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Ha méltóztatnak parancsolni, fölolvashatom 
kéziratból, de azt hiszem, hogy talán a mai 
napról máskorra lehetne halasztani. 

E l n ö k : T. ház! Ezzel a XIII. sorsjegy
zékről a kérvényi bizottság jelentése meg volna 
Haladva ; következnék a XI. sorjegyzék, de az 

még nincs kinyomatva, igy tehát nincs más 
hátra, mint holnap napirendre fölvenni a hon
védelmi minisztérium !ós horvátminiszterium 
költségvetéseit. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik 12\ órákor. 

139. országos ülés 
1870. márczius 8-dikán 

S o m s s i c h P á l , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények és memorandum bemutatása. Grueszku Lázár torontálmegyei szentgyörgy-kerületi 
képviselő halálának bejelentése. Henszlmana Imre a gyógyszerek árszabályozása; Miletics Szvetozár a bocca di 
cattarói fölkelés költségeinek közössége iránt interpellálja a kormányt. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
átalános tárgyalása megkezdetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., később Bedekovics Kálmán, Eötvös József 
b., Horvát Boldizsár, Gorove István, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

Majláth. I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

E l n ö k : Kvassay László képviselőtársunk 
bemutatja Iván János Brezova mezővárosi la
kosnak kérvényét, melyben a hon védkötelezettség 
alól felmentését a honvédelmi minisztérium 
84627 sz. a. rendelete ellenére sikeresitetni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Sajnálattal jelentem, hogy tegnap levelet 
vettem Hadszicz Lázár torontálmegyei alis
pántól, melyben tudatja, hogy G-rueszcu Lázár 
Torontál megye szent-györgyi választói kerület 
országgyűlési képviselője huzamosb betegség után 
f. é. február hó 22-én meghalálozott. 

Ezen elhunyt képviselőtársunk betegsége 
folytán igen ritkán jelenhetett meg hivatása 
helyén és még mielőtt a benne helyezett biza

lomnak eleget tehetett volna, kiragadta a halál. 
Béke legyen poraira! 

Kérném a t. házat, jegyzőkönyvileg felha
talmazni az elnökséget, hogy mind örueszcu 
Lázár, mind pedig a tegnap eltemetett Kuk Jenő 
elhalálozott képviselők helyébe a választás iránt 
intézkedjék. (Helyeslés.) 

I v a c s k o v i c s G y ö r g y : Van szerencsém 
Temes megyébe kebelezett Detta mezőváros 32 
földmives lakosának kérvényét bemutatni, mely
ben a földadóban tulterheltetésök ellen orvos
lásért folyamodnak. Kérem, méltóztassék a kér
vényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta
sittatik. 

S z l á v y J ó z s e f : Van szerencsém a t. 
háznak a Pozsony városi izraelita község elöljá
rósága, fő- s alrabbija, valamint számos tagjai 
által aláirt kérvényt benyújtani, melyben a „Hit-
őr" czimü egylet által a képviselőházhoz a 
congresuss határozatai ellen benyújtott kérvény
ben kifejtett elvekhez való ragaszkodásukat 
nyilatkoztatják, s egyszersmind kérik, hogy a 
congressus határozatai rajok nézve kényszerítő 
ne legyen; különösen pedig, hogy mindazon erő
szakos rendszabályok, melyekhez a világi ható
ságok az orthodox zsidókkal szemközt nyúlnak, 
megszüntessenek. 
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E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 

R a g á l y i G y u l a : T. ház! Van szeren
csém bemutatni Borsod megye F. Nyárád községi 
Grossmann József izraelita lakos kérvényét, mely
ben a n. isza-Füreden táborozott magyar hadse
reg részére, elhunyt édes atyja Grrossmann Lö
rincz által 115 darab utalványok mellett kiszol
gáltatott italnemüekért, az orosz hadsereg be
nyomulása következtében hátralékban maradt 
1405 frt. 80 kr, és azonfelül az orosz hadsereg 
által okozott 3000 frt. kárának megtérítését ké
ri. Kérem szabályszerű tárgyalás végett a kér
vényi bizottsághoz utasítani. 

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

H e n s z l m a n I m r e : Egy interpella-
tiót van szerencsém a belügjoniniszter úrhoz in
tézni. 

A volt belügyminiszter egyik rendeletével, 
mely múlt évi márczius 15. kelt, megengedi a 
gyógyszerészeknek azt, hogy az egész (recipetői 
vagyis) vénytől 20%-nyi pótlékot szedhessenek 
és ez tartana f. é. márczius 15-ig. A rendelet 
igy szól: „A magyarországi összes gyógyszeré
szek bizottmányának folyamodványára, melyben 
a fönálló gyógyszer-árszabványhoz, a jelenlegi 
ezüst agio tekintetbe vételével, ugy szintén az 
uralgó rendkívüli drágaságnál fogva, az egyes 
vények összegéhez arányított pótlék engedélye
zését kéri; a folyamodványban elősorolt okok, 
különösen annak figyelembe vételével, hogy a 
gyógyszerészek gyógyszereiknek nagy részét kül
földről beszerezni, azoknak utóbbi időben tete
mesen emelkedett árát, teljes értékű pénzben fi
zetni kénytelenittetnek: az országos közegészségi 
tanács előleges meghallgatása után s annak ja
vaslatára ezennel megengedtetik, hogy f. é. már
czius 15-től kezdve 1870. évi márczius 15-ig s igy 
egy évre terjedő idő alatt, minden egyes orvosi 
vénynek összes árához, 20°/o pótlék legyen hoz
zá számitható." 

A pénz-agio nem volt oly magas a múlt 
évben, mint annak előtte, s igy ezen indok ele
sik, azonban — dato non concesso — még nem 
is annyira a gyógyszerektől vették be a 20°/o-
kot, mint inkább magától az espeditiótól. Bátor 
vagyok egyetlen egy példát fölhozni. 

Kezemnél van egy vény: „pulvis doveri," 
melyben az illető czikk a gyógyszerésznek 2 kraj-
czárba kerül, s mégis az egész vény 45 krajczár-
ba számíttatik; az expeditio tehát 43 krba ke
rül, daczára annak, hogy az egész 3 perez alatt 
könnyen elkészíthető. 

Kérdem tehát a belügyminiszter úrtól: szán
dékozik-e ezen igazságtalan, főleg másképen is a 

szenvedő népre nehezendő tetemes adót 1. é. 
márczius 15-én túl is föntartani? 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa 
Renszlmann Imre interjpellatioját:) 

A volt belügyi miniszter ur m. é. márczius 
5-én kelt rendeletével a magyarországi gyógy
szerészeknek minden egyes vénytől húsz percen
tes pótlékot szedni enged jelen évi márczius 
15-ikéig, hivatkozván főleg a magas pénzagióra. 

A pénzagio az idézett óv folyama alatt 
magasabb nem, ellenben csekélyebb volt, mint 
annak előtte; azonban megengedve is ezen kö
rülmény némi súlyát, nem látom indokolva, mi
ért kellene a húsz százaléknyi pótlékot nem csak 
a külföldről behozott gyógyszerre, hanem még 
annak expeditiójára is alkalmazni. 

Kezemnél van egy vény (pulvis duveri,) 
melyben a gyógyszeranyag két, mondd két kraj-
czárba kerül, mig az egész vény 45 krajezárba 
számíttatik; az expeditio tehát 43 krajezárba 
kerül, daczára, hogy három perez alatt könnyen 
elkészíthető. 

Kérdem tehát a t. miniszter urat: szándé-
kózik-e ezen igazságtalan, főleg a másképen is a 
szenvedőre nehézkedő tetemes adót még f. é. 
márczius 15-én túl is föntartani? 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

D o b s a JLajos : T. ház! Van szerencsém 
a makói orthodox-izraeliták részéről egy memo
randumot benyújtani, mely kiegészítő részét ké
pezi az általam múlt hó 25-én benyújtott kér
vénynek, a mennyiben annak indokolására szol
gál. Kérem tehát, méltóztassék ezt ama kér
vényhez csatolni, hogy annak elintézésekor és 
illetőleg érdemleges tárgyalásakor figyelembe vé
tethessék. 

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

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Inter-
pellatióm van miniszterelnök úrhoz, illetőleg 
pénzügyminiszterhez, melyet felolvastatni kérek. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Mi
letics Szvetozár interpellatióját:) 

A bécsi lapoknak a dalmátiaügyi bizott
mány f. évi márczius hó 4-én történt tárgyalá
sáról tett értesítésében az áll, hogy a belügyi 
osztrák miniszter a Bocca di Cattaróban tett 
költségek felőli kérdésre azt nyilatkoztatta volna 
ki: hogy e költségek felöli alkudozás a magyar 
kormánynyal folyamatban van, de hogy elvileg el 
van fogadva, hogy azok közös osztrák-magyar 
költségek. 

Azon indokból, mivel a bocca di cattarói 
ügy vége megmutatta, hogy az ottani békétlen
ség nem kívülről okoztatott, s hogy nem is volt 
államellenes iránylata, hanem, hogy csekély be-
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látás és a kormány s közegei által alkalmazott 
ügyetlen eszközök gyümölcse volt, mely meggyő
ződés magában az emiitett reichsrathi bizott
mányban is viszhangot és kifejezést nyert; hogy 
tehát a békétlenség és annak lecsillapítása tisz
tán belügye Cislajthániának; 

az indokból, hogy a körülmények, melyek 
szerint a hadsereg Boeca di Cattaróban, mint 
már bizonyos, 14 falut ós számos elhagyatott 
házat, melyben nem volt egyetlen egy élő lélek 
sem, tehát strategikai szükség nélkül kizsákmá
nyolt és leégetett, hogy a gyümölcsöket mind 
széthurczolta, hogy 27 templomot kizsákmányolt 
és szétromboltatott, hogy 3 zárdát égetett le, 
hogy az egyházi szereket nyilván hitvány áron 
eladta, az eltemetett holttesteket sírjaikból ki
ásatta stb., hogy, — mondom — ezen körül
mények még nem adnak a belzavarnak oly je
lentőséget, mely a pragmatica sanetio szerint 
közös védelmet állapitana meg; 

és végre tekintve azt, hogy ezen közös had
védelem még nem föltételez közösséget a financz-
költségekben is, annál kevésbbé, mivel akkor az 
odavaló, ezen országgyűlésnek nem felelős köze
geknek hatalmában állana téves mértékei által 
ez ország megterheltetését okozni; 

nehogy a magyar kir. minisztérium végzett 
tette által a magyar korona-tartományok ál
lamjogi és pénzügyi érdekének praejudicáljon és 
ez által a hazát úgynevezett kénytelen helyzetbe 
hozza, a miniszterelnök és pénzügyminiszter úr
hoz következő interpellatiót intézek: 

Igaz-e, hogy a magyar kormány a bocca di 
cattarói elégületlenség lecsillapítása alkalmával 
tett költséget közösnek elismerte, vagy hogy 
olyannak elismerni szándékozik? — s ha igen,: 
mely törvényes alapon? s mily politikai indok
ból tette azt vagy szándékozik tenni? 

Andrássy G y u l a gr . min i sz ter 
e l n ö k : A mennyire az interpelláló ur kérdé
sét értettem, arra rögtön válaszolhatok (Halljuk!) 
0 felsége osztrák minisztériuma és a magyar 
kormány közt a kérdéses tárgyra nézve minded
dig semmi alkudozás nem folyt, sőt tudtommal 
még eszmecsere sem. — Ez válaszom a hozzám 
intézett kérdésére. — (Helyeslés.) 

Mile t i c s Szve tozár i (Halljuk \ Hall
uk !) A t. miniszterelnök ur válaszával meg va
gyok elégedve, de ebből az következik, hogy 
vagy a lapoknak nem volt igázok, vagy pedig, 
az osztrák belügyminisztériumnak nem volt igaza. 
(Derültség.) 

E l n ö k : A miniszterelnök ur nyilatkozata 
tudomásul vétetik. És most áttérünk a napi
renden levő tárgyra, a hon védelmi minisztérium 
költségvetésére. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : T. ház! A pénz
ügyi bizottság a honvédelmi minisztérium költ
ségvetését, mint ily részletes alakban elsőt, min
denek előtt a honvédségről szóló 1868. XLI-ik 
t. ez. szempontjából vette bírálat alá, és mint
hogy ugy találta, hogy a törvénynek szabályozó 
rendeletei a honvédség szervezésénél mindenben 
szigorúan megtartattak, az előterjesztett költ
ségvetést átalánosságban ajánlja a t. háznak a 
részletes tárgyalás alapjául. 

Azonban, midőn a bizottság ezt teszi, egy
szersmind felhívja a t. ház figyelmét egy oly el
vi kérdésre, melynek a részletes tárgyalás előtt 
megoldása már csak annál fogva is mulhatlanul 
szükséges, minthogy az lényeges befolyással van 
a költségvetés négy első czimének összegeire. 
Ezen elvi kérdés, a tiszti illetékek kérdése. Az 
1868. évi XLI. t. ez. 19. §-a, mely azt mondja: 
hogy a honvédség tisztjei és legénysége szolgá
latuk időtartama alatt, békeidején ugy, mint 
hadi lábon és háború idején, ugyanazon illeté
kekben részesülnek, a melyekben a hadseregbe
liek, mondom a törvény, mely ezt mondja: az 
akkor fenállott helyzetre lehetett csak tekintet
tel; és midőn az egyenlő javadalmazás elvét ki
mondotta, tulaj donképen nem tett egyebet, mint
hogy a honvédségre nézve is elfogadta és meg
állapította a hadseregnél fenállott illetékeket. 

Azonban időközben a helyzet megváltozott; 
mert a múlt évi delegatio határozata által az 
1870-iki költségvetésben a tiszteknek készpénz 
fizetése a hadnagytól kezdve az őrnagyig felébb 
emeltetett, a természetbeni illeték pedig szabá-
lyoztatott, illetőleg alább szállitatott. Ezen vál
tozás következtében tehát mulhatlanul szüksé
gessé válik, hogy a honvédség tisztjeire nézve a 
törvényhozás szintén ujabban intézkedjék. 

Bátor leszek a pénzügyi bizottságnak erre 
vonatkozó véleményét, mely a jelentés átalanos 
részében foglaltatik, felolvasni. (Olvassa:) 

„A honvédelmi minisztérium költségvetésé
ben a rendes 

szükségletre . . . 4,329.324 frt. 53 kr. 
a rendkívülire . . 205,920 „ 

összesen 4,535,244 frt. 53 kr. 
van előirányozva. 

Ez levén az első részletes költségvetés, mely 
e minisztérium által előterjesztetett, a pénzügyi 
bizottság mindenekelőtt is átalánosságban magá
ból a honvédségről szóló 1868. évi XLI. t. ez. 
rendeletei szempontjából vette azt bírálat alá. 

E t. ez. 19. §-a azt tartalmazza, hogy a 
honvédség tisztjei és legénysége ugy béke, mint 
háború idején ugyanazon illetékekben részesülnek, 
mint a hadseregbeliek. 

ki előterjesztett költségvetésből pedig az 
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tűnik ki, hogy abban a tiszti fizetések már 
azon fölemelt összegekben vétettek fel, melyek a 
hadsereg tisztjeire nézve az 1870-ik évre ajánl-
tattak meg, ellenben a lóilletmények a hadse
regnél jelenleg még érvényben levő rendszer sze
rint és így magasabban vannak felszámitva, 
mint a hogy azok a delegatiok által a hadsereg 
1870-iki költségvetésében számíttattak. 

A pénzügyi bizottság tehát legelőször is 
azon elvi kérdés eldöntését tartotta szükséges
nek, vajon tekintettel a törvény fentebb idézett 
szavaira, helyes alapokon nyugszik-e a miniszté
riumnak előirányzata az illetékekre nézve. 

Az indokolás, mely a minisztérium részéről 
előterjesztetett, abból állott: hogy a törvény 
rendeletének megfelelőleg a honvédtisztek ez idő 
szerint minden tekintetben egyenlő illetékeket 
húznak ugyan a hadseregbeliekkel, minthogy 
azonban a delegatiok múlt nyári határozatai ál
tal a tiszti fizetések felébb emeltettek, a lóillet
mények pedig alább szállíttattak, a minisztérium 
azon reményben, hogy a törvényhozás nem leend 
mostohább a honvédek irányában, mint voltak a 
delegatiok a hadsereg tisztjeivel szemben, a pénz
beli illetékeket már azon mennyiségben vette fel 
az előirányzatba, melyben azok a hadseregre 
nézve az 1870-ik év január 1-től hatályba fog
nak lópui, — más részről azonban tekintettel 
azon körülményre, hogy a honvédlovasságnál 
csak 28 legénységi lóból áll századonkint a lo
vak békelétszáma, és igy az ügy érdekében kí
vánatos lenne, ha több szolgálatra képes tiszti 
ló tarthatására nyújtatnék lehetőség: a lóillet-
ményt jövőre is, a jelenleg még fenálló rendszer 
szerint, vagyis minden egyes őrnagynál, lovas 
századosnál, főhadnagynál és hadnagynál egy ló
val többre vélte előirányzandónak, annyival is 
inkább, mivel az ez által támadó kiadási több
let a különben felveendő lóátalányon túl csak 
11,792 frtot tenne. 

A pénzügyi bizottság azonban a maga ré
széről súlyt fektetve arra, hogy a törvény 
abbeli rendelete, miszerint a honvédség javadal
mazás tekintetében teljesen egyenlő lábra helye
zendő a hadsereggel, az illetékekre nézve idő
közben történt változtatások után is épségben 
maradjon, helyesli a minisztérium előirányzatát 
a tiszti fizetéseknek itt is alkalmazásba vett fe
lébb emelésére nézve, ellenben a teljes egyenlő
ség szempontjából a hadseregben létező mérvekre 
leszállittatni javasolja a lóilletményeket, és 
azokhoz képest, lóeleség és lóátalány tejében a 
költségvetés 

1-ső cziménél, a központi igaz
gatásnál 639 frt. 65 kr. 

2-ik cziménél, a főparancs
nokságnál . . . . 202 „ 50 „ 

3-ik cziménél, a kerületi 
parancsnokságoknál . 243 frt — » 

4-ik cz.-nél, a csapatoknál 19,347 „ 48 kr 
törlést hoz javaslatba, — 

viszont 
az igy leszállított lóilletmények helyett a 

hadseregre nézve is megállapított évenkinti szol
gálati pótdíj fejében a 4-ik czimnól 64 activ 
tiszt után egész évre számítva 7680 frt, és 96 
szabadságolt tiszt után egy hóra számítva 960 
frtot, összesen 8640 frtot javasol felvétetni. 

E l n ö k : Az e tárgyhoz szólni kívánókat 
egyik oldalról Széll Kálmán, másik oldalról Jám
bor Pál jegyző urak jegyzendik. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Mielőtt a honvédelmi miniszté
rium költségvetésének tárgyalásába méltóztatnék 
bocsátkozni, kénytelen vagyok egy kérést ter
jeszteni a t. ház elé, mely a múlt évi és idei 
költségvetéssel összefüggésben van. 

A muít évben ugyanis 7 millió lett meg
szavazva a rendkívüli költségek között a hon
védség fölszerelésére; ezen 7 millió megrendelé
sek által teljesen igénybe van ugyan véve, de 
akkor, midőn szerencsénk volt előterjesztem a 
honvédelmi minisztérium budgetét, a pénzügyi 
bizottság még nem tudhatta: vajon az egész 
összeg egyszersmind utalványoztathatni fog-e, 
vagyis az illető áruk átadathatnak-e vagy nera. 

Most azonban a tapasztalás mutatja, hogy 
mindazokat teljesen átvenni nem lehetett, és kö
rülbelül egy milliónyi összeg az, a melynek meg
felelő czikkek a múlt évben átvehetők nem vol
tak, hanem csak az idén lesznek átvehetők. 

Már most a számviteli szabályok szerint 
három hóig a minisztérium utalványozhat ugyan 
a múlt év költségeire, de továbbra nem; miután 
pedig ezen áruk egy része ezen három hó alatt 
sem vehető át, azon kéréssel járul a t. házhoz; 
méltóztassék megengedni, hogy a múlt évről fen-
maradt ezen egy milliónyi összeg az idei rend
kívüli költségek számlájába átvétessék, és ab
ban találja födözését. 

Hogy pedig a t. ház ezt forma szerint tár
gyalhassa és a pénzügyi bizottsághoz utasíthassa, 
van szerencsém ezen kérésemet Írásban is beadni, 
felkérve a t. házat, hogy méltóztassék azt a pénz
ügyi bizottságnak kiadni, mely igen röviden ad
hatna arról jelentést. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (Olvassa a hon
védelmi miniszteri előterjesztést:) „A honvédelmi 
minisztérium ez évi költségvetésének összeállítá
sakor előre látható nem volt, mikorra érnek vé
get a honvédség részére folyamatban volt szá-
litások addig, mig a íenálló szabályok mellett 
a múlt 1869. év számlájára még utalványozás 
történhetik. — Most azonban már kétségtelen 
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levén, hogy a múlt évre megszavazott 7 millió 
frt. alapján biztosított szállítmányoknak 77-de, 
vagyis 1 millió forint áru addig átvehető nem 
lesz, s hogy azon összeg csak később utalványoz-
tathatik: 

Ennélfogva kérem a t. képviselőbázat, mél
tóztassék a honvédelmi tárcza 1870. évi költség
vetésébe rendkívüli kiadásokra „honvédségi fel
szerelés" czimén még 1.000.000 frtot. íölvenni, 
mely a múlt évre megszavazott 7.000.000 írtból 
márezius végéig ki nem adatott, s igy a fen-
maradott részben találja fedezését." 

E l n ö k : Ezen miniszteri előterjesztés a 
pénzügjd bizottsághoz utasittatik. 

A n d r á s y G y u l a gr . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Egyszersmind a házszabályok ér
telmében van szerencsém fölkérni a t. házat : 
hogy a honvédelmi költségvetés tárgyalása al
kalmával részletes felvilágosításokat t. barátom, 
az áll m ti tkár ur is adhasson. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Várady Gábor! 
T i s z a K á l m á n : T. ház! Bocsánatot 

kérek, mielőtt az általános vita megkezdődnék, 
a tárgj^alás rendjéhez van egy pár szavam. 

Méltóztatnak emlékezni, hogy még a múlt 
évben egy indítvány adatott be Clementis Gá
bor, Ivánka Imre, Várady Gábor és több kép
viselőtársam által az 1849-iki volt honvédek ár
vái és özvegyeinek nyugdíjaztatása érdekében. 
Ezen indítvány kinyomatván, a t. ház 85-iki 
ülésében 959. jegyzőkönyvi sz. a. elhatározta, 
hogy e határozati javaslatot a honvédelmi mi
nisztérium költségvetésével egy időben fogja tár
gyalás alá venni. 

Ezen határozathoz képest azt hiszem, most 
volna ideje annak, hogy azon határozati javaslat 
is fölolvastassák, hogy azután a tárgyalásnál 
arra is reflectálni lehessen. (Helyeslés bal felől.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T, ház! A mint Debreczen városának igen 
t. képviselője mondotta, egy indítvány adatott 
be a honvédek rokkantjainak, özvegyei, árvái
nak segélyezése tárgyában, és a ház azt hatá
rozta, hogy az a honvédelmi budget tárgyalásá
val együtt vétessék föl. Maga azon indítvány 
azonban világosan össze van kötve a nyugdijak 
kérdésével, mert egy bizonyos összeget kér föl
vétetni, és ennélfogva nem tartozik az átalános 
tárgyaláshoz. 

A választás tehát az igen t. indítványozó 
urakra nézve kettős lehet; vagy azt kívánhat
ják, hogy a nyugdijak eziménél vétessék föl, vagy 
pedig, midőn a honvédelmi minisztérium költség
vetése már letárgyaltatott. 

Az ellen, hogy ez alkalommal fölvétessék, 
nincs semmi kifogásom, sőt óhajtom, s óhajtjuk 
mindnyájan; de hogy egy positió, a mely egy 

bizonyos összeg fölvételét kívánja, az átalános 
tárgyalás alkalmával tárgyaltassék, azt sem az 
indítványnak természete, sem pedig a ház hatá
rozata nem indokolhatja. 

Arra kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
az indítványt nem az átalános vita alkalmával, 
hanem külön tárgyalni. Ezen eljárás végre is 
senkit sem fog gátolni abban, hogy erre vonat
kozólag is nézetét az átalános vita alkalmával 
elmondhassa. Ismétlem, hogy óhajtom, miszerint 
ezen indítvány igen is tárgyaltassék, de azt kell 
óhajtanom, hogy concrete s ugy tárgyaltassék, 
hogy a fölhozandókra felelni lehessen, (Helyeslés 
jobb felől.) 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Az igen t. 
miniszterelnök urnák legfőbb érve az volt. hogy 
határozott összeg kívántatik azon határozati ja
vaslatban, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Ad nem 
mondta!) melyet Ivánka Imre képviselő ur és tár
sai beadtak. 

Bátor vagyok erre megjegyezni, hogy a ja
vaslat határozott összeget nem kivan a honvédek 
számára, nézetem szerint is tehát azon javasla
tot, a m i n t Debreczen* városa érdemes képviselője 
indítványozta, most a honvédelmi költségvetéssel 
együtt tárgyalni lehet. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k é Tárgyalni nem lehet, de hozzá szólani: 
igen. 

K e r k a p o l y K á r o l y á l l a m t i t k á r : 
Maga a határozati javaslat, melyről szó van, 
többek közt igy szól: ,,Tekintettel arra, hogy a 
közös hadsereg 1870 -ki költségvetésében nyug
dijak czimén fölvett nagy összegek ellenében a 
magyar kir. honvédelmi minisztérium 1870-ki 
költségvetésében nyugdijak czimén csak 4000 fo
rintot hozott javaslatba s igy tovább. Tehát 
maga az indítvány a költségvetés 5-ik eziméhez 
köti magát. En tehát ennél és egyátalában a do
log természeténél fogva azt hiszem legezélsze-
rübbnek, ha a költségvetés ugyanazon eziménél 
tárgyaltatik a határozati javaslat, melyre az hi
vatkozik, s melyhez magát köti. (Helyeslés jobb 
felöl. Fölkiáltások bal, felől: Jól van! Ugy is lehet!) 

M a d a r á s z J ó z s e f ? T. ház! Ugy hi
szem, mindnyájan egy véleményben vagyunk, és 
mégis — ugy látszik — hogy egymás ellenében 
szavazunk. 

Debreczen városa érdemes képviselője arra 
kérte föl a házat, hogy miután egy határozati 
javaslat adatott be, melynek tárgyalása a hon
védelmi költségvetés megvitatása alkalmára tü
zetett ki, hogy mondom, e határozati javaslat 
olvastassák föl. Ennek ellenében ón azt hiszem, 
hogy ezen határozati javaslatban foglalt szavak
ból érveket meríteni nem lehet. (Halljuk!) Nem 

j lehet már csak azért sem, mert a határozatija-
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vaslat nem egyedül nyugdijakra, hanem — ha 
én jól olvasom — egyúttal bizonyos kiskorú 
árvák gyámolitására is vonatkozik. (Fölkiáltások 
joob felől: Hisz mind egy rovathoz tartozik. De
rültség.) 

Én azt hiszem, t. ház, igen jól fogják tudni 
azok, kik jó kedvvel veszik azt, hogy bizonyos 
gyámolitás nem csak nyugdíjazás-, hanem ado
mányképen is adathatik. Annál kevésbbé hiszem 
pedig, hogy igen jó kedvet nem lehet mutatni 
akkor, (Oh! oh!) mikor nyomor enyhítéséről van 
szó. Mivel tehát ugy sem lehet meggátolni, hogy 
az átalános vita alkalmával még más javaslatok 
is be ne adassanak e tárgyban, s ugy sem le
het megszabni, hogy erre az átalános vita al
kalmával ki ne terjeszkedjenek a fölszólalások: 
én csatlakozom Debreczen városa képviselőjének 
azon óhajtásához, hogy a határozati javaslat föl
olvastassák, és az átalános vita azután kezdes
sék meg. (Helyeslés a szélső balon.) 

Z s e d é n y i E d e : Debreczen városa érde
mes képviselőjének előadását ugy fogtam föl, 
hogy miután a ház határozata szerint az Ivánka 
és társai által beadott indítvány együttesen fog 
tárgyaltatni a honvédelmi költségvetéssel, ő arra 
kéri a t. házat, hogy méltóztassék kimondani, 
vajon tüzetesen akarja-e ezen határozati javas
latot tárgyalni az átalános vagy a részletes vi
tában. E tekintetben tehát határozni kell. 

Az én véleményem szerint áll az, mit a 
miniszterelnök ur mondott, hogy t. i. miután ez 
indítvány a költségvetés egy bizonyos czimére, 
t. i. a nyugdijakra vonatkozik, — mert az indít
vány egyeneseü a honvédek özvegyeinek és ár
váinak nyugdijáról szól — következetesen an
nak tárgyalása és a költségvetésnek illető ezi-
méhez — úgymint a 4. ós 5-ik czimekhez — 
tartozik; ha az átalános vitánál erről szólani 
méltóztatik, azt senki sem akadályozhatja. A mi 
azonban a tüzetes tárgyalást illeti, véleményem 
szerint a képviselőház a miniszterelnök ur véle
ményéhez fog járulni; mely abban áll, hogy 
a végből, miszerint e tekintetben határozat ho
zathassák, szükséges, hogy a határozati javaslat 
az illető czimnél tárgyaltassék. (Helyeslés joob 
felől.) 

N y á r y P á l : Én valóban csodálkozom t. 
ház, hogy miután az igen t. miniszterelnök ur 
nyilatkozott, az ő nyilatkozata folytán a t. ház 
nem olvastatta föl a határozati javaslatot. Mert 
habár a t. miniszter ur csak a részletes tárgya
lásnál a nyugdijak cziménél kívánja annak tár
gyalását, ő is elismeri, hogy nem lehet, — mint 
ő monda — senkit sem lehet akadályozni ab
ban, hogy e tárgyat az átalános tárgyalásnál 
is előhozza. Ennek természetes következménye 

az, — habár ki nem mondotta is világosan a 
miniszter ur — hogy tehát föl kell olvasni. 

A legnagyobb következetlenségnek tartom 
azoknak részéről, k^k már e tárgyban szóltak, 
vagy a mint látom, szórni akarnak (Derültség 
jobb felől) — mondom — következetlenségnek 
tartom azt, hogy helyeselvén a miniszter urnák 
előre bocsátott elveit, azoknak következetességét 
megtagadják, mert ezeknek fölfogása föltételezi 
azt, hogy lehet az átalános tárgyalásnál oly 
dolgokról is szólani, melyek a ház elé nem is 
terjesztetnek. 

Kétséget nem szenved, hogy mikor a ház e 
tárgyban azt határozta, hogy az indítvány a 
honvédelmi költségvetéssel együtt tárgyaltassék, 
már akkor implicite elhatározta azt is, hogy a 
midőn az átalános tárgyalás megnyílik, fölolva
sandó azon határozati javaslat, melynek tárgya
lása összeköttetett a. költségvetés tárgyalásával. 

P u l s z k y E e r e n c z : T. ház! Az én ál
lásom igen nehéz, mert előre megezáfolta Nyáry 
képviselő ur azt, mit ő gondol, hogy én mon
dani fogok. (Derültség.) Legyen azonban szabad 
kimondanom, hogy az ő gondolata, meg az, t a 
mit mondani akarok, nem egészen vág össze. Én 
ugyanis mást akarok mondani, mint a mit ő gon
dolt : hogy mondani fogok. 

Lássuk először, miben értünk egyet, és mi
ben különböznek nézeteink? Egyetértünk abban, 
hogy az átalános tárgyalásnál sok mindenről 
lehet szólani. Ez világos, mert hiszen tudjuk, 
hogy szólottunk mi már egy más átalános tár
gyalásnál, a eonciliumról és az orthodos zsidók
ról is, (Derültség) pedig jól tudtuk, hogy sem a 
conciliumra, sem az orthodos zsidókra nem fog 
hatni mit mi mondtunk. Szabad az átalá
nos vitánál sok mindenről szólani, mert beleillik 
a vita keretébe, erre nézve tehát nincsen véle
ménykülönbség. 

A másik kérdés az, hogy miben nem egye
zünk meg ? Ugy hiszem abban, hogy fél kell-e 
olvastatni a határozati javaslatot vagy nem. En 
részemről azt hiszem, hogy nem kell fölolvas-
vastatni, azért, mert nézetem szerint a határo
zati javaslat fölolvasása csak azon czélból tör
ténhetnék, hogy az iránt határozzunk, holott 
pedig az átalános vitának más eredménye nem 
lehet, mint az, hogy az előterjesztett munkálat 
a részletes vita alapjául elfogadtatik-e vagy nem. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Azt, hogy ezután beleereszkedjünk vagy ne 
ereszkedjünk a nyugdijak kérdésébe, ezt itt elhatá
rozni nem lehet. A mi itt történik: az csak kis
szerű csatározás. I t t előlegesen megpróbáljuk a 
huszár-fogásokat, (Derültség) hanem a döntő ha
tározat a szóban levő kérdésre nézve nem az 
átalános vitához tartozik, hanem tartozik egye-
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nesen azon ponthoz, a hol nyugdijakról szó le^z , 
ós hová azok magok is, kik ezeu iuditványfc tetté k, 
sorolják. Ok magok mondták, hogy ott lesz a 
csata; fogadjuk el tehát mi is azon helyet, me
lyet ők jelöltek ki. Azt hiszem, hogy mi részünk
ről igy esak loyalisan fogunk eljárni. 

Ha különben valaki már előlegesen akar 
csatározni, ezt tennie szabad, és kinek kedve 
van, szóljon: az ellen nincs kifogás. 

Miután tehát — a mint már mondám — 
az átalános vitának más vége nem lehet, mint 
az, hogy vagy elfogadjuk ezeu munkálatot a 
részletes vita alapjául, vagy nem. azt hiszem : 
ezen határozati javaslatot nem szükség fölolvas
tatni, annál is inkább, miután már az eddig 
mondottakból is kitűnik, hogy mindnyájan ol
vastuk és ismerjük a határozati javaslatot. Ennek 
fölolvasása oly formalitás, mely csak akkor szük
séges, mikor ezt tüzetesen fölvesz-szük és erre 
nézve határozunk. Ismétlem tehát, hogy nem 
látom szükségesnek a határozati javaslatnak föl-
olvastatását. (Helyeslés jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! Én leg
először is nem látom annak helyét, hogy Pulszky 
képviselő ur itt „csatáról" beszél egy oly kér
désnél, a melyre nézve maga a miniszterelnök 
ur szíveskedett kijelenteni, hogy ennek előhoza-
talát a házban mindnyájan óhajtjuk. És nem is 
lehet föltételezni a jobb oldalról sem, hogy ezen 
kérdésben — ha netán eltérő nézetei vannak is 
azoktól, melyek ezen oldalról fognak nyilatkoz
tatni — mégis szivén ne viselné azon ügyet, a 
melyről szó van. Következőleg én nem fogadha
tom el azt, hogy ezen kérdés ugy állittassék 
föl, mint két ellenséges tábor Közti kérdés. (He
lyeslés,) 

Továbbá — megvallom — nem tudom: 
csatározás-e ez vagy nem? hanem azt hiszem, 
midőn a tisztelt miniszterelnök ur a maga ré
széről kinyilatkoztatta, hogy az ellen egyátalá-
ban nincsen kifogása — a mi különben is min
den képviselő jogai közzé tartozik — hogy az 
átalános vita alkalmával is lehessen ezen ügy
ről szó, s ezen tárgy is megvitattassék, ha épen 
tetszik; mondom, akkor, midőn a miniszterelnök 
ur ezen nyilatkozatot tette, ezen nyilatkozata 
által semmi ellenzést nem fejezett ki az iránt, 
hogy azon határozati javaslat, melynek tárgyal
tatása iránt a ház már határozott, most a ház 
előtt föl ne olvastassék. 

A mi azt illeti, mit a t. államtitkár ur 
mondott, hogy e határozati javaslat ama bizo
nyos czikkelyhez tartozik, melyben a nyugdijak
ról van szó; meglehet, és azt is elismerem, 
hogy az iránt ott fog határozat hozatni. De 
hogy a ház ezen javaslatról már előlegesen is 
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vegyen tudomást, ezt, ugy hiszem, a jó tárgya
lás menetrendé is magával hozza. 

Hogy mit nyer egyébiránt az, ki ezen föl-
olvastatást ellenzi, azt valóban nem értem; va
lamint azt sem értem, hogy mit nyerünk mi ez 
által, ha fölolvastatjuk? (Helyeslés és derültség.) 
Azt hiszem, esak időt fogunk vesztegetni, ha 
nem olvastatjuk föl, mert azon kérdés eldönté
sével : hogy ne olvastassuk föl vagy olvastassuk 
föl, utoljára nem nyer senki semmit, hanem 
csak az időt vesztjük. (Helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Az előttem szólott t. képviselő 
ur az én nyilatkozatomat magyarázta, bátor va
gyok tehát erre nézve néhány észrevételt tenni. 

Igen is, semmi kifogásom sincs és nem is 
volt az ellen, hogy az átalános vita alkalmával 
ezen tárgyr is fölhozathassék azok által, kik azt 
czélirányosnak és szükségesnek látják; (Zaj bal 
felől) hanem ebből arra nézve, hogy az indít
vány most olvastassék föl, azt gondolom, követ
keztetést vonni nem lehet, és megmondom miért: 
En óhajtom, hogy az indítvány fölolvastassák, 
de a maga helyén, ott, a hol tárgyaltatik; óhaj
tom pedig elvi tekintetből azért: mert egy kü
lönálló indítványt nem lehet ez átalános vitába 
belekeverni és ott tárgyalni; másodszor azért: 
hogy a formát legalább akkor tartsuk meg, mi
dőn semmi ok sincs ellene, hogy megtartsuk; 
már pedig a forma abban áll, hogy midőn va
laki egy indítványt a ház elé terjeszt, azt indo
kolja, és mint olyan föl is tartja magának a 
jogot hozzászólani, az ellenkező oldalról pedig 
vagy el lehet fogadni, vagy elleninditványt tenni, 
erre következik a tárgyalás és végre a határo
zat. Ez a dolognak természetes menete. És mi
után egyátalában semmi ok nincs arra nézve, 
hogy ettől eltérjünk, az ellenkező nézetben levő 
t. képviselő urak irányában bátor vagyok azon 
érvet használni, mely az előbb ellenünk használ
tatott, hogy t. i. ugyan mit nyerünk az által, 
ha most olvastatnék föl a határozati javaslat? 
(Helyeslés jobb felől.) 

Arra nézve legyenek megnyugodva tökéle
tesen: hogy mi a tárgyalástól nem borzadunk, 
azt igen is óhajtjuk, de óhajtjuk, hogy ugy le
hessen a javaslatot tárgyalni, hogy azt moti
válni, fölötte tanácskozni és végre határozni 
lehessen. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : Tisztelt ház! 
I v á n k a I m r e Mint az indítvány be

adója : vagyok bátor néhány szót szólani. (Zaj.) 
E l n ö k : Csendet kérek. — Simonyi Ernő 

képviselő úron van a sor. 
S i m o n y i E r n ő : Ha egyedül azon for

malitásról volna szó, hogy most olvastassék-e 
föl vagy nem az indítványt megvallom, nem 
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ta.rtanám érdemesnek egy szót is rá vesztegetni; 
azonban én ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
határozati javaslatot fölolvasni szükséges most, 
mert az átalános vita alkalmával megvitattat-
ván a t á rgy , mielőtt a ház a budget átalános 
elfogadására vagy el nem fogadására szavaz; 
egyszersmind szavaz ezen határozat el vagy el 
nem fogadása fölött is. (Ellenmondás jobb felől.) 
így jártunk el más költségvetésnek tárgyalásá
nál is. (Zaj. Halljuk!) Más költségek átalános 
tárgyalásánál is beadattak a tárgyalás folyama 
alatt indítványok, melyekre azután a vita befe
jeztével szavazás történt, és a ház azokat el 
vagy el nem fogadta. {FölkiáUás jobb felől: Be 
nem az átalános vita alkalmával!) 

T. ház! ha nem igy járunk el: valósággal 
kijátszuk a háznak azon határ jzatát , mely azt 
rendeli, hogy ezen indítvány a honvédelmi mi
nisztérium költségvetésével tárgyaltassék. (Fölki
áltás jobb felől: Nem ugy van1) A miniszterelnök 
ur ugyan azt mondta, hogy az az 5-ik ponthoz 
tartozik. (A miniszterelnök közbeszól: Vagy a vé
gén is tárgyalható!) Természeténél fogva némileg 
oda tartozik, nem tagadom, de a t. ház már 
elhatározta előre, hogy az 5-ik pontot i t t tár
gyalni nem fogja, hanem külön tárgyalást tűzött 
ki arra nézve; ha tehát az 5-ik pontot elejtjük, 
el van ejtve ezen indítvány tárgyalása is, (Köz
beszólás jobb felől: A végén!) én pedig azt el 
akarom kerülni. 

Miután pedig meggátolni nem lehet, hogy 
az indítvány szóba hozassák, és miután a fölött 
vita fog kifejlődni, én is azt óhajtom, mit a 
miniszterelnök ur, hogy történjék oly formában 
a tárgyalás, hogy lehessen fölötte határozni; de 
miután továbbá a háznak határozata e tekin
tetben az, hogy határozni kell a költségvetés 
tárgyalásánál, én annálfogva kívánom, hogy a 
határozati javaslat fölolvastassák, és a ház most 
határozzon fölötte. (Ellenmondás jobb felől. Helyes
lés bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Tiszt, ház! Egy 
indítvány forog i t t szóban, minden ember beszél 
ró la , és mégis nem akarják, hogy fölolvassuk. 
Azt mondják : ne olvassuk. 

Kerkápolyi tisztelt képviselő urnák szabad 
egy darabot fölolvasni belőle, s igy kérdem, 
miért ne szabadna a háznak fölolvasni; már 
pedig én csak akkor beszélhetek róla, ha isme
rem a ta r ta lmát ; és a szabályok értelmében is 
azt hiszem, csak akkor határozhatjuk meg, hogy 
az első vagy a negyedik ponthoz tartozik-e, ha 
fölolvassuk, és csak azután határozhatjuk meg, 
hogy hol tárgyaljuk; hanem valamit nem akarni 
fölolvasni ós arról beszélni, hogy mi van benne, 
ezt én nem tudom fölfogni. 

I v á n k a I m r e : (Föíkiáltások: Eláll!) 

Igen szívesen elállók, ha a t. háznak ugy tet
szik. (Föíkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : Tehát méltóztassék a t . ház sza
vazattöbbséggel eldönteni, hogy most kivánja-e 
fölolvastatni a határozati javaslatot, vagy a rész
letes tárgyalásnál 1 

A kik most kívánják fölolvastatni, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik. A bál oldalon föl-
állanak.) 

A többség nem kívánja, tehát a részletes 
tárgyalás alkalmával fog a határozati javaslat 
fölolvastatni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! A honvédelmi 
minisztérium költségvetését átalánosságban a 
részletes vita alapjául elfogadni kész vagyok, és 
nem is szándékozom most az átalános vita fo
lyama alatt ezen költségvetésben foglaltakba 
részletesen belebocsátkozni; csupán egynehány 
oly tárgyat említek föl a t. ház előtt, melyeket 
ezen költségvetésben hasztalan keresek. 

Egyik, t. ház, a Ludovicea akadémia. Meddő 
dolog volna a hazai törvényekre hivatkozni, 
kérve a t. kormányt, hogy valahára ezen tör
vények végre hajtassanak, hiszen e kívánság 
ezen házban már számtalanszor elhangzott. Az 
e tárgyban te t t több interpellátiókat, ezen in-
terpellátiókra adott nyilatkozatokat, részben ígé
reteket is szükségtelennek tartanám ismételni; 
mert hiszen ezen interpellátiók és részben Ígé
retek mindnyájunknak élénk emlékezetében van
nak még. 

Csupán egy körülményre kívánom a t . ház 
figyelmét fölhívni: Budán egy nagyszerű katonai 
kórház van épülőben, ezen kórházra a közös had
ügyminisztérium költségvetése szerint 1 235,600 
forint van előirányzatba téve 1870-re. Ezen kór
házra már 1867-ben 150,000 forint utalványoz-
tatott , de akkor ki nem adatott, 1869-ben a 
delegátió 1870-ik évre 200,000 forintot szava
zott meg. 

Ha az volna a szándék, tiszt, ház, hogy a 
Ludovicea akadémia akkor adassék át rendel
tetésének, midőn ezen katonai kórház Budán 
fölépül, mely a terv szerint 3 év alatt lesz föl
építendő, a hová aztán a Ludoviceumban levő 
kórház átszállítandó lenne, akkor a törvény vég
rehajtását s az interpellátiókra adott ígéretek 
beváltását illetőleg vajmi szomorú kilátásunk 
lehet. 

Én idővesztegetésnek tartanám, hogy akár 
a tisztelt kormány előtt, akár a tisztelt képvi
selők előtt bizonyítgassam, hogy két hadsereg 
közt, melyek egyenlően vannak fegyelmezve, be
gyakorolva , a melyeknél a jó fegyverzet a lel
kesedéssel mondhatni egyiránt versenyez és lé
pést tar t , hogy e két hadsereg közöl az fogja 
a másik fölött a diadalt kivívni, a mely értei-
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mesebb katonákkal, műveltebb tisztekkel és ge-
niálisabb hadvezérekkel rendelkezik. (Bal felSl: 
Igaz!) Azért egyszerűen kérem az igen tisztelt 
honvédelmi miniszter u ra t : adja vissza a Ludo-
vicea akadémiát mielőbb törvényes rendelte
tésének. (Bal felől helyeslés.) 

Es ezzel még egy másik kérést kapcsolok 
össze, miután az igen tisztelt honvédelmi mi
niszter ur költségvetésében az annak véglapján 
foglalt néhány sornyi magyarázat kivételével 
nincs jelentés, nincs részletes indokolás csatolva, 
és e kérés az: hogy adjon nekünk az igen tisz
telt honvédelmi miniszter ur a Ludovicea akadé
miai alapítványokról részletes fölvilágositásokat. 
Es i t t sajnálatomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy az e részbeni adatokat kénytelen voltam 
a közös hadügyminisztérium 1870-iki költségve
téséből meríteni: habár ez adatok, is nagyon 
hiányosak. A közös hadügyminisztérium 1870-ki 
költségvetésének rendkívüli bevételében ez áll,: 
„A Ludoviceumi alapítványi növendékek részére 
31,506 forint." 

A 11 -ik lapon az indokolásban ez ál l : 
„II. A magyar Ludovieea-alap, mely 1808-

ban Magyarországnak az országgyűlésen egybe
gyűlt rendéi által, egy az országban fölállítandó 
katonai akadémia számára alapít tatot t . 

Az e czólra összegyűlt tőkék, és ezek ka
mataiból építtetett Pesten a Ludoviceum épü
lete , melynek katonai kórházzá fölhasználása 
alkalmával a Ludovicea-alapnak a kincstár ré 
széről egy a becsértéknek megfelelő 346,000 fo
rintnyi kártérítés adatott. 

Ezen alapnak jövedelmei ő felsége 1857-iki 
Julius 20-ról kelt legfelsőbb határozata következ
tében a magyar nemzetiségű ifjaknak a katonai 
képzőintézetekbeni neveltetésére fordíttatnak. 

A magyar Ludovieea-alappal előbb más ala
pok is voltak egyesítve, úgymint a Buttler, Szi
lágyi, Áldásy, gr. ÍFákó-Mandelli alapítványok, 
melyek jelenleg, és pedig a két előbb nevezett 
legfelsőbb elhatározás, a többi pedig az alapítók 
vagy azok örökösei jóváhagyásával mint külön 
alapítványok kezeltetnek." 

Ebből méltóztatik megérteni a tisztelt kép
viselőház , hogy a magyar Ludoviceum alapitvá
nyait a közös hadügyminiszter kezeli, és hogy 
az igen tisztelt honvédelmi miniszter ur legjobb 
akarata mellett is — melyet nem vonok két
ségbe — azok fölött nem intézkedhetik, mert 
különben nem mulasztotta volna el azt saját 
költségvetésében előirányzatba venni. 

Es mit határozott 1868-ban az első dele-
gatió? A tárgy megismerése érdekéből ezt szer
fölött szükséges tudnunk. Méltóztassanak meg
engedni, hogy e határozatot fölolvassam: „E té
teleknél az albizottság nem mellőzheti annak 

javaslatbahozását, jelentessék ki, hogy a magyar 
testőrsereg épülete s a Ludoviceumra te t t ala
pítványok nem közös értékek, s így a közös 
hadsereg szükségletei fedezésére nem is fordít
hatók ; nem mellőzheti el kifejezést adni azon, 
annak helyén és idején érvényesítendő jogos kí
vánatnak, állíttatnék mielőbb vissza azon ma
gyar királyi testőrsereg, melyet nemzetünknek 
drágává tőn az alapító királyné iránti hálaérzet 
és annyi kegyeletes emlék, s állíttatnék föl mi
előbb a Ludoviceum, azon magyar katonai inté
zet, melyre annyi előrelátással s oly gazdagon 
adakoztak derék elődeink, azon intézet, a mely
nek alapitói magyar katonai intézetet akartak 
teremteni, nem pedig tanít tatni más intézetek
ben. Magában érthető, hogy a Ludoviceum 'épü
letének C. szerint 346,000 frton lett beváltása 
érvényesnek nem tekinthető." 

Megjegyzem, hogy az albizottság javaslatát 
a magyar delegatió elfogadta. * 

Ebből arról méltóztatik a t. ház meggyő
ződni, hogy a közhadügyi minisztérium a dele
gatió határozataira nem sokat ad. 

A magyar királyi testőrsereget illetőleg, ha-
I sonlag óhajtottam volna a t . honvédelmi minisz

ter ur jelentéséből vagy költségvetéséből ismere
teket szerezni, azonban eziránt sem nyerhetvén 
az említett költségvetésből fölvilágositást, kény
telen voltam ismét a közöshadügyi minisztérium 
költségvetéséhez fordulni azon reményben, hogy 
ha a Ludoviceumra nézve a szomszédból kaptam 
adatokat, a magyar kir. testőrségre is nyerhetek 
ott felvilágosítást, azonban ezen felvilágosítások 
már ki nem elégitők, homályosak, mert a közös 
hagyügyminiszterium költségvetésében csupán a 

| testőrsereg kapitánya, mint lovassági tábornok, 
j a testőseregi főhadnagy mint altabornok és a 
| testőrségi hadnagynak mint tábornoknak pótfize

tése vétetik előirányzatba, a többit homály íödi 
(Andrássy hősbe szól: Semmi homály, a többi az 
udvartartás költségeihez tartozik!) Azt hiszem, t. 
honvédelmi miniszter ur, hogy nem szerénytelen 
azon kérésem, méltóztassék ezen ügy állására 
nézve bennünket felvilágosítani. A magyar kir. 
testőrsereg ő felsége által helyreálitatott, Ugy 
vélem, hogy nem volt túlzott, és nem túlzott je
lenleg abbeli várakozásunk, hogy a t. honvédelmi 
miniszter ur eziránt a t. háznak legalább jelentést 
te t t volna vagy tegyen, mer t a magyar kir. testőse-
reg nem csupán azon rendeltetéssel birt, ugy 
az alapításkor, mint különösen az 1848-at mege
lőzött évtizedekben, hogy a udvar fényét emel
je, hanem egyszersmind főtiszti katonai képző
intézetül szolgált. 

A testőrsereg újjászervezése alkalmával — 
ugy tudom, hogy ezen rendeltetés szem előtt tar-
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tá to t t és igy a nemzetnek érdekében áll tudni, 
mi történik azon katonai intézetben? 

Még néhány futó megjegyzést teszek azon 
benyomásról, melyet rám ezen költségvetés ál
talában tet t . Én a szervezést, a mennyiben azt 
a költségvetésből megítélni lehet, kisszerűnek, 
miategy katonásdi formájúnak tekintem. Az 
egész magyar honvédseregnek csak egy tábornoka 
vau (Andrássy Gyula gr. közbeszól: Majd lesz több 
is) és ezen tábornok sem bir több hatáskörrel, 
mint a többi kerületi parancsnokok, a kik ezre
desek, Ali pedig a honvédsereg 82 gyalog zász
lóaljból, és 32 huszár századból. Rögtön bekö-
vethezhető háború esetében a honvédsereg kény
szerítve volna arra, hogy vagy idegen, vagy le
galább nem honvédtábornokok által vezé-
nyeltessék. 

Ha a t. honvédelmi miniszter ur azon né
zetben van, hogy az ezredesek a nyert csaták 
után érdemeljék ki a tábornoki rangot, én ezen 
nézet helyességét elismerem, mert a mellettem 
ülő Gáspár honvédtábornok, (Éljenzés bal felölj 
mint hondvédezredes 3-szor verte meg Sehlieket, 
Fürstenberget és Liehtensteint, és ez által szer
zett érdemeket a tábornoki rangra. (Éljenzés.) 
Klapka tábornok 6 hétig tar to t ta (Élénk éljen-
ézsj túlnyomó ellenség ellenében a Tiszát, és 
ez idő alat t és a megelőzött időben Sehlick-et 
négyszer verte meg. így szerzett érdemeket a tá
bornoki rangra. Damjanich busz nyert csata 
után lett tábornokká (Éljenzés hal felől, derültség 
a jobb oldalon. Felkiáltások a ssélső balon: Emléke 
éljen!) 

Tehát, t. képviselő ház, az ösztön, a ka
tonai ambitio szempontjából igen helyesnek tar
tom a honvédelmi miniszter ur ez iránti nézetét; 
azonban engedje meg, ha nem fojthatom el aggo
dalmamat a szerves egjség szempontjából az 
i rán t , hogy az összes magyar honvédseregnek 
a főparancsnok kivételével egyetlen egy tábor
noka sincs, mert a ki van, az is csak kerületi 
parancsnok, mint a többi ezredes. 

A szerves egység szempontjából fel kell 
hivnom a t. ház figyelmét az 1868: 41 t. ez. 
7 ik §-ra. E szakasz szerint a honvédsereg ha t 
kerületre osztatott, a Dunán inneni és Dunán 
túli, Tiszán inneni és Tiszán túli, az erdélyi és 
a horvát-szlavón kerületre. . E törvény nemtar
ta to t t meg. 

Nem is említve azt, hogy a kormány a 
törvényben foglalt elnevezésektől eltért, mert a 
költségvetésben sem használta ezen elnevezése
ket, csak különösen azt említem föl, hogy a Ti
szán túli kerület a törvény világos rendelete el
len melőztetett. 

Azt mondhatná valaki, hogy ez csekély 
fontoságn dolog. Én pedig azt mondom, hogy ez 

rendkívül nagy fontosságú, először azért, mert a 
törvény a végrehajtás első stádiumában nem 
t a r t a to t t meg; másodszor azért, mert a legerő
sebb magyar vidék, a kerületi parancsnokság te
kintetében egészen mellőztetett. Van ugyanis 
nekünk Pesten, Budán, Pozsonyban,Kassán, Ko
lozsvárott és Zágrábban kerületi parancsnoksá
gunk; a Tiszán túli kerületben nincs. (Mozgás.) 
Ez igy áll. Az 1868: XLI. t. ez. 9 §- a azt 
rendeli, hogy a műszaki csapatokból, a tüzér
ségbői és az egészségügyi századokból a honvéd
séghez átlépő legénységről külön nyilvántartási 
jegyzékek fognak vezettetni. A törvénynek ezzel 
nem volt más intentiója, mint az, hogy annak 
idejében a magyar honvédsereg is ép ily műszaki 
csapatokkal és tüzérséggel láttassék el, mint a 
rendes hadsereg. A törvény intentiója világos; 
azonban én arra nézve az előkészületet, hogy a 
törvény ez irányban végrehajtassák, nem csak a va
lóságban, hanem a költségvetésében sem látom, 

Azt mondhatja valaki t . ház, hogy a ma
gyar hadseregnek sincsenek műszaki csapatai. Fáj
dalom, igaz : nincs; mert hisz nekünk magyar had
seregünk is csak az 1868. XII. t.-czikkben van, 
de a valóságban nincs, A magyar ezredek csak
úgy lassankint szállingóznak vissza az országba 
az ez iránt hozott határozatok, rendeletek, tör
vények eJlenére és részben nem szállingóznak. 
(Fölkiáltások a bal oldalon: Igaz ! 11 gy van!) Es 
ha elvégre ily bosszú procedúra után a magyar 
hadsereg igéje valaha megtestesül, akkorára lesz
nek talán műszaki csapataink is; de a magyar 
honvédsereg tényleg létezik, és igy a kormány 
elutasithatlan kötelessége ugy a törvény, mint 
a hadászat, valamint az ütköző képesség érdeké
ből, hogy ilyen műszaki csapatokkal a honvéd
séget ellássa és pedig haladék nélkül. (Helyeslés 
hat felöl.) 

Hiszen, t. ház, már Lotharingi Károly elis
merte annak szükségét, hogy a magyar hadse
regnek külön műszaki csapatokkal kell birnia, 
mennyivel égetőbb szükség ez napjainkban, mi
dőn a katonai gépezet, az úgynevezett „soldaces-
ca" helyébe, fokonkint nemzeti haderő áll, vagy 
legalább kell, hogy állíttassák. — Azt mondhat
ná erre valaki, hogy mind ez be fog következni 
fokonkint, annak idejében. — Én ezen ellenve
tés alaposságát államgazdászati szempontból elis
merem, magam is azt mondom r á : takarékoskod
nunk kell; sőt katonai szempontból is helyesnek 
tartanám, ha valaki biztosithatna bennünket ar
ról, hogy az első ütközete a magyar honvédse
regnek például 1873-vagy 74-ben egy szép tava
szi reggelen lesz és az is ősi szokás szerint né
hány héttel, vagy hónappal előre herold által fog 
nekünk ünnepélyesen bejelentetni. — Azonban t. 
ház, mi folyvást háborús viszonyok közt élünk; 
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a fegyverzés, a harczi terrorismus már nem is 
divatczikk többé, hanem mindennapi dolggá vált 
és némely kormányoknál úgyszólván kenyérke
resetté, modus vivendivé vált. Vagy mindenről 
le kell tehát mondanunk, csendesen, tétlenül meg
vonulnunk az ősi fészekben, és szabad folyást en
gednünk az események áradatának, bevárva, a mi 
történni fog, vagy pedig, miután ez nem lehet
séges, szerveznünk kell a magyar hadsereget 
a törvény és a hadászat igényeinek megfele-
lőleg. 

Ne legyen, t. ház, a magyar honvédsereg 
egy pária a közös hadsereg mellett, ne legyen 
olyan, melynek a felszerelés és felfegyverzés hi
ányai miatt a közös hadsereg gyámolitása, tá
mogatása nélkül, — ha most hírtelen háború 
ütne ki,—még egy csatát sem szabadna megnyei-
nie; sőt még azon reményt sem szabad táplálnia, 
hogy megvédhesse e haza földét és megvédhesse 
a trónt és királyt, ha ezeket veszély fenyegetné. 
Arra kérem a t. honvédelmi miniszter urat, has
son oda, hogy a magyar honvédsereg ugy a ha
dászat, mint az ütköző képesség, átalában pedig 
a törvény rendeletének megfelelőleg szerveztessék. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A mi már most, tisztelt képviselőház, azon 
határozati javaslatot illeti, a melyet Ivánka Im
re, Clementis Gábor és többi elvtársainkkal az 
1848-49 önvédelmi harczban részt vett honvédek 
nyugdíjazása, özvegyeik, árváik gyámolitása ér
dekéből a t. ház elé terjeszteni szerencsénk volt, 
nem kívánom e tárgynál a hazafiúi érzelem húr
jait érinteni, mert azt hiszem, hogy e tekintet
ben közöttünk csak egy érzelem uralkodhatik; a 
capacitatio más eszközeihez sem kívánok nyúlni, 
mert azt hiszem, t. képviselőház, hogy nincs, vagy 
alig lehet valaki közöttünk, a ki ezen határozati 
javaslatban kifejezett kívánságunk jogosult
ságáról ép ugy ne volna meggyőződve, mint 
például én, —- vagy pedig azon határozati 
javaslatot aláirt többi társaim. Nincs s nem le
het közöttünk e tárgyban pártkülönbség, nincs, 
nem lehet elvi eltérés. Az eltérés csupán a mó
dozatokra nézve lehet és tán van is, és én csak
is ezen szempontból kívánok szólani, hogy a ház
ban e tárgyra nézve történteket néhány szóval 
megvilágítsam azok előtt, a kiknek emlékezeté
ben ezek talán elmosódtak volna. (Halljuk!j 

1867-ben márcziusban Markos István és több 
képviselőtársam egy törvényjavaslatot nyújtottak 
be a házhoz; azon évi június hóban Tisza Kál
mán t. barátom egy határozati javaslatot ter
jesztett a képviselőház elé. Mindkét javaslatnak 
czélja az volt, hogy az 1848— 9-diki önvédelmi 
harczban résztvett honvédség a ház hálás elis
merésében részesittessék, a rokkantak nyugdíjaz

tassanak, az özvegyek és árvák segélyeztes-
senek. 

Az azon évi június 21-én történt tárgyalás 
alkalmával mindkét javaslat elvettetett. A „pro 
et eontra" fölhozott érvekre nem kívánok visz-
szatérni, csak örömmel constatálom azt, hogy né
hány hóval későbben azon év november havá
ban a képviselőház által kimondatott, habár csak 
incidentaliter, de mégis kimondatott, hogy a 
48 — 49-ki honvédsereg érdemessé tet te magát a 
haza hálájára és gondoskodására. 

Az erkölcsi elismerés tehát, habár nem is 
az óhajtott módon, habár nem is az ügy szent
ségének megfelelő ünnepélyességgel, de mégis 
megtörtént, legalább részben, és ha ez egyáta-
lában nem történt volna is, én ezért nem fog
tam volna szót emelni, mert az erkölcsi elisme
rés jóval korábban és sokkal nagyobb mérvben 
megtörtént akkor, midőn a történelem a ténye
ket följegyezte, mely tények örökké élni fognak 
a népek emlékezetében. (Éljenzés.) 

Igaz, hogy nagy becset fogtam volna tulaj
donítani annak, ha a képviselőház ezen elisme
rése nem csupán jegyzőkönyveinkben, hanem egy
szersmind törvénykönyvünkben is helyt foglalt 
volna, és én nem mondok le azon reményről, 
hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. (Ugy van! 
bal felől.) 

Azonban engedje meg a t. képviselőház, 
hog}7 daczára azon mély tiszteletnek, melylyel a 
törvényhozás hatalma, a törvényhozás méltósága 
iránt viseltetem, hogy kimondjam, miszerint van 
előttem az ez utoni elismerésnél egy becsesebb, 
értem azon elismerést, melyet a történelem ír. 
azon emlékoszlopot, melyet a hálás elismerés ál
lit a népek millióinak szivében. Ezen elismerés, 
ezen emlékoszlop nemzedékről nemzedékre száll 
á t a hálás, kegyeletes utódok birtokába. Ezen 
történelem megmásithatlan, meghamisíthatlan; 
ezen emlékoszlop daczolni fog az idők viharaival. 
(Helyeslés.) 

A miért én fölszólalok, t. ház, az tisztán 
anyagi kérdés. Az 1848—49-ki önvédelmi harcz
ban rósztvett honvédek nyugdíjazásáról, özvegye
iknek és árváiknak segélyezéséről gondoskod
nunk kell. 

Ezen kötelességet, mely épen ugy em
berbaráti, mint honpolgári kötelesség, nem sza
bad magunktól elodáznunk, sőt, nézetem szerint, 
nem is lehet, mert e kötelesség, az adott ígére
tek nyomán, immár becsületivé is vált. A kér
dés, nézetem szerint, csupán a „miképen" körül 
foroghat, és ezen „mikéntre" az általunk bea
dott határozati javaslat tiszta feleletet ad. 

Ez alkalommal engedje meg nekem a t. 
ház, hogy az 1867-ki vita alkalmával a minisz
terelnök ur által mondott beszédből egy rövid 
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tételt fölolvassak, mely igy hangzik; „Nem he
lyeselhetem — monda a miniszter ur — ezen 
indítványt továbbá az időre nézve sem, mely
ben beadatott. Ha ezen indítvány akkor terjesz
tetik a ház elé, midőn világosan fogja mindenki 
tudni, vájjon elégséges-e azon alap, mely ő fől-
ségeik által a honvédek árvái, özvegyei és rok
kantjai fölsególésére nagylelküleg adatott : akkor 
megfoghattam volna azt, és abban csak ő fölsé-
gök szándékainak előmozdítását lá t tam volna; 
azonban most, midőn ezen időszak be nem vá
ratott , ezen indítványnak, — nem akarok a szö
vegnek más értelmét tulajdonítani, mint a mi 
abba helyeztetni szándékoltatott, — könnyen le
hetne azon szándékot tulajdonítani, hogy az ő 
felségeik tet te által előidézett hatásnak ellensú
lyozására van czélozva." 

A tőke, t. ház, melynek első és legfőbb alap
ját ő felségeik a király és királyné kegyes ado
mányaik képezték, — mely nagylelkű tény örök
ké élni fog a nemzet hálás emlékében — azon 
töke, mely a honpolgárok adakozásai által, mint
egy 800,000 frtra öregbedett, ezen tőke a köz
bejött segélyezések következtében — ha jól va
gyok értesülve — egy csekély tartalókösszeg 
kivételével kimerittetett. 

És most kérdem a t . házat, hogy a mi ha
tározati javaslatunk épen a t . miniszterelnök ur 
szavai szerint, nem épen időszerü-e? — nem idő-
szerü-e azt kívánnunk, hogy miután a segélyzési 
töke kimerittetett, immár a nemzet vegye kezé
be a további gondoskodást? 

Valóban, tisztelt ház, én ugy vagyok meg
győződve, hogy megsérteném a képviselők ön
érzetét, ha másodszor is merészelném önöket 
emlékeztetni arra, hogy váltsák be a nemzet 
igéretét; nem azon Ígéretet, a melyet a nem
zet 1848-ban tett , mert hiszen arról az idők 
viharai közben talán meg is lehetett feledkezni, 
hanem értem azon ígéretet, melyet a ház 1867-
ben tet t . Hallottam én, t. ház, 1867-ben az em
lített vita alkalmával és pedig a kormány részé
ről, és tán hallani fogom most is azon érvet, 
hogy ezen kívánság teljesítése a nemzetiségi po
litikába ütköznék, hogy az 1848 -49-ki honvé
dek, az árvák, özvegyek segélyezése nyugdíjazása 
sértené a nem magyar ajkúak érzületét. Én ezen 
tétel, ez állítás helyességét, alaposságát el nem 
ismerem. (Halljuk!) Nem a nemzetiségek közti 
harczok voltak az 1848 —49-ki harczok. Hiszen 
hadseregünknek egy jelentékeny része nem ma
gyar ajkú nemzetiségekből állott, sorainkban küz
döttek a tótok, szerbek, románok, oroszok, né
metek. Az én zászlóaljam pl. kileucztizedrészben 
máramarosi románok és oroszokból, nagyrészt ön
kéntesekből állott, és biztosithatom a t . házat, 
hogy ezen zászlóalj, mely legfőbb részben romá-
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nokból és oroszokból állott, lelkesedésben egy vo
nallal sem állott hátrább, mint akármelyik ma
gyar vidékről toborzott zászlóalj. [Igás!) 

Nem nemzetiségek harcza volt az, mert az 
általam előadott tényekkel szemben tudjuk, hogy 
magyar ajkú honpolgáraink közöl hányan küz
döttek az ellenfél táborában, (Felkiáltás a szélső 
bal oldalon: Árulók voltak!) s hányan voltak, kik 
idegen hadakat vezettek az országba. 

Ugy vagyok meggyőződve, t. ház, és e meg
győződésemben a t. honvédelmi miniszter ur is 
támogatni fog a kezénél levő statistikai adatok 
alapján, miszerint ha a ház nem fogadná el az 
általunk beadott határozati javaslatot, ez által 
leginkább a nem magyar ajkú rokkant honvé
dek, ezeknek özvegyei és árvái fognának legtöbb 
sérelmet szenvedni. A statistikai adatok meg 
fogják erről győzni a t. miniszterelnök és hon
védelmi miniszter urat. 

Nem a nemzetiségek közti harczok voltak 
a 48 — 49-ki harczok, hanem voltak, mint tud
juk : a szabadság harcza az absolutismus ellen, 
az önfentartás harcza a megsemmisítés ellen. 
És ha talán az izgalom hevében, a felkorbácsolt 
szenvedélyek közepette nem minden honpolgár 
volt velünk egyiránt tisztában a czél azonos 
s az érdek közös volta felől, azt hiszem, t. ház, 
hogy ez semmit sem von le azon tény becséből, 
hogy a küzdelem a 1848-ki törvények védelmeért 
történt, melyeknek áldásait, jótékonyságait a nem 
magyar ajkú honpolgárok egyiránt és együtt él
vezték velünk a múltban, és ha az egyetértés 
nemtője ugy akarja, egyiránt együtt és az eddi
ginél sokkal nagyobb mérvben, fogják élvezni a 
jövőben. 

A közös vívmány, a közös kincs birtokának 
tudatában fátyolt vetettünk a múltra, és „hanc 
veniam damus petimusque vicissim" szavakkal 
testvériesen kezet nyújtottunk egymásnak. 

Hiszen, ha állana az, hogy a 48. és 49-ki 
honvédek segélyezése sérti a nem magyar ajkú 
nemzetiségek érzelmeit, akkor kellene, hogy sért
sék ezen érzelmeket magok a 48-ki törvények, 
és sértsék mindazon institutiók, melyek a 48-ki 
törvények alapján keletkeztek és keletkezni fognak, 
és ezen felfogás ellen a nem magyar ajkú nem
zetiségek velem együtt hangosan tiltakozná
nak. Maga a tisztelt minisztérium azon alapon 
áll, azon alapon fizettetnek az állam hivatalno
kai, és fognak nyugdíjaztatni annak idejében, a 
mely alapon kérjük mi az 1848. és 49-diki hon
védek nyugdíjaztatását, az árvák ós özvegyek se
gélyezését ; törvény megtartása, tisz
teletben tartása, és az alkotmány megvédése 
alapján! Ha a tisztelt ház ezen határozati javas
latokat nem fogadná el, akkor mmden biztos 
alap elvonatnék lábaink alól, mert akkor a mos-
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tani honvédsereg sem lesz biztosítva árról, hogy 
nem jövend egykor olyan idő, (Ralijuk!) midőn 
a magyar törvényhozás nem fogja nekik a nyug
dijakat megszavazni; midőn nem fogja a csatá
ban elesett bajtársak özvegyeit s gyermekeit 
gyámolitni; pedig a magyar honvédsereg legfőbb 
hadura maga a koronás király. 

T. ház! A logika törvényei kérlelhetlenek; 
oly kérlelhetlenek, mint a tények, a történelem 
logikája. Nem szabad azt ignorálnunk; nem lehet 
előle kitérnünk, meg kell előtte hajolnunk, ha azt 
nem akarjuk, hogy eltiporjon bennünket. Meg 
kell hajolnunk a tények logikája előtt, mint 
meghajlott annak idejében Fülöp Lajos, a ki nem 
követte a Bourbonok példáját. A Bourbonok rész
ben mellőzték Napóleon legjelesebb tábornokait, 
és mi történt 1 Midőn Napóleon Elbából visszatért, 
a hadsereg a mellőzött tábornokokkal Napóleon 
körül sorakozott. Később azután a Bourbonok 
halálra ítéltek némely tábornokokat, de Fülöp 
Lajos nem követte az elődök példáját: az élet
ben maradt tábornokokat visszahelyezte rang
jukba, méltóságukba, nyugzsolddal lát ta el a ka
tonákat, mert—ugy mond — a császárság katonái 
nem Napóleonért harczoltak, hanem harczoltak 
Francziaországórt. És a magyar honvédsereg 1848-
és 49-ben nem egyesekért, nem a kormányért, 
nem a kormányzóért harczolt, hanem harczolt 
Magyarország életéért. Magyarország szabadsá
gáért. (Élénk helyeslés és éljenzés!) T. ház! Nem 
csupán a kötelesség érzete, nem csupán a bála 
szavai, nem csupán az Ígéret beváltásának ki-
kerülhetlen volta ösztönöznek bennünket arra, 
hogy a határozati javaslatot fogadjuk el, hanem 
parancsolja ezt t. ház mindenek fölött a legfőbb 
érdek: a haza érdeke; —és a haza érdeke azonos a 
király érdekével. (Élénk .helyeslés és éljenzés.) 

E s z t e r h á z y P á l g r . : Tisztelt képvi
selőház! Midőn bátor vagyok e tárgyhoz szól-
lani, engedjék meg azok, kik nézeteimben meggyő
ződésemben nem osztoznának, hogy a sűrű fá
tyolt, melylyel ők a honvéd múltját — épületes 
nagylelkűségből — oly gondosan beleplezik, 
engedjék mondom, hogy előttők egy perezre — 
rövid pillantásra öllebbentsem e fátyolt — a 
feledés sürü fátyolt — halotti leplét! 

A kereset-képtelen rokkant — a szegény 
sorsú özvegy és árvának ügye, minden honban, 
átalában véve, minden eivilisált nemzet előtt — 
de mit mondok — minden barbár nép előtt is, 
az irgalomnak ügye! 

Azonban, tisztelt ház, midőn az elesett — 
elvérzett honvéd özvegyéről és árváiról szólunk — 
illetőleg azon bajnokokról, kik honunk és szen
tesitett törvényeink hű és hősies védelmében el
estek, elvéreztek; (Felkiáltások bal felől. Igaz! 
Ugy van!) midőn azon bajnokokról szólunk, kik tör

vényesen megkoronázott — ekkor uralkodó ki
rályunk — legszentebb jogait védték de védték 
a pragmatica sanctiót legszorosabb értelmében 
— az abban megállapított örökösödési jogrend
szer teljes szellemében! (Igaz! Ugy van! bal 
felöl.) 

Midőn szólunk-, mondom, azon honfitársa
inkról, kik a legválságosabb, legrendkivüliebb 
időszak bonyodalmainak — keserves, végzetes 
ellentéteinek, — kegyetlen ármányainak áldozatul 
estek — kérdem népünk képviselőitől — kérdem 
a honatyáktól: nem lehetne itt az irgalom-kér
désből kegyelet és hálakérdés egj^szersmind ? 
nem látják, nem érzik-e uraim, hogy nehéz ál
mából felébredezve előttünk áll, ime élénkbe lép, 
kérlelhetlenül szigorú követeléseivel a hálá
nak szent ügye!!! (Élénk helyeslés bal felől,) 

Midőn az 1848-ki törvények teljes birto
kába lépünk, vagy léphetnénk, ha azok teker
vényes labyrinthjában — önnönmagunk hibá
jából — el nem tévedünk, lehet-e el nem ismer
nünk a sirból kivívott diadalt — a magyar 
véráldozat mai elégtételét ? (Helyeslés bal felől.) 

Midőn a parlamentalis visszaállított ma
gyar kormánynyal e csarnokban szemben állunk, 
felelős, független, — t. ház, engedelmet kérek, ha 
kénytelen vagyok ezen poetice vagy mythologice, 
de mindenesetre hibásan használt utóbbi szava
mat visszavonni, — mondom tehát, midőn a felelős 
s független magyar minisztereket padjaikon látjuk, 
lehet-e el nem ismernünk bajnoki halálbóli újjá
születésünket — a magyar vérrel hitelesített 
végrendelet mi reánk bizott — a nagy hazafi, 
Deák Ferencz lobogója és vezérlete alatt meg
indult, hűséges végrehajtását? 

Midőn végre, oly drága vérrel eláztatott, termé
kenyített alkotmányos földünk dús gyümölcseit 
bőségben aratnunk, szednünk, gyűjtenünk lehetne, 
ha rósz gazda létünkre gazdálkodni tudnánk, 
— ha oly sok, oly dus javakat hazánk és népei 
üdvére felhasználni tudnánk — én részemről, 
tisztelt ház, oly sok, oly jelentékeny, oly nagy 
horderejű eredményekkel szemben soha, de soha 
nem tudnók megfeledkezni arról, hogy ez, mind 
ez, nagy részben, oly nevezetes részben az 
1848-iki baka — a rongyban bujdosó — a ka-
putban travestiált honvédnek a müve — az el
vérzett bajnok hagyománya — hagyatéka!!! 
(Élénk helyeslés és zajos éljenzés bal felol.j 

0 felsége, legkegyelmesebb urunk, a volt 
honvéd javára és enyhítésére, már évek előtt 
irgalom- és kegyteljesen gondoskodott, mely nagy 
kegyességót, uraim, nem is tudnók eléggé elis
merni és meghálálni. 

Tisztelt ház! a mennyiben tőlünkg telik, kö
vessük urunk királyunk nagy példáját — foly
tassuk szép müvét — vegyük oltalmunkba 
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a rokkantat, az özvegyet, az árvát! engedje 
tehát a t. ház, hogy ily alkalommal én is a rok
kant, az özvegy, az árva, igénytelen, de buzgó, 
de forrón áthatott szószólója lehessek. (Élénk 
éljenzés.) De engedje meg az igen t. honvédelmi 
miniszter nr, kit dicső múltja és mai magas ál
lása a volt honvéd legelső, leghatályosabb szó-
szóllójává teve, engedje meg mondom, hogy az 
irgalom, a kegyelet, a hálának szent ügyét lel
kes, honfias, hathatós pártfogásába letehessem! 

Ivánka Imre és (Jlementis Gábor tisztelt 
képviselőtársaim s egykori bajtársaim indítványát 
szivemből pártolom. (Atalános élénk éljenzés.) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Élni fogok azon 
engedélylyel, melyet Pulszky Ferencz t. kép
viselő ur és a t. miniszter ur oly kegyesek vol
tak adni, hogy ime szabad beszélni a rokkant 
honvédek nyugdijáról is ; de köszönöm ezen nagy 
kegyet, nem szorultam rá, ugy is beszéltem vol
na erről. 

T. ház! Midőn 3 éve a minisztérium a kor
mányra lépett és baráti körben annak tevéket-
lenségéről volt szó, azt szoktam volt mondani, 
hogy vegyük figyelembe a kezdet nehézségeit és 
a sok elhárítandó akadályt; midőn 2 éve ismét 
nem született meg semmi sem, azt szoktam volt 
mondani: előkészülnek; és midőn a ielen tör
vényhozás megnyitása alkalmával hallottuk ő 
felségének trónbeszédét, kénytelen voltam azt 
mondani, hogy ez ugyan nem az én program-
mom, de utoljára a Deákpárt állását tekintve, 
helyes tételeket tartalmaz, és ezen az utón 
czélt lehet érni. Azonban vizsgáljuk, hogy ál
lunk most? Mindenki az országban elismeri, hogy 
ezen 3 év alatt igen kevés történt, bár minisztériu
munk oly többséggel rendelkezik, mint kevés más 
minisztérium alkotmányos országban. Miből kell ezt 
következtetni? Leginkább abból, hogy az igen t. 
minisztérium genialis tagjai és az államtitkárok 
ezen szakokkal előbb nem foglalkozván, minden 
rendszer nélkül folytatják müködésöket és azért 
zilált állapotban mennek a dolgok. Ugyanezt 
elmondhatni különösen a honvédelmi miniszté
riumról is. 

Midőn a képviselőház meghozta a véd- és 
honvédelmi törvényeket, a legkülönbözőbb véle
mények nyilatkoztak az országban. Voltam oly 
gyülekezetekben, melyekben határozott ellenszenv 
nyilatkozott ez intézmény ellen; találkoztam fé
lénkekkel, a kik ismét a 1848—49-ki események 
bekövetkezését jósolták; találkoztam olyanokkal, 
a kik örvendtek az intézménynek és hallottam 
egy ebédről, melynél az ömlengésig mentek az 
illetők. En tiszta örömmel üdvözöltem a hon
védség fölállítását. 23 éve állítom azt, hogy Ma
gyarország állami létét csak akkor lehet bizto
sítani, ha saját hadserege fölött az ország ren-

delkezik. En tehát örömmel üdvözölvén azt, nem 
látom semmi okát az ellenszenvnek, mert a ma
gyar nemzet jelleméből tudom azt, hogy az uj 
honvédségből nem fog lehetni fegyvert faragni a 
nemzet érdeke ellen; és nem látom okát a fó-
lénkségnek, mert azt is tudom, hogy a magyar 
nemzet loyalis mindazok iránt, a kik ő irányá
ban loyalis magatartást követnek; de az öm-
legésnek sem látom semmi okát sem, mert va
lóban a jelenlegi honvédség még igen messze 
áll attól, a mit én egy magyar hadsereg eszmé
nyének tartok. 

Ezeket előre bocsátva, t. ház, méltóztattak 
megérteni, hogy mindaz, mit én mondandó le
szek, inkább az intézmény iránti rokonszenv, 
mint ellenszenv által sugaltatik; és hogy mind-

mit mondandó leszek, figyelmeztetés akar 
lenni és ösztönzés, hogy azon mulasztások, me
lyeket még eddig tapasztalhatunk, pótolhassanak, 
és hogy az institutió mentül nagyobb tökélyre 
emeltessék. így mindenek előtt kötelességemnek 

• tartom figyelmeztetni a t. képviselőházat, hogy 
a védtörvény ugy, a mint azt annak egyes sza
kaszai parancsolják, a mai napig sincs végre
hajtva. A védtörvény 59-ik szakasza azt rendeli, 
hogy e törvény a közös hadügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter által egyetértőleg hajtassák 
végre. Tudjuk azt, hogy az atalános védtörvény 
elfogadása igen nagy áldozatot szabott a nem
zetre, meghozta ezen áldozatot a nemzet a jobb 
jövő reményében, ós ha e remény nem teljesül, 
azért ez áldozat rajtunk marad. Ezen remények 
egyike, hogy a honvédség be fogja bizonyítani 
azt, miként rövid szolgálati idő alatt is lehet 
igen jó katonákat képezni, hogy e szervezési 
modor majd át fog menni a közös hadseregbe 
is, és ezen utón megtörténhetnek azon megta
karítások a közös hadseregnél, melyek nélkül 
az állam maga nem fogja föntarthatni magát, 
hanem idővel össze fog roskadni. Hogy pedig 
ez megtörténhessék, múlhatatlanul szükséges az, 
hogy minden században legyenek altisztek és 
oktatók, kellő számmal, kik az ujonczokat rö
vid idő alatt begyakorolják. — E tekintetben a 
védtörvény 38-ik szakasza azt mondja, hogy 
külön törvény fog intézkedni az iránt, hogy azon 
altisztek, kik 12 esztendeig ós ezek között 8 
esztendeig tényleg szolgáltak, az állam által lá
tassanak el. 

E törvényt még a, képviselőház asztalán 
senki sem látta, és azt hiszen, hogy azon ren
deletek, melyeket Kuhn hadügyminiszter ez ér
demben imitt-amott kiadott, Magyarországon 
semminemű törvényes kötelező erővel nem bír
nak, sem az illető hatóságokra, sem pedig azon 
társulatokra nézve, melyeknek ezen altiszteket 
alkalmazni, elhelyezni kell; már pedig, ha ezen. 
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rendeletre valamely intézménynek szüksége van, 
akkor szüksége van leginkább a honvédségnek. 
Tudjuk, hogy a honvédek jelenléte két hónapra 
van szabva. Ha már most az altisztek és okta
tók is esak njonezok lesznek, akkor a 2 hónap 
valóban rövid idő lesz az ujonczok kíképezteté-
sére annál inkább, mert a honvédtisztek alkalmazá
sára történt intézkedése a honvédelmi miniszté
riumnak oly sajátságos, hogy azon négy tiszt, a 
ki a jelen létszámban van, jóformán az egész 
esztendőn által húzza az igát, a mit lehetetlen 
huzamosan kiállani. Ha már az úgynevezett sza
badságolt állományba kinevezett tisztek a pol
gári állásból be is vétettek a honvédségbe, múl
hatatlanul szükségesnek látom, hogy azok előbb 
legalább is hat hónapig, mint altisztek és köz
vitézek szolgáljanak; sőt tovább megyek, és azt 
mondom, hogy azon tisztek, kik régente a had
seregben vagy a honvédségben szolgáltak, kel
lene, hogy ismét legalább hat hónapra behivas
sanak, s ugy könnyítsék az állandó szolgálatté
telre kinevezett tisztek munkáját; mert idővel 
változván a hadi gyakorlatok, mindenesetre el 
kell sajátítani azon fogásokat, melyeket könyv
ből megtanulni egyátalán nem lehet. 

A védtörvény 42-ik és 41-ik §§-ai azokról 
intézkednek, kik az ujonczozástól elmaradtak és 
büntetéseket szabnak ezekre; de eddig nem hal
lottam, hogy ezen büntetések nagy mérvben al
kalmaztattak volna, és egy részt igen helyesnek 
tartom a minisztérium azon tapintos eljárását, 
hogy nem akart Magyarországon is egy kis Dal-
matiát alkotni; hanem utoljára, ha ezen törvény 
§§-ainak határozatai szigorúságuk miatt nem 
alkalmazhatók, vagy a czélnak meg nem felelők: 
akkor azoknak módosítása válik szükségessé, 
mert hogy mindenesetre sújtani kell azokat, kik 
a törvény parancsolatát nem teljesitik , az ter
mészetes, és e tekintetben azon véleményben va
gyok, hogy mindazok, kik a hadkötelezettség 
teljesítésétől elmaradtak, anélkül, hogy a törvény 
által föl volnának mentve, kik elmulasztják a 
haza megvédésének kötelességét, nem lehetnek 
politikai jogok gyakorlására sem jogosítva: an
nálfogva azt indítványozom, hogy a törvény 
ezen szakaszát ekként módosítani méltóztas
sanak. 

A védtörvény 54-ik §-a a szabadságolt ál
lományban levő honvédségről és katonaságról 
szólván, azt rendeli, hogy azok a polgári ható
ság alá rendeltessenek. Régen várjuk e tekintet
ben a határozott szabványokat. Az igazságügy-
miniszter ur előterjesztését annak idején szük
ségesnek lát ta visszavonni; várva várjuk az 
ujat, azt már tovább halogatni nem lehet, a 
közérzület parancsolja igy. 

A védtörvény 56-ik §-a azt rendeli, hogy 
KÉPV. H. BAFLÓ 1 8 | 4 VI. 

azok, kik nem alkalmasak a hadi szolgálatra, 
rokkantak ellátására különös dijt fizessenek, és 
hogy az iránt külön törvény fog hozatni. Még 
ezen törvényt sem látjuk a ház asztalán, pedig 
a rokkant katonák ellátása igen szükséges, a 
mint azt ma Várady Gábor t. barátom kifej
tette és nekem is lesz alkalmam később elmon
dani. 

Az 57-ik szakasz szoros kapcsolatban 
áll a honvédségi törvény 't-ik szakaszának d. 
pontjával, és azt rendeli, hogy mindazok, kik 
32-ik evőket nem haladták meg, háború esetén, 
még akkor is, hogyha már sorozat alatt voltak 
is, de nem soroztattak be, kötelesek a sorkato
naságba, vagy a honvédségbe belépni. A tör
vénynek ezen értelme nem magyaráztatott meg 
kellőleg, és a közönség nem tudja, hogy azok, a 
kik még nem 30 évesek, háború esetén kényte
lenek a sorkatonaságba belépni és e mulasztás 
egyik oka annak, hogy a honvédség nem állítta
tot t ki oly számmal, a mint különben a viszo
nyokhoz képest kiáll í t tathatott volna. 

Mindezeket csak azért hoztam föl, hogy a 
minisztérium legyen szives az iránt fölvilágosí
tást adni, hogy miért nem hajtattak végre a 
védtörvény rendeletei és mely stádiumban van
nak ez ügyek jelenleg 1 

Áttérek a honvédségi törvényre, és pedig 
annak 4-ik szakaszára, melynek — e.) pontja legin
kább azért hozatott, hogy a törvényes kort 
meghaladt régi honvédek minél nagyobb szám
ban léphessenek be az uj honvédségbe. De tiszt, 
ház — ugy látszik, — a régi honvédség szel
leme a most uralkodó párt által nem tekintetik 
barátságosnak, hanem inkább ellenségesnek, leg
alább a tapasztalásból azt látjuk, hogy a tör
vény ezen rendelete igen gyéren alkalmaztatik, 
már pedig a 19-ik század közepén a véderőnek 
bármely részét, különösen most, miután az áta-
lános védkötelezettség mondatott ki, pártállások 
szerint csoportosítani akarni, valóban igen saját
ságos gondolat. És ez — mi nálunk — Ma
gyarországon — mégis igy van. Két interpella-
tiót intéztünk annak idejében a honvédelmi mi
niszter úrhoz, midőn a honvéd tisztikar kineve
zése kezdődött, hogy igaz-e az, a mit hallunk, 
hogy a honvédtisztek kinevezésénél a politikai 
árnyalat irányadói A miniszterelnök ur, mint 
igen messze látó politikus, igen jól tudja azt, 
hogy egy országot egy pártnak magának, külö
nösen külellenség ellen megvédeni, a lehetetlen
ségek közé tartozik, s mindakét alkalommal azon 
nyilatkozatot tette, hogy az nem való. 

Igen, de a miniszterelnök ur igen sok más
féle teendőkkel van elfoglalva, s íme, mit tehet 
róla, ha az előterjesztett lajstromok mégis olya
nok voltak, hogy, ha körülnézünk, azon meggyő-
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ződésre kell jutnunk, hogy a politikai pártállás 
a honvédtisztek kinevezésénél csakugyan irány
adó volt. (F'ölkiáUásoh : jobb felől. Nem áÜ. Bal/e-
161: TJgy van.) Ha ezt kétségbe méltóztatnak 
vonni, méltóztassanak körülnézni itt a képvise
lőházban. Az egész baloldalon egyetlen egy igen 
t. barátomon kivül más honvédet az uj honvéd
ségből, bizony hiában fognak keresni, miglen di
csekedve mondhatom, hogy oly nevekkel bővel
kedünk, kikről nem fog megfeledkezhetni az, ki 
a 1848—49-ki hadjáratok történetét meg fogja 
irni. Ellenben méltóztassanak körülnézni a má
sik oldalon, és igen számos honvédtisztet fognak 
saját soraikban találni. (Mozgás. FöIMáltások: 
Kik9 Mindössze héttőt!) 

A t. miniszterelnök ur meg fogja engedni, 
hogy nem a magam érdekében beszélek; mert 
én nem kívántam az activ honvédségnél alkal
mazásba lépni, — hanem igen is beszélek azon 
1848. és 1849-ki honvédtiszttársaimról: a kik 
szolgálni akartak, testi és lelki képességgel bír
nak, a kiknek erkölcsi magokviselete ellen sem
mi kifogást tenni nem lehet, — és még sem al
kalmaztattak, azért, mert nem a többségnek vé
leményét pártolják, vagy nem akartak elfogadni 
oly rangot, mely nem felel meg azon rangfoko
zatnak, amelyet 1848-ban nyertek, és pedig nem 
valami antichambrirozás következtében. Ezek t. 
ház, elvitázhatlan tények. 

Most pedig érintenem kell egy eljárást, 
mely engemet is illet, s melyet annak idejében 
zokon vettem én is, de a melyen ma már túl
tettem magamat. Ez az 1848—1849-ki honvéd
tisztek rangjának megtagadása. T. ház! Ez nem 
csak politikai hiba, nem csak igazságtalanság, 
hanem még ennél is több, mert még ügyetlen
ség is. 

Igen csodálom, hogyan lehetett ő felségé
nek, legkegyelmesebb urunk és királyunknak, ki 
oly számtalan jelét adta annak, hogy a 1848-ki 
honvédség iránt kegyes, ilyes tanácsot adni. Mert, 
uraim, bármit gondol és akár tetszik ez Kuhn 
miniszter urnák, akár nem; akár tetszik a Menns-
dorf ós Neipperg véleményen levő tábornokoknak 
és társaiknak, akár nem: azért a történelemben, 
a civilizált világ előtt, a magyar nép közérzüle
tében mégis tábornok fog maradni Klapka, Vet-
ter, Görgey, Perczel stb. stb. és pedig oly tá
bornokok, kiknek oly multjok van, a mely az 
összehasonlítást az osztrák tábornokok múltjával 
nagyon is kiállja. 

Előbb említettem, hogy ő felsége igen ke
gyes volt több alkalommal a 1848 —1849-ki 
honvédek iránt, de, fájdalom, ő felségének kegyes 
és magasztos intentióit azok, kik a végrehajtás
sal bízatnak meg, —ugy látszik,—vagy nem értik, 
vagy nem akarják megértem. így példának oká

ért már ma említette Várady Gábor barátom, 
hogy ő felségeik a koronázási adományt a hon
védek fölsegélyezésére szentelték. A helyett, hogy 
ezen összeg kikerekittetett volna kellő mérték
ben, részint az ország által, részint magánada
kozások utján, s azzal a valódilag rokkantak 
és szükséget szenvedők segélyeztettek volna, kap
tak belőle sokan olyanok, kik nem voltak meg
szorulva; és elmaradtak sokan, kiknek arra nagy 
szükségök lett volna, és így az elforgácsolt tőke 
nem szülte meg azon jótékony hatást, a mely 
azzal czéloztatott. A hiba tehát e tekintetben a 
rósz alkalmazásban, nem pedig a régi honvédek 
ügyében tett, s Várady Gábor t. barátom által 
fölemlített indítványunkban keresendő, mint ő 
azt bővebben kifejtette. Mi, mindig hálás elis
meréssel viseltetünk ő felségének ezen kegyes 
ténye iránt és nem egy megrögzött conspirator 
szeme könybe lábadt, a mikor olvasta ő felségé
nek ezen magasztos kegyelmi tényét, és azért, 
mert azok, kik annak kezelésével meg voltak 
bizva, elkontárkodták ő felsége akaratát, nem 
fog kihalni belőlük a hála őszinte érzete. Hason
lókép ő felsége kegyes volt megrendelni, 
hogy az 1848-ban a rendes hadseregből átlépett 
honvédtisztek nyugdijakkal láttassanak el. Ez az 
intentio nemes és igazságos. És mi lett belőle 
az alkalmazásban ? Tudok egy honvédtábornokot, 
kinek kapitányi penziót adtak, tudok egy hon
védalezredest, a ki sebei következtében kezére, 
lábára béna. annak főhadnagyi penziót adtak, ő 
fölségének ily intentiói bizonyosan nem voltak 
akkor, mikor ily nagylelküleg járt el. Ebből is
mét csak azt akarom kihozni, hogy igen sajnos, 
de az alkalmazásban a nagyszerű eszmék gyak
ran eltörpülnek. 

T. képviselőház! Megyek tovább, a honvéd
törvénynek azon §§-aihoz, a melyek szerintem 
nem alkalmaztattak, vagy nem léptek életbe ugy, 
a mint kellett volna. I t t van például a 10-ik 
§., a mely a fölszerelésről, s a készletek elhe
lyezéséről rendelkezik. Igen is elismerem, hogy a 
honvédelmi minisztérium a készletek és a föl
fegyverkezés beszerzésénél igen lelkiismeretesen, 
buzgón és takarékosan járt el, és e tekintetben 
távol van tőlem a legcsekélyebb homályt is vet
ni akarni a minisztérium eljárására. Meg vagyok 
győződve a tiszta szándokról és kezelésről, mit 
tehet az igen t. minisztérium arról, ha jó hi
sz emben a mit lealkudott egy vagy más tárgy
nál, a t. szomszédok által bélyegadó, vagy ille
tékadó révén ismét megvétetik. 

Hanem már a mi a fegyvergyár fölállítását 
illeti, azon — hogy is mondjam — kérkedés, 
a melylyel e hetekben találkoztunk a fegyver
gyár fölállítására nézve, azt már bocsássanak 
meg, t. képviselők, de nagyon sajátságosnak tar-
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tom, és emlékeztet ez az 1848-dik év tavaszá
nakkezdetén történt eseményekre. Történt ugyan
is, hogy 1848-ban, mikor Csehországból haza jöt
tem, Batthyány Lajos gróf miniszterelnök mellé 
a honvédségi és nemzetőri ügyekben titkárrá ne
veztetvén ki, ugyanaz nap találkoztam Martian 
cs. k. ezredes úrral, a ki azzal volt megbízva, 
hogy a honvédeket és a nemzetőröket fölfegyve
rezze, és midőn azon kérdést intéztem hozzá, 
hogy mi történt e tekintetben? azt válaszolá: 
hogy ő már megrendelt a diósgyőri uradalomban 
40,000 puska-ágyat, mert hiszen annak jó iából 
kell készülni, hogy azzal nagyot lehessen ütni 
— persze az ő fölfogása szerint, a puska csak 
arra való — a puskaágyakat a diósgyőri ura
dalomban kellett készíttetni, azért, hogy ezáltal 
a kameralis uradalomnak jövedelme növeltes
sék ; és azonkívül már megrendelte a rajzokat is 
a fegyvergyár épülete fölszerelésére, és minden
féle készülékre, sőt a gépezeti minták is elké
szültek már ; ezeket a készületeket it t kell mind 
csináltatni Magyarországon, mert hiszen a honi 
ipart emelni kell stb. stb. Utoljára azt mondám 
neki: Uram! ez mind badar beszéd, mert mi
korra az urnák fegyvergyára elkészül, akorra 
vége lesz a független magyar minisztérium kor
mányzásának. Ez történt az első magyar minisz
térium kormányzásának 4-ik hónapjában. 

Valóban most, a második magyar miniszté
rium kormányzatának 4-ik évében tovább va
gyunk-e, mint akkor voltunk a negyedik hónap
ban 1 (Ugy van! Bal felől. Jobb felől: Körülbelől.) 
Ott vagyunk uraim, hogy ha egy rögtönzött há
ború keletkezik, — a mi, hogy a lehetetlenségek 
közé nem tartozik, a legközelebb múltban volt 
alkalmunk tapasztalni, — és megveretik a közös 
hadsereg valahol Morvában, és az ellenség elő
nyomul Bécsig, akkor el leszünk zárva ismét a 
fegyvergyáraktól és ágyúöntödéktől, és épen ugy 
kell mindent előteremtenünk, mint 1848—49-ben. 
Csak egy nagy különbség van a dologban, s ez 
az, vajon fogja-e a lelkesedés a hiányt ugy pó
tolni, mint akkor, és épen ezt vagyok bátor két
ségbe vonni. (Helyeslés bal felől.) 

A 20-ik §.a rokkant honvédek ellátásáról szól, 
és erről utoljára leszek bátor szólani, most még az 
1870-re készített honvédelmi előirányzatra nézve 
teszek némely észrevételt és vagyok bátor megje
gyezni azt, hogy fölfogásom szerint az abban köve
tel t összegek a czél kellő kivitelére nem elegendők, 
és igy nem volt meg a szükséges előrelátás any-
nyit kérni, a mennyi a honvédség kiképzésének 
szükséges. Sem az ujonezok múlt évben kiállított 
nagy számát, sem a mostan beállitandókat nem 
lehet ezen összeggel, ha csak a legcsekélyebb 
akadály jön közbe, begyakorolni, arról pedig, mit 
Várady Gábor t. barátom emiitett, hogy az ille 

tő technikai osztályok különböző ágazatainak 
szükséges készlete megszereztessék ezen össze
gekből, arról álmodni sem lehet. Épen ugy já
runk ezen előirányzattal és hiányos előrelátás
sal, mint a múlt évben az ujonczállitással; ak
kor is hiányzott az előrelátás. A múlt évben az 
ujonczozásra kirendelt honvédtisztek „csakis 8— 
10" nappal előbb neveztettek k i ; nem látat tak 
el kellő utasítással és nem birták még helyesen 
fölfogni állásukat; én legalább ennek tulajdoní
tom azt, hogy 15—20 ezer ujonczczal kevesebb 
állíttatott ki, mint a mennyit reméltünk és igen 
fogok örvendeni, ha lehetséges lesz ezeket utólag 
besorozni. De ezen alkalommal, a honvédség szá
mának szaporítására nézve, még egy más mu
lasztásra is bátor vagyok figyelmeztetni a t. há
zat, mely nézetem szerint sokkal súlyosabb. 

Miután a honvédelmi törvény meghozatott, 
az 1848-49-iki honvédek — feledve mindent — 
fölajánlották szolgálatukat. 0 felsége kegyes 
volt küldöttségöket elfogadni és igen kegyes vá-
laszszal bocsátani el. Lássuk, hogy tudta a kor
mány fölhasználni ezen férfiak odaadását % Se
hogy sem. Nem hiszem, hogy félt volna fölfegy
verezni a régi honvédeket, ezt nem tehetem föl 
magyar miniszterről, de túlságosan bókolván 
azon férfiak előtt, kiket a magyar ügynek meg
nyerni soha, de soha nem lehet, elmulasztotta 
azt, hogy biztosítson a maga részére oly 60,000 
emberből álló támaszt, melyek mindegyike 10 — 
20, sőt több csatában ve t t részt, s melyre bizo
nyosan szükség lenne a magyar kormánynak 
akkor, midőn nem látni , kinek keze bonyolítja 
össze az ügyeket, csak i t t az ország határain 
belül is. Történt ezen elutasítás ugyanakkor, mi
dőn megtűrt a minisztérium Zágrábban mint 
hadparancsnokot egy oly férfiút, a kinek családi 
hagyományaihoz tartozik a muszka hatalom 
iránti rokonszenv. ÍFölMáltások: Ki az?) Menns-
dorf-Pouilly. (Fölkiáttások: Nincs már ott!) 

A budget 2-ik főhiánya, melyet Várady Gá
bor barátom szintén megemlített, az, hogy a 
honvédtisztek, — egyáltalán a magyar tisztek 
kiképezésére azon 4 hadtanár fölállításán kívül 
alig valami csekélységet, vagyis inkább semmit 
sem láttunk. A Ludovieeum fölállítására nézetei
met elmondotta előttem Várady Gábor, azért 
ebbe nem ereszkedem. De igen is meg keh em
lékeznem azon 4 hadtanár egyikéről, Tót Ágos
ton barátomról, kit annak idejében a miniszté
rium — első röptében — felküldött volt Bécs
be, hogy a „Militár geograíisehes Institut"-tól 
átvegye azon rajzokat és térképeket, melyek 
Magyarországhoz tartoznak, hogy igy valahára 
a nemzet birtokába jussanak. Erről most mélyen 
hallgat a krónika, és ha szüksége van valakinek 
a táborkar valamely térképére, azt Bécsben kell 
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keresni, épen ugy mint ezelőtt, és meglehet, 
hogy ugy járunk, mint az osztrákok Csehország
ban, hol tudvalevő dolog, hogy mig az osztrák 
hadsereg tisztei között alig lehetett látni a csa
ta-térnek egy jó térképét, a porosz tiszteknél és 
altiszteknél az volt bőségben; sőt többet mon
dok, azok az elrontott hidakat és vasutakat 
rögtön helyreállitották azért, mert, magokkal 
hozták azoknak rajzait, s oly tökéletesen birto
kában voltak a helyzet ismeretének, hogy tud
ták a hidak hosszát, sőt azok eonstructióját is. 
Hja! a porosz kormány igen előrelátó, mint be
bizonyította ezt Nagy Frigyes óta, és én igen 
szükségesnek látnám, ha mi is némileg előrelá
tóbbak lennénk. Tudvalevő dolog az, hogy a po
roszok az oroszokkal a legjobb entente cordiale-
ban élnek, s az is tudvalevő dolog, hogy mi a 
vasúti összeköttetéseket keressük Przemysl, Stry, 
Tarnow és Czernovitz felé, és hogy e vonalokon 
kutatások történnek,de arra, hogy vajon ki teszi 
ezen kutatásokat ? ugy látom, sem a honvédelmi, 
sem a közlekedési minisztériumban senki sem 
gondol, sőt azt hiszem, hogy a honvédelmi mi
nisztérium még az iránt sem gondoskodott, hogy 
az összegyűjtött adatok egy-egy példányát hoz
zá beterjeszszék. hogy azt archívumába letegye. 
Nem csodálkoznám, ha megtörténnék az, mit 
Fadijew megjósolt, hogy az oroszok sokkal jobban 
fogják ismerni a magyar szorosokat, mint mi 
magunk, sokkal inkább tudni fogják a helyi vi
szonyokat, mint a magyar honvédelmi miniszté
rium, melynél ily csekélységekkel — ugy látszik 

— senki sem foglalkozik. 
Az én meggyőződésem szerint, — mint már 

ismételve bátor voltam kifejezni, s el fogom 
mondani addig, mig csak teljesedni nem fog, — 
mert csak ily ismétlések után fogja a többség 
türelmét valahára elveszíteni és rendelkezni, 
— az én meggyőződésem szerint a várak és 
erődítések azon országnak elvitázhatlan tulajdona, 
melyben állanak, és nem tartoznak más alá, 
mint azon ország honvédelmi minisztériuma alá. 
Ezt nem lehet elég gyakran elmondani. Nem 
lehet elég gyakran elmondani, hogy Erdélyben 
és felső Magyarországban erődített fegyverhe
lyekre van szükségünk, mert meg fognak ben
nünket lepni az események; ezt is a honvédelmi 
minisztérium teendői közé sorozandónak vélem. 

Meggyőződésem szerint, a honvédelmi mi
nisztérium hatásköre alá tartozik a határőrvidék 
is, akár föloszlattassék az, akár nem, mert a 
sorhadtól teljesen eltérő, s a honvédelmi institu-
tióval ha nem is azonos, de mindenesetre rokon 
intézmény. En meg vagyok győződve, hogy min
den olyan kérdésben és követelésben, a melyet 
a kormány saját tekintélyének emelésére, vagy 
az ország integritására nézve bárki irányában in

tézni fog, az összes ország és az ellenzék támo
gatására is bizton számithat. 

Utoljára is, t . ház, ki kell mondanom, hogy 
a honvédelmi minisztériumnál a dolgok nem a 
legrendszeresebben mennek, vagy legalább nem 
ugy, a mint én azt helyesnek találom. (Fölkiál
tások : Az már más /) Igen nagy áldozatot hoztunk 
a honvédtörvényért; részt vettünk egy nagy 
adósságban, mely minket nem terhelt, részt ve
szünk a közös hadseregnek költségeiben, de a 
magyar állam államiságának biztosítására sze
rintem még igen kevés garantiát nyertünk. Va
lóban nem tudom magamnak teljesen megma
gyarázni, hogy ki viszi a dolgokat a honvédelmi 
minisztériumnál ? A miniszterelnök - honvédelmi 
miniszter ur —nem; mert hiszen ő, mint minisz
terelnök, egészen más, sokkal fontosabb dolgok
kal van elfoglalva; tudjuk, hogy már azzal is 
elég baja van, hogy rendbe hozza azt, hogy a 
reichenbergi képviselő minduntalan kirúg a hám
ból. (Derültség.) Tudjuk, hogy elég teendője van, 
visszautasítani azon nem jogosult beavatkozást, 
a melyet a szomszédminiszter urak a régi szo
kásból még Magyarországra gyakorolni kivannak. 
Mindebből az következik, hogy a miniszter ur
nák nem igen sok ideje van a honvédelmi mi
nisztérium teendőinek részleteivel foglalkozni. 
Viszi tehát a dolgokat, természetszerűleg az ál
lamtitkár. (Derültség. Halljuk \) Kerkápolyi Károly 
igen t. barátom igen értelmes, energicus ember. 
{Derültség.) Midőn az első delegátióhoz fölmen
tünk Bécsbe, Klapka György barátom ott nem 
igen kedvelt egyéniség levén, a többi katona-vi-
selt emberek pedig mind ellenzékiek voltak, ter
mészetes, hogy kellett valakit a referádára ke
resni, a kinek gyors fölfogása, fényes tehetsége, 
de mindenekelőtt bátorsága is legyen oly dol
gokra vállalkozni, melyekhez tulaj donképen mit 
sem ért. {Nagy derültség.) Ugy jár t ő majdnem 
egészen, a mint körülbelől én jár tam a vasutam-
mal. (Derültség.) Bécsbe fölmenve, összeállott a 
Kerkapoly-, Bethlen Farkas- és Schweinicz-féle 
trió és tar tot ták azon előadást, melyet a Würth 
főkriegs-commissárius elébök terjesztett Kuhn 
meghagyásából és elhitették magokkal, hogy az 
eredeti eompositio. (Derültség.) 

Midőn engem megválasztottak vasúti igaz
gatónak, azt ugyan tudtam, hogy mire való a 
vasú t . . . (Közbeszólás jobb felől: Járt is rajta!) 
igen is jár tam is rajta, és tudtam, hogy miből 
áll az körülbelől, de annak benső ügyei
ről igen laza fogalmam volt. Azóta tanul
tam, okoskodtam, gondolkoztam (Közbeszólás jobb 
felől: Még azt is!) és íme néha egy szó oly 
tág t é r t világított be előttem, mely azelőtt ho
mályba volt borítva. Ilyenkor — mint Henszl-
mann képviselő ur nem rég megjegyezte, midőn 
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a könyvtárak szükségességéről beszélt — köny-
nyen elhiteti magával az ember, hogy valami 
ujat talált föl, pedig dehogy, csak saját látköre 
tágult. T. barátom Kerkapolynál épen igy kel
lett történni a honvédelmi dolgokra nézve. Nem 
tudom, kinek tanácsát követi, de hogy mindaz, 
a mi ott történik, nem uj dolog, hanem hogy 
meg volt az régen, ilyen vagy más alakban, az 
bizonyos. (Zaj jobb felől.) Az én helyzetem csak 
annyiban kedvezőbb, hogy én két évig értem rá 
magamat tájékozni teendőim felől, mig az ón 
igen t barátomnak mindjárt működnie kellett, 
és ennek tulajdonítom azt, hogy a működés nem 
megy. 

A t. jobb oldal néhány tagja azt mondotta 
volt, hogy mérsékelt nézeteimmel inkább a Deák
párthoz, mint az ellenzékhez kellene tartoznom; 
(Fölkiáltások jobb felől: Nem mondta senki!) a t. 
szélsőbal néhány tagja pedig azt mondotta volt, 
hogy ha mi találnánk kormányra jutni, sokkal 
szigorúbbak és követelöbbek lennénk, mint a 
most uralkodó párt . (Igaz! jobb felől.) Mindkét 
nyilatkozat komoly férfiaktól jö t t és igy gondol
kozván fölötte, azon meggyőződésre jutottam, 
hogy nem lesz szükségem igen t. barátom Ke
mény Gábor tanácsát követni és átmenni a jobb 
oldalra, hogy onnan ide átvezessem őket. mert 
remélem, hogy átjönnek magoktól nem sokára. 
(Derültség.) Minden mérsékletem mellett vannak 
bizonyos kérdések, melyekben megnyugodni nem 
tudok. Igy például akárhányszor elmondottam 
már, hogy nem tudok megnyugodni a közös had
ügyminiszterben, a delegátióban, de annál ke-
vésbhé tudok megnyugodni abban, hogy a közös 
hadügyminiszter az ő fölötte rendelkező delegá-
tiót bevádolja az armádiánál; (Derültség hal fe
lől) nem tudok megnyugodni abban, hogy pél
dául a határőrvidék fölött nem a magyar mi
nisztérium, hanem a közös hadügyminiszter ren
delkezik ; (Közbeszólás jobb felöl: Nem soká ren
delkezik !) nem tudok megnyugodni abban, hogy 
Erdélynek külön kormányzója van és igy mintegy 
kérdésbe vonatik az unió, (Ugy van I bal felől; 
ellenmondás jobb felől); nem tudok például meg
nyugodni abban, hogy a háromegykirálysággal 
és Dalmátiával bújósdit játszanak. (Közbeszólás 
jobb felől: Hogy hogy \) Ugy — hogy Ígérgetik a 
háromegykirályság visszaállítását és nem teljesí
tik soha. — Ez a t. közbeszólónak legyen 
mondva. — Nem nyughatom meg ezekben s meg 
vagyok győződve, hogy igen közel be fog követ
kezni az idő, midőn mindezekben határozott ál
lást és nyilatkozatot kell tenni; és meg vagyok 
győződve épen a miniszter ur nyilatkozata után 
is, hogy azon alkalommal, midőn a magyar kor
mány tekintélye, midőn az ország integritása, 
midőn a nemzet érdekéről lesz szó, a jobboldal

nak is igen sok t. tagja velünk fog szavazni, 
(Mozgás a jobb oldalon) a szélső bal oldalról pedig 
kétségtelenül mindnyájan. (Derültség a jobb olda
lon.) S igy azt hiszem, hogy eltűrhetik azt, hogy 
azok, a kik követelöbbek kifelé, a rend és csend 
föntartása érdekében követelöbbek lesznek ide
benn is. 

Ezeket elmondva, t. ház, áttérek a védtör-
vény 20-ik §-ára, mely következőleg rendelke
zik : „A háborúban, vagy átalán tényleges szol
gálatban rokkanttá lett honvédtisztek és honvé
dek ugyanazon kedvezményekben részesülnek, a 
melyek a hadseregre nézve e tekintetben fenál-
lanak ; 

Ugyanezen kedvezmények kiterjednek az el
lenség előtt elesett, vagy sebeik következtében 
elhalt honvédtisztek özvegyeire és árváira is." 

A törvényczikknek ezen §-a tökéletesen he
lyesen mondja ki az egyedül igaz elvet, melyet 
alkalmazni kell mindenütt és mindenfelé. Nem 
akarom a t. házat untatni határozati javasla
tunk föl olvasásával. Fölfogásom szerint minden 
katona, a ki a fönálló kormány és a rendes 
politikai hatóság által állitatik ki, jogosítva van 
azon ellátást követelni, ha rokkanttá válik, mely 
szabályszerüleg meg van határozva. I t t nem az 
a kérdés, hogy mily alapon volt alkotva a kor
mány, hanem a kérdés egyszerűen az., vajon a 
fönálló kormány és rendes hatóság állitották-e 
ki a katonát, vagy nem? 

T. ház! Én igen szívesen megadom a had
sereg rokkantjainak a kiérdemelt nyugdijat, akár 
Olaszországban, akár Schleswig-Holsteinban, akár 
Csehországban lettek rokkantakká, akár a Ma
gyarország ellen folytatott harczban. Nem kér
dem, ki volt akkor a kormányon, Bach, Schmer-
ling vagy bárki más, hanem tekintem egyszerűen 
azt, hogy ezek a rendes hatóság által kiállított 
katonák, és követelik az ellátást. 

Nem kérek én semmit a guerillák és nem
zetőrök részére, hanem kérek a honvédség és 
magyar hadseregben fölállított rendes csapatok
ban szolgáltak és hadban rokkantakká váltak szá
mára, azok számára, kiket a kormány és rendes 
hatóság állított ki. 

Tudom a múlt évekről, hogy ebből mintegy 
nemzetiségi kérdést csinálnak, s igen helyesen 
mondotta Várady Gábor képviselőtársam, hogy 
ezen fölfogás nem helyes. Nem fogom indokait 
ismételni, hanem azt elmondom a t. jobb oldalnak, 
hogy egész működése ezen rövid szavakban van 
összefoglalva : „Vessünk fátyolt a múltra." Én 
ezt elfogadom azok irányában, a kik az 1848-iki 
eseményeket okozták. Annál nagyobb mérvben 
elfogadom a nemzetiségek irányában is, melyek 
épen ugy áldozatai voltak az intriguáknak, mint 
mi magunk. 
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Arra figyelmeztetem tehát a t. házat, hogy 
egy, az egész civilizált világ által elfogadott elv
nek alkalmazásáról van i t t szó, t. i. azon kato
nák ellátásáról, kik az akkor fenállott kormány 
és hatóságok által soroztattak be. 

Bátor vagyok feltenni e kérdést: kik az 
1848 — 49 évi honvédek? Ezek azon férfiak, 
a kik ismét magasra emelték Magyarország el
homályosult harczi dicsőségét! 

Ezeu férfiak készek voltak életöket feláldozni, 
hogy azon hibákat, melyeket a törvényhozás egy
részt, másrészt a kormány elkövet, helyrehozzák. 

Ezen férfiak követték a legsúlyosabb és leg
nehezebb viszonyok közt azon tábornokok paran
csait, kiknek siremlókéhez fog pietással zarán
dokolni a magyar, akár dicsőség, akár rabság 
legyen a jövő ti tka. 

0 felségeik nemes példával mentek elő, en
gesztelő kezet nyújtva a honvédek felé, és a ma
gyar nemzet képviselői nem tagadhatják meg az 
elismerést, a magyar nemzet dicső harezosaitól. 

Ezeket elmondva, a költségvetést a tárgya
lás alapjául elfogadom; határozati javaslatunkat 
kegyes pártfogásukba ajánlom, és arra kérem a 
t . minisztériumot, hogy póthitelt kérjen a tör
vényhozástól, mind a rokkant honvédek ellátá
sára, mind pedig azon hiányok fedezésére, me
lyekre az én felfogásom szerint nem kért eleget 
a budgetben. (Bal felől élénk helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Talán 5 perezre jó lenne 
az ülést felfüggeszteni. (Ellenmondások. Felkiáltá
sok: Folytassuk!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : T. ház! En a honvédek nyugdíjazására 
vonatkozó indítványhoz, mint már az előtt volt 
szerencsém kijelenteni, csak akkor fogok szólni, 
midőn ez indítvány a ház által tárgyaltatni fog. 
Most csak arra kivánok válaszolni, mit egy 
előttem szólott t. képviselő, Várady Gábor ur 
mondott, és igyekezni fogok arra nézve felvilá
gosítást adni. (Halljuk!) 

Azt mondta a képviselő ur, hogy a Ludoviceum 
kérdésében már nem is tartja szükségesnek újó
lag felszólítani a kormányt, mert hiszen ezt 
már azelőtt is te t te . 

Én megvallom egész őszinteséggel, hogy ak
kor, midőn e részben felszólítás először intézte
te t t hozzám, azon reményben voltam, hogy ma 
már e kérdés meg leszen oldva; azonban a kér
dés már magában bonyolódott. Egy részről álla
nak az egyesek által tet t alapítványok, más rész
ről a helyiség kérdése, és harmadik részről áll 
a tanítási rendszer megállapítása, melybe annyiban 
van beleszólása másoknak is, mennyiben e íünda-
tiók nem honvédségi iskolák, hanem a sereghez 
kiképzendő katonatisztek számára tótettek, (Fel

kiáltások "balfelől: Magyar tisrtek számára!) igen is 
magyar tisztek kiképzésére a hadsereg számára. 

Nem volt tehát czélirányos azt tenni, mit 
a minisztérium tehetett volna, t. i. követelni, 
hogy az évenkinti dotatio visszavonassák mind
addig, mig helyiségről intézkedve nincs, nehogy 
azon összegek tökéletesen eredmény nélkül elvesz-
szenek azokra nézve, kik most ezen összegek 
mellett t an í t t a tnak ; de korán sincs szándéka a 
minisztériumnak azt, mint a t. képviselő ur mon
dotta, három évre halasztani; a midőn majd azon 
építendő kórház vagy föl lesz épitve, vagy nem. 
En azt remélem, hogy ez iránt már előbb ered
ménynyel fog a minisztérium előállhatni és akkor 
talán képviselő ur is meg lesz nyugtatva. 

Egyébiránt addig is, mig ezea, — mint mon
dám,—kissé bonyolult kérdés végkép megoldatnék, 
gondoskodva van a minisztérium részéről arról, 
hogy az egyetemen megnyitott tanfolyamon kí
vül minden kerületben, ugy tisztképző intézetek, 
mint tiszti iskolák, és minden zászlóaljnál altiszti 
iskolák alakíttassanak ; Sz. Fehérvárott pedig már 
létezik egy lovastiszti és tisztképző iskola, egy
szersmind pedig felszólittatott ugy a cultusmi-
niszterium, valamint a horvát autonóm kormány, 
hogy minden kerületi parancsnokság a főiskolá
kon, egyszersmind katonai tanfolyamot nyithas
son a honvédelmi minisztérium tárczájának költ
ségein. 

Ez az, mit az első pontra válaszolni kívántam. 
Mi a második, t. i. a magyar királyi testőr

sereg kérdését illeti, erre nézve képviselő urnák 
bátor vagyok mindenek előtt azt válaszolni, hogy 
a minisztérium soha sem mondotta, — sőt ugy 
emlékszem, épen az ellenkezőt mondotta, — 
hogy a magyar testőrség ő felsége által vissza
állíttatván, most ismét azon czélnak volna szen
telve, mi azelőtt tulajdonképeni rendeltetése volt, 
t. i. tisztek képzése. Magától világos az, hogy 
udvari szolgálat és tiszti képzés a tudomány mai 
álláspontjával össze nem fér. (Ellenmondás a bal 
oldalról.) 

Az nincs kizárva, hogy azon tisztek, kik a 
hadseregből ott te t t szolgálatok után a testőrségbe 
lépnek, és onnan ismét a hadseregbe visszatérnek, 
— értem a magyar korona alá tartozó tiszte
ket —• ha akarják, magasabb kiképzést ne nyer
hessenek, és erről gondoskodva is van; hanem a 
testőrsóget katonai képző intézetnek tekintem, 
sem nem lehet, sem czélirányos nem volna. (He
lyeslés jobb felől.) 

Mi az összeget illeti: egyszer volt szeren
csém megemlíteni, — de nem merek most sem 
az általam idézendő minden tétel helyességéről 
jót állani, — hogy körülbelől 30 néhány ezer 
forint összeg az, mi a testőrsereg alapítványá
nak jövedelmét teszi; de ez az udvartartási költ-
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ségekből körülbelül 100 ezer forinttal pótoltatik. 
Ezt bátor voltam már egy izben kijelenteni, és 
akkor a ház azt megnyugvással vette. Termé
szetes tehát, hogy a testőrség költségvetése a 
honvédségi költségvetésben nem foglaltathatik. 

Mondotta az igen t. képviselő ur azt, hogy 
a magyar honvédségnek nincsenek műcsapatai, 
nincsenek technikai osztályai. Erre nézve vála
szom igen egyszerű. Mncsenek ; mert arról a 
törvény nem intézkedett, sőt nem tartotta szük
ségesnek intézkedni, és én azon nézetben vagyok, 
hogy, tekintve az ország anyagi viszonyait, vég
hetetlen káros volna oly nagy költséggel járó 
testületeket föntartani az egész idő alatt, me
lyeket háború esetében föl fogunk találni, és 
melyek együtt fognak működhetni, akkor, a mi
dőn szükség lesz reájok. (Mozgás a bal oldalon.) 
A műszatd csapatok kiképzése azonban nincs ki
zárva, a mennyiben az magáben a honvédségben 
is megtörténhetik, és majd ha nagyobb gyakor
latok lesznek: ki fog tűnni, hogy lehet-e ezt 
magában a honvédségben nagyobb költség nél
kül realizálni, vagy pedig nem 1 Megengedem, 
hogy a honvédségnek tüzérsége nincs, és nincse
nek egyéb műszaki csapatai. De bocsásson meg 
nekem a t. képviselő nr, ha azon indokolást te
kintve, melylyel ma ismételve méltóztatott élni, 
azt válaszolom: hogy én meg vagyok arról győ
ződve, hogy ha azon utón mentünk volna, me
lyet a t. képviselő ur és elvtársai most és más 
alkalommal kijelöltek, nem csak műszaki csapa
taink nem volnának, de nem volna ma egyetlen 
egy honvédünk sem. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Méltóztattak mondani: hogy kisszerű az 
eredmény, melyet egyátalában a honvédelmi mi
nisztérium fölmutathat. Legyen szabad erre szá
raz adatokkal felelni. A honvédség jelen állomá
nya tesz 68,980 főt, melyből 906 tiszt. Ezen 
összeg a folyamatban levő sorozás után meg 
fogja haladni a rendszeresített hadi létszámot, 
vagyis a 90 ezret. Az idei őszi gyakorlatok ide
jéig körülbelől 70,000 főre fog szaporodni a be
oktatott honvédség létszáma, és a gyakorlatok 
végzésével be lesz hívható a most besorozott le
génység is, és akkor az év végéig vagy a jövő 
év kezdetéig 110,000 ember lesz betanítva. 
Ezek — azt gondolom — mégis oly eredmények, 
melyekről nem lehet ugy átalában kimondani, 
a mint azt állítani méltóztattak: hogy kissze
rűek. Egyébiránt mi már keményebb kritikát is 
megszoktunk, és azért ezen kritikát is oly köny-
nyen veszszük be, mint a szentelt vizet. {Derült
ség a jobb oldalon.) Azok után, a miket nem rég 
hallottunk, akkor t. i., midőn a véderőről szóló 
törvény tárgyaltatott, az mondatott a t, urak 
részéről az ellenfélen : hogy a honvédségről szóló 
törvény csak azért inditványoztatik, hogy annál 
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könnyebben lehessen a másikat, mely a nem
zetre nagy terheket ró, keresztülvinni. Később 
azt méltóztattak mondani : hogy igen is, meg 
van a törvény, jó, elfogadjuk azt ugy, a mint 
van; de soha sem volt komoly szándék annak 
életbeléptetésére, meg fog az maradni a papí
ron, holott az átalános kötelezettség a hadsere
get illetőleg életbe fog léptetni egész szigorral. 
{Fölkiáltások jobb felől.: Ugy volt!) De még nincs 
hat hónapja, hogy egy általam igen t. és most 
jelen nem levő képviselőtársunk Ghyczy Kálmán 
ur, midőn t. barátom és collegám Lónyay pénz
ügyminiszter ur arra hivatkozott, hogy nem lé
teznek azon utalványok, a melyeknek kibocsátá
sára a honvédség érdekében föl volt hatalmazva, 
azzal válaszolt, hogy ő nem lát utalványt, igaz, 
de nem lát honvédséget sem. Most már, ha itt 
volna, megkérdezném őt, most lát-e már hon
védséget ? (Derültség.) 

A velem szemben ülő t. barátom, Ivánka 
képviselő ur megnyugtatott engem azon tekin
tetben, hogy igen is már látja a honvédséget, 
de ha már kénytelen azt látni, legalább azt te
szi hozzá, hogy abban csak politikai vélemény 
szerint neveztetnek ki, a mennyiben abban nem 
lát elegendőt saját pártjából. 

E nyilatkozat mindenesetre teljes bizonyí
téka annak, hogy a honvédséget látja, (Derült
ség) egy nehézsége van csak, s ez az, hogy a 
kinevezettek egy párthoz tartoznak és nem lát 
eleget a másik oldalról a honvédek sorában, és 
ezzel azt állította, — a mit én tagadok, — 
hogy a honvédségnél a kinevezések kizárólag 
vagy irányadólag csupán pártszempontból tör
ténnek. (Fölkiáltások a balon: Igás Ugy van! 
Jobb felől: Nem igás: Nem ugy van!) Megezá-
folja ezt ugyanazon lajstrom, a melyre hivat
kozni méltóztatott, ha azt az egész országot 
illetőleg átnézni méltóztatik. 

Igaz, hogy fönáll az a másik körülmény, 
melyet előadni méltóztatott, hogy nincsenek ott 
mindazok. a kik oda mehetnének; de erre vá
laszom igen egyszerű: Krisztus urunk csinált 
csak oly csodát egyszer, hogy egynehány ke
nyérrel egyszerre ezreket tudott kielégíteni, de 
az ő példáját azóta nem tudta senki utánozni. 
{Tetszés.) 

Én meg vagyok győződve arról, hogy van
nak igen tiszteletre méltó, igen érdemdús fér
fiak, a kik a honvédség létszámában nincsenek 
alkalmazva, de ez nem az én hibám. 

A mi egyébiránt a kinevezést illeti, a mint 
nyíltan és határozottan kimondtam azt, hogy a 
pártszinezet nem volt irányadó, és nem erre 
volt kizárólag a tekintet, ugy most is épen oly 
nyíltan és határozottan kimondom: hogy e te
kintetben a felelősséget magamra vállalom. 
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Hogy történik a kinevezés ? A törvény azt 
mondja: ő felsége nevezi ki. Mily fokig ajánl a 
minisztérium? azt ismét a törvény mondja meg, 
Azon magasabb fokokat illetőleg, melyekre nézve 
a minisztérium meghallgattatik , miként jár tam 
el ? arra azt felelem: ajánlottam mindent, össze
véve azokat, a kiket eléggé ismertem olyano
kul, hogy saját komoly felelősségem alat t min
den tekintetben ajánlani merjem. Ez nem zárja 
ki egy cseppet sem, hogy kimaradhattak oly 
egyének, a kik a kinevezésre érdemesek lettek 
volna, de ezeket vagy én nem ismertem, vagy 
azok nem ismerték, kiknek tanácsával e tekin
tetben éltem, annyira, hogy őket ily mérvben 
és ily módon ajánlhattam volna. {Helyeslés jobb 
felölj 

Várady Gábor igen t. képviselő ur előhozta 
itt a Bourbonok példáját, és azt mondta, hogy 
ők azon hibát követték el, miszerint a Napóleon 
hadában szolgált tábornokokat nem vették át. 
Méltóztassék megengedni a képviselő ur, hogy 
én ezen históriai hibát reetificáljam. Ok átvet
ték, mind átvették igen is; de egy agyonlöve
te t t azért, mert azon gyanúba esett, hogy előbbi 
urához inkább ragaszkodott, mint az akkori 
kormányhoz. Ez csak a históriai példa helyre
igazítására szolgál. 

Engedje meg nekem a t. képviselő ur, hogy 
ezen tábornokok és ezen példa következtében én 
idézzek egy másikat, s ez az amerikai táborno
kok példája. Ott nem rég láttunk óriás harczot, 
a melyhez strategicai és coneeptiói tekintetben 
a mi harczunk úgyszólván csak gyermekjáték 
volt, eldöntve oly tábornokok által, a kik a 
harcz után szerényen visszavonultak polgári ál
lásukba és most más téren működnek és hasz
nálnak hazájoknak. (Ugy vcm\) Kérem tehát a 
képviselő urakat, ne méltóztassanak ugy nyilat
kozni, hogy valaki kint vagy bent azt hihesse, 
hogy nálunk nincsenek ily egyének, kik ennyi 
önmegtagadással bírnának?, (Ügy van! jobb felől) 
én azt hiszem, hogy igen is vannak. 

Idézte továbbá t. képviselő ur az én beszé
demet, a honvéd-nyugdijak kérdésében 1867-ből. 
T. ház! Nem tartom magamat szónoknak, ha
nem egy szerencsém van, hogy ha beszédeimet 
idézik, azt mindig szívesen fogadom, mert — 
miután mindig meggyőződésem sugallja az t , a 
mit mondok, — attól nem félek, hogy ottan 
egykönnyen ellenmondás találtassék. Én nem 
idéztem volna azt, a mit akkor mondtam, ha
nem a t. képviselő ur idézi annak egy részét, 
és ennélfogva meg fogia engedni, hogy én is 
idézzem, miután azt bizonyosan nem akarja 
reám alkalmazni, hogy egy levélből 3 sort ki
vegyen, azzal engem bepereljen és elitéltessen, 
mint Fouque Thionville mondotta, hogy — mon

dom - ón is folytassam és kiegészítsem azt , a 
mit fölolvasni méltóztatott. (Halljuk!) Idézi t. i. 
a t . képviselő ur beszédemnek ezen részét, an
nak bebizonyítására, hogy ón magam mintegy 
kijelöltem már 1867-ben, hogy a kérdés mos
tani stádiumában, igen is természetesnek találom 
azt, hogy a képviselőház, a honvédek rokkantjai 
és árvái javára intézkedjék. E passus, a melyet 
méltóztatott idézni — szóról szóra olvasom föl 
— igy hangzik: „Nem helyeselhetem továbbá 
ezen indítványt az időre nézve sem, melyben 
beadatott. Ha ezen indítvány akkor terjesztetik 
a ház elé, midőn világosan fogja mindenki tudni, 
vajon elégséges-e azon alap, mely ő felségök ál
tal a honvédek árvái, özvegyei és rokkantjai 
főlsegélésére nagylelküleg adato t t : akkor meg
foghattam volna azt" stb. stb. Ezt igen is mondtam, 
de mondtam azután a következőket: „Nem fo
gadhatom el ezen indítványt harmadszor azért 
sem, mert a benne rejlő elvet nem tudom elfő 
gadni: és it t van közöttünk a legnagyobb kü
lönbség. Az mondatik ugyanis, hogy a mit a 
törvényhozás egyik fele t e t t , a másik azt bát
ran utánozhatja, hogy ő felségök nagylelkű tet
teinek csak pótlása, csak ismétlése volna az, ha 
a ház az indítványt elfogadná. Ez egyátalában 
nem áll. Egészen különböző az, ha ő felsége 
gondoskodik azokról, kik meggyőződósök szerint, 
és a mint tapasztalásból tudom, csak az alkot
mányért és annak föntartásaért akartak küz
deni, de tettleg ő felsége seregeivel szembe szál
lottak, és az, ha az országgyűlés segélyezi azo
kat, kik ő felsége seregei ellen küzdöttek." 

Mondtam továbbá: „Nézzünk vissza, uraim, 
a történtekre. Az 1861-iki fölirat egy szóval 
sem emiitette azt, s az illető képviselő urak 
magok is kijelentették egyenkint és ismételten, 
hogy fátyolt kívánnak a múltra borítani. Azt 
hiszem, hogy ez az ország, a többség határo
zata, ez az, miben az ország megnyugodott; és 
ha ez akkor becsületbeli kötelességei között nem 
foglalt helyet, ugy most sem hozathatik föl: 
mint olyan. Sőt veszedelmes volna vitatni, hogy 
az most becsületbeli kérdéssé vál t , mi akkor 
nem volt az : mert ez esetben — méltóztassa
nak meggondolni — a t. urak átellenben azok
nak adnának igazat, kik a fejedelmeknek azt 
szokták mondani, hogy a királyok engedményei 
mindig csak ujabb követelésekre szolgáltatnak 
alkalmat; hogy a fejedelmek jószívűsége a né
pek által gyöngeségnek tartatik mindig; hogy a. 
népek szivét megnyerni nem lehet; hogy a ki
rályoknak csak egy támaszok van, a fegyveres 
erő, másban bizniok nem lehet. En érzem, hogy 
a szabadelvű alkotmányos kormánynak nem le
het föladata ezen elméleteket szentesíteni. Ves
sen magával számot az ellenzék, mely magát 
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liberálisabbnak tar t ja , mint a kormány, és 
mondja meg, vajon föladatai közé tartozik-e ezen 
tanácsadóknak igazat adni?" 

Ez egész összegében az , a mit akkor mon
dottam, és mit most is hiszek, és erre nézve 
el fogom mondani nézetemet akkor, midőn az 
indítvány tüzetesen fog tárgyalás alá kerülni. 
{Helyeslés a jobb oldalon.) Most még csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy néha a pártok 
közti béke kedveért kénytelen egyik vagy másik 
párt nem nézni igen közel a logikára, de azon 
logikát, melyet a t. képviselő urak mintegy az 
indítvány tárgyalását előkészitőleg itt fölállítot
tak, t. i. hogy a ház akkor, midőu azokat, kik 
ő felsége zászlói ellen küzdöttek, országos alap
ból kívánja segélyezni, ugyanazon térre lép, 
melyen ő felsége áll, ki azokat segélyezi, kik 
ellene küzdöttek, ezen logika, mondom, megha
ladja azon határt , melyet e tekintetben várni 
lehetne. 

Ezeket akartam most elmondani, a többire 
elmondom nézetemet, midőn az indítvány sző
nyegre kerül. {Helyeslés jobb felől.) 

E r n u s z t K e l e m e n : Engedje meg a t. 
ház, hogy a budgetvita alkalmával már annyira 
igénybe vett türelmüket néhány megjegyzéssel 
én is igénybe vegyem. Fölbátorít ezen kérésre 
ezen költségvetésnek fontossága, mely igazolja 
azt, hogy a nemzet annyi évek hosszú során 
mindig a honvédelemre fordította törekvését; 
igazolja továbbá az, hogy az önvédelem mind 
az egyeseknél, mind egész nemzeteknél első és 
nélkülözhetlen föltétele a létnek. 

Előttem szóló Várady Gábor tisztelt képvi
selő ur, meleg érzelemmel és igen szép szavak- i 
kai ecsetelte e részbeni óhajainkat. Megvallom, 
hogy szavai viszhangra találtak nálam, de hí- j 
vatkozva épen az általa idézett tételre, melyben j 
elmondja, hogy meg kell hódolni a történelem j 
kérlelhetetlen logikája előtt, én is hivatkozom 
arra, hogy az életnek törhetlen logikája arra 
tanit, hogy az érzelem által sugalt nézeteket 
ne mindig kívánjam elérni, hanem inkább csak 
a lehetőnek elérésére szorítkozzam; mert a legneme
sebb forrásból, a legjobb szándékból kiindult eljárás 
olykor elhamarkodások és túlkapások által nem 
csak az ügynek fejlődését tart ja fel és gátolja 
menetét, de a kiindulási alapot is koczkázfcatja. 

Az igen t. képviselő ur csekélylőleg mél
tóztatott nyilatkozni az előttünk fekvő egész 
honvédelmi költségvetésről. Bocsássa meg, hogy 
éu ellenkezőleg méltányló elismerésemer nyilvá
nítsam a honvédelmi minisztérium iránt. Nem tit
kolhatom el, kiindulva erre nézve a következő állás
pontból,miszerint: az előttünk fekvő költségvetésben 
mindenek előtt azt tapasztaltam, hogy a ma
gyar kormány határozottan szakított azon ha- > 
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gyományos eszmékkel, melyeknek bilincsei alat t 
nagyobb részben minden szárazföldi seregek kötve 
vannak, s azon szervezettel, mely évszázadok so
rán a nemzeteknek nem csak pénzügyi forrásait 
kimerítette, hanem a nemzettől a legvirágzóbb 
fizikai erőket is elvonván, azt a nemzetgazdá-
szati terén elszegényítetté, egy meddő, hasznot 
nem hajtó intézmény túlságos pártolása által. 
Igen természetes: minden uj rendszert óvatos
sággal kell életbe léptetni annyival inkább, mi-

I dőn a szomszéd hatalmasságoknál csak igen gyé-
1 ren mutatkoznak kísérletek a régi rendszerből 
| való kibontakozásra. Ez uj szervezés egyike ér-
j deme abban is áll, hogy ide haza a takarékos

ság szellemét, mi nem épen nemzeti tulajdonsá
gunk, meghonosítja. A milice-rendszernek két 
főérdeme van, egyik, hogy a takarékosságot ná
lunk meghonosítja, mely takarékosságot én a 
budgetben még mindenhol kiemelve láttam. Ha
sonlókép látom, hogy a nemzetgazdászatra kellő 
figyelem volt fordítva, s ez nem csak a szerve
zésnél vétetett figyelembe, de az is meghatároz-
tatot t . hogy az áJJandó századok sürgős munkák 
idejekor szabadságalása által a nemzetgazdászat 
minden tekintetben előmozdittassék. Figyelembe 
veendő az is, hogy a budgetben a laktanya-rend
szerről van szó. 

Hallottam e házban panaszokat azon teher 
felett, mely a katonabeszállásolás által a népre 
nehezül; hallottam javasoltatni, hogy a kormány 
kisértse meg e bajon a laktanyarendszer által 
segíteni. Ha jól emlékszem, Ürményi barátom 
e szellemben interpellatiót is intézett a kor
mányhoz. Honvédelmi minisztériumunk kellő 
figyelemmel volt e tekintetre, mert a laktanyai 
rendszer, mint a költségvetésből látható, beho
zatott. 

Megvallom, t . ház, hogy szilárd, igazságos 
ítéletet a honvédelmi költségvetés irányában csak 
akkor hozhatunk, mikor ez év leforgása után 
annak minden hát rányai és előnyei előttünk 
tudva lesznek, és azért megvallom, nem merem 
azon felelősséget magamra vállalni, hogy együt
tes s egyhangú eljárását a kormánynak meg
zavarjam, mert hiszen őket illeti az egész nem
zet előtt ugy az érdem, ha, ez czélszerüleg, a 
nemzet igényeinek megfelelőleg keresztül vite
tik, valamint őket fogja sújtani, őket fogja el
itélni a nemzet Ítélőszéke, ha a nemzet igényei
nek azok meg nem felelnek. 

Várady Gábor képviselőtársam helyesen em
iitette, hogy nem elég egy sereget felállítani, ha
nem annak további fejlesztéséről is kell gondos
kodni. Minden seregnek fő kiegészítő részét ké
pezi egy kiképzett, szakavatott tisztikar. Erre 
egyik kellék az, hogy a kellő képző intézetek
ben az illető tisztek kiképeztessenek. E részben 
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a Ludovieeum volt megemlítve. Ennek bon-
czolgatásába nem akarok bocsátkozni; ezt előt
tem szólott miniszterelnök ur épen az imént te t te . 
Másik kellék az, hogy fiatalságunknak, mely a 
képző-intézetekben felserdül, alkalom nyújtassák 
a hadi tudományok megszerzésére. Ennek a t . 
kormány eleget igyekezett tenni a hadtanárok 
felállítása által. Én magam is annak fontossá
gától áthatva igyekeztem magamnak tudomást 
szerezni és láttam, hogy azon tanrendszer által, 
mely épen a honvédtanuloknál van alkalmazás
ban, minden igényeknek lehetőleg elég van téve. 

Továbbá Várady Gábor képviselő ur ki
csinylőleg méltóztatott nyilatkozni: mivel csak 
egyetlen egy tábornok van a hadseregben. Tá
vol legyen tőlem, hogy ezen dolog politikai 
horderejót érintsem, nem is az a hivatása a 
költségvetés tárgyalásának, a hol pénzkérdésről 
van szó, hanem aa utóbbi tekintetből akarom 
megkísérteni ez állításának megvilágítását. Meg
vallom, hogy a közös hadsereg egyik legkirívóbb 
sebe épen az, hogy a magasrangu tisztek túlsá
gos számmal vannak, ugy annyira, hogy — 
mert ez ennek természetes következése — a ren
des hadsereg tiszti állomása mellett, majdnem 
ugyanannyi költséget igénylő pensionatus sereg 
létezik. 

Az én elvem az, hogy oly állomást, melyet 
kevésbbé magas állású egyénnel betölteni képes 
vagyok, nemzetgazdászati tekintetből magasabb 
ranguakkal be ne töltsem. Ez volt némileg in
doka, hogy a költségvetésben eleinte még azon 
is megütköztem, hogy nem találtam a honvéd
seregnél felállított ezredes-állomások számát kellő 
arányban a többi törzstisztekéivel; de meggyő
zött ennek helyeségéről egy a pénzügyi bizott
ságban előhozott érv, az t . L, hogy csak így le
hetet t már kipróbált, kitűnő nemzeti honvéd-
eróket félhasználni, a nélkül, hogy az illetők 
előbbi rangjokból vesztettek volna. Megvallom, 
eltekintve a méltányosság és czélszerüségtől, 
egyedül gyakorlati szempontból kiindulva, meg 
vagyok győződve, hogy csakis azon kipróbált 
erők megnyerése által lehetett elérni, hogy a 
honvédseregbe a hadsereg előbbi szellemétől 
egészen eltérő uj szellem vonuljon be, mert csak
is jó erő és jó szellem által lehetett elérni azt, 
hogy a legtöbb haduri fejedelem iránti köteles
ség s hódoló tiszteletet a hazafisággal összeegyez
tessük, és lehetett elérni azt, hogy a legtöbb 
hadseregben létező kastrendszert a polgári néze
tekkel kiegyenlítsük. 

Nézetem szerint pedig mindaddig nem fog
ja föl magasztos hivatását a katona, mig nem 
lengi á t azon érzelem, hogy ő is mindenek előtt 
honpolgár. (Ugy van!) Ez volt az ezredesek na

gyobb számban megállapításának egyedüli ezél-
ja. csak ez által találom én is igazoltnak, miért 
is csak mint ideiglenes, nem pedig mint állandó 
számot fogadhatom el. Még Ivánka képviselő ur 
figyelmeztette a kormányt különféle térképek 
stb. szükségére. Én nem vagyok hivatva erre 
felelni, de meg vagyok győződve, hogy kellő és 
bizonyosan igen czélszerü fölvilágosítást fogunk 
hallani e tekintetben, mert nem kételkedhetünk, 
hogy azon kormány, a mely a költségvetésben 
mindenütt a kezdeményezésnél legfőbb és leg
szükségesebb elveket szem előtt tar tot ta , nem 
fog megfeledkezni arról sem, hogy a honvédelem 
egyik fő és leghatalmasabb ereje az, hogy csak kellő 
tanulmányozása által minden viszonyoknak, különö
sen a helyszinezetnek is, lehet csak fölemelni gyenge 
sereget azon álláspontra, hogy hatalmas s túl
súlyban levő ellenség támadásával szembeszál-
hasson és miután az egész költségvetésben — a 
mint kijelentettem — mind azt, mit a kezdemé
nyezés, a viszonyok és a törvények megenged
tek: a kormány pontosan és híven teljesítette, 
legnagyobb bizalommal viseltetem irányában, hogy 
i t t sem mulasztand el semmit ; és ezen indokból 
az egész költségvetést a részletes tárgyalás alap
jául elfogadom (Élénk helyeslés jobb felől.) 

C l e m e n t i s z G á b o r : T. ház ! A parla
mentalis gyakorlat kötelességemmé tevén az 
előttem szólott képviselőtársam beszédjére refle-
ctálni, bátorságot veszek magamnak az igen t. 
miniszterelnök beszédére, valamint igen t. Er-
nuszt Kelemen előadására is néhány megjegyzést 
tenni. (Halljuk!) 

Igen t. miniszterelnök ur azon ellenvetések
re, melyek ezen oldalról a műszaki csapatokra 
vonatkozólag hozzá intéztettek, azon fölvilágosí
tás t adta, miszerint a műszaki csapatok megal
kotására a kellő lépéseket eddigelé meg nem te
hette, mert az ülető törvény azokra nézve nem 
intézkedett En megvallom, hogyha az így áll, 
akkor az okot mindenesetre a törvény hiányos
ságában kell ugyan keresnem, de nem hihetem 
el, hogy a műszaki csapatok alkotását, mi pe
dig a hadsereg lényegét, söt úgyszólván szelle
mét képezi, ily okból mellőzni kellett volna. Én 
azt tartom, hogy e ház igen nagy örömmel és 
tetszéssel fogadta volna a miniszter urnák ab
beli jelentését, hogy ezen műszaki csapatok az 
illető törvény rendelkezése daczára is életbe van
nak léptetve. A miniszterelnök ur ezen mulasz
tásnak némi indokolásául a költségeket említi 
föl. Kétségtelen, hogy a költségekre nézve ház
tartásunknak a legszigorúbb takarékosságot kell 
követni ; azonban ismét csak az előbbenire térek 
vissza és azt mondom, hogy még e költségek 
sem vették volna ki a házat szokott jó kedvé
ből, ha tudta volna, hogy ezen költségek igen 
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is a műszaki csapatok alkotására fordíttattak. 
(TJgy van! bal felől.) 

Az eredményre vonatkozólag, mi az igen t. 
miniszterelnök ur előadásának úgyszólván lénye
gét képezte, a miniszterelnök ur puszta számok
kal lép elő. Én elhiszem, hogy a számoknak két
ségkívül igen fontos szerepök van számtani 
tekintetben, hanem azok engem még sem nyug
tatnak meg. En azt óhajtottam volna, hogy a 
miniszterelnök ur ezen intézménjmek tökéletes 
szervezésével lépett volna elő, {TJgy van! hal fe
lől.) és ezen szervezésnek tökéletes miségét állí
tot ta volna bíráló szemünk elé, mert akkor lát
tuk volna : hogy az eredmény nem oly meglepő, 
mint az előtüntetve volt. 

Végre a háznak némi derültsége közt hívta 
föl figyelmünket arra, hogy ime már honvédeink 
vannak; hála az égnek ! többeket van szeren
csénk tisztelni a házban jelenleg, hanem bármi 
tetszetős alakban tűnjenek is azok elő, én óhaj
tanám, hogy ez irányban velők a közhondvédség 
is lépést tartana, (Helyeslés bal felől.) mert tud
va van t. ház, hogy a közhonvédség nem csak 
öltönyök, és más kellékek: mint elhelyezés, el
szállásolás, de sok más tekintetben is a közép
szerűségen igen, • igen alul áll. (TJgy van! bal 
felől) A mi végre azon tárgyat illeti, miről szin
tén némi elkeseredettséggel volt szó, t. i., hogy 
a tiszti kinevezéseknél szigorú vizsgálat ta r ta t ik 
arra nézve, vajon bizonyos kellékeknek megfelel
nek-e? vajon politikai hitvallásuk megegyez-e a 
kormány által vallott elvekkel? ezek nem épen 
kellemes dolgok, de mihelyt arról van szó, hogy 
a valóság kiderittessék, hogy a ház tudja magát 
bizonyos kérdésekben tájékozni, akkor fájdalom
mal kell megvallanunk, hogy ez csakugyan el-
vítázhatlan tény; tömérdek adatokkal szolgálha
tunk, különösen — hogy csak egyet említsek — 
arra nézve, hogy a főispánok, iskolatanácsosok 
és egyéb egyének e tekintetben relatiókkal tar
toztak és nyújtottak be a miniszter ur fölszóli-
tására. (Fölkiáltások ssélsö bal felől: Nagyon ssép!) 

Ernuszt Kelemen igen t . képviselőtársam igen 
szép dolgokról beszélt, gyönyörű elméleti eon-
templatiókba bocsátkozott, de melyekben a kér
dés magvát általunk láttatni talán épen ezért 
elmulasztotta, beérvén bizonyos szellemi viziók 
előadásával. A többi között azt is emiitette, 
hogy a kormány szakított ama hagyományos 
szellemmel, mely az osztrák hadseregben oly dí
szesen virított, s melynek nyomai már a mi hon
védségünkben is mutatkoztak. 

Én óhajtom, hogy a kormány szakítson azon 
szellemmel, mely minden fejlődést gátol. Nem 
szükség ez irányban hosszas tárgyalásba bocsát
kozni, úgyszólván mindnyájunk előtt ismeretes, 
úgyszólván szemünk előtt játszatott le azon szo

morú dráma, mely valóban csupán csak azon ve
szélyteljes szellemnek volt következménye. Taka
rékosságról szól, takarékosságra inti a házat ; 
és ő is ugyanazon hibába esik, hogy a takaré
kosság kedvéért elveszti szeme elől a dolog lé
nyegét. Egyébként a takarékosság sem oly rend
kívüli, mint azt élőnkbe állítja. Hiszen tudjuk, 
hogy a napi sajtó naponkint adatokat hoz, hogy 
mely hiányok fordulnak elő a honvédség fölsze
relésére és fölruházására nézve. Ha az volna a 
kívánság : rendet, pontosságot behozni, és erre 
valamivel több pénz kellene i s ; azt a ház szíve
sen meg fogja szavazni, mert az ily esetben be
jött jobb anyag stb. tökéletesen meg is fogna a 
czélnak felelni; ha ez meg fogna történni, ak
kor indokolva lesz azon szép eulogium, melyet 
t . képviselőtársam a jelen kormánynak hozni 
méltóztatott. 

Ezen megjegyzések után, mielőtt a szőnye
gen levő költségvetés átalános tárgyalásába bo
csátkoznám, engedje meg nekem a t. ház, hogy 
azon határozati javaslatra nézve, melynek elő
terjesztője voltam, igénytelen nézeteimet néhány 
szóba foglalhassam. 

Midőn szerencsém vnlt azon határozati ja
vaslatot a t. ház asztalára letenni, nem mulasz
tot tam el annak indokolása alkalmával kifejezést 
adni azon benső megnyugvásomnak, melyre az 
akkoron indokul fölhozott érvek döntő ereje ál
tal némileg jogosítva éreztem magamat. Hivat
koztam ugyanis az 1848-49-ki országgyűlés 
amaz ismert határozatára, mely elismervén a 
48-49-ki honvédség valóban mérhetlen becsű és 
a nemzet egész jövőjére áldásosán kiható szolgá
latait, annak jövő sorsát a nemzet becsületsza--
vának pajzsa alá helyezte^ illetőleg a nemzetet, me
lyet törvényesen képviselt, becsületileg kötelezte 
annak jövőjéről gondoskodni. Utaltam továbbá 
méltányosság szempontjából, azon kétségbe nem 
vonható körülményre, miszerint e honvédség ren-
dithetlen hazaszeretete s önfeláldozó hősisége ál
tal ezen országgyűlési intézkedésre magát tel
jesen méltónak igazolta. — Végre ecsetelni tö
rekedtem azon valóban szomorú sorsot, mely e 
honvédség annyi nemes törekvéseinek, oly dics-
teljes győzelmeinek mintegy jutalma lett, és 
nem véltem szükségesnek ez irányban tovább 
terjeszkedni, mert bensőíeg meg voltam győ
ződve, hogy e honvédség ügye nyilt kebel 
előtt sem ékes dialecticára, sem különösen gon
dozott érvelésre nem szorul. Ez órában is, mi
dőn a t. ház arra lesz hivatva, hogy a 48-iki 
országgyűlés imént jelzett kegyeletes intézkedé
sének végrehajtása fölött határozatot hozzon, en
gedje meg a t. ház, hogy ez órában is ugyan
azon meggyőződésemet fejezzem ki, miszerint bi
zonyára senki sincs e teremben, k i velem egyet 
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ne értene abban, hogy e honvédség teljesen ér
demesnek igazolta magát az emiitett országgyű
lés azon gondoskodására, melyet annak előrelátó 
szelleme törvénybe iktatni czélszerünek látott, 
valamint abban is, hogy i t t az ideje immár, 
hogy azon csonka, béna, aggság által képtelenné 
vált embertársaink, testvéreink, kik a jog és 
szabadság érdekében e hazának másfél század 
óta kétségkívül a legnagyobb szolgálatot tették, 
midőn annak védelmére ezerenkint sorakoztak a 
legszentebb harcz zászlaja alá, és midőn verők
kel öntözték azon magasztos eszmék csiráit, me
lyek megfogamzása óta a tisztább jogérzet, s ez
zel kapcsolatban az emberiség erkölcsi értékének 
illő méltánylása egy szebb időszakot számit, hogy 
azok, mondom, kiemeltessenek végre azon vég
hetetlen nyomorból, melybe a kor, a viszonyok 
viszontagsága folytán süly esztettek. (Helyeslés.) 

Nincs mivelt nemzet a földön, t. ház! mely 
méltó elismerés helyett dicstelen közönynyel súj
taná rokkant bajnokait, ős idők óta kiváló tisz
telet és kegyelet tárgyai ők minden nemzetnél. 
Francziaország világhírű palotát épített számuk
ra, hová történelmi emlékű eseményed évnapjain 
a népek megszámithatlan sokasága szokta meg
hozni kegyeleti adóját. Anglia egy nagylelkű 
királynéja saját fényes palotáját ajándékozá oda 
örök időkre, hogy a La Hogue előt t győztes 
hajóraj sérült tengerészei gondos ápolást, állandó 
lakhelyet és szinte a fényűzésig terjedő ellátást 
nyerjenek. Csak a szegény magyar honvéd le
gyen-e hát azon fájdalmas sorsra kárhoztatva, 
hogy embertársai könyörületéhez legyen kényte
len íolyamodni, ha éhen halni nem tud ; a ma
gyar honvéd legyen-e bát kényszerítve a lelke
sebbek filléreit koldulni össze, hogy végelnyomo-
rodására legalább menhelyet alkosson magának ; 
csak a magyar honvéd bolyongjon-e továbbra 
is elhagyatottként e hazában s midőn alamizs
náért kopogtatna a dúsak ajtaján, azon tű
nődjék : vajon szent hazafiúi kötelességét teljesí
tette-e, midőn a haza függetlensége és szabad
ságának megtámad ói ellen annyi győztes csatát 
vívott? vagy forradalmár volt, forradalmár azon 
gúnyos értelemben, melyet a szűkkeblűség szeret 
e kifejezésnek tulajdonítani? Csak a magyar hon
véd esdekeljen-e továbbra is, és esdekeljen mind 
hasztalan, szolgálatainak erkölcsi elismeréseiért 1 
(Tetszés a balon.) 

T. ház! Ezen, mindén elfogulatlan kebelben 
mély megilletődést keltő állapot súlyos vádként 
emelkedik föl előttünk. Siessünk e vádat elosz
latni, mielőtt káros viszhangra találna a külföl
dön ; saját becsületünk kívánja ezt egy részről, 
mert, mint egy előttem szóló elvtársam megem
lítette, a ránk rótt kötelmek pontos teljesítése 
mindig erkölcsi értékünk gyarapítására szolgál; 

másrészt tanúságot teendünk arról, hogy immár 
mivelt nemzetek színvonalára emelkedünk, mi
dőn elődeink kegyeletes hagyománya iránt tisztele
tet tanúsítunk, és a nemzet szine előtt s a nem
zet nevében te t t fogadalmunkat hiven teljesítve, 
megadjuk a hazafiúi erénynek megérdemlett ju
talmát. 

Már is a mulasztás hibájába estünk ! Sies
sünk ezen mulasztást mihamarabb jóvá tenni, és 
ne engedjük, hogy egy indokolhatlan gyengeség 
tovább is akadályozzon minket e mulasztás pót
lásában. Gondoskodjunk az előterjesztett határozati 
javaslat szellemében azokról, kiktől ezen gondos
kodást megtagadnunk nem is lehet, hacsak az 
utókor méltó vádját önmagunk ellen fölidézni 
nem akarnók. 

Valóban nem tudok semmit fölemlíteni, mi 
e tekintetbeni munkálkodásunk elé lényeges aka
dályokat gördíteni képes volna, sőt a kérdés fi-

| nanczialis oldala is, csak azok előtt látszik ne
hézségekbe ütközni, kik a kérdéssel tüzetesen nem 
ismeretesek. Engedje meg t. ház, hogy ezen ag
godalmakat is eloszlathassam azon kijelentéssel, 
hogy az általunk gyüjCtt, és megvallom, még tü-
zetesb szigorlatot megengedő adatok folytán a 
1848-49-iki honvédrokkantak nyugdíjazási czimén 
igénybe veendő összeg nem fog 200 ezer í r t ra 
emelkedni, mi tekintve az ügy magasztosságát 
és rendkívüli fontosságát, kétségkívül oly jelen
téktelen kiadás, hogy annak fedezése, — hitem sze
rint, — minden komoly nehézség nélkül leszen 
eszközölhető. 

Nem kívánom én, t. ház, hogy ezen fedezet 
megkönnyítése tekintetéből levonások tétessenek 
a költségvetésnek még nem tárgyalt azon téte
lein, melyek az általunk szorgalmazott ellátással 

1 drastieus ellentétben állanak, és melyek nagy 
részére háztartásunk jogilag tán nem is kötelez
tethetik ; és ha ezélravezetőbb mód hiányában 
azon felettébb kellemetlen föladat esnék osztály
részemül, hogy e czimen a közadó fölemelése 
mellett kellene sorompóba lépnem, szívesen ten
ném azt is t. ház ; tenném pedig azon benső 
meggyőződés által ösztönöztetve, miszerint ha 

. agy kívántatnék, valamint e ház minden tagja 
pártkülönbség nélkül, ugy a nemzet legszeré
nyebb közpolgára is bizonyára a legkészségesebb 
jóakarattal fogna megtakarított filléreivel ezen 
kiválóan hazafias ezél megközelítéséhez járulni. 

Én nem kétlem, t. ház, sőt erős hitem, hogy 
azon átalános érdekeltség, mely az építendő hon
védmenház iránt az ország minden vidékén és a 
nemzet minden rétegeiben egyiránt nyilvánul, a 
benyújtott határozati javaslat iránt a t. ház 
minden tagját is rokonszenves indulatra, s ebből 
folyólag, az általunk kért ellátás megszavazásá
r a fogja buzdítani. Ezen ellátás nem foglalván 
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politikai elvet magában, pártkérdés tárgyát, né
zetem szerint, egyátalában nem képezheti. Még 
kevésbbé áll azon itt-ott fölmerült nézet, mintha 
a szőnyegen levő kérdés kedvező megoldása oly 
bonyodalmakat vonhatna maga után, melyek, 
mikép állittatik, a kiegyezkedés által létrehozott 
csendet és békét megzavarhatnák. Ezen állitás 
merőben alaptalan, sőt ellenkezik magával a do
log természetével. Nem képzelhető ugyanis, hogy 
valamely kérdésnek a közóhajjal találkozó meg
oldása komoly bonyodalmakat idézhetne elő, de 
igen is képzelhető ennek ellentéte, képzelhető az, 
hogy a 48-ki honvédség jogos, méltányos ós igaz
ságos kérelmének visszautasítása által az egész 
nemzet kebelében inkább fájdalmas érzés fogna 
ébresztetni, mit azonban a politikai ildomosság 
óvatosan kerülnünk parancsol. Ismétlem, misze
rint az általunk kért ellátás tisztán kegyeleti 
cselekvény, és mint ilyet tekintve, óhajtom, hogy 
a többször említett határozat foganatosítását a 
t. ház oly szellemben méltóztassék eszközölni, 
mely azt átlengi, és hogy annak jótékonysága 
egyaránt ós rendszeresen kiterjesztessék mind
azokra, kik arra, fájdalom, hivatva vannak. Jó-

akarat-sugalta adomány legyen ezen ellátás, s 
annak élvezetét keserűvé tenni semmi föltétel és 
semmi körülmény se legyen képes. 

Ezek után bátor vagyok az általam előter
jesztett határozati javaslatot a t. ház figyelmébe 
ajánlani azon tiszteletteljes kérelemmel, méltóz
tassék az igen t. honvédelmi miniszteri iinot oda-
utasitani: hogy, haladék nélkül megtétetvén a 
megkívántató előmunkálatokat, az 1848-4 9-ki 
rokkant honvédek nyugdíjazására, továbbá ezek 
özvegyeinek és árváinak ellátására vonatkozó ha
tározati javaslatát minél előbb terjeszsze a ház 
elébe. Föntartván magamnak a jogot a költség
vetéshez ugy átalánosságban, valamint annak 
részleteihez is később hozzászólhatni, ismételve 
kérem a t . házat, méltóztassék ezen közérdekű 
és rendkívüli horderejű határozati javaslatot be
cses pártfogásába venni. (Elfogadjuk! bal felöl.) 

E l n ö k : T. ház! Miután még több szónok 
van fölírva: a vita holnap 10 órakor fog foiy-
tat ta tni . 

Az ülés végződik d. u. ,2V4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Deák Ferencz a pesti házadó iránt interpellálja a kormányt. A felső 
ház az elvben elfogadott államszámvevőszéki törvényjavaslaton tett módosításairól szóló tárgyalási jegyzőkönyvé 
közli. A belügyminiszter válaszol Henszlmann Imre képviselőnek a kolozsvári Magyar- és Hid-kapu lerontása tár 
gyában tett intézkedéseiről. A honvédelmi minisztérium költségvetésének tárgyalása befejeztetiK. 

A kormány részéről jelen vannak: Bajner 
Pál. Később: Andrásy Gyula gr., Bedekovics Kál
mán, Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik 101iá órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincsen észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Buda szabad kir. főváros közönsége az or-
| szagos műegyetemet az általa felajánlott telken 

fölállittatni kéri. 
Temesvár szabad kir. város közönsége az 

mcompatibilitás tárgyában és az országgyűlés 
mindkét háznak újra szervezése iránt törvényt 
alkottatni kér. 

Győr megyei Eagy-Bajcsi község közönsége 
a győri püspökség által fegyverpénz, utóbb fegy
verpénz és halászat, most pedig vadászat és ha
lászat ezim alatt évenkint behajtott 34 frt 2 
kr. terhek alól magát felmentetni kéri. 




