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\yJLJLixJ» \f J4 o MA A X T \J O U J J J Í I Ö 
1867. június 21-dikén 

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

Tárg-yai : Bemutattatnak : panaszok (Suli József és Böser Miklós választása ellen ; félegyházi választók kérvénye kép
viselőválasztás! ügyök eldöntése iránt, minélfogva a még hátralevő vizsgálati jelentés mielőbbi beadás i határozatilag kimondatik; Szabó 
Sámuel, Stefanidesz Henrik, Ocsvay Ferencz és Conrád Mór lemondása a képviselőségről; Miletics Szvetozár indi tványai az ö felsége 
koronázásáról szóló törvényczikkre, a nemzetiségi kérdésre, a szerb nemzetre s a honvédek ügyében beadott törv ényjavaslatra nézve; 
a főrendek üzenete a koronázás leírása iránt. Tisza Kálmán honvédügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik. B emutattatik a képvi
selők albuma Borsos és Doctortól. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove htván. Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : A mai jegyzőkönyvet fogja vezetni 
Ráday László gr., a szólani kívánók neveit jegyzi 
Csengery Imre. 

Segesvár városa több választója Grull József 
képviselővé történt választását megsemmisíttetni 
kéri. 

Torontálmegye billeti kerületének több vá
lasztója Röser Miklós választását megsemmisíttetni 
s más választási elnök kiküldését kéri. 

Mind a két folyamodás az igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Midőn a tiszt, ház tárgyalás alá vette Hra-
bovszky Zsigmond képviselő úrnak igazolási kér
dését, az igazoló bizottság igazolást hozott javas
latba; a t. ház azonban akkor azt rendelte, hogy 
a bizottság az első választásra vonatkozó vizsgá
lati jelentést is tárgyalás alá vegye és ahhoz ké
pest terjeszsze elő véleményét. Ennek következté
ben én többször, sőt sokszor sürgettem a jelentés 
beadását, különösen sürgettem most a legközelebbi 
napokban, sürgettem szóval és Írásban; de czélt 
nem értem. Most Félegyháza városának több vá
lasztói folyamodnak a t. házhoz, és kérik, méltóz
tatnék arra nézve intézkedni, hogy ezen ügy mi
előbb döntessék el. En e folyamodást bemutatom 
kötelességemnél fogva, és kérem a t. házat, mél
tóztassék határozatilag kimondani, hogy a hátra
levő vizsgálati jelentés mielőbb adassék be. {He
lyeslés.) 

Szabó Sámuel, Stefanidesz Henrik, Ocsvay 
Ferencz és Conrád Mór miniszteri hivatalnokokká 
levén kinevezve, képviselői állásukról lemonda

nak. Ennek folytán az illető központi bizottságok 
áj választás elrendelésére fognak fölszólíttatni. 

Miletics képviselő úr többféle törvény- és h a-
tározati javaslatot adott be, melyek föl fognak ol
vastatni. 

Káday László gr. jegyző (olvassa Miletics 
Szvetozár javaslatait, nevezetesen: a felséges Ferencz 
József Magyarország királyává avattatása- és koro-
náztatásáról szóló törvény czikkre vonatkozó indít
ványt ; a nemzetiségi kérdés elintézéséről szóló indít
ványt ; a szerb nemzet ügyében való határozati, illető
leg törvényi avaslatot; végre: toldalékot az 1848/9-ki 
évi honvédek és azok Özvegyei, árvái érdekében teendő 
intézkedések tárgyában hozott törvényjavaslathoz. *) 

E l n ö k : Ki fognak nyomatúi s a ház t agjai 
közt kiosztatván, napi rendre tűzetni. 

Apor Sándor báró, a felsőház részéről mint 
annak jegyzője üzenetet hozott. 

Apor Sándor b. főrendi j e g y z ő : Mélt. el
nök, tisztelt képviselőház! A képviselőháznak 
azon határozata, mely a királyi koronázás ünne
pélyének tökéletes leírása eszközlésére vonatkozik, 
a főrendekkel közöltetvén s ott tárgyaltatván, ki
küldetésemhez képest van szerencsém az ott ho
zott határozat jegyzőkönyvi kivonatát a képvise
lőház asztalára letenni. (Éljenzés.) 

R á d a y LáSZlŐ gr. j e g y z ő (olvassa a főren
dek junms 19-kén tartott ülésének jegyzőkönyvi kivo
natát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik, s a holnapi ülés
ben a koronázási ünnepély leírása a háznak bemu-
tattatik. Most következ ik . . . . 

Milet ics S z v e t o z á r : Kérném kimondatni, 
hogy az általam beadott indítványok ki fognak 
nyomatni és kiosztatván, napi rendre tűzetni. (Föl-
kiáltások : Már ki van mondva !) 

l) Lásd az Irományok 115 — 1 1 8 számai t 



CXLII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 2Í. 1867.) 267 

E l n ö k : Következik Tisza Kálmán képvise
lőnek az 1848-diki honvédek özvegyei s árvái ér
dekében teendő intézkedésekre vonatkozó indítvá
nyának tárgyalása." 

Báday László gr. jegyző (olvassa az indít
ványt.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Azt kellene 
hinnem, hogy indítványomat, melyet a fenforgó 
körülmények figyelembe vételével tettem, nem lesz 
szükség bővebben indokolni. Hiszen mindnyájan 
tudjuk, miért küzdöttek és mikép küzdöttek 1848 
—49-ben a honvédek. Küzdöttek hazánk meg
támadott alkotmányáért; és midőn ezen alkot
mányt Olmützben a hatalomnak akkori kezelői az 
elbizakodottság egy rajok nézve is átkos perczé-
ben széttépettnek nyilvánították, midőn kimon
dották Magyarország, mint ilyen fölött a halálité-
letet: küzdöttek az ország lételéért, fenmaradásá-
ért ; küzdöttek pedig ugy, hogy két hatalomnak 
egyesült ereje volt szükséges a küzdelem elnyo
mására. Még az elnyomás perezeiben is ama gyá
szos halmot, mely a nemzet legszebb reményeit 
és leghűbb fiai egy részének hűlt testét fedezi, a 
dicsőség fénye ragyogta körül. Hosszú éveken 
keresztül a dicsőség ezen fénye volt egyedül az, 
mely áttört a sötét éjszakán, mely hazánkra bo
rult, adván vigaszt a honfi bánatának, adván re
ményt, az átalános csüggedés közepett, és figyel
meztette egyúttal a világot, mely századok során 
át megszokta volt rólunk semmit vagy csak rosz-
szat hallani: hogy van itt egy akarat- és élet
erős nép, mely bukásában is életrevalóságának 
adta jelét. 

Nem is hihetem, hogy legyen bárki is e ház
ban, ki tagadhatná, hogy azok, a kik 48/9-ben 
honvédek, és olyanok voltak, milyeknek a honvé
deknek lenni kellett, érdemeket szereztek magok
nak a haza iránt. Én részemről, t. ház, ki nem va-
lék oly szerencsés köztök leróhatni hazánk iránti 
tartozásomat, erről meg vagyok győződve, és 
épen azért tevém indítványomat, hogy ha nem is 
oly mértékben, mint ezt óhajtom, de legalább a 
mennyiben lehet, adjuk meg ezen érdemek jutal
mát. Bizonyosan, t. ház, sokkal nagyobbszerűen 
és szebben hangzott volna, ha átalában azt indít
ványoztam vala, hogy mindazok, a kik ama ko
moly időkben az ország iránt érdemeket szereztek 
magoknak, országos jutalomban részesüljenek. De 
meg kellett gondolnom, hogy egy ily átalános-
ságban tartott indítvány, mely természetesen nem 
lett volna csupán a honvédekre szorítható, oly 
roppant anyagi áldozatot követelt volna az ország 
népétől, melyet annak túlterhelt vállai nem bírtak 
volna meg, és épen az által, hogy sokat kívántam, 
tettem volna lehetetlenné, hogy az is megtörtén

jék, a mi legszükségesebb, és a mi meggyőződé
sem szerint lehetséges is. 

Meg kellett gondolnom, hogy a hazafiúi ér
dem jutalma az öntudat és az országos elismerés: 
és épen azért tettem indítványomat ugy , a 
mint tettem, hogy az országos intézkedésben rejlő 
országos elismerésben leljék meg erkölcsi jutalmo
kat mindnyájan, az anyagi áldozatot pedig csak 
azok érdekében követeljük az országtól, kiket 
anyagi szigorú helyzetűk arra utal. De ezekre 
nézve sem azért kivánom én az anyagi segélyt, 
mintha őket ez által jutalmazni akarnám, mert 
hazafi érdem jutalma anyagi előmenetel nem le
het ; de kivánom az ország méltóságának szem
pontjából, mert én legalább nem tudok amaz esz
mével megbarátkozni, és bevallom, minden csepp 
vérem fellázzad az ellen, hogy Magyarország tör
vényhozása akkor, midőn már intézkedhetik, iiieo-
eng'edje, hogy az Ínséggel való küzdé.saek kité
tessenek, vagy a magán jótéteméin- mindig ke
serű kenyerére utaltassanak azok. a kik ily hely
zetbe azért jöttek, mert kötelességöket teljesítet
ték. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) És ha indítvá
nyom elfogadtatnék, miként mondám, az erkölcsi 
jutalom megadatnék mindenkinek. 

E mellett a minisztérium oly helyzetbejönne, 
hogy tekintetbe véve azon szempontokat, me
lyeket indítványomban kijelöltem, valóban igen 
csekély anyagi áldozat igénybe vételével tehetne 
oly javaslatokat, melyek legalább a legszüksége
sebbekre nézve kielégítők lennének. 

Igaz, nem csupán a volt honvédek azok, kik 
azon időben érdemeket szereztek a haza irányá-

I ban. De azt hiszem, az, hogy másoknak is 
vannak érdemeik, nem szolgálhat indokul arra. 
hogy az ország ne intézkedjék az Ö érdekökben. 

Vannak a volt honvédek között olyanok, kik 
az által, hogy mint honvédek kötelességöket tel
jesítették, megfosztattak öreg napjaik, egész csa-

] láduk egyetlen biztositékától : a nyugdíjtól. 
Vajon megengedi-e azt az egyszerű igazság, 
hogy ezek irányában az ország ne tegyen semmit 
akkor, midőn a koronás király, megsemmisítvén a 
politikai okok folytán hozott Ítéletek következmé
nyeit, az elkobzott javaknak visszaadatását el
rendeli ? 

De én, t. ház, részletekbe bocsátkozni nem 
akarok. Ha indítványom elfogadtatnék, az ab
ban kijelölt szempontok folytán összegyűjtött ada
tok alapján, a minisztérium föladata volna, részle
tes javaslatokat tenni, és csak akkor lehetne ezek
hez alaposan hozzá szólani. De erős meggyő
ződésem, hogy nem a volt honvédek érdeke csu
pán, de épen úgy. vagy tán még inkább Magyar
ország becsülete megkívánja, hogy e tekintetben 
intézkedés történjék. Meggyőződésem, Tiogy ha 

34* 
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a t . ház ez irányban intézkedendik, Magyarország
ban majdnem egyhangú helyesléssel fog talál
kozni, és nem hihetem, hogy akár a felsőház, akár 
a koronás király, ki legyőzve az őbenne nem 
ugyan jogi, de lélektani indokoknál fogva meg-
foghatólag létezhető idegenkedést, egy nemes, po
litikailag bölcs tett által maga tette meg az első 
lépést a volt honvédek érdekében, nem hi
hetem, mondom, hogy akár az egyik, akár a má
sik gátul szolgálhasson abban, hogy az ország 
megtehesse azt, a mit az ország részéről hitem sze
rint megtenni kötelesség. 

Az igazság, a nemzeti becsület, és bár engem 
csak e kettő vezet, a helyes politika nevében is 
kérem a t. házat, hogy indítván yoniat elfogadni 
méltóztassék. 

Y a y B é l a b .: T. ház ! A beadott határozati 
javaslatot nem pártolhatom, mert én azon tényből, 
a mely mindjárt a bevezetésnél megemlitfetik, hogy 
„hazánk újra alkotmánynyal bir," nem azon kö
vetkeztetéstvonom, hogy „tehát a nemzet az igaz
ság érdekében emlékezzék meg azokról, kik érette 
küzdöttek" — mert hiszen küzdeni nem csak karral, 
de szellemi fegyverekkel is lehet, és e küzdésnek 
eredménye nem mindig testi sérülés, hanem lelki 
gyötrelem és anyagi kár is lehet, a mint sajnos, 
majd mindegyikünk tapasztalta — ; hanem egyene
sen azt következtetem, hogy miután 18 év óta job
ban kevésbbé segítettük is már a munkaképtelen 
honvédeket és az elesettek özvegyeit és árváit, de 
ezen segély — főkép a miatt, mert alkotmányunk 
nem volt helyreállítva, s szabad egyesülés és 
nyilvánosság hiányzottak — mindig igen csekély
nek, hiányosnak, s különösen nem czélszerünek 
mutatkozott: tehát most, midőn alkotmányunk 
helyreállott, sőt ő felségök jó példával járultak 
elénk, szabadon, önként, egyesült erővel segítsük 
azokat, és igy segélyünk bizonyosan elégséges és 
czélszerü is lesz. (Helyeslés a középen.) 

Hogy ez igy történjék, nem látom át szüksé
gét annak, hogy a ház határozzon egy összeget, 
melyet az ország adna s mely akár az adóval sze
detnék be, akár kölcsön utján eszközöltetnék. 

Hazánk finaneziális állapota jelenleg oly szo
morú, oly zilált, hogy hacsak elkerülhetjük, nem 
kell. nem szabad fmancziánkat uj adóssággal, az 
adózó nép vállait uj adóval terhelni, annyival ke
vésbbé, mivel — sajnos — de vannak lakói hazánk
nak, kik tán épen e czélra adózni vonakodnának, 
vagy legalább is nem szívesen fizetnének; míg 
azok, kik ezt megtennék, egy egyszerű fölhívásra 
is szívesen áldozandják filléreiket e szent czélra, 
nem azért, mert kell, de azért, mert szívok sugal
lata az. 

És, t. ház, ha ezélunk a negyvennyoíczadiki 
eseményeket a jelen- és az utókor előtt szentesi 

teui: ezt nem annyira ezen beadott határozati ja
vaslat által, mint úgy érjük el, ha mint egyesek 
minél nagyobb számmal járulunk az ő felségök 
által megkezdett honvédsegélyző-alap növelésé
hez. Hiszen igy fogjuk megmutatni a világnak, 
hogy 18 év sem birta kioltani keblünkből azon 
honszerelmet, mely 1848-ban ott uj tiszta lángra 
gyúlt, megingatni azon meggyőződést, mely haza
fiúi kötelességünket mindig élőnkbe szabta. Igen! 
mert tiszták, szentek voltak akkor is keblünk ér
zelmei : mert a 48-ki események czélja nem forra
dalom, hanem alkotmányunknak a tiszta jogfoly
tonosság utján helyreállítása és fejlesztése volt, 
és bár a 48-ki események később — nem önhibánk 
által — forradalomra vezettek is, azért mégis csak 
azon törvények, régi szent jogaink voltak azok
nak kutforrá sai, melyekhez való szilárd ragaszko
dásunknak köszönhetjük most, ma alkot mányunk 
helyreállítását és békés úton nyert győz elmeinket. 

Ezt ismerte el, szerintem, ő felsége is, midőn ko
ronázási tiszteletdiját honvédsegélyző alapul aján
lotta föl; ezt állítjuk mi is, midőn egyes adomá
nyainkkal ezen összeget gyarapítani igyekszünk, 
hogy minél több nyomor enyhittethessék, minél 
több keserű könyek töröltessenek le. Mint egyesek 
járulunk adományainkkal az összeghez, de egyes 
emberek teszik a nemzetet, mint fűszálak a rétet, 
mint cseppek a tengert. Ks nem fogja elkeseriteni 
e szent alap egybegyültét semmi, nem adóbesze
dés , nem kamatfizetés; alkotmányos érzelmű 
hazafiak adománya lesz az egész, kik nem ala-
mizsnáskodni akarnak, hanem hazafiúi szent köte-
lességöket vélik teljesiteni. 

Azért is én a beadott határozati javaslatot 
mellőztetni kívánnám, és ezen értelemben, mint 
mondottam, indokolt napirendre óhajtanék sza
vazni, melyet ha a t. minisztérium egyik tagja 
praesicirozva elénk terjesztene, igen örülnék. (He
lyeslés a középen.) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. ház! 
Tisza Kálmán képviselő úr indítványának csak 
indokolása levén a mai napi rendre kitűzve, mi
előtt a tárgyalás fölött a t. ház határozna, bátor
kodom a kormány álláspontját és nézeteit ez indít
vány és kérdés körül röviden körvonalozni. (Hall
juk !) 

A kormány álláspontja nem a fegyveres erő 
vívmányain, hanem a 48-dik évi törvényekből vont 
jogfolytonosságon alapul. 

Á viszály kérdését a trón és nemzet között, 
nem a fegyver éle döntötte el, hanem azt a viszály
ban állott felek kölcsönös jóakarattal és engedé-
kenységökkel önmagok oldották meg. (Helyeslés.) 

Azonban hogy az őszinte kibékülés, mely a 
kedélyek kölcsönös kiengesztelődésót föltételezi, 
állandó és tartós legyen: mulhatlan követelmény, 
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elkerülni mindent, a mi a létrejött egyesség által 
megszüntetett viszálynak emlékeit és okait újra 
fölélesztené. E nélkül a kiegyenlités lehet ujabb 
viszálynak forrása, magva és sarkköve, de va
lódi béke alapjává nem válhatik. (Helyeslés.) 

0 felsége, midőn az ország által fölajánlott 
koronázási dijt azok árvái, özvegyei és rokkant
jai számára adományozta, a kik egykor &' felsége 
és seregei ellen küzdöttek, kiengeszteltségének 
oly magasztos, oly megható példáját adta, a- me
lyet el nem ismerni és a melyet a nemzet részéről 
is nem követni, nem csak a legnagyobb politikai 
hiba volna, hanem egyúttal gyöngédségünkre és 
lovagiasságunkra árnyékot vethetne. (Igaz! He
lyeslés.) 

A kormány tehát minden oly indítványban, 
mely a békés kiegyenlités által megoldott vagy 
elejtett kérdéseket ismét előtérbe akarna állítani, 
nem láthat egyebet, mint oly törekvést, melynek 
czélja utólag desavouálni a többség politikáját, 
[Helyeslés a középen) azon politikát, melynek jel
szava és kiindulási pontja volt: fátyolt vetni a 
multakra. (Helyeslés.) 

Ez okból a kormány nem tarthatná helyes
nek és következetesnek, hogy országos határozat 
vagy törvény intézkedjék oly ügyben, mely épen 
a létrejött kiegyenlítésnél fogva megszűnt a tör
vényhozás tárgyai közé tartozni. 

Továbbá a kormány az alkotmány visszaál
lítását ugy értelmezi, hogy az békét jelent nem 
csak fölfelé, hanem lefelé is, a különböző ajkú 
honpolgárok között, a kik a magyar korona terü
letén laknak. (Elénk helyeslés a középen.) Ennél
fogva a kormány nem akarhatja, hogy az ország
gyűlés gondoskodása a volt honvédekről ugy 
tűnjék fel, mintha ez országos jutalom akarna 
lenni azok részére, a kik 1848-és 49-ben nem csak 
az osztrák hadsereggel, hanem a különböző nem
zetiségű honpolgárok egy részével is sajnos 
kényszerűségből küzdelemben állottak. (Helyeslés 
a középen.) 

A kormány nem akarhatja, hogy a tesvéri 
egyetértés, a különböző ajkú honpolgárok között, 
ily országgyűlési határozatnak könnyen történhető 
félremagyarázása által fölzavartassék, hogy a mul
tak sebei újra fölszaggattassanak, és hogy a test-
vérharcz keserű emlékeinek föltámasztása által a 
már lecsillapult izgalmak ismét megújuljanak. 

A honvédek gyámolítása oly módon, miként 
indítványozva van, csak országos adóalapból 
levén eszközölhető, a kormány nem akarja a nem
zetet kitenni oly vádnak, hogy a szerencsétlen 
testvérháború áldozatairól egyoldalúlag gondos
kodott, ellenben az ezek részére megszavazott 
országos segély terheit mindenkire, kivétel nélkül 
és kötelezőleg, kiterjeszti. (Helyeslés a középen.) 

A kormánynak a különböző ajkú honpolgá
rok irányában sincs más jelszava, mint a multak 
feledése : és ezért a kormány ellenez minden oly 
lépést, mely szemrehányásnak volna magyaráz
ható a multakért, vagy szemrehányást idézhetne 
elő a jövőre. 

Egy másik ok, a miért a kormány ez indít
vány ellen sorompóba lépni kénytelen, azon elvi 
következmények horderejében fekszik, a melye-

J ket az maga után vonna. 
Ha az országos jutalmazás vagy kárpótlás 

elvét a volt honvédek irányában veszszük alkal
mazásba, nincs semmi ok azt ki nem terjeszte
nünk a nemzetőrökre és mind azokra, kik azon 
korszakban, habár más téren, de ugyanazon ügy 
szolgálatában állottak, [Helyeslés a középen) vagy 
a kik azon események folytán vagyonukat rész
ben vagy egészben elvesztették. (Helyeslés.) 

És miután ezek száma végetlen, és miután 
a szenvedett anyagi áldozatok majdnem fölszámit-
hatlauok: tehát az országos jutalmazás vagy kár-

] pótlás elve még szerencsésebb körülmények közt 
is túlfeszítené a nemzet erejét; a mai viszonyok 
között pedig az úgy is adóval túlterhelt nép vál
lára elviselhetlen terheket rakna, és gyakorlatilag 
oda vezetne, hogy az alkotmány visszaállítása, a 
mely ily követeléseknek utat nyitott, az ország 
anyagi fölvirágzását hosszú időre megnehezítené. 
(Helyeslés a középen.) 

Elvégre a kormány azon meggyőződésben 
van, hogy országos jutalom fölajánlása könnyen 
gyöngédtelenül érinthetné az illetők jogosult ön
érzetét, egyszersmind pedig a hazafiúi önzéstelen 
áldozatkészség erkölcsi értékét az utókor előtt 
devalválhatná. 

Ezek az okok, melyeknél fogva a kormány 
nem tartja czélszerűnek, helyesnek és ildomosnak, 
hogy a volt honvédekről országos határozat vagy 
törvény által történjék gondoskodás, és czélsze
rűnek, helyesnek egyedül azon utat látja, melyet 
ő felségök magasztos példája jelölt ki és melyen 
a kormány továbbra is teljes erélylyel és követ
kezetességgel fog előre haladni, t. i. a társadalmi 
téren a magán önkéntes ajánlatok forrásait meg
nyitni. (Helyeslés a középen.) 

Ezen okoknál fogva a kormány Tisza Kál
mán képviselő lír indítványa ellenében indokolt 
napi rendre térést hoz indítványba. (Elénk éljenzés 
a középen.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T képviselőház ! Tisza 
Kálmán képviselő úrnak azon magasztos elvét, 
miszerint a honvédek özvegyei-, árváiról és önma
gokról is gondoskodni kivan, tiszta szivemből pár
tolom ; mindazonáltal azon okból , mert van 
benne egy eszme, t. i. a non possumus vagyis a 
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haza kimerült anyagi helyzetének eszméje: azt 
mindamellett mellőztetni kívánom. 

Vannak tények, melyekre vonatkozólag nem 
szabad a non possumus, a „nem lehet" elvéből a 
jutalmat vagy elismerést elhárítani a nemzetgyű
lés azon kötelességét, melyet az még 1848-ban 
augusztusi ülésében, a felső táblának beegyezésé-
veí mondott ki e szerint: „Mind azon közvitézek 
és honvédtiszti egyének illő jutalmazásáról, kik e 
hon szolgálatában az ellenség előtt magokat kitüntet
ték vagy bénulás miatt tehetetlenekké lettek, va
lamint az elhullottak családjairól is az álladalom 
gondoskodni fog." (Helyeslés a baloldalon.) 

T. képviselőház! Van még egy más okom 
is, miért én a t. minisztérium nézete ellenében Tisza 
Kálmán indítványát mellőztetni kivánom: s ez az, 
mert e tárgyban egy rendszeresen kidolgozott rész
letes törvényjavaslat már csaknem bárom hónap óta 
beadva van. Tehát miután van törvényjavaslat; Tisza 
Kálmán pedig a minisztériumot ^kívánja utasítani, 
hogy a haza anyagi helyzetét figyelembe véve 
csináljon törvényjavaslatot; s miután amaz előbb 
beadott törvényjavaslatot a ház kinyomatni s ki
osztatni elrendelte : nincs egyéb hátra, mint az 
osztályoknak adni át, mert a házszabályok 32-dik 
§-a mondja: „Ha az indítvány ezélja törvényt al
kotni.azt törvényjavaslat-formában kell benyújtani, 
és ha a törvényjavaslatot tárgyalni kívánja a ház, 
azt kinvomatni. kiosztatni, és mindenesetre az osz
tályokhoz utasítani szükséges." Én tehát, t. ház, 
miután a ház ezen törvényjavaslatra vonatkozólag 
már intézkedett, nem kívánok egyebet, mint hogy 
méltóztassék amaz előbb beadott törvényjavasla
tot az osztályokhoz utasitani, s majd ha ezen utasí
tás folytán az osztályok véleményes jelentése a ház 
elé kerül, annak idején a részletekhez hozzá fogok 
szólani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Nagyon röviden 
czélom hozzászólani ezen fontos kérdéshez. 

Hogy annak, mit a törvényhozás egyik fele oly 
magasztosán és bizonyosan általunk is teljes mérték
ben elismert formában tett, a törvényhozás másik fele 
általi folytatása mennyiben lehetne az eredeti 
czélra nézve ártalmas, mennyire gyengítené ez az 
eredeti czélzat horderejét, mennyire kevesbítené 
azon jó hatást, melyet az első lépés országszerte 
szült, azt, megvallom, fölfogni képes nem vagyok. 
De igenis fölfogom azt, mily lehangoló érzést, 
mily csalódási érzetet fog az országban szülni, ha 
amamagasztos példát mi—egyenkint akár mennyire 
is követjük — mint törvényhozók, mint a törvény
hozás másik fele követni nem fogjuk. Ezt hossza
san fejtegetnem nem szükséges, mert be fogja azt 
igazolni az idő. 

Említtetett itt, hogy a volt honvédekre nézve 
ily országos intézkedés talán lealázó knne , a telje

sített kötelesség méltánylása által pedig a nemzetnek 
öntudata a honfiúi kötelmekről jövőre nézve meg
rontatnék. Ezzel szemben egyszerűen csak azt va
gyok bátor kérdezni, vajon az egyesek könyör-
adománya— mivé a jobb oldali fölfogás, fájdalom, 
ezennel ő íelségök nagyszerű adományát is törpit-
tette — nem fogja-e legalább annyira vagy sokkal 
jobban sérteni az illetők öntudatát, önérzetét 4? 

A mi azt illeti, hogy országos jutalmat osz
togatni ilynemű érdemekért nem lehet, abban 
tökéletesen egyetértek az illető' tisztelt szónokkal; 
de egyetértek ebben Tisza Kálmán indítványával 
is, mert az nem országos jutalomról, hanem orszá
gos elismerésről, erkölcsi szellemi jutalomról szól. 
(Helyeslés.) 

A mi az indítvány végrehajtását anyagi tekin
tetben illeti, hogy adó utján eszközöltessék-e az 
alap létrehozása, vagy miféle utón és módon, sen
nek kivitele sérthet-e valakit vagy nem'? ennek 
megitélését, az eszköz megválasztását índitványozó 
teljesen a magas minisztérium bölcseségére bizta. 
Indítványozó az utat a minisztérium elé ki nem 
szabta, adót vessen-e ki, vagy állásához illő lelkes 
fölszólitás által magánosoktól gyűjtse-e be az ala
pot. Ezt egyátalában ki nem jelölte az indítvány, 
ha azt figyelmesen méltóztatnak olvasni; csak azt 
akarja, hogy az országgyűlés törvényes határozat
ban ismerje el a méltánylatot, s mondja ki, hogy a 
minisztérium ezen tekintetben egy vagy más utón 
intézkedjék. A minisztérium bölcseségétől függ te
hát kitalálni azon eljárási módot, mely a testvér
nemzetiségeket ne sértse. 

Egy pontra jutottam itt.t. ház, a mely, megval
lom, keserűséggel tölti lelkemet: egy argumentumot 
hallottam ugyanis a miniszteri padról fölemlíteni, egy 
gyanúsítást, amely szerint, ha talán akaratlanul is— 
mert annyi jó indulatot a gyanúsító részére is be aka
rok vallani —azzal indokolta az indítványt, hogy az, 
akaratlanul bár, a nemzetiségek között volt—hála Is
ten már szunnyadni kezdő — visszavonást föl a-
karja éleszteni. Lehetnek, t. ház, épen ugy a ma
gyarság, mint más nemzetiségek körében egyes 
oly daemonok. kik azt a daemoni argumentumot 
föl akarnák használni. En azonban nemcsak magyar 
ajkú, de az ország minden ajkú lakóinak egyáta
lában sokkal több józan észt tulajdonitok. mint
sem hihetném, hogy az ily daemoni argumentu
mok rajok hatni még most. még ma is képesek 
lennének. En tehát, megvallom— annyira, mennyire 
a ház egy szerény tagjának szabad — az ország, az 
egész ország nevében, a visszavonás felélesztése 
gyanusiját kénytelen vagyok visszautasitani. Fá
tyolt vetünk mi is a múlt bűneire, melyeken 
pokrócz is megférne, szívesen; nem tartozhatik 
azonban föladataink közé fátyolt vetni a honfiúi 
érdemre, megfeledkezni martyraink sirhalmairól. 
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Ha mindezektől elvonva, magát a kérdést te
kintjük, röviden az indítványra szavazok, s óhaj
tom, hogy intézkedjék a ház az iránt, hogy a mi
nisztérium ez irányban törvényjavaslatot terjeszszen 
elő. Hogy ezt a minisztérium miként fogja szer
keszteni, s hogy magának ez eszmének végrehaj
tását hogy fogja eszközlésbe venni : azt az indít
vány is fentartja a minisztérium bölcseségének. 
(Helyeslés balról.) 

Makray L á s z l ó : T .ház ! Tisza Kálmán kép
viselőtársunk kifejtette előttem azt, a mit én ki
fejteni képtelen volnék; hanem szó nélkül nem 
hagyhatom azt a vádat, a melyet b. Vay Béla 
vetett ide a honvédnevezésre, mert ő úgy állította 
elő a honvédet, mint a kiben szellem nemlétezett. 
(Zaj.) Kérem alássan, úgy állitotta elő, és szavaiban 
az van kifejezve, hogy a honvédsereg csak mint 
romboló eszköz működött, és vádolta a honvéd
sereget forradalommal is. Tagadom mind a kettőt. 
A honvédsereg alakult a nemzet akaratából, tör
vényhozás alkotta a törvényeket, a honvédsereg 
fölszólíttatott törvényeink védelmére. 

Az akkori országgyűlés társadalmi institu-
tióját szélesítette a nemzetnek az által, hogy 
egyik résznek jogát a másik rész tulajdonává 
tette; ennek következése lett, hogy irigyei tá
madtak, s felkelt a reactió, és különböző alak
ban bujtogatni kezdett. Először is készített egy 
polarizáló apparátust, melyet górcső alá alkal
mazott a a fejedelemnek szeme elibe állított, 
mely a forradalom színeit polarizálta, polari
zálta azt mutatva, hogy ha t. i. a magyar nemzet 
megerősödik, őt a trónról fogja leszállitani; rémít
gette az aristokratiát azzal, hogy ha a magyar nem
zet megerősödik, a demokratia tengert képezend, 
melybe az aristokratia elmerül ; rémítgette a nem
zetiségeket azzal, hogy a magyar nemzetnek tö
rekvése az ő nyelvűket megsemmisíteni, hogy 
mindnyájukat magyarokká tegye. Ezekből támadt 
a mindenfelőli félelem, s különböző irányban a 
forradalom. 

S midőn az idő folyama bebizonyította a világ 
előtt,hogy a nemzet mindezt nem akarta, hanem azt 
akarta, hogy törvényeit, melyeket ősei alkottak, 
szándékosan kezeiből ki ne vehessék: a nemzet 
ezen törekvésének adott a honvédsereg kifejezést: 
a az által, hogy hősiesen harczolt, megfelelt a nem
zet ősi szellemének is. 

Ennélfogva én nem kegyelmet kérek a hon
védek számára — mert a honvédsereg romjaiban is 
áll szellemére nézve az események hullámzásai kö
zött ma is, mint kőszirt a tengerben, mely fölött a 
hullámok elcsapkodtak ugyan, de meg nem szűnt 
az lenni, a mi volt, s magát múlt tetteiben tükrözi 
vissza — hanem jogot követelek a honvédek szá
mára. Én, mint honvéd, azt mondom, hogy ha je

lenleg magyar minisztérium létezik, azt a honvé
deknek köszönhetjük: mert ha nem lett volnahon-
védsereg, ma minisztérium nem léteznék: mert a 

| honvédseregnek kellett bebizonyítani a világ előtt, 
! hogy a magyar nemzet erős arra nézve, hogy alá 

lami életét jövőre is biztosítsa. Es jogot követe
lek nem csak mint képviselő, hanem mint honvéd 
több honvédtársam nevében is : bírni akarom ka-

| tonai rangomat, melyet V. Ferdinánd magyar ki-
j rály nevében az általa kinevezett hadügyminiszter 

adott, mert azt tőlem jogosan elvenni nem lehe
tett. És miután ő felsége erre az első kegyelmi 
tényt adta, hogy a multakra fátyolt kíván vetni, 
én azon régi jogomba kívánok visszalépni, melyet 
az erőszak által elhagytam. 

Ez az, a mi még mondani akarék. Pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Egy alkalommal 
kiszaladt a számon az, hogy lígy beszélek mint 
honvéd: akkor rósz néven méltóztatott venni; most 
előre kijelentem, hogy nem mint honvéd, hanem 
mint képviselő szólok. 

Engedje meg a t. ház, hogy a legköze
lebbi múlt időkre visszamenjek. A 67-diki bi
zottság munkálata a közös ügy fölött és több 
más tárgyak, nem különben végre a miniszter úr 
által beadott öt tárgy hogy miért siettetett oly 
nagyon nyakra főre, vagy, mint mondani szokás, 
ventreá térre, meg nem foghattam, s velem a nép 
sem: tehát fölvilágosítást kívántam, hogy ennek 
lenni kell-e? Azt a fölvilágosítást vettem, ki kell 
békülnünk minden áron. Eszembe jut ama nóta, 
hogy: „megvettelek rózsám nagy áron.* Adja Is
ten, hogy másik részét is utána mondhassuk: 
„de nem is adnálak semmiért a világon.* De, 
hogy mily áron vettük meg mi azt, azt, úgy hiszem, 
mindnyájan tudjuk: pénzen és véren. 

Hogy mi fog később történni ? Én nem va
gyok jövendő-mondó. (Zaj, nevetés a jobb oldalon.) 
Kérem, ne nevessenek a miniszter urak; tessék 
meghallgatni, mint én hallgatok meg mást. Mon
dom, jós nem vagyok, hanem feleljenek majd a 
jövőről a faktorok. Hanem egyet tudok, hogy ha 
a quota kérdése elő fog jönni, lesz oly kóta be
lőle, melyet sírva fogunk eldúdolni. 

Utoljára, uraim . . . (FÖlkiáltások: A dologra! 
A dologra!^ Mindjárt oda térek, tessék csak ki
hallgatni, én röviden és katonásan beszélek . . . (A 
dologra!) Oda térek. 

A kiegyezkedés megtörtént, a koronázás i s ; 
egyszersmind a megkoronázott magyar király — 
bár nem élő szóval, vagy Írásban, mint nagy
atyja, de igen is a 100,000 arany letétele által— 
kimondá, hogy a 18 éven át rajtunk elkövetett 
törvénytelenséget atyai szive megbánta, s azzal 
együtt azt mondja a nemzetnek, hogy : „Te má-
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sik fél, ime én megtettem a kezdeményt; most te 
másik fél, te is tedd meg a kötelességedet." 

Vay bárónak és a miniszter úrnak megjegy
zéseire pedig azt felelem, hogy a honvéd nem 
koldul: én nem koldulok, hanem igenis követelem 
a törvényes elégtételt, a törvényes elismerést, 

ennyi volt, a mit mondani akartam. 
V a y B é l a b.: (Zaj) Makray László képvise

lő azt állitja, mintha én beszédemben tagadtam 
volna azt, hogy a honvédeknek szellemök lett 
volna. Ezen vádat kénytelen vagyok vizszautasí-
tani. Kevés ember tiszteli és beesüli jobban a hon
védeket, mint én. Beszédemben pedig csak egy szó 
volt a szellemről : az, hogy küzdeni nem csak 
karddal, de szellemmel is lehet. Másodszor állitá, 
hogy én azt mondottam volna, hogy forradalom 
volt, ő pedig azt mondja, hogy nem az. Erre vonat
kozólag a ház tagjaira bizom annak meghatározá
sát, mi a forradalom. 

P a p p Zs igmond: Tisztelt ház ! Szerettem 
volna, ha ez indítvány helyett Tisza Kálmán ba
rátunk más indítványnyal lép fel: mert 1861-dik 
évben, midőn az országgyűlés eloszlattatott, ő 
volt oly kegyes indítványozni, hogy első 
alkalommal, a midőn t. i. törvényhozói képesség
fogunk bírni, legelőször is a nemzetiségi kérdést 
kell elővenni és tárgyalni; most pedig látom, mi
szerint a nélkül, hogy a nemzetiségi sürgős kér
dés elintéztetett volna, mely az országgyűlés 
legfontosabb teendői közé tartozik, ez ügyben 
ismét a nemzetiségi kérdés nagy szerepet játszik, 
és mély fájdalommal tapasztalom, hogy fölem
líttetnek a multak szomorú eseményem. Én a 
multakra fátyolt akarok vetni, mert megtörtén
hetik, hogy a kölcsönös recriminátiok a keserű 
emlékek viszhangját idéznék elő; de mindamellett 
nemzeti érzelmeim sugallatát követve, hivatva ér
zem magamat, visszautasítani mindazoknak gyanú
sításait, kik azt mondják, hogy bujtogatás folytán 
folyt a testvérvér: én úgy tudom, hogy nem csak 
bujtogatás, hanem sok részben Önfentartási ösztön
ből is. Én, ki kereszttíléltem azon szomorú epo-
chát több más társaimmal együtt, és én, ki a forra
dalom legyőzése után szintén a keserű poharat 
több társaimmal kiürítettem, ép rígy, mint a volt 
honvédek, én, ki keresztűlpillantottam, taglaltam, 
registráltam az akkori eseményeket; csak egyre 
emlékeztetem a t. háznak tagjait. 1848-ban, midőn 
Erdélyben a villongás még teljesen át nem fajult 
vérengzéssé, akkor egy proclamatio keletkezett, 
mely igy hangzott: „Ha ti oláhok nem fogtok 
engedelmeskedni — és ezt a kormányzó Kossuth 
irta — ha, mondom, nem fogtok engedelmeskedni, 
s a fegyvert 8 nap alatt lenem teszitek, mint egy 
Isten van az égben, oly igaz, hogy mint a vihar 
elsepri a gazt, úgy én titeket kiirtalak a föld szi-

I néről és földeiteket elosztom a székelyek és ma
gyarok közt." (Közbekiáltások: Mikor volt? Hol 
volt ez? Balázsfalván!) Tudom, hogy fájnak a 
keserű emlékek és azoknak megemlitése, de én e 
proclamationak birtokában vagyok; és épen azért, 
hogy fájnak a keserű emlékek, mellőznünk kell 
azoknak megújulását, mi nem mellőztetnék el, ha 
Tisza barátunk indítványa elfogadtatnék: mert 
ez által ismét fölelevenítenők azokat, fölelevení-
tenők t. i. az által, ha a honvédek országos 
alapból fognának segélyt kapni : m ert akkor azon 
alternatíva áll elő, hogy azok, kik ellenök csatáz
tak, büntetve, úgy szólván sújtva lennének, és igy 
akkor, midőn ő felsége olaj ágat hozva kezében, 
békíteni akar bennünket, mi a Noé bárkájából 
azon hollót bocsátanók ki, mely többé vissza nem 
volna hozható. Ugyanazért én azon módot, me
lyet a minisztérium kijelölt, hogy t. i. a társadal
mi téren segítsünk, azon módot inkább czélra ve
zetőnek találom, mint a másikat, melyet Tisza 
Kálmán indítványozott : az mások irányában 
nem sértő, nem ingerlő, hanem békitő, de egy
szersmind méltányos, igazságos, czélra vezető. 

Azt hallottam az imént egyik követtársunk
tól Tisza Kálmán indítványa ellenében fölemlít
tetni, miszerint az, a ki az érdemért jutalmat kő-

I vetél, elveszti az érdem becsét, mert az érdem az 
öntudatban találja föl a maga jutalmát. Ezen stoi-
kus elvet Tisza indítványa ellenében én érvül el 
nem fogadhatom: ez csak satyrája és iróniája a 
morálnak; ezen elv ellenkezik magával a vallás 
tanaival is, mert maga a vallás is azért állította 
föl a mennyországot és poklot, hogy a ki jót tesz, 
jutalmazva, a ki pedig roszat tesz, büntetve legyen. 
De ezen elv fölállítása magára a társadalomra, 
magára az államra is veszedelmes consequentiákat 
vonna maga u tán : mert ennek alkalmazásából az 
következnék, hogy a hazafiságot, a polgári eré
nyeket nem kell megjutalmazni, nem kell tekin
tetbe vonni, mert hiszen azok már önmagokban 
föllelik a megjutalmaztatást. Uraim! ez az állam
ra nézve veszedelmes elv: mert azon állam, mely 
a polgári erényeket nem tudja, nem szokta, de 
nem is akarja jutalmazni, önmagában gyenge, 
erőtlen, és állandó létele veszélyben forog. 

Én tehát ezen elvet el nem fogadhatom, én 
az erényt jutalmazni akarom; de nem az indítvány 
szerint, mert ennek elfogadása resensusra, egye
netlenségekre adna alkalmat, hanem a miniszté
rium által javalt módozat, szerint ; sőt én ennél 
tovább is megyek, egy más expedienst is hozok 
javaslatba, (Halljuk!) t. i. azt, hogy azon honvé
dekre, kik a szolgálatra alkalmasak, a miniszté
rium tekintettel legyen, és azokat hivatalokba 
alkalmazza. 

Végre, uraim! ha elfogadtatnék a határozati 
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javaslat, mi a viszály magvát újra felköltenők. 
Azért tehát én a mellett nem szavazó k, nem sza
vazhatok, mert ha én rósz embere vo lnék e közös 
hazának, vagy ha viszályt akarn ék előidézni, 
akkor minden esetre arra szavaznék; de mert nem 
vagyok az, azt semmi esetre el nem fogadhatom, 
mert tudom, mily indignatióval viseltetnek azok, 
kik multjokban és nemzeti érzelmeikben ez által 
meg volnának sértve. Nekünk nem az a czélunk, 
nem az a hivatásunk, hogy a viszálkodás üszkét 
elszórjuk, hogy a multak szomorú emlékeit fölele
venítsük, hanem az, hogy a gyászos multat fe
lejtsük, az érdemeseket jutalmazzuk, és mint jó 
testvérek jó egyetértésben egymást kiméivé, tá
mogatva és istápolva békében éljünk. (Helyes !) 

G h y c z y K á l m á n : Én azok közül akarok né
melyekre esupán tárgyilag válaszolni, a miket 
igazságügyminiszter úr e tárgyban előadott. 

Azt monda aminiszter úr, hogy a minisztérium a 
kibékülés alapján áll, és nem akarja ennélfogva 
fölidézni a múlt idők viszályait. Én is, t. ház, ez 
alapra óhajtok állani, s ennélfogva kívánom a 
beadott határozati javaslat elfogadását, kérvén a 
t. minisztériumot, hogy lépjen a f. é. jun. 10-én kelt 
legmagasabb kir. kézirat színvonalának magas
latára. 

0 felsége, ki e kegyes kir. kéziratot kiadta, 
tudta, hogy valamint a pártoknak, ugy a népek
nek és nemzeteknek harczai nem állapodhatnak meg 
azon ponton, melyből kiindultak: különböző fázi
sokon mennek azok keresztül, a melyeknek létre
jötte nem annyira az azokban szerepelt emberek
től, mint az események hatalmától függ, és a me
lyeknél az eljárás a fölizgatott indulatok hullámai 
közt nem lehet mindig szabályszerű. 0 felsége 
ezt tudva, fátyolt vont a múlt idők harezaira, nem 
tett különbséget ezen harczok különböző epochái 
között, nem tett különbséget honvédek és nem 
honvédek között, hanem átalában kivétel és meg
szorítás nélkül kimondotta, hogy meg kivánja 
szüntetni a múlt idők következményeit s enyhíteni 
az azokból fenmaradt szenvedéseket. 

A kibékülés, t. ház, csak ugy lehet őszinte, 
állandó és tartós, ha minden* oldalról igazságos is, 
ha egyenlő mértékkel szolgáltatja mindenik fél
nek az igazságot. Azoknak jutalmazására, kik had
seregeket vezettek Magyarország ellen, több száz 
ezerekben megalapított összegek, az ezen hadsere
gekben vitézkedett tisztek és katonák nyugdijai 
az összes állami pénztárból fedeztetvén, e nyugdi
jaknak Magyarországra eső aránylagos része a 
magyarországi adókból régen fizettetik. Az igaz
ság kivánja tehát és ennélfogva a valódi kibé
külés eszméjében fekszik, hogy Magyarország, mi
dőn ezt teszi, midőn az ellene küzdötteket saját 
adójából jutalmazza, viszont a maga részéről is biz-
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tosithassa azoknak sorsát, társadalmilag és politi
kailag rehabilitálhassa azokat, kik jogai mellett 
küzdöttek. 

Nem akar ez lenni, t. ház, és nem is compro-
missioja a királyi hatalomnak, mert egyenes kifo
lyása a kibékülés tényének, melynek lényeges 
kelléke, hogy mindegyik fél feledje az ellene intézett 
bántalmakat, s csak azokról emlékezzék meg, kik 
érdekében szolgálatokat tettek. (Helyeslés.) 

, Az mondatott t. igazságügyi miniszter ár ré
széről, hogy ha a volt honvédek sorsáról gondos
kodunk, soknemü más ig'éuyek is fognak föltá
madni, melyeket az ország kielégíteni képes nem 
lesz. Igaz, hogy a harczok és hadjáratok által oko
zott minden kárt. nyomort és szenvedést nem le
het kielégíteni, nem áll az egy államnak is tehet
ségében, ezt egy állam sem teszi; de a honvédek 
igénye nem áll egy sorban ezekkel: mert vitézlő 

! népéről, katonáiról minden polgárisuk állam gon
doskodik, s ha nem lehet minden igényt, ha nem 
lehet minden helytelen, és így mindig visszauta
sítható igényt kielégíteni, ebből nem következik 
az, hogy egyet sem kell, hogy azt se kelljen ki
elégíteni, melyet ki lehet elégíteni. 

Az is mondatott, hogy a határozati javaslat 
j föléleszthetné a nemzetiségi ellenszenveket és vi-
I szályokat, s hasonló követeléseket idézhetne elő 

saját fiai javára a nemzetiségek részéről. Megval
lom, nem foghatom meg, hogy a nemzetiségi kér
dés e tárgygyal mi kapcsolatban áll'? (Ellenmondás 
a jobb oldalon) Ha arról lenne szó, t. ház, hogy az 
ország közadójából jutalmaztassanak az ország 
magyar lakosai részéről történt népíölkeléseknek 
rokkantjai, vagy arról lenne szó, hogy segélyeztes-
senek a magyar elpusztult helységek lakosai, a 
nélkül, hogy az ugyanezt szenvedett más nemzeti
ségű honpolgárok részére hasonló intézkedések té
tetnének : akkor az említett ellenvetés tán fölhozat
hatnék ; de akkor is nézetem szerint mindig kü
lönbséget kellene tenni azok közt, a kik az ország 
jogai és alkotmánya mellett küzdöttek, és azok 
közt, a kik ellene küzdöttek. (Helyeslés a bal olda
lon.) De itt arról nincs szó; itt a honvédekről van 
szó : egy rendes, fegyelmezett hadsereg tagjairól. 
Ezekkel egy sorba a nem-magyarajku honpolgá
rok részéről csak azon nem-magyarajku honpol
gárok állíttathatnának, kik hasonló rendezett had
seregben, a császári királyi hadseregben szolgál
tak. Ezek nyugdija, mint már említtetett, ezek el
látása, a mennyiben rokkantak, az ország adójából 
fizettetik. Itt tehát nem az forog fen. hogy a ma
gyar nemzetiségűek részére valamely oly előny 
biztosittassék, melyben az országnak többi nemze
tiségű fiai nem részesülnek; hanem itt csak az kí
vántatik, hogy a magyar alkotmánynak magyar 
és nem magyar védői ugyanazon előnyben része 

35 
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sittessenek, melyet ugyanazon alkotmánynak meg- J 
támadói már régen élveznek. (Helyeslés.) 

A t. minisztérium is segélyezni akarja a hon
védeket, illetőleg azok árváit, rokkantjait és mun
kaképtelen tagjait. Ugy látszik, különbség köz
tünk leginkább csak a kivitelre nézve van. A t. 
minisztérium ezen segélyezést önkéntes ajánlatok 
utján óhajtja tétetni, és azt hiszi, hogy ezen forrás 
a szükség fedezésére elggendo lesz. Én részemről j 
országos hozzájárulást kívánok e fölött, mert azon I 
meggyőződésben vagyok, hogy az önkéntes aján
latok utján összejövendő összegek, bármi bőven 
folyjanak azok be , a szükség kellő fedezésére 
nem lesznek elégségesek. U g y vagyok meggyő- | 
ződve, hogy miután az eredmény, mely kivivatott < 
az alkotmánynak visszaállítása, a 48-ki elvek élet- | 
be léptetése, az egész nemzetre, az ország minden 
lakosaira nézve üdvös és jótékony: ennélfogva he
lyes és igazságos, hogy azoknak, a kik ezen czélra 
szolgálatokat tettek, némi kártalanításában az ösz- j 
szes ország részt vegyen és ahhoz hozzájáruljon. Ha 
a minisztérium önkéntes ajánlatokat gyűjt, ezt igen | 
jól teszi; tétessenek minél nagyobb számmal, mi- j 
nél nagyobb összegekben ajánlatok; én nem tar-
tom azokat alamizsnának, hanem hazafiúi köteles- j 
ség teljesítésének. (Helyeslés a bal oldalon.] Hason- \ 
lók azok azon áldozatokhoz, a melyeket az álla- j 
mok nagy veszélyeinek és szükségeinek alkalma- J 
val a honpolgárok rendesen tenni szoktak, melyek j 
elfogadtatnak minden állam által, és melyeket pi- j 
rulás nélkül fogadhat el mindenki, ki arra érdé- ; 
mes. Ha magán utón oly összegek folyhatnának j 
be, melyek minden szükséget fedezhetnének, az i 
áldozatkészségnek és a hazaszeretetnek ezen ujabb 
bizonyítéka egy uj fényes lapját töltené be Magyar
ország történetének; de a mostani nehéz körülmé
nyek között nem hiszem, hogy ez valóban megtör- j 
ténhessék. Ha ez be nem következik, azon esetre 
maga a t. minisztérium sem fogja ellenezhetni az 
országos hozzájárulást: mert miután az egyik fő 
ok, a melyből kiindulva, azt ellenzi, az t. i. hogy j 
önkéntes ajánlatokból minden szükség fog fedez
tethetni, meghiúsultnak fog bizonyulni, más mód
ról kell, ha következetes akar maradni, gondoskod
nia, mi nem lehet egyéb, mint az országos hoz
zájárulás. 

Nem tudom végre, való-é a szónak teljes értel
mében? de az országgyűlés ismételve kimondotta, 
hogy alkotmányunk az 1848-diki alapon visszaállít
tatott. Ezen eredmény nem könnyedén, hanem j 
hosszú, elkeseredett, és többször mindenik fél ré- ! 
széről a végletekre kész elszántsággal folytatott 
küzdelmek után vivatott ki. Sok, részint cselekvő-
leg, részint szenvedőleg működött tényezőnek van 
része ezen eredmény kivívásában, sokkal többnek, I 
semhogy azokat mind összeszámítani, kártalanítani • 

vagy épen megjutalmazni iehetne; de azt senki 
nem tagadhatja, hogy kiváló érdemök e tekintet
ben van azoknak, a kik az alkotmány, az 1848 eszten
dőben elfogadott elvek ellen kezdetben mindjárt 
intézett halálos csapást mellökkel, mint ugyan
annyivérttel fölfogták, földi javaikat, családjok jól 
létét, éltöket ezekért koczkáztatták, fölelevenítet
ték a világ színe előtt a magyar vitézségnek régi 
dicsőségét, és ezen önfeláldozásuk által talán legin
kább megszilárdították a nemzet szivében a hü ra
gaszkodást alkotmányához és jogaihoz, amelynek 
ezek visszaállítását utóvégre is köszönheti. 

Hogy enyi áldozatról és szenvedésről a nem
zet megfeledkezzék, most, midőn azoknak gyümöl
cseit élvezi: én részemről lehetetlenségnek tartom. 
Ez kötelességsértés lenne, melyet a magyar nem
zet nem követhet el. Én pártolom a határozati 
javaslatot. (Elénk helyeslés a hal oldalon.) 

Markos I s t v á n : T. ház! Halász Boldizsár 
t. tagtársam már kifejtette azon kívánalmat, a 
melynél fogva óhajtotta volna, hogy miután ezelőtt 
3 hónappal a honvédsereg ellátására vonatkozólag 
törvényjavaslat adatott be, tehát Tisza Kálmán 
képviselő társunk indítványának mellőzésével a 
házszabályok 32 §-a értelmében ezen törvényjavas
latnapirendre tűzessék ki. Miután ő ezt mondotta, 
mi az én nézetem is, nem szólanék a tárgyhoz, 
hogy ha nem hallottam volna fölemlittetni azon né
zetet, hogy Tisza képviselő társam indítványát 
mellőzni azért is tanácsos, mert a nemzetiségi ér
dekek így kívánják. Én ha visszagondolok a 48-
diki védelmi harczra, akkor tapasztalom, hogy az 
orosz nemzetiség, mely a honfoglalás ideje óta 
folyton a magyar nemzetet kisérte, védelmi harczá-
ban 1848-ban a nemzet fölszólítására annak min
den fia, ki csak képes volt, fegyvert ragadott és 
küzdött a védelmi harczban. (Éljenzés.) Jelenleg 
ezen hadseregnek maradványai várják, hogy a 
nemzet váltsa be a 48-diki augusztusban adott 
igéretét, és törvény által biztosítsa azt, a mit akkor 
igért. Én azt hiszem, hogy midőn nemzetiségem 
részéről tényállás forog fen, akkor jó szolgálatot 
teszek nemzetiségemnek; azért nemzetiségem fiai 
érdekében szavamat emelem, és kérem a t. kép
viselőházat, hogy Halász Boldizsár indítványát el
fogadni és igy a honvédek ellátásáról törvény 
útján intézkedni méltóztassék. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem czélom a jelen 
kérdés igazságossága fölött elmélkedni, csupán né
mely itt mondottakra leszek bátor egy pár szóval 
felelni. 

Midőn Vay Béla képviselő úr ezen kérdést 
azon okból kívánta mellőztetni, mivel, mint említé, 
a jogfolytonosság terén állunk, tán azért, mivel 
fiatal ember, megfeledkezett arról, hogy épen azok, 
,kikről szó van, a jog megszakasztását torolták visz-
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sza és a jog mellett küzdöttek. Midőn tehát őket a 
nemzet szava szerint jutalmazni kívánjuk, épen 
mi állunk a jogfolytonosság terén, mert, mint mon
dám, azok — miről Vay Béla b. megfeledkezett — a 
nemzet igéretét birják,kik 1848-ban fegyvert fogtak. 

A másik, mire felelni kívánok, az, hogy nem 
hittem volna, hogy ebbe a kérdésbe a nemzetiségi 
kérdés is belekevertessék ; nem hittem volna külö
nösen, hogy midőn a 48-diki szomorú eseményeket 
Tisza László felemlítve, azoknak keserűségét mint
egy enyhítendő, azt hozta föl, hogy ezen egymás 
elleni fegyverfogást leginkább előidézték néme
lyek, kik a népet félrevezették a magyar kormány 
intentiói fölött, ezen kérdésben ellene épen Papp 
Zsigmond úr válaszoljon, és válaszolja azt, hogy 
az oláh nép akkor méltán fogott és jogai mellett 
fogott fegyvert. Ezt mondja ő. a ki ép akkor velünk 
Debreczenben volt. Ha pedig előadása igaz, neki 
nem lett volna ott helye. 

A mi a dolog érdemét illeti, én pártolom Ti
sza Kálmán indítványát, pártolom azért, mivel a 
úemzet adott szava kívánja, hogy a nemzetgyűlés 
intézkedjék. Azt tartom, hogy a nemzetnek, midőn 
alkotmányát visszanyerte, a 48-diki nemzetgyű
lésen tett Ígéretet beváltani kötelessége, és ha az 
ígéretet be nem váltaná—annyira, a mennyire azt a 
nemzet ereje megengedi — akkor a nemzet önnön 
adott szavát nem váltaná be. (Helyeslés a hal oldalon.) 

P a p p Z s i g m o n d : Igaz, hogy Debreczenben 
együtt voltunk; az is való, hogy a „neugebaudében" 
együtt voltunk; igaz, hogy együtt küzdöttünk; de 
azt se feledje el t. képviselő úr, hogy én ugy Pes
ten, mint Debreczenben mindig figyelmeztettem az 
akkori kormányt, hogy a nemzetiségi kérdést in
tézze el. (Zaj.) 

Madarász JÓZSef: T. képviselőház ! A tár
gyalás alatt levő határozati javaslatot pártolom, 
és ugy hiszem, néhány előttem szólott elvroko
nai m véleménye is megegyez az enyimmel, és csak 
a részben különbözik, hogy ők e szót használták, 
hogy mellőztetni kívánják, mert magában értetik, 
hogy minden esetre, ha törvényjavaslat terjeszte- j 
tik a ház elé, az az osztályokhoz kiadandó. Az 
azonban, hogy általunk és általam is, valamint 
Markos barátom által is egy törvényjavaslat ada
tott be, épen nincs a jelen javaslat tárgyalásával 
ellenkezésben; sőt előttem szólt képviselő társaim, 
ugy hiszem, magok is azon véleményben lesznek, 
hogy okvetlen szükséges előzmény az indítványt el
fogadni, mert a törvényjavaslat majdan, az osztályok 
bírálata után kerülend a képviselőház elé, tárgyalás 
alá. Én tehát ez indokból igen is pártolom Deb-
reczen városának csapó- és péteríia-utczai kerüle
te (Derültség) képviselőjének indítványát. Párto
lom pedig azért, mert ha arról lenne szó, hogy 
majdan, ha a minisztérium azon törvényjavaslattal, 

melyet én is aláirtam, elvekben ellenkező törvény
javaslatot terjesztene a ház elé, akkor lenne köte
lességem fölszólalni azon törvényjavaslat ellen, és ak
korvédelmezném azon általunk már márczius 27-én 
beadott törvényjavaslat pontjait, melyek az ország 
gyűlés akkori tanácskozásának lennének tárgyai, 

Most azonban pártolom az előterjesztett in
dítványt azért is, mert az ellene szólott két képvi
selő, b. Vay Béla, ugy sz íutén képviselő s igazság
ügyminiszter Horvát Boldizsár úr által előadot
takat nem tartom oly alaposaknak, melyek véle
ményemet megingathatnák a részben, hogy a ha
tározati javaslat elfogadása a képviselőháznak 
szabatos kötelessége. 

B. Vay képviselő társam, ugy látom, ellenke
zésben van önmagával, az előzmények előadá
sát a következmények szavazatával semmisítvén 
meg: vagy ha az előzmény áll és annak in
dokai — pedig szerintem állanak — akkor a 
szavazatot alaptalanná tették indokai. B. Vay 
ugyanis azt mondja először, hogy 1848-ban nem 
csak honvédek küzdöttek, de küzdöttek mások is, 
és mivel mind valamennyit kielégíteni nem lehet. 
tehát honvédőinkről se legyen országos gondos
kodás. (Helyeslés a baloldalon. Ellenmondás a jobbon.) 
Ez. uraim, nem szabatos. (Ellenmondás* >k a jobb 
oldalról. Zaj.) Mert a csatában, miként előadta Ko
márom városának képviselője, és a rendes sereg
ben csak is a honvédek küzdöttek. (Elknmondá-
sok: Nem igaz.') Ismét azt mondóin, nem mél
tóztatnak jól hallani : a rendes seregben. Én ugy 
hiszem, hogy a rendes seregben csak is; a honvé
dek küzdöttek. (Közbeszólás a jobb oldalról: Hót 
a nemzetőrség ?) Küzdöttek mások is ; de nem követ
kezés, hogy ha valamennyiről gondoskodás nem tör
ténhetik, ne legyen gondoskodva azokról se. kik 
irányában az leginkább kötelessége a nemzetnek. 
Beszéde utolján azt mondta képviselő űr, hogy 1848-
ban a honvédek nem a forradalom, ele az alkot
mány megvédéseért küzdöttek, és ha mindjárt fo-
radalomra kénytelenittettek is, azon alkotmányt 
mentették meg, mely ha nem egészben, de bizo
nyos részben helyre állíttatik. Hiszen magából 
ezen indokolásból nem az következik, hogy segít
sünk önkéntesen, de következik, hogy ha azok 
az ország alkotmányáért küzdöttek, és az ország 
alkotmányának habár csak egy része is az ö küz-
delmök által csakugyan előre biztosíttatott: ak
kor kötelessége az országnak gondoskodni rólok. 

A mit t. igazságügy miniszter úr előadott, egyes 
érveire, azokon kivül, melyeket Komárom város 
képviselője szerintem ig'en is szabatosan niegczá-
folt, még néhány észrevételt kívánok tenni. 

A kölcsönös kiengesztelődést mondta igazság
ügyminiszter úr azon alapnak, melyet föl és lefelé el 
kell fogadni egyiránt. Ez tökéletes igazság. De saj-

35* 
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nálatos, hogy nem követhetem az ö következteté
sében, hogy t. i. a kiengesztelés az által, ha ezen I 
indítvány elfogadtatnék, veszélyeztetve volna; 
sőt kénytelen vagyok az ellenkező véleményben 
lenni, és azt állítani, hogy megtörténvén a kiegyez-
kedés a kiegyezkedésnek olyannak kell lenni, 
melynek legkevesebb utóhatását sem szabad elő
mutathatni azon értelemben, melyben a kiegyez-
kedés az országra üdvös lehet. Én tökéletesen osz
tom azon nézetet, hogy nincs kizárva ezzel a magán 
adakozások utján való segélytétel; de a mint ez ada
kozásokból kiviláglanék az, hogy ez nem elég a 
szükséglet fedezésére, önként következik, hogy ha 
van szükség — miként szerintem van is — nem 
esakmagán utón való elismerés, szerintenikötelesség, 
való de az országszerte elismerés és^ kötelesség is 
indokolt; s erre nincs más ut, mint elfogadni a hatá
rozatijavaslatnak azon elvét, hogy a minisztérium is 
terjeszszen elő törvényjavaslatot, mely előterjesztés 
ellenében, ha az nem lenne az én és elvtársaim ál
tal beadott törvényjavaslattal megegyező, akkor 
fognék nyilatkozni. 

Hiszen nem mondhatja a t. minisztérium, hogy 
akár én, akár elvtársaim, kik azon törvényjavaslatot 
beadták, akár a balközép vagy a nagy bal (Derült
ség. Zaj) képviselő férfiai, a kik e javaslatokat, leg-
aJábbnekem minden előtudatom nélkül terjesztették 
most elő, a minisztériumnak nagy akadályokat akai--
nának útjába görditeni. 

íme láthatják, hogy mi nem léptünk föl azon 
kivánsággal, hogy a ház rögtön, mindjárt, egy pár 
nap alatt határozzon—bár, bocsásson meg a t. ház, 
én azt hiszem, hogy az sem lett volna valami kü
lönös kötelesség-nem-teljesítés, ha még az ország
gyűlés elnapolása előtt is a honvédekről való köteles 
gondoskodás meg is történt volna. Midőn azon
ban mi, kik azon véleményben vagyunk, hogy ro
lók országosan is kell gondoskodni, az elnapolan
dó országgyűlés későbbi összejövetelére hívjuk föl 
a minisztériumot, hogy tessék e tekintetben gondos
kodni és törvényjavaslatot előterjeszteni: errehivatik 
föl azon indítvány által. És midőn én is, sazok is, 
kik ezen törvényjavaslat tárgyalását akkorra hagy
nék, azt morális kötelességünknek tartjuk,hogy nem 
akarjuk a minisztériumot egyszerre oly helyzetbe 
hozni, mely őt alegkissebb kellemetlenségnek kiten
né: ekkor nem tudok, legalább megállható, ellenérvet 
a tárgyalás alatti határozati javaslat elutasítására. 
Magam is azt mondom, hogy a kiegyenlítésnek 
a kölcsönös megnyugvás kell hogy legyen az alap
ja, s a kölcsönös megnyugvást csak is a határozati 
javaslatnak elfogadásával látom tökéletesen bizto
sítva, és azért kötelességem azt e részben pártolni. 

Monda a t. igazságügyminiszter úr, hogy 
az elvi következménynek hordereje is tiltja a 
kormányt ennek elfogadásától, mert az adóval túl

terhelt nemzet vállait nem kívánja ujabb adóval 
terhelni. 0 bár akkor, midőn arról volt, vagy lesz 
bármikor szó, hogy minél kevesebb adóval terhel
tessék a nép és nemzet, bár követhetném t. igaz
ságügyminiszter úrnak ez állított elvét, vagy bár 
— és reménylem is — ő menne e példával elő; 
hanem midőn a valóság azt mutatja, a mint Grhy-
czy Kálmán képviselő társunk már a katonaságra 
nézve elmondotta és én meg azt bátor vagyok a 
polgári egyénekre nézve most itt előhozni, méltóz
tassanak figyelembe venni, nem kénytelen-e orszá
gunk, legalább ez évben, mindazon polgári adomá
nyozásokat és fizetéseket viselni, a melyek az 1848-
49-tőlfogva először 1861-ig,azután 1862-től 1867-
ig megajánltattak mind azoknak, a kik az alkot
mány ellen küzdöttek a polgári pályán? a mely 
alkotmány — hála Isten — elismerem, önöknek is 
közbenjárásával, bárha nem egészen, de némileg 
helyre van állítva. És önmagokat kérdem a t. mi
niszter és képviselő urakat, hogy a midőn azon 
polgári egyének segíttetnek, s oly, mondhatom, ki
váló adományozással, a mely ha később tartana, 
valóban lehetetlen lenne, hogy az ország anyagi 
ereje fölvirágoznék: akkor lehet-e csak legkevésbbé 
is helyesen, vagy joggal is ezen beadott határozat 
ellen szólani ? 

Bezárom, t. ház, ezen támogató nyilatkoza
tomat azon észrevétellel, a melyet már rövid 
szóval említettem s a melylyel be akarom fejezni 
véleményes nyilatkozatomat: én a honvédek irá
nyában a magán adakozást, a magán segélyezést 
magán kötelességünknek s magán kötelességünk 
elismerése teljesítésének tekintem; de a honvédek 
irányában állítom, hogy nem csak magán, de or
szágos elismerés s országos kötelességünk is van. 
Én ez országos kötelesség teljesítésére hívom föl a 
képviselőházat; ez országos kötelességem, orszá
gunk becsülete s igéretünk beváltása iránti köte
lességem az, amelynél fogva Tisza Kálmán t. kép
viselő általelőadott határozati javaslatot elvben elfo
gadni, erre nézve törvényjavaslatot készíttetni a 
minisztérium által kívánok; és akkor, midőn ez 
beadatik, az általunk is már beadott törvényjavaslat 
fölvételére szavazok. 

Szontagh P á l (nógrádi): Azt, hogy Debre-
czen városa egyik érdemes képviselőjének a ház 
asztalán fekvő inditványát pártolom, bővebben 
indokolni fölöslegesnek tartom; csak néhány sze
rény, és inkább a polémia terébe vágó észrevételt 
vagyok bátor koczkáztatni azokra nézve, amik , 
meglehet gyönge fölfogásomat kellemetlenül 
érintek. 

Az egyik nevezetesen az, mi fölhozatott a fá
tyolvetési műtétei fölemlitésével. Épen azért, t . 
ház, mei*t 61-ki föliratainkban megvan, de tény
leg is igazolta azóta a képviselőház minden eljá-
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rásában, hogy a múltakra részéről fátyolt akar 
vetni, azaz, a mennyiben a nemzet volt sértve az 
eddig történtek által : mi volt természetesebb, 
mint hogy a naivabb fölfogású emberek a fátyol-
vetési műtéteinek a második fél által folytatását 
látták ama nagyszerű királyi adományban, épen 
az által, hogy a más fél részéről is fátyol vettetik 
azon tényekre, melyek a másik fél irányában tán 
a debreczeni convent végzései folytán elkövet
tettek ? Azt hittem, hogy ezzel tökéletesen bevégez
tetett a fátyolvetési műtét, és nem gondoltam, 
hogy Tisza Kálmán indítványa oly élénk ellen
zésre fog találni a kormány padjain, mert én ma
gát a fejedelmi adomány kieszközlését, a parla-
mentalismusról való nézeteimmel öszhangzólag, a 
kormánynak tulajdonitom. 

A mi azon észrevételt illeti, hogy nehezen 
esik a nemzet adóját szaporítani: azt én igen szi-
vesen elismerem — ámbár kellemetlenül ütötte 
meg Borsodmegye egyik követének azon kifeje
zése fülemet, hogy adózó népet említ; de azt hi
szem, csak a kifejezés volt ineorrect, s hogy ezzel 
mindnyájunkat értett — mondom, elismerem, hogy 
a fizetés roszúl esnék ; de kérdem Vasmegye egyik 
kerülete képviselőjét és igazságügyminiszter urat, 
vajon akkor, midőn országos dolgokban kárpóto
lásokról van szó. jöhet-e ez tekintetbe ? Annál ke-
vésbbé vétethetik ez figyelembe, mert az adófizetés 
szaporítása már az önkéntes adakozások által te
temesen csökkentetik, de másrészt, mert az orszá
gos segélyezés más, mint országos rendelkezés ut
j á n nem eszközöltethetik. Akkor, midőn az összes I 
magyar földbirtokosság elvesztette összes úrbéri 
birtokát, ugyancsak lehetett volna ezen érvet szél
tében használni, hogy t. i. miként repartiáltassék 
azokra, kik legkisebb hasznot sem húznak belőle, 
sőt kiknek az kárára van. Ezt analóg esetnek tar
tom, hogy midőn országos dolgokról van szó, nem 
lehet arra tekinteni, hanem átalánosnak kell lenni 
ez elismerésnek. 

A mi végre a nemzetiségekre vonatkozó ér
vet illeti, erre azért teszek észrevételt, inert nem 
óhajtanám, hogy az e házon kivül kellemetlen 
commentárokra szolgáltasson alkalmat, és nem ha
bozom most, és illetékes helyen nem is fogok ha
bozni, kimondani, hogy én a politikai nemzetiség 
doetrinájának vagyok híve, és mint ilyen, a ház 
többszöri nyilatkozatával összehangzólag, a hon
védelmi harczot a politikai nemzetiség harczának 
tartom egy más hatalom ellen. Kem harczoltak 
itt nemzetiségek, hanem harczolt az összes Ma
gyarország, harczolt az összes magyarországi di-
plomatiailag elismert hadsereg, s ez győzetett le. 
Es ha elismernó'k, hogy a honvédelmi háború leg
kisebb tekintetben a nemzetiségi harczokkal pár
huzamba vonathatik, akkor el kell ismernünk azon 

szemrehányást is, melylyel a magyar fajt illetik, 
hogy t. i. a hazájában, országában létező többi nem
zetiségek elnyomására töi'ekedett akkor, s törek
szik most is. Ezt el nem ismerhetem, annál ke-
vésbbé, mert ha nem tekinteném a honvédek har-
czát Magyarország diplomatikai nemzeti hadse
rege harczának, ezen restitutiót is, mely most be
következett, igen könnyen ellenünk fordíthatnák, 
azt mondván ugyanis, hogy egy bizonyos fajnak 
szolgáltatott igazság, nem pedig a nemzeti akarat
nak, és hogy ennélfogva nem a nemzeti alkot
mány restituáltatott. Fáj bár ellenzéki szivemnek, 
hogy magas helyről adatik alkalom ily commen
tárokra : mert könnyen mondathatnék a nemzeti 
kormányról, a mi bizonyos irányú lapokban amúgy 
is kürtöltetik, hogy a magyar kormány nem 
Magyarország összes diplomatikai és politikai 
nemzetiségének kormánya, a mitől pedig' én a 
kormányt fölmentetni óhajtanám. (Elénk helyeslés, a 
bal oldalon.) 

Miután ő felsége nagylelkű tette által fátyolt 
vetvén a múltakra, a honvédsereg diplomatikai 
volta elismertetett, magamévá tevén azt, mit Grhy-
czy Kálmán képviselő társam az önkéntes ada
kozásokról mondott, a mi által csak könnyítve 
látnám a kormány föladatát: azzal végzem beszé
demet, mivel kezdettem : hogy Tisza Kálmán 
képviselő társam indítványát pártolom. (Éljenzés 
a bal oldalon.) 

Milet ics SzvetOZár: Kénytelen vagyok 
visszautasítani e házban kimondott azon gyanúsí
tást, hogy a nemzetiségek, hogy a szerb nemzet, 
melynek tagja vagyok, bujtogatás folytán kelt 
volna föl. Nem, az a jog és helyzet állása védel
mére kelt. A mi pedig a napirend tárgyát illeti, 
én nem vagyok az ellen, hogy a honvédek, illető
leg özvegyeik és árváik országosan segíttessenek, 
de csak azon feltétel alatt, hogy hasonló mérték
ben más nemzet katonai özvegyei és árvái is se
gíttessenek, nem csak azért, mert különben a ma
gyar ajkú polgárok factice et practice csaknem 
kizárólag volnának segítve, hanem azért is, mert 
mint victores állnának köztünk, mintegy victis 
irányában, s mind a kettő nagy igazságtalanság 
volna. 

KegleviCh Bé la gr . : Én a íönforgó dologra 
nézve igen röviden csak azt jegyzem meg, hogy 
most, midőn a kormány és a jobb oldal Tisza 
Kálmán társunk indítványát ellenzi, legalább is 
téves utón van. (Fölkiáltások a középről: Kérdés9!) 
A mit indítványozó kifejtett és több elvbarátim ha
sonlóan megkisérlettek, az igen egyszerűen nem 
esak kötelesség teljesítése a nemzet részéről, ha
nem méltányosság is. Azt hiszem, hogy ha az egész 
képviselőház egyhangúlag elfogadta volna a be
adott javaslatot, a kormánynak igen megkönnyíté 
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vala teendőit; most pedig megnehezítette. Ez e 
részbeli nézetem. Mert, szabad legyen az iránti 
nézetemet kijelentenem, hogy talán nem egye
dül fognék állani e képviselőházban, midőn az 
1848-ki és az azt követő magyar szabadsághar-
czok említtetnek föl, és annak emlékéről van szó, 
talán nem ez az út, a melyet netovábbjának tar
tanék annak, mint én arról visszaemlékezni óhaj
tanék. Ez az én egyéni meggyőződésem. Ha tehát 
valaki ildomos és szerény indítványnyal lép föl, 
hogy azok. kik valóban nemzetük iránti ragasz
kodásuk következtében sérülést szenvedtek, tettök 
ilyen módon megjutalmaztassék, gondolom, ez 
csak helyes eljárás lehet. Igen bátran a hazafiság 
szempontjából olyannal is föl lehetett volna lépni, 
mi a magam személyes érzelmei kifejezése is volna, 
hogy minden egyes harczosnak, ki abban részt 
vett — vannak ilyenek azok közt is, kik velünk 
szemben ülnek — neve arany könyvbe igtattas-
sék, nem pedig, hogy az országgyűlés ily szerény 
indítványt se fogadjon el. 

Két intézkedés áll előttünk : az egyik elvi, 
szellemi, a másik anyagi. Az egyiket akár akarja 
a többség, akár pártolja a kormány, akár nem, 
keresztülvihetjük mi a nélkül is személyes ada
kozás útján. Mindenki teljesítheti kötelességét, a 
hogy jónak látja, és bizonynyal fogja is teljesíteni. 
A másik a szellemi elismerés. Ennek nyomát óhaj
tanok látni törvényeinkben, s azt kívánjuk, hogy 
erről intézkedés történjék. És ettől akar bennün
ket a többség s a kormány elütni; de ez sincs 
egészen módjában, mert annál inkább élni fog or
szágszerte mindenki kebelében ezen szent emlék, 
mely az által akar kifejeztetní, hogy a törvény
hozás arról megemlékezzék. 

Azzal végzem, a mivel kezdem, hogy a mi
nisztérium ezen ügyben legalább is téves utón jár, 
mert ha elfogadja vala a beadott inditványt, a kor
mánynak módjában állott volna kijelölni az utat, 
és nem keltetett volna föl ily éles discussio és nem 
létezett volna ily véleménykülönbség. E téren 
különben nem akarok tovább menni. Tisza Kál
mán indítványa mellett szavazok. (Helyeslés a bal 
oldalon) 

Böszörményi László: Midőn elvtársaim 
közül néhányan a most tárgyalás alatt levő kér
désben törvényjavaslatot terjesztettek a t. ház elé 
azon kéréssel, hogy majd, midőn a ház törvény
hozási működésre képesítve, midőn t. i. koronázott 
király leend, a ház azon törvényjavaslatot tár
gyalja, mondom, akkor, midőn a törvényjavas
lat beadatott, én, megvallom, távolról sem gon
doltam arra, hogy azon czél érvényesítése ellen, 
mely a beadott törvényjavaslat, valamint a jelen
leg tárgyalás alatt levő határozat által eléretni 

czéloztatik, a t. házban ilyen ellenvélemény le
hessen. 

Igaza van Keglevich Béla képviselőnek abban, 
hogy nem csak anyagi segélyezésről van itt szó, 
hanem szellemi, erkölcsi elégtételről is. Ha csak 
anyagi segélyezésről volna is szó, akkor is fönfo-
rogra, miként Grhyzy Kálmán kifejtette, annak 
szüksége, hogy országosan tétessék meg a segé
lyezés ; de a szellemi s az erkölcsi elégtétel való
ban csak félig lenne megtéve az által, ha egyedül 
magán úton történnék a segélyezés, habár az ily 
segélyezés országos lenne is. 

Én, t. képviselőház! mint magam is egyik 
honvéd, kijelentem nyíltan, hogy mindig hibázta
tom, és hibáztattam eddig is, ha honvéd társaim 
igényeket formálnak a haza irányában a ha
za mellett tett szolgálataikért. [Helyeslés.) 
Épen azért nem is ezen igény formálása 
szempontjából szólalok föl e perczben. Ez 
igény különben r is vonatkoznék főleg az anyagi 
segélyezésre. Én azt tartom, hogy miként a 
honvéd, miként a rendes katonából lett honvéd, 
miként a nemzetőr, miként a polgári ember, azon 
küzdelmek folytában egyiránt kötelességüket tel
jesítették a haza iránt, és mint ilyenek, ők magok 
se jutalmat, se segélyt nem követelhetnek; de 
igenis megvan azért a kötelesség maga az ország 
részéről mind azok iránt. Ha már csak magán 
utón tétetnék segély, ez által, igaz, a honvédek né
mely része irányában történnék némileg tettleges 
elismerés is. De ha törvényszerű intézkedés nem 
tétetik, akkor nem csak hogy a honvédnek nem 
adatik meg a szellemi elégtétel, de főleg nem ada
tik meg azoknak, a kik nem miként honvédek, 
hanem mint magán polgárok, a polgári téren tet
tek hasznos szolgálatokat az alkotmány-védelmi 
küzdelemben, mondom, akkor ezek iránt épen 
semmi elégtétel nem történnék. Pedig én, és ezt 
mint honvéd mondom, én nagyon méltányosnak 
látom, hogy a törvényszerű intézkedés által ne 
csak a honvédeknek, hanem másoknak is megadas
sák az erkölcsi elégtétel, megadassák azoknak is, 
a kik se magok, se tán utódaik nem élvezhet
nék már ma sem az anyagi segélyezést, sem az 
erkölcsi elégtételt; de adassék meg legalább em
iéköknek az erkölcsi elégtétel. Mert mennyien 
vannak nem honvédek is, kik elhullottak azon 
harczban, és annak következtében ? Ezeknek is 
szükséges az erkölcsi elégtétel. Uraim! bocsás
sanak meg önök, mindezek emlékét ma nem 
megbecsülni, nem magasztalni, sőt inkább fé-
ligmeddig vádolni fogná a csak egyoldalú és 
magán segélyezés. Mert — méltóztassanak kü
lönböztetni — ha e házban ezen kérdésben nem 
tárgyaltatott volna a törvényhozás utján való. 
erkölcsi elégtétel szükségessége, akkor nem volna. 
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talán negatiója azon küzdelem becsületének a ma
gán segély; de miután a törvény általi elég
tétel kérdésbe hozatott, ha ez megtagadtatik, 
akkor valóban megtagadtatik azon küzdelem
től a becsülés, (Helyeslés a bal oldalon. Zaj, 
ellenmondások a jobb oldalon.) Igen! megta
gadják önök, uraim, a becsületet az elhunytak em
lékétől is. 

Én tehát kérve kérem a t. képviselőháznak 
ugy egyik, mint másik oldalát, méltóztassanak 
komolyan fontolóra venni ezen kérdést. Ezen kér
dés eldöntése nagyon fontos szavazat az ország
gyűlés részéről, fontosabb, mint az anyagi segé
lyezés megtagadása volna. Mert, uraim, nem csak 
becsülete forog ion a honvédelmi harcz küzdőinek, 
hanem becsülete az ország jelenleg élő gyerme
keinek, becsülete magának a t. képviselőháznak. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon. Nagy zaj. Ellemnon-
dások.) És én ezen becsület nevében kérem, mél
tóztassék Tisza Kálmán képviselő társam indítvá
nyát elfogadni. (Zaj. Helyeslés a bal oldalon. Sza
vazzunk !) 

Nyáry P á l : Azok után, a mik Tisza Kál
mán indítványának támogatására elmondattak, 
fölöslegesnek tartanám a hallott érveknél többet 
előhozni; csupán azt jelentem ki. hogy azok
kal épen nem lehetek egy véleményen, a kik a 
honvédkérdést igen egyszerű, igen kicsiny kér
désnek tartják. Az államok jöhetnek oly hely
zetbe, a melyben a nemzet, képviselőinek, mely
ben kormányának megengedi, hogy ingadozó po
litikát kövessen. Mi e pillanatig ezen helyzetben 
voltunk: mi ingadozó politikát követtünk azért, 
mert a többség meggyőződése szerint a nemzet 
jövőjére nézve nem lett volna hasznos, határozott 
politikát követni. De, uraim! ha ez megtörtént, 
mért folytassuk ez utat tovább? 

Ez azon kérdés, amelynél hittem, hogy letérünk 
az ingadozó politika ösvényéről. Annyival inkább 
hittem ezt, mert nem tehettem föl, hogy kormányunk
nak némi befolyása ne lett volna azon magasztos 
kezdeményezésre, melyet koronás királyunk és 
királynénk tőn. Ok a helyett, hogy mint nagy-
atyjok egykor a megsértett nemzetet egy phrasis-
sal, egy „dolet paterno cordi-^val akarták volna 
kielégíteni, egy nemzet ajándékát, és igy a leg
szebb ajándékot, mit fejedelem valaha nyerhet, a 
legszentebb czélra fordíttatni rendelték. (Éljenzés.) 
Megvallom, ezt oly kezdeményezésnek tar
tam kormányunk részéről, hogy egy pillanatig 
sem kételkedtem, hogy ha nem is maga a kor
mány fog e részben törvényjavaslatot előterjesz
teni, de az alkalmat ily inditvány elfogadására 
meg fogja ragadni, és be akarja a nemzet előtt bi
zonyítani, hogy a fejedelem e ténynyel szakított a 
reactióval, és oly kormányunk van, melynek 

semmi köze azokkal, a kik a 19 évig tartott nyo
morúságot okozták. Tökéletes bizalmam van ne
kem kormányunknak meggyőződésében ; de félek, 
hogy a titokban működő ellenérdekek hatásától 
tart, és tán épen a haza érdekében nem mer erős 
és bátor lenni. Az Istenre kérem, ne higye, hogy 
ez utón a reactiót le lehet győzni. A reactio az ala
pokon áskálódik,és nem nyugszik addig, mig ma
gát az épületet ledönti. 

Ennek ellenében alig képzelhető más üdvös 
politika, melyet a kormánynak követni kellene, 
mint a melynek jelszava ez: „előre!" Mit vonna 
ez maga után ? Azt, hogy e jelszóra egy egész 
nemzet követné a fejedelmet, egy egész nemzet 
követné a kormányt; holott ellenkezőképen min
den ingadozás vissza fogja csavarni azon töm
kelegbe, melyből, nagy kérdés, vajon másodszor 
kifoghat-e a fejedelem, és ki foghat-e maga a nem
zet is lábolhatni. 

Ennélfogva én egyszerűen Tisza Kálmán ba
rátom javaslatára adván szavazatomat, azon óhaj
tásomat fejezem ki, bár soha ne legyen okunk 
megbánni, hogy megbuktattuk e kérdést, melynek 
az indítvány értelmében való megoldása egyedül 
lehetett volna képes a fejedelem törvényes hatalmát 
megszilárdítani (Helyeslés a bal oldalon) és a 
kormány állását megerősíteni. (Ugy van! a bal 
oldalon.') 

SoniSSich P á l : T. képviselőház ! Ha előre 
nem lettem volna magamban meggyőződve, hogy 
e kérdés napirendre hozatala kellemetlen vitát 
fog előidézni, most tanultam volna meg azt, mert 
hacsak a vitának kezdetét kisérem figyelemmel és 
azután folytatólag a végletekig kiszövöm azt, előt
tem áll az egész kép, mely a mai körülmények 
közt ránk nézve áldáshozó nem lehet: azért nem 
is folytatom e vitát, csak egész átalánosságban 
először, azután pár észrevétellel válaszolva má
sodszor, szólok a tárgyhoz. (Haljuk!) 

Vannak dolgok, melyek iránt a szív többet 
érez, mint beszél, és melyek körül inkább cselek-
vőleg hat a buzgóság, mintsem okoskodik, és me
lyeket, kivált ha mint önzéstelen áldozat állnak 
előttünk, oly örömest környezünk a pietás fény-
koszorújának nimbusával. 

I ly példányok nem ritkán merültek fel a 
48-iki korszakban, melyben nem egyszer mutat
kozott a hazafiság tökéletességében, minden önzést 
mellőző számítás nélkül, csak azért, hogy a ve
szélyben lévő haza megmentessék. I ly áldozat kö
rül a közvélemény, a haza egész ájtatossággal áll 
meg, és hagyományszerüleg adja azt át az utó
kornak tisztelete tárgyául ; a história pedig lapot 
nyit neki, tisztát, fehéret, melyre arany betűkkel 
irja fel az érdemet, az önzéstelen áldozatot. 
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Ámde ha az áldozat legszebb gyöngyétől, az 
önzéstelenségtó'l fosztatik meg, mihelyt a hozott 
szolgálat nem mint számítás nélküli magasztos ér
zelem kifolyása, hanem mint jutalomra számító 
tett áll eló'ttünk: (Helyeslés a középen, mozgás bal
ról) akkor, uraim, e nimbus elvész, a pietás megszű
nik, és a hagyomány az utókorra nézve nem lesz 
többé magasztos, mint különben lett volna. [He
lyeslés a középen, mozgás a bal oldalon.) 

Egész átalánosságban szóltam, nem vonat
kozva se egyikre, se másikra, hanem elvet 
mondottam ki, és igy a túlsó oldalról jövő rosza-
lás kissé korai volt. 

En ezen szempontból fogom föl a 48-ki kor
szak eseményeit, melyben a haza polgárai nem 
csak verőkkel és életökkel, hanem vagyonnal, ta
nácscsal, munkával és száz nemével az áldozatnak 
szolgáltak a hazának. Ezek sorában elismerem, 
egyenjoguan, de csak is egyenjoguan állnak a 
honvédek, kik a fölhívásra a kitűzött zászló körül 
sorakozva, a veszélyben levő haza megmentésére 
siettek. Ezeknek áldozatkészsége felejthetlen 
lesz, a história fogja azt arany betűkkel fölírni 
és méltányolni még tévedéseiben is ; de azon peicz-
ben, midőn akár magok, akár más valaki nevök-
ben az annyi sok szenvedés, annyi veszteség után 
csak alig felüdülő hazához azon követeléssel for
dul, h o g y : „Jutalmazzátok meg szolgálataikat : u 

akkor, uraim, ezen nimbus elveszti minden fénykö
rét, és közönséges szolgálattá sa tnyúl ; és nem hi
szem, hogy a honvédek ezt magok is óhajtanák. 
(Helyeslés középen, mozgás balról.) 

Míg egy nagyszerű érzés áll előttünk, ma
gasztosán, tisztán, addig örömmel hajlunk meg 
előtte; de ha egyszer valaki számításba bocsátko
zik velünk, akkor a hidegen bonczoló ész mérle
gelni fogja az érdemeket, mérlegelni a hibákat, 
mérlegelni az eredményeket, és mindazon okokat, 
melyek kárt vagy hasznot, szerencsét vagy sze
rencsétlenséget árasztottak az országra. (Helyeslés 
középen. Zaj balról.) 

Az igazságügyminiszter úr elmondotta, hogy 
mi a jogfolytonosság terén állunk. A küzdelem, 
mely anyagi erővel vívatott, részünkre szerencsét
len kimenetelű volt; s mi nem annak erejével 
ülünk itt s élvezzük alkotmányunkat, hanem a 
tűrő, szenvedő, kitartó, magát semmi körülmények 
közt meg nem adó nemzetnek jogaihoz való ra
gaszkodása folytán. (Élénk helyeslés a középen. 
Egy hang bal felöl: Az események tették ezt.') Az 
esemény éknek szerepök mindig van és lesz ; a józan 
politika épen abban áll, hogy az eseményeket 
czélszerűn fölhasználja. (Elénk helyeslés középen.) 

Ezeket átalánoságban kívántam megjegyezni; j 
a dolog érdemére nézve azt javaslom, hogy a ház ! 
tisztelje meg a honvédek érdemeit szellemileg és ! 

I anyagi lag: szellemileg az által, hogy a kormány 
azon kijelentését, hogy a magán adakozásokat, 
minden befolyásával elő fogja mozdítani, élénk 
éljennel fogadja és helyeselje ; anyagilag pedig az 
által, hogy működjék mindenki e hazában egész 
befolyásával arra, hogy a szerencsétlen honvédek 
árvái, özvegyei és rokkantjai minél nagyobb se
gélyben részeszüljenek. (Helyeslés a középen.) Meg
lesz igy, t. ház, az erkölcsi elégtétel, meglesz az 
anyagi segély is. 

Soha jobban meg nem tiszteli a ház a honvé
deket, mint midőn azok pártolását a nemzetnek 
hazafiságára bizza: csak igy fog irányukban a 

' honpolgárok rokonszenve szabadon nyilatkozhatni 
kényszerűség nélkül! 

Mondatott, hogy nehéz időket élünk,a szabad 
adakozásnak nem lesz kielégítő eredménye; de 
ha ez igy volna, igazságos lenne-e a szegénye
ket, kik épen e mostoha években alig képesek 
mindennapi kenyeröket megszerezni, igazságos 
lenne-é épen ezeket megadóztatni? Nem ! A 
szabad adakozás terén a gazdagnak alkalma lesz 
többet adni, mint különben reá esnék, és igy pótolni, 
sőt fölülmúlni a szegényekre sulyosodó adózási 
mennyiséget, melyet ezek vagy épen nem, vagy 
csak keservesen fizethetnének le. 

Mondattak még többek, mikre felelni kel
lene, ha ezt az idő rövidsége nem tiltaná; (Halljuk !) 
némelyekre mindazonáltal mégis felelni fogok. 

Szeretik emlegetni, hogy Magyarország be
csülete kívánja, hogy e lépést megtegyük és a 
honvédeknek szenvedéseikért jutalmat nyújtsunk. 
Magyarország becsülete nézetem szerint minde
nek előtt azt kívánja, hogy a békés kiegyenlítés, 
mely után 18 évig epedett a nemzet, igazságos, 
méltányos és állandó legyen. (Helyeslés a középen. 
Mozgás a balon.) Ha ez megtörténik, ebbe a hon
védek sorsa, mint rész az egészben, szintén 
benne foglaltatik, mig ha a részt különösen ki
emeljük, az egészet veszélyeztetjük. 

Azt méltóztatott mondani: a törvényhozás 
egyik fele már jó példával jár t elő, kövesse a má
sik is. Nem! O felségüknek adománya magán 
ajándék volt, magán adakozás, mely nem a tör
vényhozás egyik részének, a fejedelemnek, hanem 
a fejedelmi párnak magán cselekvénye volt. Ezt 

| követnünk mindenesetre hazafias kötelességünk. 
(Helyeslés a középen.) 

Lealázó, ugy mondanak, a magán ajándék 
inkább, mint az országos adomány. Különböztes
sük meg: lealázó mindkettő, ha ép kéz-lábu és 
józan fejű ember veszi azt igénybe; (Élénk helyes
lés a középen) nem lealázó egyik sem, ha megnyo-
morult, megtört ember fogadja e l , mert ez meg
érdemli, Isten s embertől arra föl van jogosítva. 
{Helyeslés a középen) 
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Azt is hallottam, hogy az igazságügyminisz
ter részéiől a nemzetiségi kérdés gyanúsításként 
hozatott föl. Nem áll. Nem gyanúsításként hoza
tott az föl, hanem fölmerült a dolog természetéből; 
hogy pedig alaposan hozatott föl, arra példa a ma 
beadott egyik törvényjavaslat és egy fölszólalás. 
{Zajos helyeslés a középen.) Ha tehát gyanúsítás 
fekszik e dologban, én azt inkább az egyik szó
nok által használt „daemon" kifejezésben találom, 
melyet ezennel visszautasítok. 

Komárom városa érdemesképviselője, Ghyezy 
Kálmán igen t. barátom azt monda, a kibékülés 
akkor állhat fen csak, ha igazságos is, méltányos 
is. Ezen tétel ellen kifogása természetesen senki
nek sem lehet; hanem bocsásson meg a t. képvi
selő, ha meglepett az általa használt hasonlatosság: 
t. i. azon szerencsétlen korszakból, melyben tör
vény nélkül, önkény szerint absolut kormány 
rendelkezett fölöttünk, vette a pénzt, a hol kapta, 
és adta annak, a kinek akarta. (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Most is!) 

Azt is mondja, hogy minden igényt egy szín
vonalra nem lehet állítani a honvédek állásával. 
Tökéletesen igaszága van ; de vannak ép oly jogos, 
ép oly helyes, ép oly alaposan indokolt igények, 
mint a honvédeké, melyek hasonló jutalomra ép 
oly érdemesek. Ott voltam, midőn a nemzetőrök 
nyilt csatában ép ugy véreztek, mint később a 
honvédek, akkor, mikor még a honvédek alakulva 
sem voltak, midőn oldalam mellett esett el Zichy 
gróf, és az ostrom másik oldalán egy ágyúgolyó 
Orczy bárót találta halálosan. A nemzetőrök 
között is vannak, kiket az akkori események mun
kaképtelenekké, tehetetlenekké tettek. (Elénk he
lyeslés középről.) 

Ismételve tétetett azon ellenvetés, hogy ön
kéntes áldozatoktól nem igen nagy sikert lehet 
reményleni. Azt felelem : ám kisértsük meg! A fe
jedelmi példa, az azóta megindult adakozás és azon 
hatás, melyet a kormány törvényesen, jogosan 
gyakorolhat e téren , erősen hiszem, hogy 
elegendő alapot fog nyújtani, hogy a valóban 
szegények, szerzésre képtelenekés az árvák és öz
vegyek segedelmet nyerjenek. (Helyeslés középen.) 

„Téves úton vagyunk:" ezt is hallottam. Hi
szen azon részről, honnan az indítvány jött, té
nyek hozathatnának föl, hogy épen az ő tanácsuk 
folytán mi magyarok bizony már sokat botlottunk. 
(Mozgás a bal oldalon.) Az óvatosság tán jövőre 
nem fog ártani, különösen az olyan, mely a kitű
zött czélt eléri, a nélkül, hogy valamit ártson 
vagy koczkáztasson. 

Méltóztassanak a miniszter úr előadását figye
lemmel kísérni, és kérdem, föltalálják-e abban azt, 
hogy a minisztérium nem akar a honvédeken se
gíteni, vagy azt, hogy a honvédség tisztelettel ne 
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i említtessék? Teljességgel nem; sőt ellenkezőleg 
• épen az által, hogy a kormány befolyásával, e ház 
I előtt nyilvánított befolyásával akarja előteremteni 

a szükséges alapot, mindkét igénynek eleget akar 
tenni: megtiszteli a honvédséget az által, hogy a 
hazafiak pártolásába ajánlja; s kielégíti érdekei
ket, midőn segedelmező alapot teremt számukra. 

Nyáry Pál képviselő társunk azt monda, 
hogy : könnyű kérdésnek tartjuk a honvédkérdést! 
De sőt, ellenkezőleg, igen nagy kérdésnek tart
juk, és épen azért az egész ország, az egész nem
zet hazafiasságába, pártfogásába ajánljuk azt. (Moz
gás a bal oldalon.) A reactio csak azon örülne, ha 
neki bármi módon plausibilis adatokat nyújtanánk 
oly reminiscentiák által, melyekről a maga he
lyén, mint foradalmi szörnyekről beszélhetne, és 
talán a kevésbbé beavatott, rövidebblátókörökben 
hallgató fülekre is találna. 

Nyáry Pál észrevételére, hogy meg fogjuk 
bánni, hogy elmulasztottuk Tisza Kálmán indít
ványának elfogadását, azt felelem, hogy ezt nem 
hiszem : és pedig nem csak speciális hitemnél 
fogva, hanem azért is, mert meg vagyok győ
ződve, hogy a honvédek számára e hazában sza
bad adakozás útján oly alap fog összegyűlni, mely 
minden valódi szükséget és valódi igazságos kívá
nalmat ki fog elégíteni; és akkor be fogják az ille
tők látni, hogy a békés kiegyenlítés, és az alkot
mány békés helyreállítása, mint a tótumot, ugy 
a részeket is ki fogja elégíteni, mit tiszta szivemből 
kivánok és reménylek is. (Elénk helyeslés a kö-

í zépen.) 
N a g y I g n á c z : T .ház! Minél szebb jelét adta 

; a fejedelmi pár önmegtagadásának az által, hogy 
a haza ajándékát a honvéd-alapítványnak adta, és 
ez által az 1848-diki küzdelmeinek jogosságát 
teljesen elismerte: annál nagyobb kötelessége a 
hazának követni ezen nemes és szép példát, és 
gondoskodni honvédéiről , azoknak özvegyei- és 
árváiról, akár törvény, akár pedig határozati utón. 

I Mert, uraim! siket volna az, a ki a nemzetnek ] 8 
év óta szenvedő gyermekeinek jajkiáltásait nem hal
laná, és szivtelen volna, a ki arra nem felelne. 

Hogy kormányférfiaink e részben a nemzet
től egy lépéssel sem akarnak hátra maradni, arról 
én meg vagyok győződve; de mikép is kétkedhet
nem e fölött, tudva azt, hogy kormányférfiaink közt 
is vannak, kiknek homloka körül a jó ügy miatti 
szenvedéseikért a nemzet babérkoszorút fűzött, 
mely különben örök zöld koszorúk csak is akkor 
hervadhatnának el, ha ők dicső multjokat megta
gadnák. Csak is az tehát a kérdés, hogy mikép 
történjék a segély, minő kutforrások nyittassanak 
meg e czéíra a nélkül, hogy a nemzetnek majd
nem végkép kimerült anyagi ereje szerfölött kime-

T6 
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rittessék ? És van, uraim S egy mód, mely talán 
némely, a nagylelkűségben telhetetlen honpolgár 
előtt drasticusnak tűnhetik föl, szerintem azonban a 
legbiztosabb, legegyszerűbb és legolcsóbb módja 
volna honvédeinken segíteni. Bátor vagyok ugyan
is azon számtalan nyugdijasok fizetéseire utalni, 
kik a magyar állam háztartását folyton és 
oly igazságtalanul terhelik, melynek összege nem 
száz ezrekre, hanem milliókra rug. Ha ezennyug-
dijasok, uraim, csak is az osztrák kormánynak 
tettek volna hű szolgálatokat, a nélkül, hogy a nem
zet ellen árulást kövessenek el, még akkor is tul- j 
ságosnak tartanám ezen nyugdíjazásokat; de ha 
meggondolom azt, hogy azok azon kormánynak 
tettek szolgálatokat, mely az általa és bérencz 
nyugdijasai által még nyomorukban is kigúnyolt 
honvédek részére még csak anyagi segélyt sem 
engedett szedetni, melylyel vérző sebeiket beköt
hették volna, ha meggondolom, uraim, azt, hogy 
ezen nyugdijasok oly méltatlanul húzzák nyug
dijaikat : lehetetlen fel nem lázadnom ilyen hely
telen alkalmazott kegyelemosztások ellen, és azt 
nem hoznom javaslatba, hogy fosztassanak meg 
nyugdijaiktól és ezen nyugdijak adassanak azon 
honvédeknek, illetőleg azok árvái- és özvegyeinek, 
kik a csatatéren elhullva, még utolsó leheletök- és 
szavokkal is hazájokat éltették. (Helyeslés a bal ol
dalon.) Mit szóljak, uraim! hogy rövid legyek, azon 
idegen söpredék népről, mely hazánkat sáskasereg 
módjára elárasztva, még most is részesül a bőven 
osztogatott nyugdijakban ? mit szóljak azon ma
gasabb rangú hivatalnokokról, főispánoknak ne
vezett satrapákról, megyei főnökökről, (Hát kan-
czellárokrólf) a kik a systemának kameleonszertí 
változása szerint egynémely megyékben rósz ban
kó módjára 4-szer 5-ször is ujakkal váltattak föl 
s kik most is 2 —- 3 — 6, só't 8000 ftnyi díjban is 
részesülnek ? — És miért ? Mert a magyar nemzet 
nagylelkűimért e nagylelkű nemzetnek az osztrák 
kormány a maga bérenczeit most örökségkép 
akarja nyakára tolni. T. ház! Én tisztelem a 
nagylelkűséget, de ezen nagylelkűséget még odá
ig sem akarom terjeszteni, hogy a különben vitéz 
Henczi szobrát Budán a vár piaczán megtűrjük 
a nélkül, hogy a dicső honvédsereg Buda alatt 
elhullott hőseinek ezzel szemben egy sokkal na
gy obbszeru emléket ne állítsunk, hogy megítélhes
se a jelen- és utókor, vajon az volt-e vitézebb, a ki 
császárjáért esett el, vagy azok, a kik 14 millió 
honpolgár szabadságáért áldozták föl életöket. 

Azzal zárom be rövid beszédemet, hogy 
a honvédeknek országos segélyt nyújtsunk, mert, 
hogy azon honvédek, kiknek mostani — olyan 
a milyen alkotmányunkat köszönjük, — magán 
alamizsnát nyújtsunk, míg a honárulók milliónyi 
pensióban részesülnek, én arra szavazatomat ad

ni soha nem fogom. (Helyeslés a bed oldalon. Folki-
áltások: Szavazzunk !) 

Domahidy Ferencz: T. ház! Én nagyon 
rövid leszek, mert a tárgyhoz, mint volt honvéd , 
szólani nem akarok; hanem t. képviselő tá rsunk 
Somssieh Pál oly nézetet nyilvánított, a melyet szó 
nélkül nem hagyhatok. Azt mondotta ugyanis, 
hogy az érdem veszt becséből, ha jutalom követi. Itt 
meg kell először határozni hogy mi, az érdem. Én 
részemről azt sem ismerem el, hogy, mi a kik, mint 
honvédek, törvényeink fentartásáért vérünket ön 
töttük, érdemet tettünk volna, mert az érdem ot t 
kezdődik, a hol a kötelesség végződik, már pedig 
mi, hogy kötelességünket teljesítsük, még azt sem 
tehettük, mert kötelesség teljesítésére a haza iránt 
egy élet nem elég. Továbbá a határozati indítvány 
jutalomról nem is szól, hanem egyedül* a köte
lesség teljesítésének elismeréséről, s azoknak segé
lyezéséről, a kik a haza iránti kötelesség teljesí
tésében munkaképtelenekké váltak, és azon el
árvult családok segélyezéséről, kiknek gyámja a 
csata mezején elhullott: tehát azon árvák gondos
kodásáról szól. En tehát a határozati indítványt 
pártolom. Nem is foghatom meg, miért volna az 
inkább lealázó, ha a nemzet gondoskodik azoknak 
családjairól, kik a csaták mezején elhullottak, és 
azokról, kik ott munkaképtelenekké váltak, mint 
az, ha magán adakozások utján gondoskodunk 
azok szükségei fedezéséről: mert nézetem szerint, 
mig a magán adakozás mindig alamizsnaszerű, 
addig, ha a nemzet törvény utján gondoskodik az 
illetőkről, ez sokkal magasztosabb. 

Pártolom a határozati indítványt. 
Tisza K á l m á n : Senki sem levén szólásra 

följegyezve, mint indítványozó élek azon jogom
mal, hogy másodszor is szólhassak. (Halljuk!) Kí
vánok e jogommal élni főleg azért, mert ha, a mint 
a lefolyt discussio folytán valószínűvé lett, az igaz
ságügyminiszter által ajánlott indokolt napirend 
elfogadtatnék és indítványom elvettetnék, azon 
esetben, haugyan az indokolás—mert magát az in
dokolt napi rendet nem hallottam felolvastatni — a 
a miniszter beszédéből meríttetnék, sok olyan fog
laltatnék abban, mire nézve magam részéről tilta
kozásomat ki kell fejeznem. A t. miniszter úr azt 
mondja egyik indokául annak, hogy a minisztérium 
nem fogadhatja el a határozati javaslatot, hogy 
a minisztérium oly politikát tart helyesnek, mely 
kerüli a viszály okait és az emlékeket, melyek azt 
— a viszályt — föléleszthetnék. Azt hiszem, tán 
fölösleges mondanom, hogy ezen indítványnak 
nem volt czélja fölmelegíteni a viszály okait, de 
azt hiszem, hogy nem is olyan, hogy ez által azok 
fölmelegíttetnének. Kérdem ugyanis, mi fogná in
kább emlékeztetni az országot az elmúlt idők vi
szályaira és szenvedéseire: az-e, ha az országgyűlés 
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egyszer intézkedik azok iránt, a kik az elmúlt idő 
következtében szenvednek és sinló'dnek, ha az or
szág egyszer megadja az erkölcsi elégtételt azok
nak, kik küzdöttek? vagy pedig az-e, ha még ezen
túl is, midőn alkotmányunk van, azoktól, kik az 
alkotmányért küzdöttek, megtagadtatik az erköl
csi elismerés, megtagadtatik a segély, azon segély, 
mely egyedül lehet rajok nézve kielégítő, az orszá
gos segély? 

Azt mondotta egyt. szónok — midőn igen szép 
értekezésbe bocsátkozott a fölött, hogy mi a haza
fiság jutalma, és mikép lehet azon dicsfényt lejebb 
szállítani, mely azt környezi — hogy ők azok, kik 
nem akarják leszállítani az érdem dicsfényét, mi 
pedig le akarjuk szállítani. Kérdem, mi különbség 
van kettőnk közt ? Mi azt akarjuk, hogy nem anya
gi jutalmat, hanem országos határozat alapján 
erkölcsi elismerést adjunk a volt honvédeknek. A 
t. többség tagjai azt akarják, hogy az elismerés az 
által legyen meg, hogy a minisztérium aláírást nyit. 
Kérdem, melyik nagyobb erkölcsi jutalom ? Én azt 
gondolom, hogy az, melyet az országgyűlés nyújt. 

Tiltakozom az ellen, mintha akár az indít
ványban, akár annak indokolásában fölhívtam 
volna a képviselőket arra—nézzenek utána a több
ségtagjai, hol tettem ezt—hogy a hazafiérzet anyagi 
segélylyel jutalmaztassák. Sőt épen azt fejeztem ki, 
hogy országos elismerés által jutalmaztassanak az 
illetők, az anyagi segélyt pedig tisztán csak azok
ra akartam szorítani, kik azt nem nélkülözhetik. 
Csak egy példát emeltem k i : azokét, kik oly hely
zetben vannak, mint bárki, kinek javai elkoboz
tattak : ezek most legújabban elkobzott javaikat 
visszanyerték; csak az általam felhozott honvé
dek képezzenek már kivételt ? 

Másik érv, mely az indokolt napirendbe be
tétetni szándékoltatik, az, hogy indítványom által 
a nemzetiségi viszályok kérdése melegíttetnék föl; 
és azt kérdezte az igazságügyi miniszter úr, hogy 
vajon belháború ért akarunk-e a honvédeknek ju
talmat adni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Nem 
így mondtam! 

Tisza K á l m á n : Én följegyeztem saját sza
vait : „Hogyha a honvédekről gondoskodnunk, 
nem lehet, hogy úgy ne tűnjék föl, mint országos 
jutalom a belháboruért." 

Bocsánatot kérek, legelsőbben tiltakozom az 
ellen — nem annyira az igazságügyminiszter, mint 
má snyilatkozatok folytán — mintha ezen határo
zati javaslatnak szándéka lett volna a nemzetiségi 
mozgalmat előidézni, és tiltakozom az ellen, mintha 
igazságosan azt lehetne mondani, hogy ez által az 
előidéztetik. (Zaj a középen.) 

P u l s z k y FerenCZ (Miletics Szvetozárra mu
tatva) : De igenis! 

Tisza K á l m á n : Engedje meg azon tisztelt 
képviselő úr, ki a bal oldalra mutatva, közbe szólt, 
hogy azon megjegyzést tegyem, hogy egy ember 
egyszerű nyilatkozata, még ha a legderekabb és 
legokosabb is, nem bizonyíték. 

Ismétlem, senkinek sem jutott eszébe a hon
védeknek a belháborúért jutalmat, elismerést adni. 
Azonban egyszerűen csak arra vagyok bátor figyel
meztetni a minisztériumot, hogy kimondani azt, 
hogy egy országnak hadserge, midőn az ország 
alkotmánya mellett az ország fellázadt lakosai el
len küzd, mert kötelességét teljesíti, nem érdemel 
elismerést s jutalmat, bizony igen nagyon messze 
vezetne, és tán messzebb, mint a minisztérium ma
ga óhajtja. 

Hogy pedig a nemzetiségi kérdésre visszatérjek., 
melyet majd mindenik szónok felhozott ellenünk: 
erre nézve csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
szeretném tudni, miképen lehet azt mondani, hogy 
a honvédek érdekében teendő bármely lépés a ma
gyar nemzetiség érdekében a többi nemzetiségek 
ellen intézett lépés. Méltóztassanak megengedni — 
s igen sajnálom, hogy e tárgy fölelevenítésére ma
ga a miniszteri nyilatkozat adott alkalmat — mél
tóztassanak megengedni, csinálja meg bárki 
statistikáját azoknak, kik 1848-ban a magyar al
kotmány s Magyarország mellett küzdöttek, és azo
két, kik a haza lakói közül Magyarország ellen 
harczoltak, bizonynyal meg fogja látni, hogy a 
nem-magyar ajkú nemzetiségek többsége is Ma
gyarország mellett küzdött. {Élénk helyeslés.) í g y 
tehát nem arról van itt szó, elismerést nyújtani 
a magyar nemzetiségnek, szemben a nem-magyar 
ajkú nemzetiségekkel; hanem arról, hogy elisme
rést adjunk a haza bármely nemzetiségű lakói kö 
zül, egyformán, azoknak, kik a haza szent ügye 
mellett harczoltak, és nem adni elismerést egyfor
mán azoknak, kik a haza ellen küzdöttek, és kik 
közt. fájdalom, jól tudjuk, magyarok is elegen vol
tak. (Helyeslés balról.) 

De nem kivánom a ház figyelmét tovább fá
rasztani; sokra megfeleltek már előttem, és vannak 
oly dolgok is, melyekre felelni tán nem is szüksé
ges. Csak arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
meggondolni azt, hogy azoktól, kik a nemzet jo
gai mellett harczoltak, megtagadni azt, hogy elis
merésben részesíttesenek, megtagadni, hogy azok
nak tehetetlenekké vált tagjai, azok, kik összes va
gyonukat veszték — értem a vagyon alatt elélhe-
hetési módúkat — ezektől, mondom, megtagadni, 
hogy országos segélynyújtásban részesüljenek, és 
megtagadni akkor, midőn számtalanok, olyanok, 
kik mind 1848-ban, mind azóta folyvást mindent 
megtettek országunk megsemisítésére, az ország 
életerején élősködnek: valósággal lehetlen, hogy 
az igazsággal összeférjen, (Helyeslés balról.) 

36* 
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A mi a magán adományozást illeti, én ré
szemről szívesen hozzá járulok; s gondolom, hogy 
valamint eddig nem maradtunk hátra mi, kik az 
országos intézkedést kívánjuk, ugy ezentúl sem 
maradunk hátra. Sőt helyeslem ezen módot, és 
egyátalában nem kívánom, hogy ez szűkebb 
körre szoríttass ék; nem követelem, hogy okvetle
nül adó vagy kölcsön utján történjék intézkedés; 
de a mit követelek, az, hogyha az ország vagyono
sabb lakosai önkéntes adakozások útján — mit igen 
helyesen teendenek — meg akarják kímélni a sze
gényebb nép vállait a túiterheltetéstó'l, ez is or
szágos határozat folytán történjék, és a begyülen
dő pénzekről az országgyűlés rendelkezzék. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: t. ház! 
Kétségtelen joga volt az előttem szólott képviselő 
úrnak még egy zárszóval védelmezni indítványát. 
Ugyané joga van a kormánynak is, és midőn ezen 
jogtól t. barátomat, az igazságügyminisztert meg
fosztom, nem akarok a ház türelmével visszaélni. 
A mondottak után nem akarok hosszas lenni, ha
nem csak igen röviden akarok válaszolni azokra, 
a mik itt a kormány álláspontjából a kormány 
minden tagja által osztott, és általam egyénileg 
mindenben helyeselt nézetekkel szemben fölho-
zattak. (Halljuk!) 

Tisztelt képviselőtársunk Nyáry Pál a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott a kormánynak 
épen a szőnyegen forgó kérdéssel összeköttetésben 
édló eljárása iránt, és igen sajnosnak mondta, 
hogy a kormány, mely a fejedelmet ily nagy
lelkű tettre birta — mit a t. képviselő a miniszté
riumnak akar érdemül tulajdonítani — a habozás, 
az ingadozás terén áll, s az utóbbi tettével lerontja 
azt, a mit az előbbivel talán elérhetett volna. En
gedjen meg nekem a t. képviselő úr, de én állitá-
sának se első, se második részét elfogadni ké
pes nem vagyok. Azon magas horderejű tény, 
melyhez hasonló Európában a legújabb időben 
tán egy fejedelem által sem Íratott alá, kivül áll 
a parlamenti kormányzat hatáskörén, és azt más
nak tulajdonítani nem lehet, mint a fejedelmi sziv 
sugallatának. De midőn ki kell jelentenem, hogy 
a t. képviselő úr e tekintetben a kormány hatás
körét túlbecsülte, és azt, hogy állításának ezen 
részét nem fogadhatom el, más részről állításának 
második részét sem tehetem magamévá. Kérdem 
ugyanis a t. képviselő úrtól, hol méltóztatott azon 
ingadozást, azon habozást észrevenni ? melynek 
én legalább nyomát föltalálni nem tudom. Tán 
akkor ingadozott a kormány, midőn Kossuth 
Lajos levelét ezer meg ezer példányban engedte 
szabadon árulni a piaczon (Elénk helyeslés a közé
pen) a nélkül , hogy a sajtótörvény által kezébe 
adott jognál fogva a házalásra vonatkozó t. ez. 

értelmében annak megakadáíyoztatására csak egy 
lépést is tett volna ? Tán akkor ingadozott a kor
mány, midőn a hazai sajtó egy részének műkö
dését egész a lehetőség határain tul megengedte? 
(Hosszan tartó helyeslés a középen.) Tán akkor in
gadozott a kormány, midőn Európa minden orszá
gainak kapuit megnyitotta — és itt csakugyan a 
kormánynak is lehet már némi befolyása a feje
delmi tényre — és azt mondta, hogy mindenki, 
legyen bármely politikai vétség vagy vád alatt, 
szabadon és büntetlenül visszatérhet hazájába ? 
(Viharos éljenzés a középen.) A kormánynak ezen 
lépései bármelyikét lehet-e ingadozásnak nevezni *? 
(Hosszas taps a középen.) 

Tisza Kálmán képviselőtársam azt monda, hogy 
egy szót sem lehet idézni állításaiból, mely szerint 
ő vagy elvtársai a honvédek számára anyagi ju
talmat kértek volna. Előttem fekszik indítványá
nak szövege, és annak vég szavai igy szólnak : 
„hogy az ezen czélra szükséges és az ország erejét 
meg nem haladó anyagi eszközök megajánlására 
mindenkor kész leend." Ezen szöveg magában kü
lönböző magyarázatokra szolgáltat alkalmat; de 
igenis világossá lesz akkor, midőn Ghyczy Kálmán, 
Tisza Kálmán úrnak elvtársa azt hozta föl, hogy 
hiszen százezrek osztattak azok részére jutalmul, 
a kik idegen segítséget hoztak be Magyarországba, 
tehát ugyanazt követeli a honvédek számára i s : 
ez tehát mégis nem elismerés és segítség, melyhez 
mindnyájan szívesen járulunk, hanem anyagi ju
talom is volna, mely csak a honvédek önzetlen 
eljárásának becsét kisebbíthetné. (Élénk helyeslés a 
középen.) 

Ugyancsak felhozatott, hogy a kormány, vagy
is inkább igen tisztelt barátom, az igazságügy-
miniszter a nemzetiségi kérdést ellentétbe akarja 
hozni a honvédek segélyezésével. A mint én t. ba
rátom beszédét értettem, és a mint én emlékszem, 
előterjesztvényében a „nemzetiség" szó csak mel
lékesen, vagy alig van fölemlítve. Ott különböző 
nemzetiségű honpolgárokról volt szó• és állítása 
nem állott egyébből, mint a mit teljes lelkemből én 
is osztok, hogy igenis hibáznék a törvényhozás, 
ha adó utján akarna segíteni a honpolgárok egyik 
részén, elfelejtvén azt, hogy ezen országnak voltak 
és vannak számos honpolgárai, kik a 48-diki tör
vények nemes szándokát félreértvén, azok ellen 
s a haza fenállása ellen küzdöttek, és most mint 
legyőzöttek volnának kénytelenek a győző részére 
adózni ott, hol se győző, se győzött nem lehet. 
(Helyeslés a középen.) Ez az, mit az ildomosság tő
lünk követel; ez az, mi annál inkább bizonyítja, 
hogy a honvédek sebeit gyógyítani csak azon mó
don lehet, melyet ő felségök kijelöltek. (Ugy van ! a 
középen.) 
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Én tehát, megvallom, nem fogadhatom el a 
beadott indítványt. 

Nem, először azért, mert a szöveget magát 
nem tartom helyesnek. Távol legyen tőlem e szö
veget gyanúsítani, vagy abban mást keresni, mint 
a mit az indítványozó kifejezni óhajtott; azonban, 
hogy a szöveg nem egészen világos, kitűnik abból 
is, hogy magok a t. képviselő ur elvtársai azt 
egészen különbözőképen magyarázták : Tisza 
László képviselő úr ugyanis azt mondotta, hogy 
a szöveg által nem köttetik meg a kormány keze, 
hanem szabadságára hagyatik az adó vagy sza
bad adakozás útját választani; Ghyezy Kálmán 
képviselő ur épen ennek ellenkezőjét állította, azt 
t. i., hogy csak is adó, csak is országos intézkedés 
utján lehet a honvédeken segíteni. 

Ez tehát mutatja, hogy a szöveg nem egé
szen világos. De e fölött még oly sok clausuíával 
van ellátva, és annyi kategóriára van osztva, hogy 
vág fogalmat ad arról, ugy hogy ha valaki gyanú
sítani akarna — mi távol van tőlem — azt mond
hatná, hogy nem csak egy czél lebegett az illetők 
szeme előtt, t. i. a honvédek segélyezése, hanem 
egyszersmind az is, hogy a kormánynak nehézsé
geket okozzanak, (Mozgás a bal oldalon) és e két 
czél egyesítése tette némileg zavarossá a szöve
get. (Tetszés a középen.) 

Ennyi a szövegre nézve. 
Nem helyeselhetem ezen inditványt továbbá az 

időre nézve se, melyben beadatott. Ha ezen indít
vány akkor terjesztetik a ház elő, midőn világo
san fogja mindenki tudni, vajon elégséges-e azon 
alap, mely ő felségök által a honvédek árvái, 
özvegyei és rokkantjai felsegélésére nagylelküleg 
adatott: akkor megfoghattam volna azt, és abban 
csak ő felségök szándékainak előmozdítását láttam 
volna ; azonban most, miután ezen időszak be nem 
váratott, ezen indítványnak — nem akarok a szö
vegnek más értelmet tulajdonítani, mint a mi ab
ba helyeztetni szándékoltatott — könnyen lehetne 
azon értelmet tulajdonítani, hogy az ő felségök 
tette által előidézett hatásnak ellensúlyozására van 
czélozva. (Mozgás a bal oldalon, helyeslés a középen.) 

Nem fogadhatom el az inditványt harmadszor 
azért se, mert a benne rejlő elvet nem tudom elfo
gadni : és itt van közöttünk a legnagyobb különb
ség. Az mondatik ugyanis, hogy a mit a törvény
hozás egyik fele tett, a másik azt bátran utánoz
hatja, hogy ő felségök nagylelkű tetteinek csak 
pótlása, csak ismétlése volna az, ha a ház az indit
ványt elfogadná. Ez egyátalában nem áll. Egészen kü
lönböző az, ha ő felsége gondoskodik azokról, kik 
meggyőződésök szerint, és a mint tapasztalásból 
tudom, csak az alkotmányért és annak fentartásá-
ért akartak küzdeni, de tettleg ő felsége seregeivel 
szembe szállottak, és az, ha az országgyűlés se

gélyezi azokat, kik ő felsége seregei ellen küz
döttek. (Elénk mozgás, zajgás a bal oldalon.) Alkal
masint nem értették, a mit mondtam; ismételni fo
gom. Azt mondtam, hogy különbség van a között, 
ha ő felsége, és a között, ha az országgyűlés segé
lyezi az illetőket. Ez állítást, ugy hiszem, se tagad
ni, se roszalni nem lehet. Ha ugyanis az ország 
ő felsége nagylelkűségét utol akarja érni. akkor 
nem azokat kellene jutalmaznia, kikről már ő fel
sége is gondoskodott, hanem azokat, kik, bármi 
téves eszmék folytán, az ország és a haza ellen küz
döttek,és csak akkor emelkednék az országgyűlés a 
fejedelmi nagylelkűség színvonalára. (Elénk helyes
lés középen, nagy zaj és mozgás bal oldalon) 

Mondatott, hogy ez becsületbeli kérdés az or
szágra nézve, melyet az országgyűlésnek teljesí
teni kell. Méltóztassanak megengedni, a becsület
beli kérdésnél mi sem fogunk soha hátramaradni. 
Ha ez becsületbeli kérdés, ugyan kérdem, miért 
nem szólott erről a 61-iki felirat? A 61-iki felirat 
nemcsak az ország becsületbeli feltételeit mondotta 
el, de mind azokat is, melyeket a kormány irányá
ban formulázott, és a melyek végén azt mondot
ta : „Uram! ha ezt teljesíted, számolhatsz a nem
zetre minden viszonyok között és minden tekintet
ben." Elmondotta a 61-iki országgyűlés, hogy az 
alkotmány a törvényhatóságok visszaállítását kí
vánja, hogy a minisztérium kineveztetését, az el
kobzott javak visszaadatását és a törvénytelen 
Ítéletek vagy vádak következtében az országon ki-
vul tartózkodók szabadon hazabocsáttatását kí
vánja. Uraim, az országnak mind ezen kivána-
tai teljesültek. 

Keglev ich B é l a gr . : Nem teljesültek. (Nagy 
zaj a bal oldalon. Élénk fölkialtások a középen: Igen
is teljesültek egytől egyig!) 

Andrássy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Ba
jos megtartani a fonalat; de egy t. képviselő tár
sam közbeszólására mégis meg kell jegyeznem, 
hogy igenis, talán nem teljesültek azon irányban, 
melyet t. képviselő úr, ezen közbeszakitás után 
itélve, maga óhajtott volna. (Derültség.) De ennek 
én örvendek: mert ha azon irányban teljesültek 
volna, akkor nem az alkotmány állíttatott volna 
vissza, hanem a viszály, nem megoldás eszközölte
tett volna, hanem összeütközés. (Elénk helyeslés, 
taps a középen.) 

Nézzünk vissza, uraim, a történtekre. Az 1861-
diki felirat egy szóval sem emiitette azt, s az illető 
képviselő urak magok is kijelentették egyenkint 
és ismételten, hogy fátyolt kivannak a multakra 
borítani. Azt hiszem, hogy ez az ország, a többség 
határozata, ez az, miben az ország megnyugodott; 
és ha akkor becsületbeli kötelességei között nem 
foglalt helyet, ugy most sem hozathatik fel mint 

' olyan. (Élénk helyeslés a középen.) Sőt veszedelmes 

• 
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volna vitatni, hogy azmost becsületbeli kérdéssé vált, 
mi akkor nem volt az: mert ez esetben — méltóztas
sanak meggondolni — a t. urak átellenben azok
nak adnának igazat, kik a fejedelmeknek azt szok
ták mondani, hogy a királyok engedményei min
dig csak ujabb követelésekre szolgáltatnak alkal
mat ; hogy a fejedelmek jószívűsége a népek által 
gyöngeségnek tartatik mindig; hogy a népek 
szivét megnyerni nem lehet; hogy a királyoknak 
csak egy támaszuk van, a fegyveres erő, másban 
bízni nem lehet, {ügy van! jobbról.) Én érzem, 
hogy a szabadelvű alkotmányos kormánynak nem 
lehet föladata ezen elméleteket szentesíteni. Ves
sen magával számot az oppositió, mely magát 
líberálisabbnak tartja, mint a kormány, és mondja 
meg, vajon feladatai közé tartozik-e ezen tanács
adóknak igazat adni? (Viharos taps a középen. Elénk 
mozgás a bal oldalon.) 

Mind ezen okoknál fogva a beadott indítványt 
el nem fogadhatom, és az indokolt napirendre való 
áttérést pártolom, meg levén győződve, hogy ebbe 
az összes nemzet bele fog nyugodni, leginkább pe
dig azon honvédek, kiknek önzéstelen érzelme előtt 
én ugy a minisztérium padján, mint a magán élet
ben tisztelettel meghajlok. (Szűnni nem akaró taps 
és éljenzés a középen.) 

1 Böszörményi László: T. ház! (Nagy zaj. 
Fölkiáltások: Nem lehet kétszer szólani!) 

E l n ö k : Böszörményi képviselő' ur már szólt ! 
(Zaj. Elnök csönget) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Személyes kérdés
ben akarok szólni. (Nagy zaj.) 

Elnök (csönget): En az előadásból ugy vettem 
észre, hogy miniszterelnök úr Keglevich Béla gr. 
észrevetelére, s meggyőződésem szerint nem is meg
támadást, de észrevételt tett: ennélfogva nem látok 
okot, mely Böszörményi képviselő úrnak jogot ad
jon szólni. {Elénk helyeslés a középen. Nagy zaj. 
Elnök csönget.) 

K e g l e v í c h B é l a gr . : Elnök úr méltóztatott 
nyilvánítani, hogy az én fölszólalásom'kö vetkeztében 
történt viszont felszólalás. Én csak ez ellen kiván-
tam tiltakozni, miután én egyátalában nem szól
tam. (Zaj. Elnök csönget.) 

E l n ö k : Szólásra senki fölírva nem levén, a 
képviselő urak részéről kérelem adatott be, egyik 
20, a másikét 21 tag aláírásával, melyekben név sze
rinti szavazást kivannak. (Nagy zaj. Elnök csenget.) 
Méltóztassanak meghallgatni a szavazásra kitűzen
dő kérdést. (Ralijuk!) A kérdés ez: az 184%-diki 
honvédsereg özvegyei, árvái és rokkantjai segélye
zésére Tisza Kálmán képviselő úr áltat beadott 
határozati javaslatot elfogadja-e a ház vagy nem ? 
(Nagy zaj.) 

Bónis Sámuel: T. ház! A kérdés nem lehet az, 
hogy elfogadja-e a ház a határozati javaslatot 

vagy nem. A kérdés az lehet, tárgyaltassék-e a ha
tározati javaslat ? (Köszbeszólások: Ugy van! Helyes! 
Ez a kérdés.') 

E l n ö k : Én azt hiszem, a beadott javaslat 
már tárgyaltatott. Egyébiránt, ha a ház kívánja, 
méltóztassék arra szavazni, elfogadja-e a többség 
Bónis Sámuel képviselő indítványát ? (Közbeszólá
sok: Nem lehet elfogadni! Atalános zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház! A kérdés, mely 
utólag föltétetett, nem állhat meg, mert már a tár
gyalásba bementünk: tehát nem lehet arról szó, 
hogy tárgyaltassék-e; hanem csak arról, hogy el
fogadjuk-e a Tisza Kálmán által e tárgyban bea-

j dot határozati javaslatot ? (Ugy van\! a bal oldalon. 
| Atalános zaj.) 

E l n ö k (csönget) : Méltóztassanak annyi tűre-
j lemmel lenni, hogy a kérdést még egyszer fölte-

hessem. (Halljuk!) Én eredetileg is ugy tettem föl 
a kérdést, hogy t. i. Tisza Kálmán határozati ja
vaslatát elfogadja-e a ház vagy nem'? (Helyes!) Ha 
ezen megnyugszik a t. ház, (Megnyitgzsunk! Sza-
vazzunk!) akkor méltóztassanak szavazni. Az igen
re szavazók neveit fogja jegyezni Eáday László gr. 
jegyző, a nemre szavazókét Horváth Lajos jegyző, 
és a jelen nem levőkét Dimitrievics Milos jegyző. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
I Bocsánatot kérek, ha a kérdés igy marad föltéve, 
I akkor a minisztérium által tett indítvány fölött 
I nem lehet szavazni. (Közbeszólások: Dehogy nem le-
I het!) Bocsánatot kérek, a minisztérium indokolt 
I napirendre térést indítványozott; a kérdés tehát az, 

vajon be akar-e menni a ház a Tisza Kálmán indít
ványának tárgyalásába vagy nem ? (Közbeszólások : 
Nem ugy van ! Zaj.) 

Elnök (csönget): Valóban, a kérdés fölötti 
tanácskozás hosszabb ideig fog tartani, mint maga 
a tárgyalás. 

Tisza K á l m á n : Én a kérdés oly módon föl
tevését, miként azt az igazságügyminiszter úr tette 
helyesnek láttam volna a tárgyalás előtt, ugyan
akkor tárgyalásra semmi egyéb be nem levén ad
va. Ha ezen indítvány tétetett volna akkor a ház
szabályok szerint, akarja-e tárgyalni a ház azon 
határozati javaslatot ? a kérdés megállhatott volna. 
De miután már a tárgyalás megtörtént, nem tehető 
föl a kérdés olyformán, mint azt az igazságügy-
miniszter űr föltette. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a név szerinti felszólí
tásokra felelni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa « képvi
selők névsorát, mely alkalomnál: 

Igennel szavaznak: Acs Károly, Beniczky Gyula, 
j Beniczky Ödön, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gá-
I bor gr., Békássy Lajos, Bobory Károly, Boczkó DánielL 
j Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Böszörményi László, 
' Cseh Sándor, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Dar-
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vas Antal, Deáky Lajos, Domahidy Ferencz, Döry 
Ádám, EÖry Sándor, Fisser István, Fehér Miklós, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy Ig-
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Boldi
zsár, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kiss Lajos, Kiss 
Miklós, Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénszky 
Pál b., LükÖ Géza, Madarassy Mór, Madarász Jó
zsef, Makray László, Markos István, Maróthy János, 
Mocsonyi Sándor, Mükovics Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Nánássy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Odes-
calchi Gyula hg, Papp Lajos, Papp ISiman, Patay 
István, Perczel István, Ráday László gr., Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Simon;.i Lajos b., Sipos Orbán, 
Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, 
Szent kereszthy Zsigmond b., Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Széky Péter, Thalahér Lajos, Thury 
Gergely, Tisza Kálmán, Tisza László, Ujfahissy La
jos, Varga Antal, Varró Sámuel, Várady Gábor, 
Véghsö Gellért, Vidacs János, Zámory Kálmán. 

Nemmel szavaznak: Almáss'/ György gr., András-
sy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Armbruszt Pé
ter, Balomiri János, Bartal György, Bay György, 
Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik 
György, Berényi Ferencz gr., Berde Mózes, Berzevi-
czy Tivadar, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Binder Lajos, Binder Mihály, Bitté István, Boér Já
nos, Botka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Branovácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi 
János, Bohatielu Sándor, Bernáth Lajos, Betegh Ke
lemen, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., Csengery 
Antal, Csengery Imre, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Gzorda Bódog, Cséry Lajos, Dapsy 
Vilmos, Dani Ferencz, Dániel Pál, Dedinszky Jó
zsef, Dimitrievics Milos, Dohóczky Ignácz, Dobr-
zánszkíj Adolf, Dósa Elek, Drottlef Tamás Vilmos, 
Decáni Károly, Eitel Frigyes, Eötvös József b., 
Erős Lajos, Eszterházy Kálmán gr., Fábián Gábor, 
Fehdenfeld Frigyes, Fehér János, Fest Imre, Frideczky 
Timót, Fülepp Lipót, FÖldváry Miklós, Fabritius 
Károly, Gajzágó Salamon, Gál János, Gál Miklós, 
Geczo János, Glatz Antal, Gorove István, Gozsdio 
Manó, Graenczenstein Gusztáv, Görgei Géza, HoUánEr-
nö, Horváth Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Károly, 
Horváth Lajos, Hosszú József Hunfalvy Pál, Huszár 
István, IhrányiLajos, IhászRezsŐfnkey Jó.sef Ivánka 
Zsigmond, Jendrassik Miksa, Joannovics György, 
Justh József, Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Ka
lauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kardos Kál
mán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., 
Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kudlik István, Kurcz György, 
Kvassay László, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lehoczky Egyed, Lónyay Gábor, Ltónyay 
Menyhért, Lázár Kálmán gr.,Madocsányi Pál, Maj-

ihényi József b., Maniu Aurél, Mátyáss József, Medán 
Endre, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., 
Mikó Mihály, Miske Imre b., Moldován János, Mol
nár József Molnár Pál, Morscher Kéről >,Mednyáns2-
ky Dénes b., Nagy Károly, Németh Károly, Onossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Zsig
mond, Perczel Béla, Pethe András, Pillér Gedeon, 
Plachy Lajos, Prugberger József. Puskáriu János, 
Pulszky Ferencz, Paiss Andor, Ranicher Jakab, 
Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Lajos. Rud-
nyánszky Flórián, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Ra-
dich Ákos, Ráth Károly, Sebestyén László. Semsey 
Albert, Simay Gergely, Simon Pál, Somssich Pál, 
Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Svastics Gábor, Szabó 
Imre (pápa-városi), Szász Károly, Szentiványi Adolf 
Székács József, Széles Dénes, Szitányi Bernát, Szabó 
Miklós, Szlávy József, Stoll Károly, Sigray Fülöp gr.. 
Szontagh Pál (gömöri), Sipos Ferencz, Szemző István. 
Teleki Domokos gr.. Teutsch Györgj:, Tury Sámuel, 
Tolnay Károly, Tolnay Gábor, Tóth Kálmán, Tóth 
Vilmos, Török Sándor, Trefurt Ágoston, Trifnnácz 
Pál, Török Dániel, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, 
Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vay Béla b., Ve-
csey-Oláh Károly, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, 
Wtád Alajos, Wodiáner Albert b., Vuc*etics István, 
Várady János, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy An
tal, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy József gr., ifj. 
Zichy József gr., Zimmerman József András, Zsar-
nay Imre, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, Ztnes-
káll Mór. 

Nem akarnak szavazni: Angyal Pál, Miletics 
Szvetozár. 

Nincsenek jelen: Ahnássy Sándor, ifj. Ambró-
zy Lajos b., Apponyi György gr., Ányos István, Ba~ 
bes Vincze, Biranyi Ágoston, Bartal János, Bari-
nyay József Batthyány Géza gr., Beliczey István, 
Besze János, Bethlen Sándor gr,, Bezerédj' László, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Balomiri Simon, 
Csanády Sándor, Császár József, Damaszkin Já-

Deák Ferencz, Dellimanics István, Des-nos 
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond , Degenfeld Gusz
táv gr., Domokos Lászlói, Dózsa Dániel, Drás-
kóczy Gyida, Eötvös Tamás, Eszterházy István 
gr., Faragó Ferencz, Geduly Lajos, Gye ne Károly, 
Hedry Ernő, Hevessy Bertalan, Hodossm József 
Horváth Döme, Horváth Elek, Huszár Károly b., 
Ivácskovics György, Jankovics Antal, Jekelfalussy 
Lajos, Jókai Mór, Karácsony János, Kállay Ödön, 
Koller Antal, Komáromig György, Kuba János, Kup-
ricz Imre, László Imre, Lukács György, Lukynich 
Mihály, Lázár Sándor, Macellariu Illés, Manojlovics 
Emil, Máday Lajos, MiUutinovics Szvetozár, Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Oláh Miklós, Opicz Sándor, Papp Pál, 
Perényi Zsigmond b., Pethes József, Pétery Ká
roly, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky Frigyes 
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6., Popovics-Desseanu János. Popovics Zsigmond, 
Prönay József, Petkó Lázár, Román Sándor, 
Rónay Mihály, ifj. Rudics József b., Siklósy Ká
roly, Siskovics József, Somsdch Imre gr., Szabadfy 
Sándor, Szabó Imre, Szakái Lajos, Szemző Má
tyás, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Szé
kely Gergely, Szilágyi István, Szirmay Fái, Szluha 
Benedek, Szolga Miklós, Sztratimirovics György , 
Szelestey László, Tidbás János. Varga Flórián, Vállyi 
János, Vietorisz János, Vitolay József, Vay Sándor 
b., Zerdahelyi Incze, Zichy Jenő gr., Zichy Nándor 
gr., Zsitvay József.) 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő : A szavazás ered
ménye: két képviselő úr nem akart szavazni; 79 
igennel szavazott; 202 nemmel szavazott, az elnök 
nem szavazott; 99 jelen nem volt. 

Elnök : Ennélfogva a ház Tisza Kálmán 
képviselő úr inditványát el nem fogadja. i 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József \ 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim\ 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Horváth Lajos jegyző úr, a szólam 
kivánókat Csengery Imre. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a június | 
21-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ditrich János, Pásztor Dániel, Zerge 
Bálint a nagybányavárosi képviselő Stoll Károly 
választása ellen beadott kérvényre vonatkozó ész
revételeiket benyújtják. Az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Még Bernáth Zsigmond képviselő úr jelen
tette be, hogy indtiványt kivan tenni; miután 
azonban a képviselő urak közül már igen sokan 
eltávoztak, ugy hiszem, a képviselő úr is megnyug
szik abban, ha ez holnapra marad. (Helyeslés.) 

Borsos és Doctor fényképész urak a képvi
selő urak albumát küldöttek át, mely a t. képvi
selőház elismerésének nyilvánítása mellett a levél
tárba fog tétetni. 

Még egy kérésem van. Kérem az osztályokat, 
méltóztassanak holnap reggel 9 órakor összejönni 
az igen tisztelt minisztérium által bemutatott tör
vény czikkelyek tárgyalása végett. Az osztályülés 
ennélfogva holnap d. e. 9 órakor, az országos ülés 
pedig 11 órakor fog megtartatni. 

Az ülés végződik d. u. 3 T/2 órakor. 
i 

| Emberger Károly , nógrádmegyebeli Szé-
i csény mezővárosában lakó ezipész az 1848 — 49. 

évi hadjárat alkalmával a honvédlábbelikért járó 
követelését kielégíttetni kéri. 

Mérey István, a Mérey-család nevében, az 
eberhardi aradalom ellen indított s a császári pá
tens által megszüntetni rendelt ősiségi pör folytatá
sát megengedtetni kéri. 

Hergesheimer András ó-verbászi ref. egyházi 
tanitó a tanítóságtól elmozdíttatása által okozott 
kár megtérítését kéri. 

Iglay András, zemplénmegyei sátoraljaújhe
lyi ezipész és társai az 1848—49-diki évben a 
honvédsereg részére készített lábbelik árát kifizet
tetni kérik. 

Somogymegyei Csurgó-Újváros lakosai úrbéri 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : nagybányai választók ellenkérvénye az ottani képviselőválasztás ügyében ; Emberger Károlyé 
1848/9-beli követelése kielégítéséért; Mérey István ősiségi per folytathatása iránt; Hergesheimer Andrásé kára megtérítéséért; Iglay 
András és társaié 1848/9-beli követelésük teljesítéséért; csurgó-újvárosi lakosoké úrbéri ügyben ; Balázs Ferenczé segélyért. A kérvé-
nyi bizottság jelentésének tárgyalása napirendre tűzetik s a bizottság megújítása elhatároztatik. Bernáth Zzigmond javaslatokat nyújt 
be a zsidók egyenjogositása, az 1847/8. XXII. t. ez. helyetesitése, a Ludoviceum, a concordatum s a hazai hajókázás iránt. Tanárky 
Gedeon föltételesen igazoltatik s beosztatik. A költségvetés junius havára elfogadtatik, a gyorsírók fizetése a szünidőre megállapítta
tik, Tassy Károly Írnoknak 100 ft jutalom határoztatik. Az igazságügyminiszter által előterjesztendő törvényjavaslatok előleges meg
vizsgálására bizottság kiküldése határoztatik. A koronázás leírása beadatik. A ház kimondja abbeli várakozását, hogy ezentúl orszá
gos ünnepélyeknél a képviselőház elnökének az ország fő méltóságai közt adassék hely. 




