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n . Foly az országgyűlésen a költségve-
tési v ta; az ellenzék azon elhatározott szándék-
kal intézi a kormány ellen támadásait, hogyha 
csak lehetséges, ezt megbuktassa. 

A nép látja ezt a szándékot s érdekelten 
kérdezősködik azon figyelmet  érdemlő körül-
mény iránt, hogy hát vájjon mi haszna lenne a 
kormányváltozásból az országnak, s mivel az 
ellenzék hirlapjaiban s felszólalásaiban  azt hir-
d< ti, hogy aggasztó pénzügyi helyzetünknek a 
kormány rosz gazdálkodása s a külügyi politika 
iránya a z ó t a ; a közvélemény lérdése azon két 
ken'*rét e_etre vonatkozik, hogy mi garanciát 
njujt a kormányra törő ellenzék az á tala hir-
det. tt s követelt jobb gazdálkodás iránt s hogy 
Lépes-e külügyi politikánk irányát megváltoz-
tatni s Bosznia s Hercegovina okkupációját, — 
mint igen költséges dolgot - abba hagyatni ? 

Bármily sürge ő'ep; és gyakran tétetett h 
fel  az ellenzék e é a kérdés, nem volt képes 
még csak megközelítőleg kielégittf  feleletet  sem 
adni. Nevezetesen maga az ellenzék is elismeri 
az uj 100 milliós adósság fölvételének  szüksé-
gét, mert az szükséges a K erkapoly-féle  rop-
pant terhes rövid lejáratú 153 milliós kö'csön 
folyó  évi augusztus i-én esedékes második fe-
lének 76% miilónak beváltására E 153 milliós 
kö'csön pedig még a fúzió  előtt köttetett rész-
ben jugyanazon férfiak  által, kik akkori kor-
mányszékeikből mostani e'lenzéki helyükre ju-
tottak s nagyon jól tudják, hogy amaz általuk 
kötött kölcsön főoka  volt M.-orsr. hitelvesztett-
ségének, melyet épen a Tisza-kormány javított, 
lassanként kitartó s az ország anyagi helyzeté 
nek javításában eredményes törekvésével. Az 
ő kormánymüködésüket a deficit  évről évre mu-
tatkozott fokozódása,  könnye'mü, nagy teherrel 
járó s az ország hitelét aláásó adósságcsinálás 
jdlemezte; mig a Tisza kormány négy évi mű-
ködése alatt egyharmadára szállította le a Ker-
kápoly idejében már 60 millióra növekedett de-
ficitet  s evei Magyarország hitelképessége irí.nt 
a külföldön  jobb véleményt alkotván, az előbbi 
terhes adósságok konvertálására lehetségessé 
tette a magyar rente megteremtését s evei hi-
tel dolgában hasinknak a nyugoti országok so-
rába való fölvételét. 

Ha tehát a mostani ellenzéket s a Tisza-
kormányt pénzügyi tényei tekintetében összeha-
sonlítjuk, ez összehasonlítás erősen a kormányt 
követelő eilenzék hátrányára üt ki 

A mi pedig a külpolitika iránti állásfogla-
lást illeti, arról ne is b e s z é j ü n k ; az ellenzék, 
mély mig abból kitűnő fegyvert  vélt kovácsol-
hatni a Tisza kormány ellen, oly élesen s szii-
né.t, nélkül izgatott Andrássy politikája ellen, — 
Bosznia s Hercegovina elfoglalása  ellen, - ira 
mát becsülésreméltó önmegtagadással kijelenti, 
hogy a befejezett  tényeket respektálja, más 
szávai Bosznia s Hercegovina elfoglalását  abba 
hagyni nein kívánja (s hazafiságárúi  föltesszük, 
hogy e tényt nem respektálná, ha annak hasz 
nossági tekintetében eddigi nézetétől t-ljesen 
eltérő meggyőződésre nem jutott volna) Köve-
telése csak az, hogy ama két taromány adrni-
nistrációja iránt az intézkedés alkotmányos uton 
történjék s a ráfordítandó  költségek minimumra 
szállíttassanak le E kivánatok azonban ere<1e 
tileg a kormánypárt legsajátabb tulajdonai s e 
kivánatok a Tisza kormány által jogosoknak s 

elenwedhetleneknek tekintetnek s a mi különö-
sen a most napirenden levó' pénzügyi kérdési 
il eti, csak a napokban jelentette ki nagy bud 
getbeszédében gróf  Szapáry pénzügyminiszter, 
midőn némi tájékozást nyújtott pénzügyi hely-
zetünk javítására vonatkozó terveiről, miszerint 

Bosznia s Hercegovina adminisztrációjának mul-
hatlanul oly módon, oly egyszerű alapon kell 
berendeztetnie, hogy annak költségeit fedezzék 
ama tartományok jövedelmei E tétel a Tisza-
kormány pénzügyi programmjának sarkalatos 
pontját képezi. 

De hát talán van valami uj pénzügyi ter-
ve az ellenzéknek pénzügyeink rendbehozatalára 
a jövőben -? — kérdi a közvé'emény, mely gon 
dúlni sem tud oly állandó igényt, mint amilyen-
nel az ellenzék a kormány elfoglalása  iránt vi-
seltetik, megfelelő  jogalap nélkül. 

Nem tudjuk, hogy ily pénzügyi terve vol-
na az ellenzéknek. - Mint mondtuK, ez is uj, 
könnyebb adóssággal véli régi terhes adóssá-
gaink konvertálását végrehajthatni s az okku-
páció bevégzett tényének elismerésével kiadá-
saink terhét egyáltalán az okkupáció költségei-
nek törlésével sein könnyítheti. De mégis — 
majd elfelejtjük  — van ily terve, mely abban 
áll: mi nem tudunk ugyan módot terheink rög-
töni apasztására, jövedelmeink szaporítására ; 
de mi egyúttal nem hiszünk a kormányi elő-
terjesztések megbízhatóságában sem a-ért akar-
juk, hogy küldjön ki a ház egy 25 tagu bizott-
ságot az ország anyagi helyzetének megvizsgá-
lása végett, — melynek aztán kötelessége lesz 
észleletei alapján módokat kitalálni pénnigyi 
állapotunk megjavítására s c módok iránt ja-
vaslat tételére. 

Hanem hát fájdalom,  — e terv csak olyan 
.tessék, lássék«-féle,  mert hisfz  az egész 'Ország-
gyűlés egyenkint s összesen nem bir ily rögtön-
hatású mentő tervet kisütni, hogyan tudna hát 
akkor a kiküldendő 25 ember ? Az országgyű-
lés ugyan ezek kiküldésével kijelen ené ország 
világ előtt, hogy nem bizott a kormanyban, dc 
a dolog érdemére nézve nem csinálna hasznos 
dolgot egy szikrányit sem. Hanem hát az ellen-
zék is tudja ezt s ha mégis ide vág indítványa, 
akkor azt bizonyítja, hogy neki e lépéssel, mely-
nek pénzügyi javulá-uukat illetőleg teljes ha-
szontalanságát ismeri, csak a kormány iránti 
bizalom megrenditése ennek alapján megbuk-
tatása s helyének a inaga javára leendő' lefog-
lalása a célja. 

S ez az igazi. Már régi dolog, hogy ha-
zánknak kezdettől fogva  főforrása,  miszerint a 
házban a küzdelmek sohasem vitális érdekek 
s irányelvek körül forognak,  hanem a kormány-
zás maga tekintetik öncélnak, melynek elérése 
ért meg kell feszíteni  az erőt — s fölhasználni 
minden tisztességes és nem tisztességes fegy-
vert Utóbbiak közé tartozik a kormányon le-
vő férfiak  gyors lejáratása odiozus támadások, 
rágalmazások által s a rég óta munkába vett 
kísérlet, személyes gyanúsítások, becsmérlések 
d'tal a kormány pártját terrorizálni, elkedvet-
lenitni s zászlóhagyásra kényszeritni. 

Jókai legutóbbi beszédében ta.álólag s 
nyomósán hányta ezt szemére az ellenzéknek, 
annak veszélyességét is kimutatva : 

»A pártok vádoskodásai szerint nincs töb-
bé köztíszteletü hazafi  az országban Egyik párt 
megőrli a másikat, ma megörlik ezt, utána kö-
vetkeznek önök (a baloldalra mutat), — akkor 
majd megőrli önöket a s'élsó párt s :aztán az 
majd megőrli önmagát, (derültség) épugy, mint 
a francia  forrada'omban  először lenyaktilózták 
az igazi arisztokratákat, azután azokat, a kikre 
ráfogták,  hogy arisztokraták, azután a giron-

distákat s végül a terroristák egymásc De még 
Robespiere humánus volt ellenfeleihez  önökhöz 
hason itva A terroristák előbb megölték e'len-
feleiket,  azután eltemették őket, de önök előbb 
eltemetnek minket s aztán mindennap ö'nek.« 
(Tetszés jubb felől) 

M e g vagyunk győződve, hogy az ellenzék 
minden terrorizmusa se lesz képes a kormány-
pártot szétrobbantani, mely csak egy jobbárt 
hagyná el a Tisza-ko; mány zászlaját; az ellen-
zék pedig a mostani kormánynyal sem múltjá-
ra, — sem mostani tervtelensége folytán  ki-
számitható jövőjére nem birja ki az összeha-
sonlítást 

* Brassóból irják lapunknak: Itt tegnap, e ho 
23-án délután a románok a „Nro. i"-ben nagy nép-
gyűlést tartottak mely hálafeliratot  intézett a gö. 
rög kelet és görög kath. érsekekhez a Bécsbe tet t 

utazásért és szószólásért az állam nyelve ellen. Volt 
„sa traiésca" quantun satis, de valami nagy öröm 
még sincs. 

* A magyar rente eladása mindig jobban 
megy, ugy hogy bizonyossággal várják, hogy a 
régibb rentecimek február  végével el lesznek he-
lyezve és az uj cimek eladása március elejével kez 
detét fogja  vehetni, A pénzügyminiszter el van ha 
tározva, az európai pénzpiac ezen kedvező dispo-
zicióját felhasználni  és az uj kölcsöntörvény alap-
jánfedezendő  pénzszükségletet további rente-eladás 
utján beszerezni. 

* ltouiiíii Miron érsek-metropo'ita, a „Hon" 
szerint, egyházhiveihez körlevelet szándékszik intéz-
ni, válaszul a hozzá több oldalról intézett felter-
jesztésekre, mely körlevél által az érsek megnyug-
tatni kivánná a felizgatott  kedélyeket. Szép szán-
dék. Csakhogy egyszerűbb lett volna nem izgatni 
fel  k kedélyeket. 

A képviselőház február  z2-iki ülése Zsedényi 
Ede végtisztessége miatt csak déli egy óráig tar-
tott. A három órányi idő alatt ismét csak három 
szónok beszélt; s a költségvetési vita ebben a 
tempóban eltarthat vagy három hónapig. Sze-
rencsére a ház elhatározta, hogy üléseit hétfőtől 
kezdve az átalános vita befejeztéig  egy órával 
meghosszabbitandja, dacára annak, hogy a szélbal 
nagy hévvel és lelkesedéssel védte a polgári gyom-
rok ősi jogát a két órai ebédre. 

A szónokok elseje Degré Alajos volt a bal-
szélről. A szónok pártállásához képest nagy mér-
sékletet igyekezett kifejteni  kritikájában ; kár azon-
ban,_ hogy a költségvetés átalános tárgyalásánál 
nagvon elmerült az apró részletekben ; még azt is 
megtudtuk, hogy egy érdemes vasúti tisztviselő 
fiacskáinak  könyvei mennyibe kerülnek ; hogy az 
illetőnek netáni kis lánykái mit csinálnak, arról 
nem nyertünk felvilágosítást. 

A szabadelvű pártnak egy tekintélyes tagja 
szólalt fel  aztán Kemény János báróban, ki egy 
rövid erőteljes felszólalásban  festette  himezetlen 
képét közgazdasági állapotainkban, s érinteite 
meg futólag  a hibákat, melyeket nézete szerint 
törvényhozásaink elkövettek, s az eszközöket, me-
lyeket azok orvos'ására szükségeseknek tartana. A 
szónak ez eszközöket leginkább beltörvényhozá-
sunk eddigi intézkedéseinek átalakításában, s az 
adóképességet megtámadó intézvények egyszerű 
megszüntetésében keresi. 

Az egyesült ellenzék a kormánypárti támad í-
sok folytán  csakugyan jón ik látta a tudósok után 
most már katonáit is a harcba küldeni. Apponyi 
Albert gróf  mondott egy órai beszédet, melyet 
nem tartózkodunk jelesnek elismerni; habár ezzel 
tán semmit sem mondottunk. Apponyi sokkal tehet-
ségesebb és gyakorlottabb szónok, hogysem egy 
beszédet egészen elejtsen. Akármennyire ne le-
gyen is igaza; a szónoki formának  teljesen, a 
szónoki hatásnak bizonyos fokig  mindig ura marad. 
Ez nagy áldás a szónokra, de nem mindig áldás 
az ügyre nézve. Apponyi azon beszédének voltak 
erős, voltak nagyon gyenge részei. Erre nézve Íté-
letünk nem a szerint alakul, a mit az oppozíció 
többé vagy kevésbé helyeselt. Az oppozíció a 
megtámadtatás szokatlan érzetében már olyan 
szükségét érezte az éles visszavágásnak, hogy Ap-
ponyi riposztjaira, letett légyen jók, vagy (mint a 
Lángnak szóló gyanúsítás) kissé silányoic, a szó 
legszorosabb értelmében kézzel-lábbal igyekezett 
gyönyörködésének kifejezést  adni, ; és némelyek 
közülök csakugyan ugy jártak, mint az Apponyi ur 
által felfedezett  furcsa  színházlátogató, hogy akkor 
tört ki belőlük lökésenkint — éljenzési és tapsolá-
si kísérletek alakjában — egy darab lelkesedés^ a. 


