához tar to
zik az is, hogy a kormányban az ellenzék rend
szerint nem az államhatalom kezelőjét, nem az 
állam személyesitőjét szokta tekinteni, hanem a 

.pár tkormányt , és ezért kötelességének tartja 
ezen párt-kormány ellenében mindennemű aka
dályokat gördíteni és annak állását nehezíteni; 
midőn pedig azt hiszem, hogy vannak dolgok, 
midőn a pártérdekeknek el kell hallgatni, és 
midőn a kormánytól, ha t . i. haza bizal
mát nem párt szempontból, hanem hazafiúi és 
emberi szempontból megérdemli, talán veszélyes 
néha megtagadni az eszközöket, melyekre szük
sége van. Lehet ezen politika helyes oly fájdal

mas körülmények közt, midőn a kormányban 
nem a haza személyesitőjét látjuk ; de még ak
kor is talán veszélylyel jár az ily politika. Mi
dőn azonban a kormány élén oly férfiak ülnek, 
kiktől az ellenzék padjain sem tagadja meg senki 
a hazafiságot, ez összeget, azt hiszem, bízvást és 
méltán megszavazhatjuk. (Hosszas éljenzés a jobb 
oldalon.) 

S c h v a r e z G y u l a : T. ház ! (Zaj. Hall
juk!) Azok után, miket Vukovics Sebő t. képvi
selőtársam elmondott, csak egy megjegyzésre fo
gok szorítkozni arra nézve , mit igen t. képvi
selőtársam, tekintetbe vévén a följegyzett szóno
kok nagy számát, vagy gyöngéd figyelemből a 
ház türelmének kimerültsége iránt, nem említett, 
és a mi mindenesetre fölvilágositására szolgál 
azon körülménynek, mely i t t a külállamokra 
való hivatkozásból ez alkalommal szőnyegre ho
zatott. 

Angliára történt nevezetesen hivatkozás. 
It t rendelkezési alapról van szó a mag3rar 

budgetben. Az angol budget rendelkezési alapot 
kettőt ismer azon rovaton kivül, melyre méltóz
ta to t t hivatkozni Vukovics t. képviselő urnák. 
Van egy rovat, a „Civil contingencies" rovata^ 
és ez szintúgy nyilvános ellenőrzése alatt áll a 
parlamentnek, miként bármely egyéb rovat ; 
igen, de ez nem titkos rendelkezési alap, hanem 
egy nyilvános rendelkezési alap, és ha valaki 
arra hivatkozott a t. túloldalon, azt hiszem, az 
analógiát nem jó helyen kereste. Van azután a 
másik rovat, melynek czimében is ben van a 
t i tkos; ez a czim: „Home secret service" és az 
a „Civil List Act" által, mint tudjuk, Viktória 
királynő trónraléptével állapíttatott meg, és 
mely analógiája azon rendelkezési alapnak, me
lyet a mi minisztérium elénk terjesztetett. Mél
tóztatnak arra is emlékezni , hogy évenkint 
10,000 font sterling összegig állandóul megsza-
vazandónak tekintik. Ezen másik „Home Secret 
Service" rovat azonban oly föltételekhez van 
kötve, melyekhez, ha a t. minisztérium, midőn 
beadja budgetjét, saját rendelkezési alapját kö
tötte volna, én nem mondom egy hanggal sem, 
hogy azt meg nem szavaznám: mert nagyon té
vednek, kik azt hiszik, hogy az ellenzék padjain 
csupa idealisták ülnek, kik azt hiszik, hogy pla
tóni respublicáf lehet fölállítani, hol i ly titkos 
rendelkezési alapra nincs szükség. 

Mi itt az ellenzéken nagyon is jól tudjuk, 
hogy Európa átalában még sokkal romlottabb, 
semhogy az amerikai Egyesült államok példáját 
követve, a titkos rendelkezési alapot az államra 
nézve, bizonyos föltételek alatt, szükséges rosznak 
ne ismernők, és ha Európa romlott e vidéken 
is, a hol élünk, ez nem a magyar genius hibája, 
hanem hibája azon hatalomnak, mely évszázado-

37* 
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kon át nyomott bennünket és ennyi idő alatt, 
— valljuk meg — kissé, legalább részben, meg is 
rontott. 

Minő föltétel az, melyhez Angliában ezen 
alap kötve van ? Két föltétel van. Az egyik az, 
hogy a miniszterek megeskettetnek egyenesen arra, 
hogy azon titkos rendelkezési alapból csak oly 
ezélokra fog pénz fordíttatni, melyekre nézve, 
ha felelősségre vonatnak, saját ressortjokból képe
sek igazolást nyújtani. A másik föltétel még lé
nyegesebb. Ez, miként tudjuk az, hogy a minisz
terek vezetnek egy könyvet, melyben mindazok 
nevei, a kik ezen titkos alapból bármily csekély 
összeget is húznak, föl vannak jegyezve, és azon 
összegek is, a melyeket kapnak, és ámbár nem 
igen szokásos, sőt tán hamarjában meg sem tör
tént, hogy a parlament egyik vagy másik háza 
követelte volna ezen könyvek előterjesztését, a 
parlament azon jogot mégis vindicálja magáuak, 
hogy azon esetben, ha akármelyik képviselő vagy 
felsőházi tag kivárnia azon könyvekbe betekin
teni, ebben meg ne gátoltathassék. 

Ha a magyar minisztérium, mely aristokra-
tikus dolgokban oly gyakran hivatkozik Angliára, 
a rendelkezési alapot megosztotta volna valódi 
rendelkezési alapra, melyből a közigazgatásnak 
váratlanul lölmerülő és póthitel által rögtön nem 
fedezhető szükségletei fedeztetnének, és valódi 
titkos alapra, akkor én is megszavaztam volna, az 
Angliában íönálló föltétek mellett, ezen rendelkezési 
alapot : mert nem vagyok idealista és nem vonom 
kétségbe a kormányzás idézett nehézségeit. En 
azonban azt hiszem, a kormány legerősebb táma
sza a bizalom és én nem gondolom, hogy legyen 
valaki e házban, ki azt állithatná , hogy a 
titkos rendelkezési alappal növelni lehessen a 
bizalmat. 

Megengedem, hogy a pártfegyelem nagy 
hatalmú, megengedem, hogy a kormány pártja 
maga elhiszi, miszerint azon összeg jó és helyes 
ezélokra íordictatik; de vajon nem az-e feladata 
a kormánynak, hogy azon nézeteknek, melyek 
meggyőződése szerint helyesek, ós a melyek az 
ellenzéket tőle elvben elválasztják, a nagyobb 
igazság hirdetése által propagandát csináljon ? 
Vajon nem az-e föladata, hogy meggyőződését 
pártján kivül másokba is impregnálja? Én azt 
hiszem, hogy igen. A korrnáiwnak azon kell 
lennie, hogy eljárásának irányelvei ne csak az őt 
támogató párt szűk körében, hanem szélesebb 
körökben is elterjedjenek. 

Különben nem vonom kétségbe, hogy oly 
kormány, mely azt tudja, hogy pártja ós a szu
ronyok támogatják őt, nem szorul erre. En azon
ban oly kormányt kívánok, melynek alapja a 
bizalom, és én ugy tudom, hogy az ilyféle tit

kos alapok nem alkalmasak arra, hogy a bizal
mat növeljék. 

En a 120,000 frtot nem szavazhatom meg. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk! Hall
juk!) Fölöslegesnek tar tanám e tárgy felett hosz-
szas okoskodásokkal élni. Előttem a dolog igen 
egyszerű. 

Ez a szabad rendelkezési, vagy mint néme
lyek nevezik, titkos pénzalap oly tárgy, melyet 
nem azért, mert a minisztériumot bármi tekin
tetben dotálni akarnók; hanem: mert minden ál
laméletben vannak költségek, melyeket sem előre 
meghatározni, sem utólag — mint a magyar ember 
szokta mondani — dobra ütni nem lehet, a parla
mentáris monarchiákban mindenütt egy vagy 
más czim alatt megszavaznak. 

A hol és a mig virementek voltak, ezen 
alapot inkább el lehetett tán kerülni; de bizony 
nem olyan módon, melyet én helyesnek, czélsze-
rünek tartanék, t . i. egyes positiv tételekre na
gyobb összegeket szavaztattak meg és virement 
utján fordítják az ily költségek födözésére. Sok
kal egyszerűbb, világosabb és őszintébb azonban, 
ha a ház az összeget meghatározza, mely ily 
rendelkezési alapot képez, és a minisztérium 
diseretiójára bizza, hogy csakis oly ezélokra 
fogja fordítani, a melyekre az államkormányzat 
szükségli. 

Minden j)arlamentben minden törvényho
zásnál a költségek kevesbitése és az adózó 
nép lehető kímélése a fő tekintet a költségve
tés megállapításánál; és mind a mellett más or
szágok sem menekülhettek meg ezen tehertől: 
mert azt szükségesnek tartot ták. 

Igaz, a mit előttem szóló képviselő ur mon
dott, hogy Angliában a miniszterek könyvbe ve
zetnek minden ilyen kiadást. De fölte
szem, hogy azt i t t is megteszik, ós pedig két 
okból: először azért , mert azt a rend megkí
vánja, másodszor azért, mert mindenki bizto
sítva akar lenni egyes emberek azon vádja ellen, 
hogy magának tar to t ta meg a pénzt; hanem 
Angliában — a mint a képviselő ur szintén elis
merte — a parlament soha sem kéri elő a köny
vet, és a minisztérium azt soha sem adja elő. 

Es ez természetes is : mert azon eszmében, 
hogy titkos költségek, benne van az, hogy nem 
adatnak a nyilvánosság elé. 

A kérdés tehát az, hogy szerencsésebb hely
zetben vagyunk-e mi, mint más országok? Ma
gyarország nélkülözheti-e azon szükséges költsé
geket, melyeket más parlamentáris országok ren
desen megajánlanak? Véleményem szerint nem 
csak az nem áll, hogy szerencsésebb helyzetben 

i vagyunk e tekintetben, hanem ellenkezőleg az 
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áll, hogy a mi helyzetünk kevésbbé kedvező, (ügy 
van! jobb felől.) 

Nem akarok részletekről szólani, átalaban 
említem csak m e g : ki nem tudja, hogy nekünk 
— fájdalom! számos ellenségünk van ? — Ez ellen
ségek nem épen az államhatalmak nevében lép
nek fel, hanem hogy fellépnek, i t t mindenféle 
eszközökkel, pénzzel is, erről talán több van tudva, 
mint a mi gyanúra szükséges; adatok is lehet
nének talán felhozhatók, melyekbe azonban nem 
bocsátkozom. Bármely módon támadtatik meg 
valamely állam, vagy consistentiája, belszervezete; 
megtámadtatik gyakran nem azok által, a kik 
ezen államnak tagjai, polgárai és dolgaihoz jog
gal és szabadon hozzászólhatnak, hanem mások 
által. Az ily megtámadások ellen védelem szük
séges. Kérdem : mi a természetig védelem min
den fondorkodó, titkos megtámadás ellen 1 Fegy
ver, ágyú az; ellenszer ? Ez bizony nem képes 
véleményeket megszerezni, agitatiókat, értem 
az ellenségeseket i t t az országban, erőszak 
nélkül meggátolni. 

Azon kivül sok ember van, a ki múlt érde
meinél fogva is segélyezést érdemel, és nyíltan 
az államköltségvetésbe föl nem vétetett, és föl 
nem is vehető. Nem akarok senkit nevezni, de 
tudjuk, t. ház, hogy sokan vannak, nem e ház
ban, hanem az országban özvegyek, elnyomoro-
dottak, kiknek néha ily segély bizony nagy fon
tosságú és morális hatású. (Helyeslés.) Mindezek 
a rendelkezési alapból kerülnek ki. 

A dolognak másik oldala pedig az, hogy 
megválogatja az ember azon embert, a kire a 
rendelkezési alapot bizza oly módon, hogy az ő 
diseretiójától függ, hogy azt mire használja. 

Igen, de épen azért, mert mi megválogatott 
emberekre akarjuk azt bízni, t. i. a Magyaror
szág kormányát vezető minisztériumainkra; tel
jes bitem és meggyőződésem az, hogy ők e pénz
alapot egyedül szükséges és az országra nézve 
hasznos czelokra fogják fordítani, hogy azzal 
soha semmiféle alacsony czelokra működni nem 
fognak: épen azért állásuk, helyzetük, személyök 
iránti bizalommal merem rajok bizni ezen ösz-
szeget. 

En tehát a rendelkezési alapot átalaban ve-
ve szükségesnek tartom, annak megszavazását 
pedig a jelen minisztériumnak, épen azon biza
lomnál fogva, melylyel a minisztérium iránt én is 
viseltetem, igen szívesen teszem, és e szakasz el
fogadása mellett nvilatkozom. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! Onnan in
dulok ki, a honnan barátom és képviselő társam 
Simonyi kiindult, t . i. ezen tételből, mit a pénz
ügyi bizottság mond: élénken érezte az ilyennek 
hiányát a minisztérium, t . i. a rendelkezési 

alap hiányát. Ha az érzés mellett maradunk, 
akkor semmi kifogásom, és akkor azt is átlátom, 
hogy a jobb oldal azt jobban érzi mint mi, mert 
alkalmasint magnetikus rapportban van a minisz
tériummal ; azt pedig tudjuk, hogy a ki valaki
vel magnetikus rapportban áll, az akkor is lát, 
ha a szeme be van kötve, ha t. i. az illető a kivel 
rapportban van, lát. Hanem it t érzésről nincs 
szó. Mi valamit tudni szeretnénk. 

Azt hittük, hogy Szlávi képviselő ur vala
mi felvilágosítással fog szolgálni; azonban ő nega
tíve já r t el: azt mondta: erre sem, arra sem, amarra 
sem kell, miből végre is az tűnik ki, hogy sem
mire sincs szükség. Legalább én ezt vettem ki 
azon sok tagadásból, melyeket felhozott. Ha tehát 
nincs szükség rá, nem látom á t ; miért kellene 
azt megszavazni ? Ha ellenben, mint szintén t . 
barátom Simonyi említette, ha külföldi politikája 
volna Magyarországnak és hatása a külföldre, 
akkor én is megszavaznám. Erre nézve azonban 
mindenesetre oda kellene utalni, hogy ezen kül
földi politikában van már megszavazva rendelke
zési alap, t.i. azon 500,000 írtban, mit a delegatio 
megszavazott. Ha szükség van erre a külföldre 
nézve, tessék onnan venni. 

A mi igen t. előttem szóló Deák Ferencz 
megjegyzését illeti, arra nézve a mit Schwarcz 
képviselőtársam mondott, ő t. i. azt mondja, 
hogy a parliament elé nem kerül soha; de 
Schwarcz ezt nem is mondta, nem mondta, hogy 
a parliament valaha számot kért volna e tekin
tetben; hanem ott mindenkinek jogában és mód
jában áll, azon könyvbe betekinteni; az pedig, 
én legalább azt hiszem, elég nyilvánosság. 

A mi pedig illeti azon özvegyeket, kikről 
Deák megemlékezett, én csak annyit mondok, 
hogy sokkal inkább szeretném ezen özvegyeket 
a nyugdijlajstromban látni, mint igen sok mást, a 
ki ott áll. (Helyeslés bal felől.) 

Ezeket csak mellékesen akartam megje
gyezni, és tulajdonképen egy tapasztalást akar
tam elmondani, (Halljuk!) és ez abban áll, hogy 
nekem lS48-ban szerencsém volt épen a külügy
minisztériumban szolgálni, s tudtommal, habár 
ott sokkal kényesebb körülmények közt voltunk, 
nekünk ily rendelkezési alapunk nem volt. 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem áll! 
H e n s z l m a n n I m i r e : Pulszky képviselő 

talán többet tud arról, mint én. Én azt mon
dom, hogy tudtommal nem volt: mert én akkor — 
mivel mintegy külföldi politikát kellett űznöm — 
követeltem, hogjr rendelkezésünkre álljon egy 
bécsi német lap, és soha sem tudtam azt keresz
tülvinni. En tapasztaltam, hogy erre nem volt 
pénz, pedig nagyon szükséges lett volna. 

E tekintetben tehát én e mellett nem sza
vazhatok. 
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P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Csak rö
vid észrevételt akarok tenni az előttem szóló 
képviselő ur állitására; mert Henszlmann tag
társunk, a ki csakugyan 1848-ban a király sze
mélye körüli minisztériumnak egyik tagja volt, 
azt monda, hogy a minisztérium rendelkezésére 
nem állott semmiféle alap. 

Henszlmann Imre: Tudtommal! (De
rültség.) 

Pulszky Ferencz: Én részemről egy 
ideig ezen minisztérium államtitkára voltam, és 
mondhatom, hogy rendelkezésemre állott ily pénz, 
s felemelt fővel mondhatom, hogy a haza érde
kében adtam ki. és nem eredmény nélkül. (De
rültség.) Mondhatom azt is, hogy akkor egy né
met lap is állott rendelkezésünkre, neve volt 
„Völkerbund." Nagyon sajnálom, hogy többet 
nem használt, mint valóban használt, de tény az, 
hogy arra pénz igen is állott rendelkezésünkre. 
(Helyeslés.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Pulszky képvi
selő urnák azon állitására, hogy neki mint ál
lamtitkárnak a 48-iki minisztériumnál állott ren
delkezésére alap, csak azt jegyzem meg, hogy 
én nem tudom micsoda alap állott rendelkezé
sére; hanem annyit mondhatok, hogy az 1848-ki 
külügyi minisztériumunknak ilyen titkos kiadá
sokra nem volt, nem is lehetett ily féle rendel
kezési alapja: mert a költségvetésben sehol sem 
volt kitéve. (Felkiáltások jobb felől: Nem is volt 
költségvetés! Derültség.) Ha tetszik, szolgálni fo
gok mindjárt az 1848-ki költségvetés ezen rova
tával. A külügyminiszternek 1849-ről szóló ki
mutatásában a külügyminisztérium, illetőleg a 
miniszterelnök és külügyminiszter rendelkezésére 
állott 94,890 írt., a belügyminisztérium rendel
kezésére pedig 35,500 frt. Ha ezt egybevetem 
a mostani miniszterelnök költségvetésével, ugy 
találom , hogy mégis van egy kis különbség 
126,201 és 35,500 frt. között. A külügyminiszté
riumnak pedig a kimutatás szerint épen semmi 
alapja sem volt , mely rendelkezésére állott 
volna. 

E l n ö k : Felírva senki sínes : ha tehát nem 
kíván senki szólani a tárgyhoz, akkor szavazni 
lehetne. 

Andrássy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Nekem mindenesetre jogom 
volna bevárni azt, hogy ki legyen mondva, hogy 
nincs felírva senki; de ha bevárnám is — a 
mit nem teszek — csak azért várnám be, hogy 
az ugy is hosszura terjedt vita még hosszabbra 
ne terjedjen, nem pedig azért, mintha attól tar
tanék, hogy arra a mit mondani akarok, oly 
válasz következhetnék, melyet okom volna ke
rülni. 

Nekem egyátalában nem volt szándékom a 
tárgyhoz szólani. . . . 

P a t a y I s t v á n : Azután lehet még szólani ? 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k : Szabad, csak tessék! . . . azért szólalok 
fel csupán, nehogy az mondassék, hogy e kérdés
ben, mely nem csupán engem illet, hanem az 
összes kormányt, a kormány részéről egyenesen 
senki sem szólalt föl. 

Igen rövid leszek. (Halljuk!) 
A tapasztalás t. ház, azt mutatja, hogy 

valahányszor egy törvényhozás előtt azon kér
dés volt napi renden, van-e a kormánynak szük
sége titkos, úgynevezett rendelkezési alapra vagv 
nincs? az előny mindig azok részén voltj, kik 
azt vitatták, hogy nincs szüksége, és sokkal 
nehezebb volt azok állása, a kik az ellenkezőt 
vittatták. Ennek oka, igen természetes: az okok, 
melyek azt látszanak bizonyítani, hogy egy kor
mánynak rendelkezési alapra szüksége nincs, 
mind olyanok, melyek a nyilvánosság előtt igen 
jól elmondhatók, sőt némelyek igen hangzatosak : 
az ellenkező okok pedig oly kényes természe
tűek, melyek el nem mondhatók, legalább oly 
hatással nem, mint az ellenkező okok (Helyeslés 
jobb felől.) Különben nem is volna rendelkezési 
alapra szükség, ha nem a kormány kérne ezen 
vagy azon megnevezett czélra ilyen vagy olyan 
összeget. De a tapasztalás egyebet is mutat, t. 
i. azt, hogy valahányszor egy párt, mint ellen
zék a legfényesebben vitatta azt, hogy a kor
mánynak nincs szüksége rendelkezési alapra, ugyan
annyiszor, mint kormány a gyakorlatból meg
győződött az ellenkezőről, és a ház előtt ugyan 
ily javaslattal lépett fel. (Derültség). 

Ezek levén, t. ház, nézeteim, nem fogják 
tőlem várni, ha másként ékesszólási tehetséggel 
bírnék is, hogy igyekezzem az ellenzéket saját 
álláspontjáról le, s a mienkre hozni; hanem csak 
röviden pár szóval, ha ugy tetszik, mintegy 
aphorizmákkal mondom el nézeteimet. (Halljuk!). 

"Absolut kormány rendelkezési alapot nem 
kér: rendelkezik az az egész népesség összes jö
vedelmével. Ez igen kellemetlen a népességre 
nézve; hanem a kormánynak bizonyos irányban 
nagy erőt ad, mely erő alkalmilag fel is hasz-

' nálható. Alkotmányos kormány ezt nem teheti : 
ez kénytelen a lehető legcsekélyebbre szállítani le 
azon összeget, melyet oly czélokra kell hogy 
használhasson, a melyekről világosan számolnia 
nem lehet. Ehhez járul még egy más körülmény, 
és ez az, hogy a számadási rendszert nem az 
egyének szerint kell megállapítani, hanem an
nak olyannak kell lenni, hogy az országnak biz
tositéka legyen még akkor is, ha az illető minisz
tériumnak tiszta kezelésében bizni nem leheten 

1 Szükséges tehát egy független, és a miniszterin 
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mot minden tekintetben hatályosan és erélyesen 
ellenőrző számadási rendszer. De ha ez szüksé
ges, akkor nem kell elvonni a kormánytól azt, 
hogy ott, a hol lehetetlen kikerülni a kiadást, 
azon helyzetbe jöjjön, hogy virementokkal — 
mint Deák Ferencz t . barátom mondotta — 
vagy más módon igyekezzék segíteni magán, ne
hogy az történjók, hogy az ]gen szükséges és 
hasznos kiadás mellőztetik, mivel egy mást le
hetetlen volt visszautasítani. 

Mindezekből azt következtetem és vagyok 
bátor kinyilatkoztatni, hogy én ezen összeget, 
120,000 frtot, nem csak oly kormánynak szavaz
nám meg, melynek politikai irányával tökélete
sen egyet értek, de megszavaznám még olyan
nak is, melynek politikai irányával legalább, 
részben egyet nem értenék — ha annak egyéni be
csületességéről meg lennék győződve — nem biza
lomból, hanem a szükségre való tekintettel, (He
lyeslés jobb felől) és igen méltányosnak találom, 
ha azt, mit én más irányában teljesíteni kész 
lennék, magunk részére is követelem. 

És ezzel bevégeztem volna, mit ez alka
lommal mondani a k a r t a m , ha nem tartanám 
szükségesnek egy pár szóval válaszolni arra, mi 
az előttem szólottak által mondatott. (Halljuk!) 

Vukovics Sebő t. képviselő ur azt monda, 
hogy szomorú dolog volna, ha bizalmat kellene 
szavazni a kormánynak a sötétben elkövetendő 
tettekért , nem pedig azokért, melyek a nap fé
nyén maradnak. En a kormány nevében bizal
mat nem kérek, sem a sötétben elkövetendő 
tettekért , sem azokért, melyek nyíltan történ
nek. I t t egyátalában nem is bizalmi szavazatról, 
hanem a szükségesség szavazatáról van szó. 

Meg vagyok győződve, hogy minden kor
mán}?, mely szoros számviteli rendszerhez ra
gaszkodik , kell, hogy ily összeget vegyen fel 
költségvetésébe. Arra egyébiránt , hogy bizal
mat szavaztasson magának a kormány, a jelen kér
dés nem is szolgálhat alkalmul. 

A kormány igyekszik az ország közvélemé
nyét kielégíteni legjobb tehetsége szerint, hiszi, 
gondolja, sőt — szerénytelenség nélkül mondom — 
tudja hogy a törvényhozás nagyobb részének bi
zalmát bírja; — Ha ezt nem tudná, távoznék he
lyéről. Azt is tudja, hogy az ellenzék bizalmát 
nem bírja; ha az ellenkező eset forogna fen, föl
teszem az ellenzék hazafiasságáról, hogy hozzánk 
csatlakoznék. 

T. ház ! bizalomszavazat előidézésére egy 
átalában nem forog fen szükség, s a kormány 
egyszerűen a szükség kérdésével lépett elő. 

A mi a t . képviselő ur előadásának másik 
részét illeti, t. i. hogy Angliában hasonló tétel 

nem szavaztatik meg, hanem ott csak valami 
„miscellaneous", vegyes kiadások czime fordul 
elő: méltóztassanak megengedni mind ő, mind 
Simonyi Ernő képviselő ur, hogy ezen nézetüket, 

| mely egyátalában nem alapos, megigazítsam. 
Angliában kétféle összeg szavaztatik meg: 

egyik a fejedelem eivillistájával együtt egész 
életére, folytonosan, tehát minden lehető kor
mánynak, ezen igen határozott nevezet a l a t t : 
„homesecret service," belső titkos szolgálat, mely 
ugy gondolom, tízezer fontot tesz; a másik, 
mely függetlenül ettől, évenkint szavaztatik meg. 
és most 32—34 ezer font, vagyis körülbelül 
340,000 frtot tesz, „Titkos alap" czim alatt van 
akölségvetésbefölvéveés ugy emlékezem — mert 
kevés időm volt utána nézni — ez összegen kívül 
más czimeken, nem titkos kiadások neve alatt 
ugyan, de evvel hasonló természetű alapokra 
szavaztatnak meg összegek. 

Tehát egyátalában nem alapos azon állítás, 
hogy Angliában nem volna a képviselőház azon 
helyzetben, hogy a kormánynak hasonló természetű 
alapokra szavazzon meg összegeket, valamint az 
sem áll, hogy, ha a képviselőház ezt teszi, az 
alkotmányosság keretén kivül lép, vagy azt ve
szélyezteti, (Helyeslés jobb felől.) 

Azt állította továbbá a tisztelt képviselő 
ur, hogy az általa emiitett összeg, tekintve 
Anglia kiterjedését, oda értve a coloniákat is, 
felette csekély ahhoz képest, a mit mi költség
vetésünkben felvettünk. A tisztelt képviselő ur 
bizonyára nem nézte meg a gyarmatok költség
vetéseit, mielőtt ezen nyilatkozatot t e t t e ; mert 
a mint én vagyok értesülve, egyebet nem is em
lítve, Canadában a kormányzónak bizonyára van 
ily összeg rendelkezésére, a mi pedig az angliai 
birodalomnak ennél még nagyobb részét illeti, 
t. i. Indiát, ugy tudom, hogy egy ideig az adó
zók összes pénzéről az illető kormányzó, illetőleg 
a társulat tökéletesen szabadon rendelkezett. Igen 
nevezetes összegeknek kell létezni e czim alatt 
jelenleg is : mert, a mint tudjuk, időnkint egye
sek kárpótlást kapnak azért, hogy bizonyos te
rületet átengednek, azért, hogy bizonyos része
ket paeificáltak. Azon összeg tehát, melyet az 
érdemes képviselő ur felemiitett, csak Angliára 
vonatkozik, melynek különben is sokkal szeren
csésebb helyzete van mint nekünk. Francziaor-
szág nem említ tetet t ; ott a rendelkezési alap 
2 milliót tesz és ezenkívül vannak ott még más 
tételek is, a melyekről számadás szinte nem 
adatik. Hasonlóképen Poroszországban is ; szóval 
mindenütt. 

Az összeg, melyet a kormány e czim alatt 
kért, a lehető legcsekélyebb, még pedig azért, 
nehogy valaki azt mondhassa, hogy ez által a kor-

I mány vagy a közvéleményt akarja megmásítani, 
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vagy a sajtót megvesztegetni, a mire nézve meg
nyugvást magában az összeg csekélységében ta
lálhatni. (Helyeslés jobb felől.) 

Ezeket kivántam elmondani és nem térnék 
vissza azokra a mik itt egymás tételnél elmondat
tak, ha tisztelt barátom Vukovics Sebő nem ment 
volna vissza a tegnap fölmerült kérdésre, minek 
következtében én is bátor vagyok, de csak sa
ját állitásom helyreigazítása végett, megérinte
nem azt, hogy tévesen állíttatott itt, mintha 
én egyes lapokat neveztem volna meg és azokra 
nézve kijelentettem volna, hogy a kormány 
zsoldjában állanak. Hivatkozom ezen állitás el
lenében a t. házra; (Jobb felől felkiáltások: Ugy 
van! Igazi) én szavaim ilyetén értelmezése ellen 
kénytelen vagyok tiltakozni. 

Egyébiránt átalában nem engedhetem meg, 
hogy mindaz, mit meg nem czáfolok, ugy állítas
sák oda, mintha azzal egyetértenék; különben 
azon képviselő ur állítása, ki azt mondotta, hogy 
egy magas állású egyén — ha talán engem 
értett az alatt — egy élczlap élére állott, azon 
esetre valónak vétethetnék, s még valaki azt 
gondolhatná, hogy ama lap szerkesztőségét ón 
vettem kezembe. (Nagy derültség.) Megvallom 
ugyan, hogy sokáig csodálkoztam azon, hogy az 
élczlapok csak azon köszörülik fegyvereiket, a 
mi ezen az oldalon történik, (Jobb felé mutat) 
holott én ugy találtam, hogy a tul oldalon is 
(A bal oldalra mutat) történik sok, a mi arra 
legalább is épen oly alkalmas. (Nagy derültség.) 
Mindamellett ki kell nyilatkoztatom, hogy ama 
lap szerkesztőségében részt venni nincs időm. 
(Atalános derültség.) 

P a t a y I s t v á n : , T. ház! (Eláll! Zaj. 
Halljuk! Elnök csenget.) Én nem szólaltam volna 
fel, ha az elnöki kijelentésből nem látszott volna 
ki, hogy ha az előttem szólott miniszterelnök ur 
beszédét bevégezte, én szólási jogomtól elüttettem. 
(Ellenmondás. Zaj.) Kérem magamat kihailgat-
tatni. Ez volt az első ok, a miért felszólaltam. 
A másik ok pedig az, hogy felkérjem a t. házat, 
mintán ismét hallottam ezen, a ház méltóságá
val össze nem illő „eláll" kiáltásokat; legyenek 
szívesek ezen illetlen szokástól elállni. (Derült
ség, helyeslés a szélső bál oldalon.) A harmadik ok 
a miért fölszólaltam az, hogy a szavazásnál az 
„igen" vagy „nem" szavazatot nem szabad in
dokolni. Azért nagyon röviden egy pár meg
jegyzést teszek. (Halljuk!) 

Deák Ferencz indokul hozta fel, hogy ha 
külstátusokból bejönnek bizonyos egyének, és itt 
iratokkal és pénzzel izgatnak, azok ellen ágyú
val és fegyverrel nem lehet fellépni; igen, de 
illő helyre fel lehet őket magasztalni. (Nevetés. 
Felkiáltások jobb felől: Dehogy?) 

A mint Pulszky képviselő ur monda, hogy a 

német kormány rendelkezése alatt volt pénz az 
ily czélokra, az országgyűlés azt sohasem 
szavazta meg: én is röviden csak azt mondom, 
hogy soha semmiféle titkos spitzli-pénzt meg 
nem szavazok. (Helyeslés a szélső bal oldalon. 
Nevetés.) 

E l n ö k : T. ház! Röviden megjegyezvén, 
hogy egy szóval sem mondottam azt, mit kép
viselő ur rólam föltett, szavazás alá bocsátom 
a kérdést : megszavazza-e a t. ház a miniszter
elnökség költségvetésében ezen czim alatt : „ren
delkezési alap" előirányzott 120,000 frtot, vagy 
nem? 

Név szerinti szavazást kivannak a követ
kező képviselők. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa a név 
szerinti szavazást kivánó szélső bal oldali képviselőket.) 

E l n ö k (kihúzza a betűt:) A szavazás „0" 
betűn kezdődik. 

Most a szabályok értelmében 5 perezre föl
függesztem az ülést. 

(Szünet múlva:) 
Az igennel szavazókat Bujanovics Sándor, 

a nemmel szavazókat Jámbor Pál ur fogja 
jegyezni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
a kérdést.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
képviselők névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak : Olgyay Zsigmond, Ónossy 
Mátyás, Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz Mihály, 
Orsics Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp Zsig^ 
mond, Patrubány Gergely, Pászt Vilmos, Perényi 
Zsigmond b., Perczel Béla, Petrovay Ákos, Plachy 
Lajos, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacsevics 
László gr., Pejacsevics Nándor gr., Pannicher Jakab, 
Rónay Jáczint, Bőth László, Semsey Albert, Simay 
Gergely, Stoll Károly, Suhaj Imre, Szabó Imre, Szabó 
József, Szabó Miklós, Ssathmáry László, Szeniczey 
Ödön, Szentiványi Károly, Szepessy Gyula, Széll Káin 
mán, Szirmay Ödön, Szitányi Bernát, Szlávy József, 
Szontagh Pál (göm), Szögyény László, Szüttő Géza, 
Tanárky Gedeon, Térey Pál, Tormásy Mihály, Tóth 
Vilmos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
Sándor (soproni), Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, 
Ugrón Lázár, Uhlárik János, Urbanovszky Ernő, 
Urházy György, Ürményi Miksa, Wass Sámuel gr., 
Wahrmann Mór, Wesselényi József b., Wirkner 
Lajos, Wodianer Béla, Wodianer Albert b., Zahy 
István, Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Manó 
gr, Zichy Nándor gr., Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Antalfy Károly, Ányos István, Anker Hugó, Barcsay 
Kálmán, Bay Ferencz, Bánffy Albert b., Bánffy 
János b., Bánó József, Btnkő József, Berényi Fe-
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rencz gr., Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., 
Bezerédj László, Bohus Zsigmond, Boros Pál, Böm
ches Gyula, Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Buja
novics Sándor, Buttler Sándor gr., Buzinkay Pál, 
Bittó István, Bömches Frigyes, Bedekovics Kálmán, 
Csáky Tivadar gr., Csengery Antal, Csörghe László, 
Cséry Lajos, Bániéi Pál, Deák Ferencz, Dienes Jó
zsef, Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Eszterházy 
Pál gr., Éber Nándor, Erkövy Adolf, Fekete József, 
Fest Imre, FiUenbaum Ferencz b., Fluger Károly, 
Földváry Miklós, Filippovics Simon, Gorove István, 
Halassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Károly, 
Házmán Ferencz, Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, 
Horváth Döme, Horváth János, Horváth Mihály, 
Hosszú József, Högyészy Gyula, Hrabár Manó, Hu
szár Imre, Huszár István, Henter Géza, Horváth 
Péter, -Ihász Rezső, Ivacskovics György, Ivánka 
Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal, Joan
novics György, Justh József, Justh Kálmán, Kapp 
Gusztáv, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Keményfy János, Kerka
poly Károly, Késmárky József, Királyi Pál, Klobu-
siczky. Ágoston, Kossuth Pál, Kovách László, Krajcsik 
János, Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinka Ferencz, 
Kvassay László, Keresztury Eduárd, Kralyevics Mi-
roszláv, Láng Gusztáv, Latinak Rudolf, Latinovics 
Vincze, Lázár Dénes, Lindner Gusztáv, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Lónyay József, Majláth 
István, Máday Lajos, Molnár István, Muzslay Sán
dor, Nedeczky István, Nehrebeczky Sándor; 

Nemmel szavaznak : Pap Lajos, Patay István, 
Paulini-Tóth Vilmos, Perczel István, Péchy Tamás, 
Pétery Károly, Pilaszanovics József, Pilissy Lajos, 
Plachy Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsig
mond, Prick József, Prónay József, Ragályi Gyula, 
Schvarcz Gyula, Simonyi Ernő., Simonyi Lajos b., 
Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy 
Dániel, P. Szathmáry Károly, Szilády Áron, Szluha 
Ignácz, Szomjas József, Szontagh Pál (csan.J, Szu-
nyogh Albert, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, Tisza 
László, Tóth Kálmán, Vajda János, Varga Károly, 
Varró Sámuel, Várady Gábor, Vidacs János, Zahor-
náczky Bálint, Zámory Kálmán, Almássy Sándor, 
Andrássy Gyula, Beliczey István, Beniczky Ödön, 
Berecz Ferencz, Berke. József, Bobory Károly, Boczkó 
Danid, Bogyó Sándor, Csanády Sándor, Csernatony 
Lajos, Csiky Sá,ndor, Dezső Szaniszló, Dobsa Lajos, 
Dőry János, Eöry Sándor, Ercsey Lajos, Fejér Miklós, 
Fráter Imre, Gál Endre, Gábriel István, Gáspár 
András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda 
László, Gubody Sándor, Győrffy Gyuh, Hajdú Ignácz, 
Hensslmann Imre, Hevessy Bertalan, Horváth Sán
dor, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, Jankovics 
Miklós, Jámbor Pál, Kabos Imre, Káüay Ödön, Kende 
Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klementis Gábor, 
Kollár Antal, Koos József, Körmendy Sándor, Kuk 
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Jenő, Kürthy István, László Imre, Ludvigh János, 
Luksics Bódog, Madarász Jenő, Madarász József, 
Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Jenő, Mocsonyi 
Sándor, Móricz Pál, Mukics Ernő, Nagy János, 
Nagy Károly, Németit Albert:, Nyáry Pál; 

Nincsenek jelen : Ocskay Rudolf, Oláh Miklós, 
Orczy Elek b., Papp József, Pásztély János, Pethes 
József, Pribék Antal, Radó Kálmán, Radvánszky Ká
roly, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Román Sán
dor, Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., Rudnay 
István, Rhédey István,, Rauch György b., Salamon 
Lajos, Salamon Tódor, Samassa József, Sárközy Béla, 
Simonis Ferencz, Siskovtcs Tamás, Splényi Béla b., 
Simics Ignácz, Sulyok Eduárd, Szalag Sándor, Szap
lonczay József, Szentiványi Adolf, Szentpály Jenő, 
Széky Péter, Szilágyi Lajos, Szilágyi Virgil, Szilvay 
Károly, Szirmay Ferencz gr., Szluha Benedek, Szőcs 
Sándor, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., TJieil István, 
Thury Gergely, Tury Sámuel, Tomasics József, 
Wáchter Frigyes, Vay Béla b., Vay Mihály gr., 
Wagner Frigyes, Vállyi János, Várady János, Vid-
licskay József, Vitulay József, Vukovics Sebő, Vu-
kotinovics Lajos, Vukovics István, Zeyk József, Zichy 
Jenő gr., Zlinszky György, Zmeskál Zoltán, Zuvich 
József, Aczél Péter, Andrásy Gyula gr., Babes Vincze, 
Barcsay Ákos, Benedek Gyula, Benedikty Albert, Berde 
Mózes, Berzeviczy Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen 
Farkas gr., Binder Lajos, Binder Mihály, Boér János, 
Bogdán Vincze, Borlea Zsigmond, Brezovay László, 
Buttyán László, Berzenczey László, Batagliarini Pál, 
Ciotta János, Császár Bálint, Csernovics Péter, Caar 
János, Dániel Márton, Deáky Lajos, Degenfeld Béla 
gr., Degenfeld Gusztáv gr., Didrich Ignácz, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Droileff Tamás, Eördögh 
Frigyes, Ernuszt Kelemen, Eszterházy Pál hg., Eder 
István, Fabritius Károly, Farkas Elek, Fazekas Ala
jos, Forgách Antal gr., Fodróczy Sándor, Gajzágó 
Salamon, Gál Miklós, Gál Péter, Gecző János, Grán-
czenstein Gusztáv, Grazer Frigyes, Gromon Dezső, 
Grueszhu Lázár, Hodossiu József, Hoffmann Pál, 
Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Elek, Hácz 
Vilmos, Hervoics István, Ivánka Imre, Jankovics 
Gyula, Jeszenszky Lajos, Joaneszku Lázár, Joanescu 
Döme, Jókai Mór, Jurká Vazul, Jancsó István, 
Jozipovics István, Jellasics Kázmér, Kaldorovics An
dor, Kazinczy István, Káüay Emánuel, Károlyi Ede 
gr., Keglevich Béla gr., Kendeffy Árpád, Kerkapoly 
Mór, Kiss János, Klapka György, Konyovics Antal, 
Krascsenics Ferencz, Kun János, Kralyevics Benő, 
Kugler István, Khuen Henrik gr., Lehoczky Egyed, 
Leonhardt Károly, Madocsányi Pál, Majoros István, 
Majthényi Dezső, Makray László, Maniu Aurél, 
Matkovics Tivadar, Máriássy Béla, Máttyus Arisztid, 
Máttyus Uzor, Mednyánszky Dénes b., Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Mo-
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csáry Lajos, Molnár András, Molnár Pál, Maller E l n ö k : E szerint a ház többsége a ren-
Miksa. delkezési alapra előirányzott összeget elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : 431 igazolt A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor, 
képviselő közül igennel szavazott 169, nemmel 
102, távol volt 159, az elnök nem szavazott. ' Az ülés végződik d. u. 21l4 órakor. 

101. országos ules 
1870. január 21-dikén 

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: Bartha Lajos halála bejelentetik. Kérvények bemutatása. Gonda László a vizkárok miatt inter
pellálja a kormányt. Az ő felsége személye körüli, továbbá a pénzügyi minisztérium költségvetése tárgyalás alá 
vétetik s az előbbié meg is állapittatik. Deák Ferencz határozati javaslata az alsó hivatalnokok és szolgák fizeté
sének emelése iránt a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

A kormány részérdi jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Lónyay Menyhért; 
később Gorove Lstván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO^U órakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 20-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyző
könyvre, az hitelesítve van. • . 

T. ház! Szomorú kötelességet teljesítek, mi
dőn Barta Lajosnak , nemes Felső-Fekérmegye [ 

volt főbirájának s ugyanott megválasztott or
szággyűlési képviselőnek halálát jelentem. A ne
vezett képviselőtársunk , ki egész életét a köz
szolgálatnak szentelte , még férfikora erejének 
teljében, életének 51-ik évében tegnapelőtt hunyt 
el. Ugy hiszem a t. ház érzelmét fejezem ki, 1 
midőn nevében a gyászos esemény fölötti fáj
dalmunkat nyilvánítom, (Helyeslés) melynek be
bizonyítására felkérem a t. ház tagjait, hogy a 
mai napon délután 3 órakor történendő teme
tésre megjelenni szíveskedjenek. Lakása az ille
tőnek „Magyar utezában* 4-ik szám alatt van. 
Talán megengedi a t. ház, hogy jegyzőkönyvi
leg is fejeztessék ki a ház részvéte. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni : 
Liptó megye közönségének föliratát, melyben 

Kassa városnak a kassa-oderbergi vasútvonal 
kiépítése tárgyában beadott kérvényét pártolja; 

Liptó megye közönségének feliratát, mely
ben Buda városnak Fiúménak Magyarországhoz 
visszacsatoltatása iránt beadott kérvényét pár
tolja ; 

Szatmár megye közönségének feliratát a 
szamosvölgyi vasútvonal tárgyában. 

Ezenkívül beadatott egy magán kérvény 
Ugrón Lázár képviselő által, melyben Szűcs Sá
muel Komárom várában szenvedő fiának legma
gasabb kegyelem utján megszabadulását eszkö
zöltetni kéri. 

K i r á l y i P á l : Van szerencsém benyújtani 
Mellyes Belizár nagy-marosi jegyző, mint a galádi 
pusztán települni szándékozók megbízottjának kér
vényét, melyben ő alázatosan esedezik: méltóz
tassék az országgyűlés a pénzügyminisztériumot 
felhatalmazni, hogy a nagykikindai kincstári ura
dalomhoz tartozó galádi pusztát 600 felhatal-

j mazója részére eladhassa. 
H e n t e r G é z a : Van szerencsém Oláh

falu kiváltságos mezőváros közönségének kérvé
nyét benyújtani, melyben a városi törvényszék 
megszüntetésével üdvarhelyszék egyik járásbíró
ságának székhelyét Oláhfaluba áttétetni kéri. 

E l n ö k : Mind a két kérvény a kérvónyi 
bizottsághoz utasittatik. 

S z ü l l ő G é z a : T. ház! Van szerencsém 
egy folyamodványt benyújtani a t. háznak a Bazin-
Perneki hegyeken átvezető útvonal végleges ki-




