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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. 

14®. országos ülés 
1870. márczius 9-én 

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. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Egy inter-
pellatiót kívánok a t. pénzügyminiszter úrhoz 
intézni a házadómentességre nézve, melyet az 
1868. évi XII. törvény, különösen a 23-ik §. 
megad. 

A törvény így szól: , ,23. §. Tiz évi adó
mentességnek van helye, ha olyan helyen, a hol 
előbb épület nem létezett, uj ház építtetik, vagy 
ha valamely fönáüó épület előbb beépítve még 
nem volt területén eszközlött építkezéssel, vagy 
toldással, vagy előbb nem létezett emelet fel
építésével olyan gyarapodást nyer, hogy ez által 
uj adótárgy keletkezik — ezen utóbbi esetben 
azon ujonan keletkezett adótárgyra való szo
rítással. Nyolez évi adószabadság adatik akkor, 
ha előbb fönállott, de a földszineig lebontott 
épület helyébe ó-falak, vagy falrészek felhasz
nálása nélkül uj épület állíttatik." 

,,24. §. Buda-Pesten ily esetbeu az adó
mentesség uj épületeknél és toldalék-építéseknél 
tizenöt, lerombolt házak újból felépítésénél ti 
zenkét évre terjed. 

„25. §. A 23. és 24-ik §§-han adott kedvez
mény a jelen év elejétől már építtetni kezdett, 
és építendő házakra alkalmazandó." 

A pénzügyminisztérium azonban az adóki
vetésnél az ezen törvény által kimondott adó-
mentessépet 70%-re szorította, 30°/0-et pedig 
úrbéri kárpótlás czime alatt az emiitett törvény 
szerint házadómentes épületekre is kivetet te: 
holott a törvény e részben különbséget nem 
tesz, hanem átalában rendeli a házadóra néz
ve az adómentességet. 

Ez iránt fölterjesztést is te t t a város a mi
nisztériumhoz, de ezen fölterjesztésnek sikere 
nem volt. Nézetem szerint a törvény igen vilá
gos; nem mondja, hogy adatik 'IO'VO adómen
tesség, hanem azt mondja, hogy adómentesség 
adatik. A régi gyakorlatra való hivatkozás meg 
épen alaptalan, mert a régi gyakorlatot ugyan
ezen törvény változtatta meg, és nem is regre-
deált a múltra, hanem azt mondja, hogy ezen 
kedvezmény áll azon házakra is, melyeket 1868. 
év elejétől fogva kezdtek építtetni. 

r 

En tehát interpellálom a t. miniszter urat, 
hogy minő alapon tér el e részben a törvény-
tő! ? és minő jogon vetett terhet tőrvény ellenére 
azon háztulajdonosokra, a kik ezen uj építéseket 
eszközölték % 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferencz interpcllatióját:) 

„Interpellálom a miniszter urat az i r án t : 
hogy minő alapon lett az arlókivetésnél ezen a 
törvénytől eltérő megkülönböztetés s az illetők

nek ezen nem jogos megterheltetése általa elha
tározva 1" 

E l n ö k : Az illető miniszter úrral közöl
tetni íog. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, a főrendi
ház jegyzőjének van izenete. 

Nyáry Gyula b., a főrendiház 
j e g y z ő j e : Méltóságos elnök ur! T. képviselő
ház! Kiküldetésemnél fogva tiszteletteljesen je
lentem, hogy az államíőszámvevőszék fölállítá
sáról szóló törvényjavaslat a felsőházban érdem
leges tárgyalás alá vétetvén, a főrendek ez al
kalommal a t . képviselőháznak végzéséhez elvileg 
hozzájárultak, a módositványokat illetőleg pedig 
kérik a t . háznak szíves hozzájárulását. Vouat-
kozva van szerencsém még az illető jegyzőkönyvi 
kivonatot és a kiigazított szöveget a tárgyalás 
tekintetéből tiszteletteljesen a t. képviselőház 
asztalára letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fő
rendiházi jegyzőkönyvi kivonatot.) 

E l n ö k : Ki íog nyomatni s a dolog sür
gősségénél fogva a t. ház beleegyezésével az 
osztályokhoz ntasit tat ik. (Helyeslés.) 

R a j n e r P á l b e l ü g y m i n i s z t e r : T, 
ház! Irányi Dániel képviselő urnák két rendbeli 
interpellatiójára akartam válaszolni, de miután 
jelen nincs, (Fölkiáltások szélső bal felől: Beteg!) 
ha a napirend megkezdése előtt sem érkeznék 
meg, kijelentem, hogy interpellatiójára a holnapi 
ülésben fogok válaszolni. {Fölkiáltások: De beteg!) 

Henszlmann Imre mohácsi képviselő ur inter-
pellatiót intézett hozzám Kolosvár városában 
levő Híd- és Magyar-kapu lerombolásának meg
akadályozása iránt. 

Érre nézve van szerencsém jelenteni, hogy 
még 1868. november 5-én a pesti magyar tör
ténelmi társulat Kolosvár városát megkereste, 
miután tudomására esett, hogy ezen régészeti és 
történészeti szempontból igen nevezetes, s a régi 
kor dicsőségére emlékeztető két tornyot lerom
bolni szándékozik, hogy ezen szándékától elállni, 
és ezen tornyokat az utókor számára fentartani 
szíveskedjék. 

A város deczember 9-kén ta r to t t üléséből 
ötös bizottságot küldött ki azon utasítással, hogy 
ezen ügyet mind szépészeti, mind gazdasági szem
pontból tanulmányozás alá vegye, és az ottani 
történelmi társulat bizottságával egyetértőleg 
jelentést tegyen a képviselőtestület elé. Mielőtt 
azonban ezen ötös bizottság beadta volna jelen
tését, 1869. május 1-sején 189 kolosvári polgár 
és háztulajdonos részéről ellenkérvény adatot t 
be, melyben kiemeltetvén az, hogy először is 
ezen tornyok egyikének fentartása valósággal 
életveszélyes, s annak kitatarozása nagyon sok 
költséget okozna, azonkívül az ujabb kor kőzle-
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kedési igényeinek tágabb tér nyitandó, ez pedig 
csak nagyobb mérvű kisajátítások és költségek 
által lenne eszközölhető. Azon 189 házbirtokos 
és polgár kérte a várost, hogy azon Magyar
kapu minél előbb bontassák szét, anyaga pedig 
más városi czélokra íbrdittassék. Az ötös bizott
ság egyetórtőleg a történészeti osztály vélemé
nyével, május 10-én beadta jelentését, mely abban 
őszpontosul: hogy a Bethlen-bástya, mely kérdés 
alá nem vonatik és mely teljes jókarban van, 
minden esetre tartassák fen az utókornak, és ez 
által a régi emléknek is elég tétessék. Henszlmann 
képviselő interpellatiójában foglalt két kapura, 
nézve azonban azon szempontoknál fogva, melyek 
az emiitett háztulajdonosok kérvényében kiemel
tettek, t. i. hogy kitatarozás nélkül fen nem 
tarthatók, másrészt pedig a közlekedést gátolják, 
csak akkor lehetne segiteni, ha egy Tauner-féle 
ház és az a mellett levő Máriássy-féle háztelek 
kisajátittatnék, mi nagy költségbe kerülne, s a 
mit a város pénzügyi viszonyai meg nem enged
nek: 1869. juniuj 19-én a város azt határozta, 
hogy a Bethlen-bástya az utókornak fentartas-
sék, az emiitett két kapu azonban minél előbb 
lebontassák. Ezen stádiumban volt az ügy, a 
midőn a t. képviselő ur megtette interpellatió-
ját . Én nem késtem közvetlenül a városhoz for
dulni, és mindazon tekinteteket, melyek történé
szeti és régészeti szempontból fölhozhatok, a vá
rosnak ujabban fölemlíteni. A város azonban 
február 18-ki ülésében kijelentette, hogy előbbi 
véleményéhez ragaszkodik, igen éleden emelvén 
ki azt. hogy csupán autonóm joga körében mű
ködött és igen zokon venné, ha autonóm műkö
dése, mely különben is a kor igényei által iga
zolható, változás alá vonatnék. 

így állván az ügy, bár egyrészt azon 
indokot , melyet a város fölhozott , hogy 
t. i. ezen tornyoknak fentartása történé
szeti szempontból nem igen fontos, én a 
magam részéről nem fogadhatom el, és e tekin
tetben véleményemet az e téren sokkal hivatot-
tabb történelmi társulatnak, és Henszlmann kép
viselő ur véleményének alárendelem; másrészt 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azon okokat, 
melyeket a város fölhozott, hogy a végzés tel
jesen jogérvényesen és a város autonóm hatás
köréhez tartozólag hozatot t , valamint hogy a 
takarékossági tekintet, és különösen Kolosvár 
városának anyagi helyzete ily áldozatot nem en
gednek meg, végre azon tekintetet, hogy a kor
mány nincs azon helyzetben, hogy ezen anyagi 
áldozatot a maga tárczájából pótolhatná, el kell 
fogadnom és igy nem tekintem magamat jogo
sultnak arra, hogy Kolosvár városának jogérvé
nyesen hozott végzését megváltoztassam. (He
lyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Köszönöm a mi 
niszter urnák ez ügyben tanúsított eljárását, 
hanem ugy látom, hogy ezen bajokon segítve 
máskép nem lesz, mint oly törvény által, minő
nek javaslatát volt szerencsém a t. háznak múlt 
évi deczember 16-án beadni. Mig e tekintetben 
országos felügyeletünk nem lesz, melyhez folya
modhatunk, hogy annak hiteles jelentésére tá
maszkodva, határozottan megmondhatjuk, hogy 
minő emlékek érdemesek arra : hogy fentartassa-
nak? addig ugy látom, ezen nehézségen segiteni 
nem lehet. Felkérem tehát a t. házat, hogy 
ezen törvényjavaslatot mielőbb fölvenni ós az 
osztályokhoz utasítani méltóztassék. A t. háznak 
figyelmét ez annál sürgősebben igényli, mert 
félni lehet, hogy történelmi emlékeink egymás
után elpusztulnak. 

Ajánlom tehát kérésemet a t. ház figyelmébe. 
E l n ö k ; Első kérdés az, hogy a miniszter 

ur felelete tudomásul vétetik-e 1 (Igen!) Tehát 
tudomásul vétetik. A mi Henszlmann képviselő ur 
törvényjavaslatát illeti, a költségvetés tárgyalá
sának befejezése után lesz szerencsém előterjesz
tést tenni a tisztelt háznak azon 14—15 tör
vényjavaslatra nézve, melyeket sürgősen kell az 
osztályokhoz utasítani. Azon alkalommal Henszl
mann ur is előadhatja kérését, és a ház, ha jónak 
látandja, a képviselő ur törvényjavaslatát szintén 
az osztályokhoz fogja utasítani. 

M e d n y á n s z k y S á n d o r : T. ház! Oly 
nemzetnél, hol a legfőbb polgári erény: az ön
feláldozás, a haza megvédésében koldusbottal vagy 
legfeljebb alamizsnával jutalmaztatik meg, a köz
szellem, a közerkölcsiség kétség kivül hanyatlás
nak indult. E tekintetben Clementisz Gábor kép
viselőtársam határozati javaslata a 1848. ós 49-iki 
honvédeink ügyében, méltó illustratiója tulajdon 
hazánk közerkölcsi állapotának. 

Mert, a mint tudva van, Magyarország Be-
! lizárja, a honvéd, még mindig az országház ka-
. púja előtt kéregeti obolusát és türelemmel várja, 
i nem hazafias érdemeinek megjutal mázasát, mert. 

hiszen halhatlan hőstetteket megjutalmazni nem 
lehet, hanem várja csupán igazságos, törvényes 
igényeinek elismerését. (Ugy van! bal felől.) 

Azon fátyol, melyet a lefolyt országgyűlés 
oly nagylelküleg borított Ausztriának ellenünk 
elkövetett ezer és egy bűneire, nem takar ta be 
Belizárunk sebeit és rongyait, nem fedte el a 
húsz évi nyomor és üldözés sérveit; ott künn az 
élet viharában áll még mai nap is a nagy és 
dicső alak, mint élő, intő emléke a magyar nem
zet szószegésének és hálátlanságának {Igaz! balon.) 

Es én kérdem, t. ház, meddig fogjuk még 
; e szószegés, e hálátlanság bélyegét eltűrni a ma-
! gyár néven t Talán addig akarunk várni, mig 
; nem marad honvéd, ki tanúságot tegyen ellenünk 
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menthetlen engedékenységünkért Bécsnek irányá
ban, de akkor is fenmarad, mint Baaquo szel
leme, a közvélemény, fenmarad a történelem, s 
e kérlelhetlen bírótól, nincs menekvés sem népek, 
sem fejedelmek számára. (Élénk helyeslés a szélső 
balon.) 

Bár mily forradalmon ment keresztül egy 
nemzet, és én hiszem, a 17-dik század óta alig 
van ország Európában, mely nem lett volna 
kénytelen e tűzi próbát kiállani, és bár miként 
fordult is a népek sorsa e forradalmakban, azért 
azok fegyveres erejét és fenálló hadseregét min 
den egymásra következő kormány tisztelte és 
használta; mivel a katona, sajátszerű helyzeténél 
fogva, rendesen elismer és szolgál minden de 
facto kormányt, és ha Magyarország bírt ujabb 
időkben de facto nemzeti kormánynyal, az volt 
1848. és 49-ben. 

Igaz, Ausztria is követte ezen elvet és fel
használta hazánk hadi erejét, de az ő szokott 
brutális modorában. Mig idegen nemzetek egy
mással vetélkedtek, hogy elismerjék â  magyar 
honvéd jogfolytonosságát es megtiszteljék harczi 
képzettségét alkalmazással és kitüntetéssel, addig 
Ausztria elhalmozta a honvédet meggy alázassál, 
letépte babérjait halántékáról, megfosztotta őt 
a csatatéren nyert rangjától és érdemeitől, és 
büntetésül besorozta öt tutajdon seregébe. iOgy 
szóval : kigúnyolt, megsértett, letiprott bennünk 
minden nemzeti és egyéni érzületet, jogot és be
csületet. 

És ezen politikából annyi legalább átszivár
gott a kiegyezkedésbe is, a mennyire a 48- és 
49-iki honvédek nem csak folyvást megfosztva 
tar ta tnak illetékes nyugdijaiktól, hanem még 
mindekkoráig rangiok sincs hivatalosan elismerve. 

Még azon esetben is, ha a kormány a költ
ségek túlterheltségével mentene magát, sürget
ném a nemzet elzálogitott becsületszava beváltá
sát honvódeink iránt: kerülne az bármily áldo
zatokba is. 

De mi, hála Istennek, áldozatokra nem szo
rulunk. Könnyen kikerülhet ott a szükségelt ösz-
szeg évi nyugdíjazására,, a hol mindenre van 
pénz, a mit eg3r önző kabínetpolitika tőlünk 
követel, a hol van pénz még az ország nagy ós 
apró vampyrjai megjutalmazására is az adózó 
nép véres verejtékéből. 

Alig ismerek esetet, t. ház, melyben a nép 
nagyobb jogosultsággal tagadhatná meg erszénye 
felnyitását, mint ezen szégyen- és véradó fizeté
sénél. (Élénk hdyeslés a szélső hal oldalon.) 

Es ha a magyar mégis türelemmel látszik 
elviselni e megaláztatást, ne bigyje a kormány, 
hogy e türelemnek nem szakadhat vege. Az ily 
eljárás annyit tesz, mint gúnyt üzui a. szegény 
ember erkölcsi meggyőződésével', és hazafias és 

alkotmányos öntudatával, annál is inkább, mivel 
más részről jól lá t ta a nép, miként küzd tulajdon 
csontja és vére, a honvéd, miként küzdenek an
nak árvái és özvegyei a mindennapi nélkülözés
sel és éhhal állal. 

Meglehet azonban, a kormány akként véle
kedik, miszerint most már legfeljebb egy csomó 
koldus maradt még- fen szabadságharczunk hő
seiből, a kik többé számba sem jöhetnek. 

Ha ez igy van, akkor ez nagy tévedés, t. 
ház! Azon férfiakat, kik hőstetteikkel örök dicső
séget hoztak a magyar névre, nem tulajdon hi-
bájok vagy hajlamuk tet te koldussá, hanem az 
élethalál-harcz nemzeti és állami létünkért és 
mindenek felett az osztrák üldözés, az osztrák 
börtön, melynek az indítványozó, Clementisz Gá
bor tisztelt barátom, maga is áldozatul esett egész
ségében. 

Az elhanyagolt honvéd, épen mert koldus, 
a leghathatósabb krónikája és apostola tulajdon, 
valamint a nép sérelmeinek, ki faluról falura, 
házról házra járván, mindenütt elhinti a jogosalt 
elégületlenség sárkányfogait. (JJgy van! bal 
felől) 

Midőn tehát Clementisz Gábor képviselőtár
sam határozati javaslatához járulok, noha azt 
nem tartom részemről egészen kielégítőnek, azon 
reményt merem táplálni, miszerint mi magyarok 
nem fogunk kevesebbet tenni honvédemkért, mint 
tettek az idegenek, hogy mi honvédeinket nem 
fogjuk alamizsnával elküldeni -ajtónktól, hanem 
mint a magyar nemzeti hadsereg sarkkövét, őket 
mielőbb rangjok használatára és egyenruhájuk 
viseletére feljogosítván, épen ugy fogjuk ellátni 
őket nyugdíjjal, mint ellátjuk a volt osztrák 
tiszteket, kik sorainkban szabadságunkért har-
czoltak Ausztria ellen; mert remélem, mindenki 
el fogja e házban ismerni, miszerint másfólévi 
önfeláldozó szolgálat érdemei a hazáért felérnek 
legalább is egy 25 évi őrségi élet érdemeivel és 
eredményeivel. (Ugy van! bal felől.) 

A mi pedig a honvédelmi minisztérium be
terjesztett költségvetését illeti, arra röviden csak 
azt jegyzem meg, miszerint, noha uj honvódeink 
egyéni, hon- és szabadságszeretetét legkevesebb 
okom sincs kétségbe vonni, és a honvédség szük
ségességet senki sem ismeri el inkább, mint én, de 
mivel ez jelen szervezetében nem önálló, hanem 
az osztrák hadsereg kiegészítő része, és így bár
mikor is a nemzet híre és tudta nélkül oly szol
gálatok végrehajtására késztethetnék, mely ha
zánk vagy a szomszéd tartományok szabadságát 
veszélyeztethetné, én a honvédelem költségvetését 
csak akkor fogom a részletes vita alapjául elfo
gadni, midőn a honvédség a független Magyaror
szágnak önálló nemzeti hadseregévé fog átalakít
tatni, (lilénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 
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T é r e y P á l : T. ház! Előre is bocsána
to t kell kérnem, hogy a t . ház figyelmét, bár 
nem vagyok szónok, igénybe veszem. Nem is 
éltem volna vissza a ház türelmével, ha a túlsó 
és a szélső oldalon ülő t. képviselőtársaink oly 
nyilatkozatokat nem hallattak volna, melyeket 
megjegyzés nélkül hagynom sem mint képviselő
nek, sem mint honvédnek nem lehet. (Fölkiáltások 
a bal oldalon : Itt csak képviselő ül! Jobb felől : 
Mednyánszky is mint honvéd beszélt!) 

Nem is érintve magát a vita tárg^ át, ma, 
tegnap és annak előtte is számtalan izben oly 
hivatkozást hallottam a régi honvédekre, még 
pedig oly insinuatiók kíséretében, melyekből azt 
lehet kimagyarázni, hogy ezen régi honvédek 
tulajdonképen az igazi honvédek, (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Hát ki más?!) mig azok, kiket az 
1868-ki XLI-ik törvényezikk fölállított és szer
vezett, azok tán nem is honvédek, (Fölkiáltás a 
hal oldalon : Nem mondta seuki' Zaj.) nem oly 
derék legények, mint voltak az 1849-ki honvé
dek, (Zaj. Mnök csönget) mondom, mint voltak 
az 1848/9-ki dicső csaták harczosai. Bocsánatot 
kérek, t. ház, de én mind a két fölfogás ellen 
tiltakozom (Halljuk!) és tiltakozom pedig már 
csak azért is, mert én akár — ha ugy tetszik — 
mint az 1848-ki, akár mint ujabban szervezett 
honvédség tagja szólalhatok föl. Ezt csak azért 
jelzem, hogy a t. ház előtt fölszólalásom jogo
sultságát ez irányban is igazoljam. 

E tiltakozásom előrebocsátása után, melyet 
csakis a t. bal oldali szónokok tegnapi ós mai 
megjegyzései folytán voltam kénytelen tenni, 
magam is csatlakozom Várady és Ivánka igen 
tisztelt barátaimnak tegnap nyilvánított kérel
mükhöz, s én is viszont kérem őket, hogy a ve-
szélylyel szemközt, melyet jeleztek, a politikai 
hullámzások amúgy is elég tág keretéből zárnók 
ki talán a honvédelem ügyét, s félretéve min
den mást, még a politikai érdekeket is, sora
kozzunk ezen valóban nemzeti intézményt, füg
getlenségünk ez időszerint legértékesebb zálogát 
vállvetve, közös akarattal megerősíteni. Magyar
ország képviselőtestületének ülésteremében most 
először látjuk a ház asztalán a honvédelmi mi
nisztérium költségvetését. Ennek kutatnók hiá
nyait, ebben módositványokat ajánlanánk, midőn 
e fölött tanácskoznánk, akkor a rendszerbe, a 
rendszernek taglalásába belemélyedünk, s e köz
ben eljutunk oda, t . i. az 1868-ik XLI-ki tőr
vényhez, azon törvényhez, melyen a egész rend
szer, s azt hiszem, a jelenleg a ház asztalán 
fekvő budget is nyugosznak. 

Mielőtt és miután ezen három törvény szen
tesítést nyert, mindannyiszor minden előforduló 
alkalommal erős birálat, kemény támadás intéz
tetet t ellenünk a t. baloldal által. 

KBPV. n. SAFLÓ 18f | VI. 

Az 1870-ki ujonczozási törvény meghozata
lánál ugyanazon érvek használtattak, melyek 
már előbb az 1869-ki ujonczozási törvény meg
hozatalánál fölhordattak, s ma ismét ugyanazon 
fegyverek, majdnem ugyanazon szavak hasz
náltatnak a kormánypárt alapos érveinek ellené
ben. Sőt a t. ellenzéki képviselők — ugy látszik 
— még állásukat sem látták szükségesnek meg
változtatni, miből azután szabad legyen nekem 
azt következtetnem, miszerint hiányzik talán 
önöknél valami, (A bal oldalon: Micsoda!) ha nem 
csalódom, talán épen a legfőbb kellék a győze
lemhez. (A bal oldalon: A többség!) t. i. a komoly 
akarat ; mert annyi szívósságot pártunk részéről 
mégis föltehet mindenesetre a t . ellenzék, hogy
ha két-három izben sikerült támadásaikat ezen 
téren már kerékvágásukba visszaterelni, az ma, 
a mai körülmények közt, annál inkább fog sike
rülni, minthogy már ezen folytonosan ostromait 
törvény többé nem holt betűkben, hanem — 
mint a miniszterelnök ur tegnapi beszédében is 
kijelentette — egy életképes, jelenleg már 70,000 
főnyi nemzeti seregben találja kifejezését. 

És valóban bámulatos, hogy ezen szervezés 
körül ezen rövid idő leforgása alatt mi minden 
történt. Hogy önök ebben semmi bámulatra mél
tót nem látnak, különösen Ivánka barátom nyi
latkozata szerint, sőt a lassú szervezkedés fölött 
panaszkodnak, mint Clementisz képviselő ur teg
napi beszédében állitá, hogy „takarékosság ked
véért a minisztérium elhagyta veszni a dolog 
lényegét,* mindezt, ha nem is helyeslem, de 
minden esetre az önök szempontjából megenged
hetőnek találom ; mert ha gyorsittatott volna a 
szervezkedés, akkor több költséget igényelt vol
na, de akkor önök a praecipitált eljárás és több 
költség miatt panaszkodtak volna; ma az óva
tosság és takarékosságot támadják meg. A tá
madás ily szempontból kormányunkra nézve min
denesetre előnyösebb. De hogy csakugyan nem 
volt semmi szükség elhamarkodott eljárásra, az 
bizonyításra nem is szorul, minthogy a szervezés 
megmutatta azt, hogy a miniszterelnök ur szá
mítása bizonyult be helyesnek, azon számítás, 
mely a külviszonyokat, a külpolitika helyzetét is 
számításába belevonta, mielőtt a honvédsereg 
szervezéséhez hozzáfogott. 

Ivánka t. barátom tegnapi beszédében igy 
fejezte ki magát : „A. honvédelmi minisztérium
ban minden rendszer nélkül kezeli az államtitkár 
az ügyeket." Beszéde további folyamában pedig 
azt állította, hogy a szervezés körül három év 
alatt igen kevés történt . Az első vádra feleljen 
maga a t. államtitkár ur, a másikra pedig, hogy 
t. i. bárom óv alatt mi sem történt vagy na
gyon kevés történt, szabad legyen nekem egy 
észrevételt koczkáztatnom. Nem volt ugyan sze-
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rencsém az 1868. országgyűlés tagja lenni, (Bal 
felől: Kár!) de az akkor alkotott törvényeket 
elolvastam s tanulmányoztam a véderőről s a 
honvédelemről szóló XL—XLII. törvényjavaslatot, 
melyek hajói emlékszem, 1868-ik év derekán terjesz
tettek a ház elé. E törvények 1868. évben deezem-
ber 5-én szentesittettek és hirdettettek ki a kép
viselőházban, 6-án pedig a felsőházban. Ezek sze
rint a honvédség szervezéséhez nem három, ha
nem csakis egy év, sőt alig egy év maradt. T. 
ház! Ha az Andrásy-miniszterium a koronázási 
cselekvény óta a közjogi s többi reformok terén 
semmi más vívmányt föl nem mutathatna is, már 
maga a honvédségről szóló törvény megalkotása és 
annak királyi szentesítéssel történt ellátása Ma
gyarország történetében egy oly fontos momen
tumot képez, hogy én ezen egy vívmányért a 
teljes absolutoriumot jó lélekkel megszavaznám. 
(Bal felől: Elhiszszük!) Hogy pedig a törvény 
minden részleteiben alig egy év alatt végre is 
hajtatott , abban látom én épen a kormány valódi 
hazafias politikájának legméltóbb kifejezését. És 
ha a törvény a tökély minden kellékével nem 
bír, annak bizonyára nem a kormány, nem az 
incriminált jobb oldal az oka, hanem erre épen 
az ellenzék egy részének eddigi magatartása szol
gáltatott okot, (Bal-felől: Hogy hogy;?) és jövő
ben is az fog okul szolgálni. (Fölkiáltások bal 
felől: Hogy hogy.'f) Mindaddig, mig a reeriminá-
tiók, a tagadások és a minden ároni ellenzékes-
kedés, vagy, a mi egyre megy, a minden ároni 
reformálás teréről (Ugy van: jobb felől) a paria-
mentális kormányzat keretébe inkább illő föl
felé és lefelé egyiránt bizalmat gerjesztő politika 
terére nem lép. 

Sajnálom, t. ház! hogy én azon nézeteket, 
melyeket igen t. Ivánka Imre barátom és kép
viselőtársam határozati javaslatának támogatá
sára csak ugy mellékesen felhozott, egészen nem 
oszthatom. Megmondom az okot miért? 

Igaz, hogy a nemzet saját véreiért, a sza
badság előharezosaiért, és a vértanuk emlékei
ér t még igen keveset te t t , igen keveset áldozott; 
ez igaz, és kormányunknak e részbeni mulasztá
sai valóban nagyszerűeknek tűnnének fel, ha a 
hasonlatot Francziaország vagy az Egyesült Ál
lamok történetében keresnők. De, uraim, ne feled
jük el azt, ne feledjük legalább mi, a törvény
hozó testület tagjai, miszerint a most hivatolt 
országokban a szabadság harczait, a megváltó
zott alkotmányos forrnák5 al az államfők bukása 
is követte és i t t különbözik lényegesen a mi 
helyzetünk más független és szabad nemzetek 
helyzetétől és állami életétől. Es itt, uraim, el
értünk azon alkotmányos zárfalhoz, hogy igy 
fejezzem ki magamat, melyen áthatolni, vagy 
melyet elkerülni alig lehet ma a nemzetnek ér-
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de kében, és ha azt mégis némelyek megkisór-
le nék. az az illoyalitás vádja nélkül alig képzel
hető. T. ház! Ezen átalános észrevételem után, 
legyen szsabad még néhány szót azon megtáma
dásokra szólani, melyek a szervezés kérdésénél 
felmerültek (Halljuk!) 

Ismét Ivánka Imre t. barátomra hivatkozom. 
0 tegnap azt állította, miszerint a honvédtisz
tek kinevezésénél a politikai nézet volt irányadó; 
továbbá, hogy az uj honvédségtől a ház bal ol
dalán egyen kivül többet nem lát. Ez utóbbira 
nézve megjegyzem, hogy igenis a ház ezen ol
dalán talán 4-5-el többet láthat, mint a ház 
túlsó oldalán, de ezen kinevezések szabadságolt 
állományban történtek, és semmi beneficiumokkal 
nem járnak. Csak ezt kívántam Ivánka t. bará
tomnak megjegyezni. A többire nézve a minisz
terelnök ur tegnapi beszédében válaszolt s én 
csak annyit akarok hozzáadni, miszerint a tiszti 
helyek betöltésénél régibb tiszttársaink „közöl 
többen nem azért melőztettek, mintha talán 
Andrásy gróf kormánya nem szívesen nyújtott 
volna segédkezet a haza szolgálatábani részvé
telre, hanem csakis azért, mert — a mint t. 
miniszterelnök ur tegnap megjegyezte — az uj 
szervezet természete, tekintettel az állam jöve
delmei és pénzviszonyaira is, nem engedte meg 
mindnyájok alkalmazását. 

Hogy pedig az ujabb nemzedék, a frisebb 
erők az öregebbekkel vegyesen találnak alkal
mazást : azt tartom, hogy ezen igen átgondolt 
eljárás indokolásra ép oly kevéssé szorul, mint 
azon másik tény, hogy t. i. a tisztek kinevezé
sénél minden politikai pártérdeket félretéve, 
csakis az jött tekintet alá, a ki alkalmas a 
helynek betöltésére-—és a mire én az organisati-
ónál legfőbb súlyt fektettem — hogy t. i. a 
honvédelmi minisztérium keblében magában a 
polgári elem a túlsúlyt képezze, ez megtörtént. 
Én csakis ezen elvnek szigorú föntartására va
gyok bátor kérni a miniszterelnök urat. A so
rozásnál előfordult meg nem engedhetőségek és 
visszaélések, melyek a törvény kijátszását czél-
lozták, tudtommal a kormány erélyes fellépése 
következtében a rendes kerékvágásba vissza
vezettettek. Az ily esetek elharapódzása, megen
gedem, nem csekély zavarba hozhatta volna a 
kormányt, mig az országra nézve tagadhatlanul 
káros következményűéit lettek volna. I t t is a 
helyzet fontosságát felismerte a minisztérium és 
ha to t t magára a népre, tudva azt, hogy kevés 
iskolai képzettsége mellett népünk sok termé
szetes észszel bir. mindent lát, mi vele és körülötte 
történik, mindent átérez, mindent megjegyez és 
főleg megjegyez egy oly megszégyenítő tanácsot, 
mi által a néptöli félelem vagy pedig a nép 
kijátszása ezélcztatik. (Mozgás bal felől.) 

140. országos iliéi 
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Szabad legyen végül még néhány tényt 
fölemlítenem. A honvédparanesnokságok, a ke
rületi parancsnokságok, zászlóaljak, a lovas száza
dok, lovas ós gyalogsági iskolák felállítása, a lo
vasság felszerelése, szerszám, fegyver sat. be
szerzése, fegyvergyár ós az élelmezés elrendezése 
sat., mindezek és számtalan egyéb a felszere
léssel egybekötött intézkedések keresztülvitele, 
alig egy évi időköz alatt valóban nem oly cse
kély eredmények, melyeket csak ugy gondolomra, 
pirulás nélkül gánesolni lehetne. 

Ugyanazért én a szervezés körül egy év alatt 
elért — ismételve mondom — bámulatos ered
ménynyel szemközt, a honvédelmi minisztérium 
költségvetését 1870-ik évre a pénzügyi bizottság 
javaslatának alapján tárgyalás alá vétetni óhaj
tom; óhajtom azért is, mert az én meggyőződésem 
e részben ugyanaz, mi a t . miniszterelnök uré, 
ki azt mondotta tegnapi beszédében, hogy ha 
azon az utón haladtunk volna, melyet a t. el
lenzék számunkra kijelölt, akkor ma még egy 
honvédünk sem volna. (Helyeslés a jobb oldalon! Zajos 
ellenmondás bal felől.) 

M a k r a y László: Tiszt, képviselőház! 
Százszor hallottam föiemlittetni — ha jól em
lékszem, a miniszteri padokról is hirdetni — 
hogy az önkényből az alkotmányos életbe bizo
nyos szabálytalanság föntartása nélkül átmenni 
nem lehet. Gondolom, hogy tegnap épen e sza
bálytalanság föntartásának szükségéből határoz-
tatot t el, hogy azon határozati javaslat, mely 
általunk a ház asztalára letétetett, föl ne olvas
tassák; épen e tekintetből szükségesnek találom 
megjegyezni, hogy — habár gondolatommal csak 
átalánosságokat kívánok megérinteni — legin
kább mégis a határozati javaslatot választom 
előadásom súlypontjául. [Helyeslés bal felől.) Ne
kem az a meggyőződésem, hogy a honvédelmi 
miniszter ur, ha a magyar minisztérium alaku
lása kezdetén teljesítette volna kötelességét, ak
kor a rokkant honvédek, munkaképtelen özve
gyeik és azok kiskorú árváinak gyámolitása ér
dekében az első költségvetésben már egy tete
mes összeget fölvett volna nyugdijaik fedezésére, 
és ezt annál inkább megtehette volna a honvé
delmi miniszter ur, miután az 1811 — 12-iki or
szággyűlésen a nemzet az alapról már gondos
kodott, (Hol van f jobb felől) az úgynevezett in-
surrectionális alap által, azt rendelvén azon 
honvédek részére alapul, kik megsebesültek, va
lamint az elesettek özvegyeinek és árváinak 
számára. 

Ezzel a mivelettel fontos biztosítékot nyúj
to t t volna a miniszter ur a nemzetnek arról, 
hogy a felséges király szivéig elhatott az a 
meggyőződés, hogy miután akkor sem, midőn a 
nemzet és annak erős karja: a honvédsereg, hő

siesen küzdött a nemzeti életnek és állami létnek 
föntarbasáért, még akkor sem igyekezett keblé
ből kitépni a dynastia iránti tiszteletet, ő felsége 
iránti hűséget s igy a szent frigy a multak felej
tésével király és nemzet között helyreállt. Más fe
lől pedig alkalmat nyújtott volna a nemzetnek, 
hogy e tekintetben te t t igéretét beváltsa; de 
mindezt a miniszter ur elmulasztá, és most, ha 
akarná, most ezt jóvá akként tehetné, ha az 
általunk beterjesztett határozati javaslatot ala
pul elfogadná. 

T. ház! Tegnap Várady Gábor és Eszter
házy képviselőtársaink kimutatták a z t , hogy 
a honvédség eszméje nagy elvet képvisel. En 
szerintem a honvédség nem csak akkor teljesí
tet te kötelességét, mikor az ég haragos képét 
mutat ta a magyar nemzetnek, és nemzetünk életé
ben a vihart jelző titkos napóra legnagyobb vészt 
mutatott , midőn Magyarország fölött a sors vil
lamos mennydörgésekben tört ki, hanem teljesí
tet te kötelességét akkor is, midőn A hazafiság 
bűnös cselekedet volt, a szabad gondolat el volt 
tiltva. Teljesítette pedig akként, hogy a honvéd 
ajkain akkor sem némultak el egy jobb jövő 
iránti remény nyilvánulásai. És igy a honvéd 
magatartásának is kell fölróni, hogy az ab-
solutimus vas markából a szabadság szelleme ki
siklott, hogy Magyarország újból létezik. 

T. ház! Mondatott az, hogy a honvéd nagy 
eszmét képvisel. Én is egy pár észrevétellel kí
vánom ezt illustrálni. 

A honvédet egyenkint tekintve is, én egy 
nagy elv élő betűinek tekintem, melyek nélkül a 
nagy elveket leolvasni nem lehet. A honvédek 
összevéve óvása a nemzetnek, valamint óvása 
és tiltakozása volt a franczia nemzetnek a gárda 
által kimondott azon szavak: hogy a gárda 
meghal, de magát meg nem adja. Ezen esz
mének adott kifejezést egy nem illatos, se 
nem ízes szóban Cambroime, az utolsó gárdá
nak akkori vezére Waterloonál. Ez Franczia-
országnak óvása azon tekintetben, hogy habár 
elhullottak fiai a hadseregben, azért Franczia-
ország él, és mint phoenix föl fog támadni 
halottaiból, valamint föl is támadott . 

Hasonló óvása a magyar nemzetnek az : 
hogy bármely idegen hatalmasság tegyen bár 
mit Magyarország jogai ellen, föl fog támadni, 
el fog jönni az idő, midőn Magyarország alkot
mányos élete vissza fog állíttatni. Ezen eszmét 
semmisíti meg a t. ház akkor, midőn a rokkant 
honvédekről nem gondoskodik, azon betűket kí
vánja széttörni, melyek ezen eszmének kifejezést 
adnak. 

Annálfogva kívánom, hogy szivére vegye a 
tiszt, ház ezen ügyet és gondolja meg, hogy a 

48* 
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honvéd volt az, ki a szabadság eszméjét 20 évig 
az absolutismus korszakában ápolta. 

Ajánlom a határozati javaslat elfogadását, 
addig pedig a honvédelmi minisztérium költség
vetését az átalános tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Éljenzés hal felSl.) 

P a p p Lajos: Tiszt, ház! Röviden kije
lentem, hogy én az Ivánka Imre és több elvba
rátom által beterjesztett határozati javaslatot 
pártolom. Miután ehhez többen akarnak még 
szólni, áttérek a szőnyegen levő honvédelmi mi
nisztérium költségvetésének átalános tárgyalá
sára. 

Én a honvédség eddigi szervezetének bírá
la tába nem bocsátkozom, mert én még azt be
fejezetlennek tekintem, melyből válhatik ép ugy 
a legüdvösebb intézmény, mint lesülyedhet egy 
eltévesztett experimentumig, a szerint, mint azt 
tovább fejlesztik vagy nem. Annyit határozottan 
mondhatok, hogy ha az első czél felé töreke
dünk, az eddig fölállított honvédség számára 
kért összeget nem sokallom, hanem inkább ke
veslem; ellenben pedig, ha itt a kezdetnél meg 
akarunk állni, a költségnek legalább is 70%-át 
kidobott pénznek tekintem. Azonban, föltéve a 
jobbat, én nagy megelégedéssel és megnyugvás- | 
sal szemléltem a kinevezett honvéd-vezértisztek 
sorában sok régi derék bajtársaim nevét, kiknek 
ezen tüzpróbát kiállott , rendithetlen hazafiúi 
szeretete, szerzett gazdag tapasztalataik és ta
núsított szakképzettségűk , magok nagy garantiát 
nyújtanak arra nézve, hogy az ifjú honvédek 
adandó viszonyokban méltó utódai lesznek a régi 
dicső honvédeknek. Azonban i t t is sajnálattal 
tapasztaltam, hogy a kormány fél-uton megál
lott. Midőn még az életben levő honvédtáborno
kok közöl egyet sem alkalmazott és oly erőket 
mellőzött, melyeket nem pótolhat semmi; a mi 
mia t t lelkem előtt örökös kétely fog állaai az 
uj honvédség jövője fölött. A miniszterelnök ur 
erre nézve szives volt Amerika példájára hivat
kozni és előadta,, hogy egy páratlan nagyszerű 
harcz bevégzése után a dicső tábornokok, kik a 
harczot bevégezték, polgári foglalkozásukhoz visz-
szatértek. És ehhez hozzátette, hogy ne nyilat
kozzunk itt ugy, hogy valaki kint vagy bent 
azt hihesse, mikép nálunk nincsenek oly egyé
nek, kik ennyi megtagadással bírnának. Nem 
hiszem, hogy valaki e házon kívül vagy e ház
ban beszélt volna vagy beszélhetne ugy, hogy 
valaki azt hihetné, mikép Dalunk ezen polgári 
önmegtagadás nem léteznék. Hiszen épen nálunk 
is az az eset, hogy derék tábornokaink nem egy 
pár éve, hanem 21 év óta polgári foglalkozá
saikhoz visszatértek, vagy a száműzés földjén 
éltek. Engedje meg a miniszterelnök ur, hogy 
példáját tovább főzzem, és kérdjem : vajon ha 

Amerikában egy ujabb hadsereget akarnának 
kiállítani, jutna-e eszébe valakinek a tábornoko
kat , kik a múlt harczban oly kitűnően érvénye
sítették képességöket, mebőzni akarni, mint ez 
nálunk történt? Ezen kívül — ámbár már föl
hozatott — nem tehetem, hogy ne ismételjem, 
miszennt az igen t. kormány átalában a tisz
tek kinevezésénél nem jár t el kellő alaposság
gal, és bármennyire kívánja a t. miniszter ur 
e tekintetben a felelősség színét érvényesíteni: 
én viszont csak azt vagyok bátor fölhozni, hogy 
még a legabsolutabb kormány is a hivatalok és 
tisztek kinevezéseinél bizonyos rendszert és igaz
ságot követ, mert a leghatalmasabb kormánynak 
sem árt semmi annyira, mint az, ha a kineve
zéseknél nem jár el igazságosan és tapintatosan. 
Én, t. ház, azon szilárd meggyőződéstől vagyok vezé
relve, hogy összes haderőnk csak akkor, és csak 
ugy lesz rendeltetésének, a kor és saját igé
nyeinknek megfelelő, ha az az átalános fegyver
viselés elvére lesz fektetve, és az ennek egye
dül megfelelő honvédrendszerre lesz teljesen és 
tökéletesen átidomitva. 

Természetesen én ezen föltevésben fogadtam 
el a jelen csonka honvédségi intézmény eszmé
jét azon hitben s reményben, hogy ez termé
szetszerűleg is ki fogja magát nőni jövendőbeli 
haderőnkké. Azonban, t. ház, a legtermékenyebb 
mag is gyümölcstelen marad, ha fejlődésének 
föltételeit megvonjuk tőle, s a honvédség is egy 
meddő, élettelen sereg marad, ha az csupán gya
logságra és lovasságra lesz szorítva, és nem ál
l í t tat ik föl a tüzérség, nem láttat ik el a mű
szaki csapatok minden nemeivel, és nem állíttat
nak föl a szükséges magasabb katonai képezdék. 
E tekintetben is hiába keresek bár csak egy lé
pést vagy jelt is, mely arra mutatna, hogy t. 
kormányunk a honvédség ezen létföltételeit meg
szerezni kívánná; pedig hogy ez nem lehetetlen, 
azt a miniszterelnök ur is beismeri, midőn ily
nemű észrevételre azt méltóztatott mondani, 
hogy nincsenek ily csapataink, mert a törvény 
azokról nem intézkedik. 

De továbbá azt mondja: „a műszaki csapa
tok kiképzése nincs kizárva, a mennyiben az 
magában a honvédségben is megtörténhetik." 

Tehát maga a miniszterelnök ur is ugyan
akkor azt mondja : hogy a törvény nem intéz
kedett a műszaki csapatokról, mégis megengedi, 
hogy ez később lehetővé lesz. En tehát arra ké
rem a t. miniszterelnök u r a t : törekedjék oda, 
hogy ez minél előbb meg legyen. 

Továbbá, t. ház, nem titkolhatom az uj 
honvédségre nézve azon sajnos tapasztalást, hogy 
— daczára a törvényben biztosított teljes paritás
nak a közös hadsereggel — igen gyakran és sok 
tekintetben azzal szemben háttérbe szorittatik. 
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Ugyanis — hogy többet ne említsek, — mig a 
rendes hadsereg országszerte majdnem mindenütt 
csaknem palotákban van elhelyezve, addig sze
gény uj honvédségünk legtöbbnyire barakkok
ba , nyomorult viskókba szorittatik. Sőt tudok 
esetet, hogy több helyeken, hol számos czéi szerű 
középületek — melyek különben is a nemzeté 
volnának — egy pár közösügyes katona által 
v annak elfoglalva, vagy pláne a közös hadügy
miniszter által magán-embereknek bérbe kiadatva, 
mig honvédségünk igen ezélszerütlen , rósz álla-
potban levő házakba kénytelen drága bérfizetés 
mellett megvonulni. Pedig, t. ház, honvédségünk
nek még a jelen, vagyis épen a jelen csonka 
alakjában akkor volna némileg praktikus haszna 
és értelme, ha a közösügyes helyőrségek jelen
legi létszáma azon mértékben kevesbittetnék, a 
mely számban ott honvédség állíttatik föl. De 
ez, t. ház, nem törtónt sehol, legalább tudtom
mal ott, hol ismerős vagyok, nem tör tónt ; 
mintha a honvédség számbavehető sem volna, 
vagy pedig mintha a nemzetnek értésére kí
vánnák adni, hogy költsünk bár milliókat a 
honvédségre, az által a közösügyes budget egy 
garassal sem fog lejebb szállíttatni. 

A közös hadügyminiszter ur még oly he
lyekről sem vonta vissza a helyőrséget, a hol 
azóta sokkal nagyobb számban honvédség állít
ta tot t föl. A közös hadügyminiszter urnák ez 
eljárása annál megfoghatlanabb és különösebb, 
mivel katonai szempontból is mindig káros, bé
kében majdnem ugy, mint háború idejében, a had
erőt igen apró csapatokra szétforgácsolni; béké
ben káros azért, mert az ily elszigetelt apró 
csapatoknál lehetlenné tétetik a tökéletes taktikai 
kiművelés, gyengittetik a katonai összetartás, 
nem fejlesztethetik ki a katonai önérzet, a kato
nai közszellem, sőt lazittatik a szorosabban vett 
katonai fegyelem is, a mellett az úgyis költ
séges közösügyes hadi budget tetemesen szapo
rodik. Még megfoghatlanabb lesz a közös had
ügyminiszter urnák ezen eljárása akkor, ha figye
lembe veszszük, hogy az érintett helyeken ezen 
igen csekély számú helyőrséggel olyan középü
leteket ta r t elfoglalva, a melyeket ő felsége 
kegyteljesen ugyan, de kellő jogczimen a nem
zetnek már 14 hónap előtt visszaadott, és ez 
által minden helyes ok nélkül gátolja, hogy 
egy részről ifjú honvédségünk jól és olcsón szál-
lásoltassék e l , más részről gátolja főkép azt, 
hogy a nemzet által már évtizedek óta sovárgva 
várt tanodái intézetek fölállittathassanak. 

Megérhetjük még azt i s , t. ház, hogy a 
közös hadügyminiszter ur kereken kimondja, 
hogy azon félreeső helyeken okvetlen szükséges 
e csekély számú kőzösügyes helyőrséget állan
dóan f'őntartani, mely valóban semmi szin a la t t 

nem indokolható caprice által hangzatos sza
vakkal a Dislocations-Entwurf-nak nevezve a 
nemzet érdekein mélyen beható sebeket ejt. 

Midőn tehát azt látom és tapasztalom, hogy 
a közös hadügyérnek katonai szempontból ugyan, 
de más érdekekbe is bevágó korlátlan rendelke
zési hatalma van hazánk területén, midőn azt 
látom, hogy a közös hadügyér ur ezen hatalmat 
még a közös ügyeknek sem előnyére, de kivá
lóan hazánk érdekeit sértőleg gyakorolja, akkor 
a t. ház meg fog bocsátani, de azt hiszem, hogy 
át fogja látni azon óhajtásomnak helyességét, 
hogy épen ezen oknál fogva is honvédségünket 
fejleszteni kell egész odáig, mig az összes had
erő ezen intézményben lesz öszpontosulva. Ez 
által valahára ki lesz zárva azon káros külbe-
folyás Bécsből, a melyet bármennyire nevezzünk 
ma közösnek, bármennyire áldozzuk is érte föl 
vérünk és pénzünk javá t , mostoha marad az 
mindig e haza érdekei irányában. 

Ezen okoknál fogva, miután azt hiszem, 
hogy sokkal könnyebb egy óhajtott épületet 
fölépiteni, ha ahhoz bármi kevés, de mégis bí
runk egy alapot, én abban a hitben és remény
ben , hogy megkezdett honvédségünk ki fogja 
magát nőni olyanná, a milyen hogy legyen, min
den honfi kebelnek óhajtani kell, — én a jelen
leg beterjesztett költségvetést részletes tárgya
lás alapjául elfogadom. (Élénk helyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
követni szándékozom az igen t. miniszterelnök 
ur példáját amryiban, a mennyiben a honvéd
rokkantak, özvegyek és árvák érdekében beadott 

i határozati javaslathoz mostan tüzetesen szólani 
; nem kívánok. Elmondandóm igen röviden néze-
[ temet a honvédelmi budgetre vonatnozólag áta-
| lánosságban és az érintett határozati javasla-
j tot illetőleg csak annyiban és annyit fogok szó-
í lani, a mennyiben és a mennyit a miniszterel-
' nök ur által te t t megjegyzések szükségessé 

tesznek. 
A pénzügyi bizottságnak jelentése, mely 

tegnapi napon föl is olvastatott, tárgyalja a 
tiszti fizetések kérdését a honvédeknél és a ren-
des hadseregnél. En a pénzügyi bizottsággal tö
kéletesen egyetértek abban, hogy miután a 
védtörvény és a honvédelmi törvény határozot
tan mondja, hogy a tiszti fizetések a két testü
letben egyformák kell. hogy legyenek; lehetet
lenség is mást tennünk, mint megszavazni a 
honvédtisztek fizetését ép oly mérvben, mint a 
minőben az a közös hadsereg tisztjeinél megál-
lapittatott . 

Azonban nem tehe tem, hogy ez alkalom
mal is ne figyelmeztessem a t. házat ezen itten 
nyilvánuló ujabb jelére annak, mennyire vesze^ 

I delmes intézmény az a delegatió, mert íme i t t 
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van egy eset, a hol a honvédségről kell hatá- j 
roznunk, mi pedig a törvényeknek értelmében • 
a delegatió hatásköréhez nem tartozik, mi fö- I 
lötti határozat hozatalának joga az országgyü- \ 
lést illeti; és mégis a dolgok erejénél fogva j 
oda vagyunk kényszerítve, hogy nem tehetjük 
azt, a mit akarunk, de kénytelenek vagyunk 
követni azt, a mit a delegatió elhatározott. (He
lyeslés bal felől.) 

Hiába,-ha egyszer egy ártalmas intézmény 
valamely alkotmányba beültettetik, nem lehet j 
annak ártalmát azon korlátok között megtartani, j 
a melyek annak számára eredetileg tervezve 
voltak, átkos hatása túlterjeszkedik azokon, és 
lenyűgözi a nemzet megmaradt jogait is. (He
lyeslés bal felől.) 

A Ludeviceumot illetőleg, hasonlag nem na
gyon vigasztaló azon tapasztalat, a melyet ez 
alkalommal ismét teszünk. 

Tapasztaljuk ugyanis, hogy több mint há
rom évvel a ki egyezkedés után és majd három 
évvel azután, midőn e teremben a t. miniszter
elnök ur hangoztatta, hogy e nemzetnek mindén 
vágya teljesült. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . (Közbeszól): Azt 
soha sem mondtam. (Fölkiáltások a balon, de igen, 
de mondta.) Föl fogom olvasni, mit mondtam 
akkor. 

T i s z a K á l m á n : 1867. Julius 21-én 
ülésében a képviselőháznak méltóztatott mon
dani. (Andrásy Gyula gr. miniszterelnök közbeszól ; 
soha sem mondtam! Fölkiáltások bal felől, de mond
ta!) Három évvel azután mondom, hogy a mi
niszterelnök ur azt méltóztatott mondani ; még 
most is látjuk, hogy egy oly intézmény, mely 
valósággal magyar intézmény, melynek minden 
törvény szerint a magyar kormány alat t kel
lene állania, még most is a közös hadügy minisz- , 
ter rendelkezése alabt áll. Es e tekintetben va
lóban igen kevés vigasztalást meríthetünk a mi
niszterelnök ur azon nyilatkozatából, mely sze
rint ő reméli: hogy nem fog eltelni három év, 
hanem annál elébb is rendbe fog hozatni e kér
dés. Kevés reményt meríthetünk, mert hiszen, 
mint maga is tegnap monda, akkor, midőn e 
kérdés a múlt alkalommal szóba hozatott, azt 
remélte, hogy már a tegnapi napig rendbe hozatik 
az, és ime a dolog tegnap is ugy állott, mint állott 
azon napon, melyen az először fölhozatott; most 
ismét azt reméli, hogy három évnél rövidebb 
idő alatt czélhoz fog juthatni. De ki biztosithat 
arról, hogy e reményében nem fog-e ismét csa
latkozni ? és három év múlva nem leszünk-e is
mét és ismét kénytelenek a reménynyel meg
elégedni a helyett, hogy rendelkezhetnénk jog 
és törvény szerint. (Helyeslés bal felől.) 

Falóban alig lehetne valami, a mi az egész 

kiegyezésre és az azóta történtekre homályosabb 
világot vetne, mint az, hogy i t t egy oly ki-
egyezkedés jött létre, melyben mindaz, a mi a? 
egyik félre nézve terhelő, mi az egyik féljre 
nézve áldozat: az első percztől kezdve élefcbe 
lépett ; mig annak igen tetemes része, a mi a 
másik félnek — az az nekünk — volna előnyős, 
még három év múlva is csak a remények — 
adja isten, hogy ne a pium desideriumok — 
közé tartozzék. (Helyeslés bal felől.) 

A testőrségre nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni: igaza lehet abban a t. miniszter
elnök urnák, hogy a katonai kiképeztetés és az 
udvari szolgálat nem volna czélszerüen együtt 
eszközölhető. Azonban i t t is meg kell jegyez
nem, hogy meggyőződésem szerint, midőn a 
testőrségre szánt alap rendeltetése megváltoztat
tatott , nem lehetett volna annak sem a ház 
tudta nélkül történnie. És meg kell jegyeznem 
továbbá, hogy ha az áll, a mit a t. miniszter
elnök ur mondott, hogy t. i. a testőrség költ
ségeinek tetemes része az udvari háztartásból 
fedeztetik , igen természetes, hogy ezen rész az 
ő költségvetésében elé nem fordulhat. De igen 
természetes mindamellett az is, hogy a költsé
geknek azon másik része, mely az alapítványok
ból fedeztetik ós magoknak az alapítványoknak 
miképen állása, a költségvetésben előterjesztendő 
lett volna s nézetem szerint annak elő is kell 
terjesztetnie. 

A miket a miniszterelnök ur technikai csa
patokra és tüzéri osztályokra nézve mondott, 
azokra nézve én mindamellett , hogy mégis 
mintegy délibábon át csillámlani hagyta annak 
lehetőségét, hogy a honvédségben ily csapatok 
is szerveztessenek; e tekintetben mégis hatá
rozott visszalépést látok részéről, mert igen jól 
tudom ugyan, hogy midőn a honvédelmi tör
vény alkottatott, az, hogy ilyen csapatok is legye
nek, bele nem ikta t ta tot t — hiszen vita is volt 
e fölött, — de benne van a törvényben az, hogy 
azok, kik a honvédséghez ezen műszaki csapatok
ból lépnek át, külön nyilvántartásban kezeltesse
nek ; és nem csak hogy, mint Várady t. képvi
selőtársam tegnap helyesen megjegyzé, ez nem 
történt, de az igen t. miniszterelnök ur még azt 
is méltóztatott mondani, hogy már csak finan-
cziális szempontokból sem volna helyes a honvéd
ségnél ily csapatokat szervezni, és azt méltózta
tot t mondani, — minek fizessük azokat béke
idején, mikor háborúban, mikor szükség lehet 
reájok, ugy is megleljük azokat a közős had
seregben. 

Azt hiszem, hogy ebben a t. miniszterelnök 
urnák aligha van igaza. Ő, ki akkor, midőn még 
igen messze állott a t tó l , hogy Magyarország 
honvédelmi minisztere legyen, a katonai tudó-
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mányokkal tüzetesen foglalkozott, bizonyosan 
sokkal jobban mint én, tudni fogja azt, hogy 
minden helyesen szervezett hadseregnél a külön
böző hadcsapatoknak, a technikai osztályoknak 
és tüzérségnek kellő arányban kell állani egy
mással. Már most vagy nem áll az, hogy a 
közös hadseregből a honvédség szükség esetén 
dy osztályokkal elláttathatik, mert hiszen kü
lönben a közös hadsereg fosztatnék meg attól, 
mire szüksége van, vagy ha elláttathatik, akkor 
az nem tesz egyebet, minthogy a közös hadse
regnél kell ezen osztályokat nagyobb szám
ban tartani , mint a hog}T magának a közös had
seregnek létszáma kívánja. (Élénk helyeslés bal 
felől) 

Igaz, mutatkozhatnék némi költségkimé-
lés, a mennyiben, ha e csapatokat a honvéd
ségnél állitanók föl, akkor azoknak költségeit 
egészen mi fognók viselni; mig ellenben, ha e 
közös hadseregnél tar ta tnak azok föl, csak a 
quota, szerint járulunk azok költségeihez. 

De az én szememben egyfelől ezen még nem 
oly nagy költségkímélés nagyon drágán volna 
megvásárolva, akkor, midőn azon bár kevesebb 
költséget fizetjük a közös minisztérium és nem 
saját minisztériumunk rendelkezésére (Helyeslés 
hal felől), nagyon drágán volna megvásárolva, 
midőn azon áron veszszük meg a költségkímé
lést, hogy saját — fájdalom egyetlen nemzeti 
erőnk, a honvédség, nélkülözze azon osztályokat, 
melyek nélkül működni háború idejében egy lé
pést sem lehet; (Helyeslés bal felől) — de más 
felől nem akarom és nem tar tom helyesnek azért 
sem, mert csak azon áron kímélhetjük meg ezen 
csekélyebb összeget, hogy az helyettünk Ausz
tria népeinek nyakára rovatik, mert én valamint 
nem akarok és nem szeretek egy fillért sem fi
zetni olyat, mi őket illeti, épen ugy egyátalában 
nem akarom és nem szeretem azt, hogy ők egy 
fillért is fizessenek abból, a mi minket illet. 
(Élénk helyeslés 'hal felől.) 

Azt mondta a t. miniszterelnök ur, hogy 
igaz, nincsen technikai osztály és tüzérség, de 
ha azon utón haladt volna az ország, melyet 
Várady Gábor t, barátom és elvtársai helyesnek 
tartanak, akkor honvédség sem volna. — Oly 
kérdés ez t. ház, mely fölött pro és contra igen 
sokat lehetne vitatkozni, mert mathematikai biz
tosság ily kérdésekben teljes lehetetlen. De ne
kem legalább erős meggyőződésem, hogy nem 
csak lenne honvédség, de sokkal jobban volna 
szervezve, s egyátalában az ország helyzete sok
kal kedvezőbb lenne. (Helyeslés bal felől. Ellen
mondás jobb felől.) Átalánosan ismert dolog az, 
hogy a politikában fordulnak elő egyes momen
tumok, midőn az, ki ezen momentumokat helye
sen fölhasználni tudja, igen sokat elérhet olyant, 

mit ha ezen momentumokat elszalasztottá, évti
zedek sem hoznak vissza; (Föllááltasok jobb fe
lől: Nagyon igazi Ugy van!) tökéletesen igaz az 
is, — és ez még jobban fog a t. túlsó oldal
nak tetszeni, (Halljuk \) hogy igen gyakran az 
által, hogy az ember nagyon és sokat akar, el
veszti azt, a mit különben megnyerhetett volna 
(Ugy van. jobb felől), de igaz az az is, (Halljuk!) 
a mi félek, hogy már nem fog épen annyira 
tetszeni a t. jobb oldalnak, — (Derültség. Hall
juk !) hogy midőn ezen momentum elérkezik, igen 
sokszor nem nyeri meg a nemzet azt, a mi le
hető volna, az által, hogy ahhoz a kevéshez, 
mit először nyújtanak neki, igen mohón hozzá
nyúl. (Bal felől: Igaz! Ugy van\) Én részemről 
épen azon mohóságban, a melylyel a nem ki
elégítő engedményekhez az akkori ház többsége 
és a t . minisztérium hozzákapott, látom okát 
annak, hogy még ma is csak ott vagyunk, a hol 
vagyunk. — (Helyeslés bal felől.) 

Az igen t. miniszter ur méltóztatott mint 
eredményre hivatkozni a r r a : hogy most már 
— ha jól emlékszem 65 ezer, őszszel 70 ezer, 
jövő tavaszszal alkalmasint 110 ezer begyakor
lott honvéd lesz. — Én részemről ezt igen nagy 
örömmel veszem tudomásul. De meg kell, hogy 
jegyezzek egyet, és ez egy az, hogy ezen 60 ezer 
70 és 110 ezer honvéd egyes, bizonyosan nagy 
becsű lánczszemeket fog képezni az ő csapatai
ban, de melyeket, miután az összefüggés köztök 
hiányzik, miután nincs gondoskodva arról, hogy 
szerves egészet képezhessenek , háború esetén 
czélszerüen használni, ha csak nem segítünk rajta, 
aligha lehet; (Helyeslés bal felől) és ez az, a mi 
az eredmény fölötti örömömet nekem legalább 
nagyon csökkenti, és i t t megjegyzem mellesleg,hogy 
Várady barátomnak nem az volt kifogása: hogy mi
ért nincs több tábornok? hanem voltkifogása aziránt, 
hogy a zászlóaljon túl nincs meg az összeköttetés 
a honvédség közt. És én biztosithatom mind 
a t. miniszterelnök urat, mind a t. i. jobb ol
dalt, hogy Várady t. barátom, és vele mi mind
nyájan, ép oly szívesen fogjuk látni, ha egész 
divisiót, vagy hadtestest ezredes fog vezérelni, 
— mintha tábornok vezérelné; mert nem a 
czim az, a mit keresünk, hanem a lényeg. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Különben a miniszterelnök ur 
szemünkre méltóztatott vetni, hogy eleinte azt 
mondtuk, hogy a honvédségi törvény csak ugy 
igértetik, mint csalétek, a végből, hogy a véd-
törvényt annál inkább elfogadjuk. Azután azt 
méltóztatott állítani, hogy mi azt mondottuk 
volna, miszerint: „igen is papíron van a hon
védsereg, de sohasem lesz az meg a valóság
ban." Engedje meg a miniszterelnök ur, nem 
csak én, de az ellenzék azon tagjai is, a kiket 
szorosan véve elvbarátaimnak nevezek, ezt soha, 
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egy alkalommal sem mondták, sőt remélve, hogy 
a honvédség nem ugy fog tekintetni, mint jelen 
alakjában már befejezett egész, de mint egy jó 
csira, melyből jövendőben fogja magát kinőni 
a magyar haderő : már első percztől fogva még 
hibás alakjában is pártoltuk a házban és pár
tol tuk a házon kivül, és csak akkor szólaltunk 
föl — de nem honvédség ellen, hanem az ellen, 
a mint a honvédségről szóló törvény végrehaj
ta to t t — a midőn hónapot hónap után látunk 
eltelni, a nélkül, hogy lát tuk volna a törvény
nek Következményét, midőn láttunk egy s más 
oly intézkedést, a melyet rosznak, helytelennek 
kellett tartanunk; és midőn Ghyczy Kálmán t. 
barátom azt mondotta, ezelőtt, ha jól emlék
szem, nem 6, de több hónappal, hogy ha nem lá
tot t kincstári jegyeket, épen ugy nem látott hon
védséget sem, még azon időben tökéletesen igaz
sága volt, mert a honvédelmi törvény végrehaj
tásának — oly végrehajtásnak, mely a kincstári 
jegyek kibocsátását igazolhatta volna — való
ban nem lehetett tekinteni egy-két kinevezett 
honvédtisztet és egynehány kiszolgált -rósz mon-
tourban lézengő szerencsétlen honvédet. (Igaz 
bal felől: Zaj jobb felől. Fölkiáltás jobb felől: De 
még most sem láthatni kincstári utalványt!) Hála 
istennek, hogy e tekintetben ma már tovább 
vagyunk. 

A kinevezéseket illetőleg az igen t. minisz
ter-elnök ur tagadta azt, hogy a kinevezéseknél 
a politikai hitvallás bármily tekintetben is irány
adó lett volna. En nem kívánom it t ez alka
lommal e kérdést bővebben szellőztetni; min
denki szerezhet magának biztos tudomást, ha 
megnézi a kinevezettek lajstromát. De a minisz
ter-elnök ur mint honvédelmi miniszter, miután 
mindenkit személyesen nem ismerhet, a kineve
zéseket tette bizonyára igen nagy részbeu — mi
ként egyébiránt ezt a hivatal megnevezése nél
kül maga is monda — de miként azt mind
nyájan tudjuk, a főispánok előterjesztésére (Igaz! 
bal felől. Zaj jobb felől), azok hal lgat tat tak meg 
és az ő általok beküldött jelentések vétettek a 
minisztériumban tekintetbe- (Igaz! bal felől.) Igaz, 
hogy ma divatba jött azt mondani — mert hi
szen olvastuk az összes minisztérium által ki
adott rendeletben is — hogy ezen szerencsétlen 
hazában, hol mindenkit csak pártszenvedély és 
pártrészrehajlás vezet, mégis vannak bizonyos 
emberek, kik részrehajlatíanok és minden pár
ton fölül állanak, és ezek a főispánok. (Derült
ség bal felől.) Azonban nem tehetek róla, de bár 
olvastam egy miniszteri rendeletben és bár hal
lottam a ház keblében; de én a fölött kétkedem. 
És kételkedik a fölött saját tapasztalatából szé
les ez országban, jobb oldal ós bal oldal egyi ránt ; 
mert egyik előnyére és a másik kárára, igen 

i jól tudjuk, hogy bármily derék emberek legye
nek is különben a főispánok, ők is épen csak 
emberek és ők még ezenkivül kormánytól kine
vezett és a kormánytól bármikor elbocsátható 
hivatalnak ok, és igy, miként ezt a legközelebbi 
választási mozgalmak is igazolták, — pedig törté
netesen épen azok előtt, alatt és közvetlenül 
utánok folyt legnagyobb mérvben a honvédek 
kinevezése, a kormánynak buzgó kortesei voltak. 
{Igaz! bal felöl. Ellenmondás jobb felől.) Külön
ben bármiként legyen is a dolog, egyről legyen 
meggyőződve az igen tisztelt miniszterelnök ur 
és ez egy az : hogy ha mi látnók , hogy 
mindazok, kik a múltban szerzett érdemeik és a 
közvélemény szerint arra, hogy az uj honvéd
séget tekintélyessé tegyék, különbség nélkül leg
első helyen vaunak hivatva, hogy közülök csak 
a legkitűnőbbek és pártkülönbség nélkül lettek 
alkalmazvamem a kin evezések miatt fognánk panaszt 
emelni; de épen abban rejlik a panasznak, az 
elégedetlenségnek oka : hog3r bármi derék férfiak le
gyenek azok, kik az uj honvédséghez tisztekül 
kineveztettek, mégis a nemzetnek nélkülözni kell 
ott olyanokat, a kiket a legelső helyen tar tot t 
volna oda kinevezendőknek. (Egy hang jobb felől: 
Ivánka! Bal felől : as is!) 

Arra nézve, hogy az igen t. miniszterelnök 
ur kétségbe vonta a Bourbonokról felhozott pél
dát, csak egyet vagyok bátor megjegyezni, mit 
nehezen fog kétségbe -?onni, s ez az, hogy min
den esetre tagadhatlan, hogy a Bourbonok elked
vetlenítették rósz bánásmód által azon tábornoko
kat, ha szintén első perczben legnagyobb rész
ben alkalmazták is, és hogy ezen elkedvetlenités 
minden történetíró bizonysága szerint egyike volt 
azon legelső okoknak, melyek őket megingatták. 
Különben nem vitatkozva e fölött hosszasabban, 
áttérek én is pár szóval arra, a mit Ameriká
ról a t. miniszter ur fölhozni méltóztatott. 0 
azt mondotta, hogy nézzünk Amerikába, ott a 
lezajlott és a miénknél sokkal nagyszerűbb há
ború után a tábornokok visszatértek polgári 
foglalkozásukhoz s nem jutott eszébe egyiknek 
sem jutalmat követelni; azt is mondotta, hogy 
azok, a mik ezen oldalról követeltetnek, arra 
a nézetre indíthatnának valakit — künn vagy 
benn — hogy i t t e hazában nincsenek ily önzet
len hazafiak. 

Kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. miniszter
elnök urat, hogy a határozati javaslat egyáta-
lában nem szól sem tábornokoknak, sem tisztek
nek nyugdíjazásáról; szól egyedül rokkantakról, 
szegény özvegyek ós árvákról, a kikről pedig, 
hogy Amerikában ne gondoskodtak volna, ugy 
gondolom, a miniszterelnök ur maga sem hiszi. 

Hiába, ezen argumentatio is csak annak 
jele, hogy mily nehéz helyzetben érzi magát,. 
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midőn azon álláspontot, hogy a 48—49-ki hon
védeknek nem megjutalmazása, de rokkantakról, 
Özvegyekről és árvákról való gondoskodás meg
tagadtassák, kell védelmeznie, mert, ha nem 
érezné a helyzet nehéz voltát, ismerve fényes 
tehetségeit, meg vagyok róla győződve, nem 
fogott volna 1867-ben épugy mint ma, csakhogy 
valami tetszetősét mondhasson, oly argumenta-
tióhoz folyamodni, mely hogy nem áll, maga 
legjobban tudja. 

1867-ben ugyanis azon beszédében, a mely
ből maga méltóztatott tegnap idézeteket tenni, 
azt mondta a miniszterelnök ur, hogy nem he
lyeselheti az akkor általam előterjesztett indít
ványt az időre nézve sem, mert azt lehetne 
gondolni, hogy nem volt az indítványnak más 
czélja, minthogy ö fölségeik nagyszerű kegy
adományának hatását megsemmisítse. 

Ezen argumentatióhoz volt kénytelen folya
modni, pedig igen jól tudta, hogy az indítvány 
a kegyadománynak adása előtt legalább 10 nap
pal szándékoltatott megtétetni, s általam elvba
rátaim megbízásából vele közöltetvén, az ő ké
résére tőrtént annak elnapolása; tehát tudta, 
hogy akkor szándékoltatott előterjesztetni, mi
kor a kegyadományról még csak sejtelmünk 
sem lehetett, és így nem foroghatott fon azon 
szándék: azon kegyadomány hatását elzsibbasz
tani, de nem birván más érvvel, ehhez is kény
telen volt folyamodni. (Tetszés bál felől.) 

Ép ugy van most. A t. miniszterelnök ur, 
— kiről nem szabad föltennem, hogy a határo
zati javaslatot ne olvasta volna, mielőtt hozzá
szólt, — ép oly jól tudja, mint mi, hogy abban 
nincs tábornokok ós tisztek jutalmazásáról ós 
nyugdíjazásáról szó, és mégis más argumentum
nak hiányában kénytelen volt ahhoz folyamodni, 
hogy megintsen bennünket, hogy ha mi jutal
makat és nyugdijat kérünk : akkor ezt vagy 
amazt fogják rólunk gondolni. 

Különben, miután a t. miniszter ur 1867-
ben tartot t beszédének egy igen fontos és tete
mes részét a tegnapi napon fölolvasta és ismé
telten kinyilatkoztatta, hogy azon nézeteket ma 
is magáénak vallja, (Andrásy közbeszól: Igaz!) 
följogosítva érzem magamat, hogy azok iránt is 
tegyek néhány észrevételt. (Halljuk!) Mellőzve 
azt, a mit az imént érintettem, az igen t. mi
niszterelnök ur azt mondotta: hogy nagy kü
lönbség van a közt, ha ő felségeik adnak a volt 
honvédek rokkantjai, árvái és özvegyei részére, 
és nagy különbség van abban, ha ezt az ország
gyűlés teszi. Azt monda továbbá, hogy akkor 
fog az országgyűlés emelkedhetni azon magas
latra, a melyen ő felségeik állnak, ha azokról 
fog gondoskodni, kik azon szomorú napokban 
Magyarország ellen küzdöttek. Továbbá tagadta 

,KÉPV. H. KAPLÓ 18II- VI, 

azt, hogy i t t a nemzeti becsület kérdése forog
na szóban, és fölhozta annak bizonyítékául, hogy 
az 1861-ki föliratban e kérdés nem is említte
tik ; nem lehet tehát, hogy ez a nemzeti becsü
let kérdése legyen, és végül figyelmeztetett ben
nünket arra, — és miután a tegnapi napon is 
magáévá tette akkori nézetét — azt hiszem — 
figyelmeztetni akart bennünket most is, hogy 
vigyázzunk, mert majd azon tan hirdetőivé vál
hatunk önkénytelenül is, mely azt tanítja, hogy 
a népekeket kiengesztelni,népek sziveit megnyer
ni nem lehet és hogy a trónnak egyetlen egy 
oszlopa van: a fegyveres hatalom. 

A legelsőre nézve, miszerint egészen más 
az, ha ő felségeik tesznek valamit a volt hon
védekért, és egészen más, ha az országgyűlés ^tesz, 
tökéletesen igaza van. Elismerem, hogy ő felsé
geik részéről e tény eclatans, fényes jele volt an
nak, hogy felülemelkedve a legtermészetesebb 
emberi gyengeségen, tettleg be akarták bizonyí
tani azt, hogy kiegyenlittettek a múltnak bajai, 
komolyan veszik; de midőn ez az ő részökről ily 
nagyszerű tény volt, a különbség az ő tényök 
és az országgyűlésé közt az, hogy ez az ország
gyűlés részéről egyszerű kötelesség. (Bal felől 
helyeslés.) Különben azt illetőleg, hogy ha azon 
magaslatra akarunk emelkedni, melyen ő felsé
geik akkor álltak, minekünk azokról kell gon
doskodnunk, kik ama gyászos napokban ellenünk 
küzdöttek. Hivatkozom magára a miniszterelnök 
ú r r a : hiszen 3 év óta mit teszünk inkább, mint 
épen azt: vajon nem fizetjük-e mi nem csak 
kegyadományait, de nyugdijait is azoknak, kik 
akkor ellenünk harczoltak? vajon nem elvállal
tuk-e tetemes részét azon államadósságoknak, 
melyeknek legnagyobb része azért csináltatott, 
hogy bennünket elayomjanak. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Már az kétségtelen dolog, t. ház, hogy e 
tekintetben mi hátra egyátalán nem maradtunk, 
és ha akkor, midőn azok számára, kik ellenünk 
harczoltak, nyugdijt fizetünk, azok részére, kik 
mellettünk harczoltak, nem nyugdijt, hanem 
csak azt kérjükt hogy nyomorultjaik, özvegyeik 
és árváik láttassanak el, (Bal felől helyeslés.) ak
kor valóban nem a szerénytelenség vagy túlkö-
vetelésnek adjuk jelét, hanem adjuk a magyar 
nemzet egy régi ismeretes, a politikában nem 
nagyon hasznos, sőt gyakran nevetségessé vált 
tulajdonának : a nagylelkűségnek. (Élénk helyeslés 
bal felől.) Mi azon kérdést illeti, becsületbeli kér
dés-e ez, vagy nem ? azon argumentummal fele
lek, hogy nem lehet becsületbeli kérdés, mert ez 
az 1861-ki föliratban nem mondatott, — legfő-
íebb csodálkoznom lehet. Én az 1861. föliratot, 
bár nem egyez is mindenben meg nézeteimmel, 
igen szép, remek és nagybecsű műnek tartom, 
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de nem hiszem, hogy föladata lett volna, hogy 
magába felölelje mindazt, mit a nemzetnek, ha 
egyszer a kiegyezés sikerül, a jövendőben ten
nie kell. Ily átalános értelmet, hogy a mi ab
ban nincs, azt tenni nem lehet, ama fölíratnak 
tulajdonítani képtelenség. De különben, hogy mit 
kelljen tennünk, benn van azon fölírat egyik 
passnsában, benn van ott, hol azt mondja, hogy 
készek vagyunk fátyolt vetni a multakra, mert 
én legalább tagadom, hogy akár az indítványozó, 
akár a képviselőház a multakra való fátyolve
tést is ugy értette volna, hogy mi megfeled
kezve minden bántalmakról, készek vagyunk ál
dozatot hozni azok javára, kik ellenünk voltak, 
azokat pedig, kik mellettünk voltak, eltaszítjuk. 
(Élénk tetszés bal felől.) Ily értelemben azt az 
1861 -ki országgyűlés nem vette, ily értelemben 
azt a nemzet nem vette és nem vehette, mert 
ha ily értelemben vette volna, szégyenfoltot 
sütött volna homlokára. (Tetszés a bal oldalon.') 

Különben nagyon veszedelmesnek tartom 
azon tant, melyet miniszterelnök ur tegnap is
mét hirdetett, s melyből az folyik, hogy azok, 
kik a bekövetkezett kiegyezés után azt akarják, 
hogy a legkevesebb lehető is megtörténjék azok 
iránt is, kik a haza érdekei mellett küzdöttek 
azon időben, a fejedelmet arról fogják meggyőz
ni, hogy nem lehet a népek szivét megnyerni, 
mert ha ez állna, ez azt jelentené, hogy a nem
zetnek legszerényebb óhajtása is, mely azokra 
vonatkozik, kik mellette küzdöttek, hogy a nem
zetnek legkisebb loyalitása azok irányában, kik 
érte szenvedtek és küzdöttek, megsértése a lo-
yalitásnak a fejedelem irányában, vagy is azt 
tenné, minél átkosabb tan aligha lehet monar
chiában, hogy a nemzet érdekének és becsületé
nek kérdése ellentétben áll a fejedelem iránti 
loyalitással, {Igaz! bal felől,) és ez ellen én mind 
a nemzet, mind a monarchikus elv nevében ha
tározottan tiltakozom. (Tetszés bal felől. Fölkiáltá
sok: Mindnyájan!) 

Különben t. ház, miután — miként elmon
dottam — beszédem elején én a határozati ja
vaslatot részletesen és tüzetesen most tárgyalni 
nem akarom, (Derültség a jobb oldalon) ezen, a 
miniszterelnök ur észrevételeire tett ellenészre
vételeim elmondása után igen röviden egy pár 
szóval be fogom zárni beszédemet. (Halljuk!] 

Én, t. ház, tudok magamnak képzelni ese
tet, — bár azt tartom, hogy mi azon esetben 
nem vagyunk — midőn egy nemzet politikai 
okoknál, politikai kényszerűségnél fogva azt > 
mondhatja az ő érte érdemeket szerzett fiainak, 
hogy hiszen ti ezt hazafiságból tettétek, — hely
zetem most nem engedi, hogy most rajtatok se
gítsek, tűrjétek el, hogy most nem jutalmazlak 
benneteket. 

Én értem még azt is, hogy tovább men
jek, — bár ismétlem, hogy a mi helyzetünket 
nem ismerem el olyannak, - - hogy mondhassa 
egy nemzet, mint nemzet azoknak, kik a nem
zetért tett szolgálatok - folytán szenvednek és sül
lődnek, a nyomorultaknak, özvegyeiknek ós ár
váiknak, hogy én ti rajtatok, mint nemzet nem 
segíthetek, hanem kopogtassatok az egyes hon
fiak ajtaján: és ha ily helyzetben lennénk, ré
szemről magam is kész volnék arra, hiszen ugy 
is naponta fogy azok száma, kik e segélyt igény
be vehetik. 

De uraim, itt nem csak arról, hanem másról 
is van szó. Szó van a nemzet adott szaváról, 
szó van arról, hogy a nemzet tett ígérete meg-
tartassék-e, vagy nem ? (Ugy van! Élénk helyes
lés bal felől.) 

Ezzel szemben nincsen politikai tekintet, 
ezzel szemben nincsen opportunitás szempontja, 
mely megállhatna. — Es én igen kérem, mél
tóztassanak megkímélni Magyarország történel
mét azon szennyfolttól, hogy bele legyen irva, 
hogy Magyarországnak volt felelős magyar kor
mánya, és Magyarországon volt egy párt, mely 
megengedé, hogy a nemzet által adott szó szent
sége megsemmisíttessék. (Zajos és hosszan tartó él
jenzés bal felől.) 

S z a l a y S á n d o r : Elállók. 
P . S z a t h m á r y K á r o l y : Elállók a 

szótól. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! (Hosszan tartó 

zaj.) Miután a tegnapi napon a t. ház elhatá
rozta, hogy a honvéd rokkantak ellátásáról szóló 
határozati javaslat a költségvetés 5. pontjá
nál fog tárgyaltatni, én minden erre vonatkozó 
észrevételeimet azon időre tartom főn. (Helyes
lés jobb felől) és most csak néhány rövid meg
jegyzést teszek azokra, a mik a költségvetésre 
vonatkozólag fölhozattak. 

Mindenek előtt egy pár megjegyzést aka
rok még tenni azokra nézve, a mik a testőrség
ről mondattak. Én már tegnap is, és előbbi al
kalommal is azt találtam, hogy a miniszterel
nök urnák már előbbi alkalommal egy, e tárgy
ban hozzá intézett interpellátióra adott fölvilá-
gositásából az tűnik ki, hogy ő a testőrséget 
ugy tekinti, mint a mely királyi adomány által 
alapíttatván, egyedül a fejedelem akaratától 
függ azt továbbra is föntartani, vagy azt aka
rata szerint változtatni. Ez, nézetem szerint, 
hiba: mert a testörségi intézmény törvény által 
van megállapítva, föltételei, hivatása törvény
ben van meghatározva és ezen törvényes hatá
rozattól csak törvény által lehet eltérni. A test
őrség törvénybe czikkelyeztetett először 1765-
ben a Vl-ik törvenyczikkben, midőn annak léte
zése elfogadtatott, és a testőrség kapitánya az 
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ország bárói közé soroztatni rendeltetett; de ké
sőbben, 1827-ben a XXXVI-ik t. ez. által már 
több történt. Akkor ugyanis kiderülvén az, hogy 
a testőrségre adott eredeti alapítvány nem ele
gendő annak föntartására, de különben is ezen 
alapítvány beczikkelyezve levén, az országgyű
lésre összegyűlt Karok és Rendek a 36-ik t . ez.-
ben megszavaztak minden arany után 2 ezüst 
forintot, mely az alapítványi tőkéhez csatolandó 
azon föltételek alatt, melyek a törvényczikkben 
elősoroltatnak. Ezen föltételek egyike azt mond
ja, hogy a testőrségnek minden tisztje, mindeu 
tagja a magyar nyelvet bírja, hogy annak szá
madásai magyar nyelven vitessenek, és a hely
tartótanács által vizsgáltassanak meg; miután 
pedig mindazon teendők, melyek előbb a hely
tartótanácsra tartoztak, most a felelős miniszté
riumra szálltak át, ugy ezen, mint más alapít
ványokról is ugyanazon törvénynek XXXVI-dik 
t. cz.-nél fogva a miniszterelnök ur tartozik 
számadást adni, valamint a vallás- és közokta
tási miniszter ur a nevelés- és vallásra te t t al-
pitványokról. Azonkívül ezen 1828. XXXVI. t. 
czikkben egyenesen ki van mondva, hogy ezen 
testőrségnek czélja az: miszerint a fiatalság mű
veltségben részesüljön; ki van mondva benne az, 
hogy csak azok vétessenek föl a testőrségbe, a 
kik az illető törvényhatóságok által ajánl-
tatnak. Az ujonan fölállított testőrség alkalmá
val ettől tökéletesen eltértek. Először a törvény
hatóságoknak ajánlati joga figyelembe nem véte
tet t , másodszor nem fiatal emberek, a kik most 
kezdik katonai pályáikat, hanem a hadseregben 
szolgált és századosi rangot elért katonák vé
tettek föl. Ha tehát az eredeti alapítványtól és 
tőrvénytől ily nevezetes eltérés történik, annak 
máskép történni szabad nem volna, mint tőr
vényhozás utján. Ezeket akartam a testőrsógre 
nézve megjegyezni. 

A miniszter elnök ur által fölhozott több 
tételekre megfelelt az előttem szólott Debreczen 
város érdemes képviselője, én még egyre, kettő
re bátor leszek pár észrevételt tenni. Az első az, 
midőn a miniszterelnök ur azt mondja, hogy 
ha ő azon utat követte volna, a mit az ellenzék 
kijelölt, most nem volnának nem csak műszaki 
csapataink, de nem volna még egyetlen egy 
honvédünk sem. En megvallom, t. ház, hogy ezen 
nyilatkozatok, a melyeket gyakrabban hallunk, és 
különösen a miniszterelnök úrtól, reám mindig 
igen aggasztólag hatnak. Én kénytelen vagyok 
kijelenteai, hogy éa az ilyeu nyilatkozatokat az 
alkotmányossággal egyátalában megtérhetőkaek 
nem tartom. 

Igen, a miniszterelnök ur azt mondotta ne
künk : ha a korminy, mely természetesen saját 
maga pártjára támaszkodik és a maga pártjának 

, támogatásától függ létele, elfogadja azt, a mit 
az ellenzék akar, és igy tehát az összes ország
gyűlésnek mondhatni, az összes nemzetnek aka
ra tá t teljesiti, akkor ezen akarat teljesülni nem 
fog. — Kérdem ón, ki lesz az, a ki meg aka
dályoztatja ezen nemzeti akaratnak teljesülését? 
mert azt vagy a fejedelem akadályoztatja meg, 
vagy valamely más erő, a mely az ország- és 
magának a fejedelemnek is ellen őrségén kivül 
áll. — Mindkét eset, bármelyik legyen is, igen 

j szomorú szinbe állítja alkotmányos lételünket. — 
| En nem szeretem és nem óhajtom azt, hogy a 
i fejedelem, kinek személyéről a törvény kimondja 
[ azt, hogy szent és sérthetlen. minduntalan a ta-
! nacskozásokba hozassék. 

A képviselőnek kötelessége bárhonnan jöjjön 
| is valami ; a mit hazájára és alkotmányára nézve 

károsnak tart , azt erős kritika alá venni és ar
ra nézve véleményét minden tartózkodás nélkül 
kimondani; és én azt hiszem, hogy a kormány 
igen jól tenné, ha nem hozná a képviselőket 
azon helyzetbe, hogy minduntalan kritikát legye
nek kénytelenek mondani a fejedelem interven-
tiói vagy cselekedetei fölött. (Helyeslés hal felől.) 

Azt mondta azután a miniszter ur, hogy 
hát annyira megszokták már a kritikát, hogy a 
még sokkal keményebb kritikát is ugy veszik be, 
mint a szentelt vizet. — Ezt tapasztaljuk. (De
rültség.) 

Azt tapasztaljuk, hogy a kritikával nem so
kat gondolnak; nem sokat gondolnak azzal, hogy 
az itt felhozott érvek megczáfoltassanak, hanem 
hát a mint a miniszter ur mondja, beveszik azt, 
mint a szentelt vizet, — azután hátranéznek 
és azt mondják szavazzunk. — En részemről kí
vánom, egészségökre váljék. (Derültség.) 

Azt mondta a miniszter ur, hogy a. kine
vezéseknél, különösen a magasabb rangú kineve
zéseknél ő egyedül azokat nevezi ki, a kiket is
mer ós a kikre nézve következésképen a felelős
séget magára vállalja. 

En elismerem azt, hogy a kinevezéseknél 
a felelősség a minisztert illeti és hogy annál 
fogva neki óvatosan kell eljárni, hanem mert 
egy miniszter sem ismerheti az egész országban 
azon embereket, kik bizonyos helyre alkalmato
suk, és azt hiszem, hogy ilyen szűk láthatárból 
kiindulni mégis igazságtalanság, mert a minisz
ter nem ismerheti mindazon egyéneket, a kik 
épen ezen helyek betöltésére lennének a legal-

I kalmatosabbak, azért én azt hiszem, hogy a mi
niszter sokkal jobban tenne, igazságosabban járna 
el azok iránt, a kik ilyen alkalmazásokat óhaj
tanak, ha más megbízható személyek ajánlatát 
és bizonyítványait is tekintetbe venné és nem 
csak saját maga ismeretsége után indulna. 

Azonban a miniszterelnök ur az imént, mi-
49* 
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dőn Debreczen városának t. képviselője beszélt 
és azt mondotta, hogy a miniszterelnök ur 1867-
ben azt mondotta volna, hogy a nemzetnek 
minden kívánsága teljesült, azt kiáltotta közbe, 
hogy ezt sohasem mondta. Ha jól emlékszem 
a szavak, melyeket mondott, ezek. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Én ezt sohasem mondtam. I t t a napló, 
szívesen átadom a képviselő urnák, méltóztassék 
felolvasni. (Halljuk! Halljuk!) Én 1867-ben a kö
vetkező szavakat mondtam. (Halljuk! Halljuk! 
Olvassa:) 

„Elmondta az 1861-ki országgyűlés, hogy 
az alkotmány a törvényhatóságok visszaállítását 
kívánja, hogy a minisztérium kineveztetését, az 
elkobzott javak visszaadatását, és a törvénytelen 
ítéletek vagy vádak következtében az országon 
kívül tartózkodók szabadon hazabocsáttatását kí
vánja. Uraim, az országnak mindezen kíván
sága teljesült." (Élénk helyeslés jobb felől.) Kér
dem teljesültek-e az országnak ezen kívánsá
gai ? Igen-e vagy nem ? (Jobbról: Igen: Igen!) Es 
méltóztassanak megengedni elmondanom, hogy 
ha én három évig engedtem azt, hogy az ellen
zék lapjai és szónokai ezen rágódjanak, ennek 
csak azon oka lehetett, mert azt hívem, hogy 
oly passiv téren állanak, hol az ily táplálékra 
szükség van. (Derültség, élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Én természetesen elfo
gadom a hivatalos lapban loglalt versióját ezen 
mondatnak, mely az én távollétemben, akkor 
t. i., midőn még nem volt szerencsém e ház 
tagja lehetni, de lényegére nézve a dolgon nem 
sokat változtat. (Élénk ellenmondások: Hogy ne 
változtatna!: jobb felől.) Engedelmet kérek, az igaz, 
hogy más dolog, hogy az országnak m i n d e n 
kívánsága és az, hogy az országnak m i n d e z e n 
kívánságai teljesültek, (Helyeslés jobbfelől) én azt 
elismerem ; azonban az ott felszámlált kívánal
mak teljesítésére nézve is, meg kell vallanom, 
hogy azok csak részben és csak kis részben 
teljesültek ; (Helyeslés bal felől. Ellenmondás jobb 
felől.) mert az ország törvényhatóságai visszaál
l í t ta t tak ugyan, de nem ugy, mint kellett volna 
az 1848-ki törvények szerint. (Helyeslés bal felől.) 

Egyébiránt, t. ház, felhozattak tegnap a hon
védelmi minisztérium költségvetésével kapcsolat
ban némely tárgyak, melyekre a miniszterelnök 
ur nem felelt, és melyek mégis sokkal lényege
sebbek, sem hogy azokat nézetem szerint felelet 
nélkül hagyni lehetett volna. Ilyen a határőr
vidék kérdése. Már hogy a határőrvidék kato
nai szervezetét megtartsa-e vagy nem, az oly 
kérdés, melyet én-most sem vitatni, sem érin
teni nem akarok. En azt óhajtom, hogy ezen 
határőrvidék és az illetékesek, t. i. a horvát 

országgyűlés meghallgatásával és egyetértésével 
intéztessék el, hanem akár legyen a határőrvi
déknek szervezete katonai, akár polgári, azt 
óhajtom, hogy ezen terület minden esetre mint 
a magyar szent korona területéhez tartozó or
szágrész a magyar korona és egyedül és kizá
rólag a magyar kormányhatóságok alatt álljon. 
Hogy e részben még eddig nem történt semmi, 
vagy semmi, a mi eredményt mutatna fel, az 
kétséget nem szenved. Hallom, hogy 2 ezred 
fog polgárosittatni. Kezdet ez is a polgárosí
tásra nézve. De én a jurisdictió kérdését ve
szem it t szemügyre. En azt állítom, — s az 
kétségtelenül áll. — hogy a határőrvidék, akár
milyen legyen organisatiója, más kormány, mint 
a magyar kormány alá törvény szerint nem tar-
tozhatik. Semmi esetre nem tartozhatik pe
dig a közös hadügyminiszter alá, mert a közös 
hadügyminiszternek biztosítva van a hadsereg 
parancsnoksága a kiegyezési törvény által, ám
bár , miután abban közös hadügyminiszterről szó 
sincs, ez sincs neki biztosítva, de sem a had
ügyminiszternek, sem a hadsereg főparancsnoká
nak föld felett parancsolnia nem lehet. Az pa
rancsolhat a katonaság felett, de föld felett soha, 
és akármilyen országrésznek kormányozása ha
tásköréhez nem tartozhatik. Bármi legyen bel-
organisatióra nézve a határőrvidéknek sorsa, kí
vánom, e sors saját kívánsága szerint intéztes
sék el, de kormányzata egyenesen és határozot
tan a magyar kormányt illeti. 

Ide tartoznak az országban levő várak is, 
hozzáteszem, az országban levő katonai lakta
nyák is. Hogy ez országban legyen oly ház, 
vár, vagy város, melyben nem a magyar kor
mány parancsol, az sem az alkotmányossággal, 
sem a parlamentarismussal meg nem egyezik. 

Mindig azt mondják a municipalis alkot
mány ellenségei, hogyan vállalja magára a kor
mány a felelősséget, mikor a megye felett sem
mi hatalmat nem gyakorolhat 1 Hát hogyan 
vállalhatja magára a felelősséget, midőn a ha
tárőrvidéken, a várakban, és laktanyákban nem 
rendelkezik? Ezen oly nagy hiány eszembe jut
tatja, hogy a muít nyáron egy angol parlamenti 
tag volt itten, kivel szerte jár tam a városban, 
s többi közt meglátogattuk az ő régi ismerőjét, 
Pulszky képviselő urat Mikor aztán onnan el
mentünk, azt kérdezte tőlem, tehát micsoda kü
lönbség van Pulszky és ön között, miben nem 
egyeznek meg önök ? En megijedtem a feladat 
nagyságától, mert igen sokat kellett volna neki 
elmondanom, hanem történetesen épen a Károly-
kaszárnya mellett mentünk, s én azt mondám 
neki: „lássa ön, ezen óriási katonai laktanyában 
az összes magyar mini zteriumnak annyi hatás
köre sincsen, mint annak az ott ácsorgó káplár-



14C. országos ülés márczius 9. 1870. 389 

nak. Pulszky azt mondja, hogy ez ugy helyén 
van, én pedig azt mondom, hogy ez helytelen." 

Az angol azt mondta, hogy „most már ér
tem." 

Csak ezekre nézve akartam észrevételeimet 
előadni, fentartván. hogy a honvédek rokkant
jaira vonatkozó határozat iránti észrevételeimet, 
akkor, mikor az tárgyalás alatt lesz, elmond
hassam. Most egyéb mondani valóm nincsen. 
(Helyeslés bal oldalon.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : (Zaj) Miután az 
igen t. többség méltóztatott azt mondani, hogy 
az Ivánka képviselőtársam által beadott indít
ványt most nem tárgyalja, én a szótól elállók. (He
lyeslés.) Elálltam volna minden megjegyzés nélkül, 
ha az igen t. miniszterelnök ur előttünk te t t kije
lentése és illetőleg incidentaliter az ellenzék szemébe 
vágott állítása nem kényszerítene, hogy arra saját 
személyem érdekében, saját nevemben mint ellen
zéki tag válaszoljak. (Halljuk!) Az igen t. mi
niszterelnök ur azt monda, hogy habár három 
évig folytonosan hangoztatott az ellenzék részé
ről a sajtóban oly állítás, a melyet ö nem mon
dott és bebizonyította, hogy nem mondotta, 
ő engedte , hogy az ellenzéki sajtó vagy 
maga az ellenzék rágódjék 3 évig azon, hogy ha 
jól hallottam szavait : — konezon melyre passiv 
politikájának terén 9züksége van. (Ellenmondás 
jobb felől. Fölkiáltások: Táplálékot mondott!) Igen 
nehéz volt a zaj közben, melyet e szavak elő
idéztek, tisztán megérteni, s igy én megkérdez
tem a közelállóktól, kik szintén igy hallották; 
különben szívesen veszem a helyreigazítást. Azt 
mondta tehát a t. miniszterelnök ur egy részről, 
hogy rágódni, másrészről : mert szüksége volt 
táplálékra. 

Én, t. ház. azt hiszem, hogy habár a mi
niszterelnök ur szájából jött ezen mondás, ez 
nem volt egészen parlamentáris. Ez legalább 
egyéni meggyőződésem. Én ily kifejezést talán 
sem mint képviselő, sem mint miniszter soha 
nem használtam volna. (Derültség johb felől.) 
Azonban, t. ház, én el nem fojthatom magam
ban a vágyat, hogy a miniszterelnök urnák ma
gyarázatot ne adjak arról, hogy miért történik 
az, hogy oly állitások fölött, mint ez — habár 
a jelen állítás nem egészen correcten volt föl
használva az ellenzék által — és egyéb hasonló 
állitások fölött, a melyekre ujjal rámutatni bá
tor leszek, évekig tud rágódni mind az ellenzéki 
sajtó, mind maga a párt. 

T. ház! A parlamentális fegyverek közé 
szokták sorozni a gúnyt és pedig nagy sikerrel. 
Mert a gúny nevetségessé tevése, nevetséges 
szinbeni föltüntetése oly dolgoknak, a melyek 
komolyan már százszor megvitattak és kimerit-
te t tek , tapasztalás szerint igen sokszor használ 

és különösen használ azoknál, kik a komoly 
fegyver előtt nem akarnak meghajolni. 

Én, t. ház, ugy tapasztaltam, hogy olyan 
állitások felé, mint a minő a szóban forgó — és 
hogy idézzek egy, most már történeti nevezetes
ségű anekdotái állítást, az úgynevezett „zempléni 
verebeket" (Derültség) — igenis hatalmasan ki
terjeszti kezét és karját, ugy az ellenzéki sajtó, 
mint a képviselők, mert tudják azt, hogy az 
ilyen állításoknak gúnyos modorban való föl
használása az alkalmas eszköz, hogy a kormány 
politikájának igen sok tekintetben nevetséges 
oldalait bizonyítsa és tüntesse föl, s a napnál 
fényesebbé tegye. Ily eszközül használta föl az 
ellenzéki sajtó a zempléni verebeket, melyek 
még évtized múlva is föl fognak használtatni (Jobb
ról : Éljen!) és ily eszközül akarta az ellenzék 
fölhasználni a miniszterelnök ur azon mondását 
is, noha, a mint a miniszter ur kifejtette, nem 
egészen eorrect módon. Nem tehát azért, hogy 
rágódjék az ellenzék olyan dolgon, a mely ma
gában véve csekély, hanem hogy a gúny fegy
verével ostorozza azokat, kiket komoly fegyver
rel meg nem lehet támadni, hozza föl az ilyen 
állításokat. (Zaj.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó s T. ház! Bátor 
leszek legelőbb államtitkár úrhoz, a honvédelmi 
titkár, Kolos érdemes képviselője, pesti tanár, ál
lamtitkárhoz egy kérdést intézni. (Halljuk!) A 
miniszterelnök ur azt mondta, midőn a vitát 
megkezdtük, hogy az államtitkár ur fog fölvilá
gosítást adni : (Fölkiáltás bal felől: Még eddig 
nem sokat hallottunk!) Hanem ugy látszik, az a 
taktika, hogy megvárják, míg az ellenzék kipus
kázza, kiágyuzza magát és aztán ők foglalják 
el a csatatért. (Derültség.) Azonban vannak oly 
nagy emberek, kivált mióta a Kerkapoly-cultus 
oly nagyrahágott Magyarországban, (F'ólHáltás: 
Erdélyben!) hogy nincsen minisztérium, nincs oly 
cathedra, hivatal, melyet be ne tölthetnének 
vele, s igy van Kerkapoly úrral. (Derültség.) 
Azonban én nem azt mondom, hogy nagy bátor
sága van, hanem hogy szeret ugy beszélni, hogy 
senki sem felelhessen neki. (Fölkiáltások jobb fe
lől: Eláll!) Ugy látszik, nem igen akar kiállani a 
térre, hanem szeretne akkor beszélni, midőn nem 
lesz többé, ki feleljen rá. 

En nem tarzom azok közé, kik erősen 
hangsúlyozva — azt mondják, hogy az 1848-ki 
hondvód oda van, mert én azt hiszem ós vallom, 
hogy a mig magyar nemzet lesz, honvéd is lesz. 
(Igaz! Ugy van! bal felől.) Hanem olyanok ho
zattak i t t föl, melyeket, ha mi elhallgatunk, azt 
mondják, hogy valóban ezen emberek nagyon 
együgyűek. {Derültség). Igy például iegniább mi
niszterelnök ur kegyes volt Amerikát fölhozni és 
például hozta föl Amerika nagy harczát, mely-
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hez képest a többi, a mienk mind csak kóficz. 
Fölhozta, mondom, azon nagy háborút, melyről 
az osztrák tábornokok és a delegatióban való
ban Kulin miniszter ur azt mondta, hogy nem 
volt háború, csak barbarismus és hogy azon 
háborúból az oda való tisztek visszatértek. 
Biztosítom önöket uraim, hogy ha győztünk 
volna, Mag}rarországon a honvéd rokkantak nem 
kérnének segélyt, és hogy ez csak 20 évi meg-
gyaláztatás és aláztatás után történhetett . (Zaj 

jobb felöl.) 
Amerikában különben a rokkantak és sérül

tek kaptak segélyt az államtól csakis, nem rang 
szerint és mi láttunk az amerikai háborúból 
visszatértek közöl később nagy embereket. Ott 
van Grant, az Egyesült Államok elnöke lett. 
Nem borzasztó gondolat volna-e az nekünk, hogy 
egy honvéd-tábornok lehessen államtitkár a hon
védelemnél!? (Tetszés bal felől.) Amerikáról be
szélni különben i t t igen á propos. Hát hol be
csülték meg a magyar honvédet jobban, mint 
épen Amerikában és a 48-ik kormányzónak, hol 
tettek biborszéket a senátusban, épen Ameri
kában ? (Éljenzés a szélső balon.) 

Kár hogy Pulszky ur nincs itt, mert együtt 
lát tuk ezen biborszéket, és a kormányzó azt 
mondta, midőn elfoglalta azt : elfoglalom, de 
nem a magam nevében, hanem azoknak nevében, 
kiknek vérét a széken látom. 

A miniszter urak vigyázzanak azokra a bibor 
székekre, mert nem nagy poésis kell azt gon
dolni, hogy a hovéd vére azokon is látszik. 

Midőn Várady Gábor képviselőtársam oly 
lelkesen beszélt, a miniszterelnök ur szives volt 
felelni, mert ő sokszor kegyes megalázni magát, 
és a vitatkozás közben is ad fölvilágosítást, hit
tem szentül, hogy utána mindjárt Kerkapoly 
következik, hittem, hogy a tanár ur fog fölál-
lani és előadást tartani tanitváay ainak. 

Tisztelem a fiatalságot, a virágokat, hanem 
engedje meg egy kicsit, Ernuszt képviselő ur, 
ha nem hiszem, hogy ők saját tapasztalásból 
tudják a negyvennyolczadiki dolgokat és midőn 
azt mondja, hogy minő absurdum az : hogy mi 
tábornokot követelünk, holott elég van Ausztriá
ban. Ha ez azt teszi, hogy mivel ott igen sok 
van, i t t egy sem kell, akkor legjobb lesz, hogy 
az ember, a ki megterheli a gyomrát, ne egyék 
semmit. Tanácsolom, hogy az ember annyit egyék, 
a mennyit megbir. 

Nem szóltunk volna a honvédrokkantakról 
egész életünkben, ha minduntalan elő nem hoz
t ák volna. De látjuk, hogy az ellenség már most 
nem ellenség — mert most közös hadseregnek 
neveztetik, az az. hiszszük barátaink, az az hin
nünk kell, a ki nem hiszi, az illoyális, — jól 

van, elismerem, nem akarom magamra venni az 
anathemát, hanem egyet el nem ismerek, azt, 
hogy a mint Ernuszt képviselő ur is mondta, — 
el fog jönni az idő, midőn a katona magát pol
gárnak vallja, de ha ezen intézkedéstől azt re
mélni lehetne, akkor én is üdvözlöm azt, mert 
a honvédség mégis közelebb áll a polgárokhoz. 
Valóban ha végig nézünk történelmünkön, az az 
ha volna történelmünk, mert a mohácsi vész óta 
nincs, ha végig nézünk azon hadsereg történe
tén, akkor nem volt sem magyar, sem osztrák 
nemzeti hadsereg, — hanem volt egy nagy né
metországi hadsereg, melyben a tisztek, és épen 
a főtisztek, mind idegenek voltak, az elszegé
nyedett német aristokratiából, holott Angliában 
katona sem lehet senki, ki nem honfi, és mi teli 
vagyunk 500 pensionált generálissal: idegenek
kel. Hogy mit tesz ez, azt csak azok tudják, a 
kik a hazáért küzdöttek. Térey képviselő ur elő
állott és azt mondja, (Fölkiáltások bal felől: De
hogy mondta! Olvasta!) majd rátérek arra is, 
(Derültség) hogy először nagy tapasztalatokat 
gyűjtött, mint régi honvéd, nagy tapasztalato
kat gyűjtött mint uj honvéd, és ezen tapaszta
lata annyi, hogy azt Írásból volt kénytelen el
olvasni, én megengedem, hogy Miletics vagy 
Stratimirovics olvassák beszédeiket, elnézem, ha 
nem tudnak magyarul, hanem hogy ő Írásba 
jegyezze föl tapasztalatait és a ház szabályai 
ellenére onnan elolvassa, ezt nem tar tom elné-
zendőnek. Azt mondta, hogy mi folytonosan 
reeriminatiókkal élünk és ő egész receptjét ol
vasta föl a recriminatióknak. (Derültség.) 

Fölhívom a miniszterelnök urat, én azt hi
szem, ha mi azt mondjuk honvédeinknek, halja
nak meg újra, talán még azt is megteszik, hi
szen egyszer már elpusztultak. De béküljünk ki, 
és én azt mondom, hogy mi föladjuk a rokkant 
honvédeket, adják föl ők a beamtereket penziós
tul. Fort mit Schaden! (Atalános hosszas nevetés.) 

Ha önök megígérik, hogy azok számára nem 
követelnek semmit, ám akkor honvédeink is elég 
hazafiasak lesznek, hogy nem követelnek sem
mit. Hanem addig, a mig egy csonka nyomorult 
honvéd koldul s előtte a penzionális beamter 
glacé kesztyűben sétálgat, {Élénk helyeslés a ba
lon) nagyon félek, hogy a magyarban a lelkese
dés ez utón demoralizáltatni fog, s ez ellentét a 
legnagyobb vád a kormány ellen, bármit beszél
jenek is itt . (Helyeslés bal felől.) Hogy ez meg
szűnjék, hogy ne kiáltsanak és ne ríjanak a hon
védek, ez a mi követelésünk. De ha önök ezen 
politikát folytatják, akkor a demoralizátió elér
kezik nem sokára, és nem lesz szükség többé 
sem „Esti Lap"-ra, sem „Borsszem Jankó"-ra, 
(Zaj jobb felől) hanem annyira reformálták a köz
véleményt, hogy — akár mint nevetnek is — 
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de honvédserege ugy sem lesz többé Magyar
országnak. 

P o d m a n i c z k y E r i g y e s b . T. ház! 
Megvallom, nem ta r to t tam volna szükségesnek 
épen e kérdésben fölszólalni, ha esetleg egyik 
igen t. elvbarátom által e kérdésben pártunk 
részéről mint valami fehér veréb oda nem állít
t a t tam volna, mint ki egyetlen egy a maga ne
mében ; miután én előadását ugy értettem, hogy 
a honvédelmi miniszter nem akar kinevezni bal
oldali embert a honvédségbe, és csak engemet 
nevezett ki, ebből más következtetést nem von
hattam, mint azt, hogy ki baloldali, ha ki akar 
neveztetni honvédnek, vagy meggyőződését kel
lett megtagadni, vagy antiehambreirozni. (Föl-
Máltások bal felől; Nem mondta senki!) Megenge
dem, hogy nem igy volt értve, de más felől meg
engedi t. barátom, ha én mint honvéd köteles
ségemnek tartom ez irán}?ban fölszólalni. 

Kötelességemnek tar tom nyíltan kimondani, 
hogy én nem antiehambreiroztam; kötelességem
nek tar tom kimondani, hogy kívánom, vajha 
minden képviselő ur oly keveset antichambrei-
rozna valaha a minisztériumnál, mint ón. (Él
jenzés és taps a jobb oldalon.) 

T. ház! Én a honvédség kérdését nem te
kintem pártkérdésnek. (Zajos helyeslés.) Nem fo
gom megengedni az ón meggyőződésemnél fogva 
soha, hogy e kérdés pártkérdésnek tekintessék. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) Pártunk ezt kimondotta 
1868-ban, s ón épen azért, mert akkor oly he
lyesen kimondotta ezt, most e kérdéshez egy
szerűen ugy szólók, mint képviselő, a kinek kö
telessége e kérdésben minden pártszemponttól 
eltekintve, elmondani tiszta meggyőződését. He
lyeslés!) Miután én nem olvasom le tapasztala
taimat, mert azok hála Istennek igen mélyen 
be vannak vésve emlékezetembe, egészen egy
szerűen fátyolt borítva a múltra, (Egy hang a 
szélső bal oldalról: Pokrócsot!) melyre nézve igen 
sokat pro és eontra lehetne fölhozni, egyszerűen 
elmondom, hogy mióta a honvédség eszméje most 
legutóbb fölmerült, mit tapasztaltam? s mi által 
vezéreltettem? (Halljuk!) Én, midőn az 1867-ki 
évben ő felségeik azon kegyadománynyal lepték 
meg a honvédséget, megvallom az igazat, én nem 
tudtam azon pillanatban, mit kell éreznem; ón 
örültem, rendkívül örültem; nem okoskodtam, 
nem azt néztem, vajon: hogy lesz ez kezelve? 
hanem azon gondolkodtam, hogy ime elértem 
egyik vágyam tetőpontját, elértem azt, hogy ezen 
adomány nyomán egy valóban nemzeti institutió 
fog támadni, melynek jövedelmeiből az elaggott, 
a megesonkult honvédek főn fognak t a r t a tn i ; 
mert t. ház, azon katonára nézve, ki a hazáért 
vérzett, sokkal értékesebb azon adomány, me
lyet a tiszta meggyőződés tesz a haza oltárára, 

mint az, melyet tisztán és egyszerűen megsza
vaznak. (Zajos helyeslés és éljenzés jobb felől.) A 
haza adományához az járul, kinek meggyőződése 
azt sugallja, (Mozgás a baloldalon, éljenzés jobb fe
lől) az adót pedig kivetik mindenkire, bármi le
gyen meggyőződése. (Helyeslés jobb felől.) Ez az 
én meggyőződésem. (Halljuk!) 

De mi történt azután? 
En akkor sokat hallottam beszélni, sokat 

olvastam, de utoljára a főczól elérésére, nem 
akarom mondani ki hibája! által, de tapasztal
tam, hogy nem történt semmi. Néhányan kezd
tünk adakozni, ez megakadt, később agitatió tá
madt ellene, s ennek következtében azon szép 
fundus elosztatott és azon szép magasztos czél 
egy pár hónap alatt délibábként eltűnt. (Ivánka 
Imre közbeszól: Ki csinálta 9) 

Hogy ki csinálta, azt nem tudom, de hogy 
elmondhatjuk mindnyájunk a „peceavi^-t, hogy 

| volt benne mindnyájunknak részünk, azt tudom. 
(Derültség.) 

Azután következett a honvédség második 
stádiuma. Ez volt 1868-ban őszkor, midőn a 
honvédségről szóló törvényjavaslat a véderőröl 
szóló törvényjavaslattal együtt benyujtatott. 

Miután én különösen e törvényjavaslatot oly 
fő-fő értékűnek tartom, s mert igazságtalan nem 
szeretek lenni, lehetetlen, hogy e helyen ki ne 
nyilvánítsam, miszerint azt, hogy ezen törvény
javaslat akkor tárgyalás alá kerülhetett, csak a 
miniszterelnöknek mint honvédelmi miniszter fá-

I radozásainak köszönhetjük. Mert legyünk méltá
nyosak és igazságosak magunk iránt is, bizony 
akkor nagyon sokan közölünk jobban szerettek 
volna haza menni, mintsem it t még azon nehéz 
napokat leélni, melyekre mindnyájan emlék
szünk még. 

Reám nézve azon törvényjavaslat tárgyalása 
a házban a legemlékezetesebb és legélvezetesebb 
perczek emlékét rejti, mert tiszta hazafiságot, 
önzéstelen meggyőződést lát tam kinyomva min
den egyes szóban, mely akár jobbról, akár bal
ról a törvényjavaslatra nézve mondatott. 

Ezután szétmentünk. Méltóztassanak meg
hinni, hogy figyelemmel kisértem azonnal, a mint 
a honvédség szervezése megkezdődött, a vélemé
nyek alakulását. Nem a közvéleményt, mert az 
nem közvélemény. Igen sok ember ugyanis, mi
kor négyszem közt beszéltem vele a honvédség
ről , oly gyönyörűnek találta azt, oly ömlengés
sel beszélt róla, és ha vele 8 szemközt beszél
tem, nem ismertem reá. (Tetszés a jobb oldalon.) 
En figyelemmel kisértem az egészet, nagy sza
vak nélkül iparkodtam az emberekre hatni, és 
meglehet, hogy hibás, de legbensőbb meggyőző
désem, hogy honvédség nélkül a véderőt refor
málni nem lehet. A ki tehát azt mondja : Eu a 
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honvédség legtökéletesebb szervezéséhez nem já
rulok, az azt mondja, hogy a hadsereget refor
málni nem akarja. Figyelemmel kisértem a dol
got, de azt láttam, hogy az emberek félnek, az 
emberek bizonyos nyomás alatt vannak, az em
berek nem tudják mit, higyenek. 

Én akkor egy levelet irtam a miniszterel
nök urnák és megkértem őt, legyen szives en
gem főhadnagynak kinevezni. Főhadnagynak pe
dig azért, mert átolvastam a törvényt, és mert 
tudtam, hogy mint kapitány nem tehetek szol
gálatokat, akkor t. i., mivel falun laktam. Azon
ban kaptam a miniszterelnök úrtól egy igen 
szívélyes választ, melyben fölkér, hogy álljak el 
szándékomtól, ós engedjem meg, hogy kapitány
nak nevezzen ki. Elfogadtam az ajánlatot, mert 
ismertem okát. Időközben t. i. saját társaim jöt
tek hozzám és panaszkodtak irányomban. És 
miért panaszkodtak? azért, hogy én főhadnagy
ságot kértem, és hogy én a rangot rontom. 

Valóban elbámultam. Hát ide jutottunk, 
hogy mikor arról van szó, hogy szolgálatot te
gyünk a hazának, akkor rangról beszélünk ? 
(Helyeslés jobb felől, nyugtalanság a bal oldalon.) 
Megvallom, ez reám nagyon szomorú hatással 
volt, szomorú hatással egyrészt azért, mert a 
rangkórságot gyűlölöm, részint azért, mert ez 
azt mutatja, hogy számtalanok nem olvasták el 
a törvényt, és tulaj donkép ne ni ismerik a tör
vény alapját; mert különben természetesen azt 
mondották volna, hogy hiszen ő a lovasságnál 
csak mint főhadnagy tehet szolgálatot a szabad
ságos állományban. 

En ezeket, tisztelt ház, föl akartam hozni 
mentségül magam iránt, de mentségül egyszers
mind azok irányban is, kik azzal vádoltat
nak, hogy baloldali meggyőződéssel biró embere
ket nem neveztek ki (FölkiáUás balon: Igazi) 
Megeshetett, de kérem ily viszonyok között, — pe
dig higyék meg nekem, a mit mondok, tiszta 
egyszerű igazság, ily viszonyok között — ugyan hol 
akadt volna baloldali ember oly nagy számmal, 
a kik szívesen mentek volna a honvédségbe, bi
zony nem akadt, hanem igen sok, ki akart men
ni, ellett ijesztve attól, hogy a szabadságolt ál
lományba lépjen. 

Egyébiránt a mi a kinevezéseket illeti, el
hiszem, tudom, hogy igen sok hiba történt, de 
kérem, mi nem vagyunk mai honvédek, mi meg-
kopaszodtunk ezen szolgálatban, gondoljanak visz-
sza: hát ez előtt 22 évvel nem tőrtént-e szám
talan hiba és ha akkor azon hibák miatt nem 
tettük volna meg kötelességünket, a mit teljesít
hettünk azon hibák daczára is? bizony akkor kö
telességünk nem teljesítésének szomorú követ
kezményei lettek volna ; de e hibák mind ele

nyésztek szemeink előtt, mert felfogtuk fontos fel
adatunkat. 

En részemről igen szerencsés voltam, mert 
öt baloldali embert ajánlottam és mind az öt 
ki lett nevezve, mind az öt igen szép állást fog
lal el, és díszére válik a honvédségnek. (Tartós 
éljenzés.) En megengedem, hogy lehetnek körül
mények, esetek, a mikor a politikai véleményre 
némi súlyt fektetnek; de más részről, mikor oly 
intézményről van szó, melyet nem lehet párt
kérdésnek tekintenünk, melyet az ország kérdé
sének kell tekintenünk, mikor oly intézmény 
életbeléptetéséről van szó, megvallom, nem res-
tellek még szemtelenkedni sem, akkor már iga
zán antichambrirozok, nem hagyok békét az il
letőknek mind addig, mig be nem látják, hogy 
hibáznának, ha nem járnak ugy el, mint én kí
vánom. 

Ezek után bocsánatot kérek, hogy ily hosz-
szasan beszéltem nem a dologhoz; (Halljuk!) 
hanem engedjék meg még. hogy csak igen rövi
den azt nyilvánítsam, hogy a honvédelmi mi
nisztérium költségvetését részletes tárgyalás alap
jául elfogadom, de következtetve természetesen 
azokból, miket előbb mondtam, csak azt sajná
lom, hogy Ivánka t. barátom határozati javas
lata már rég nem teljesült; és miután azon az 
utón ez teljesedésbe nem mehetett, melyet én ré
szemről — csekély meggyőződésem szerint — 
leginkább óhajtottam volna, két kézzel ragadom 
meg az alkalmat, hogy most ráadjam szavazato
mat azon kéréssel, méltóztassék azt a t. ház 
elfogadni, mert egyike legszentebb kötelességét 
rója le az által; ha e kötelességünket lerójuk, 
akkor a történelem is, akkor a haza is bizo
nyára inkább elnézi, egyikünk vagy mási
kunknak, ha egy kevéssé botlik is. (Helyeslés bal 
felől) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Csak egy pár 
szót akarok mondani. (Folkiáltások: Miért f Sze
mélyes kérdésben?) Szólni akarok szavaim félre
magyarázása miatt. Igen röviden bátor vagyok 
kijelenteni, hogy nem volt eszem ágában sem 
t. barátom Podmaniczky Frigyes képviselő urat 
oly módon ide állítani, mint ő maga mondta. 
En egyszerűen őt mint unicumot mutattam föl, 
épen ugy, miut például a birák kinevezése al
kalmával Bónis volt képviselőtársunkat szintén 
mint unicumot állítottam föl, a kiről pedig, hogy 
baloldali, senki kétségbe nem vonja. 

Kerkapo ly Káro ly államtitkár: 
T. képviselőház! Engedje meg a t. képviselőház, 
hogy azokra, mik a honvédelmi tárcza költségelő
irányzatának tárgyalása alkalmából eddigelé el
mondattak, csak annyiban tehessek néhány 
észrevételt, a mennyiben remélhetem, hogy 
felszólalásom megnyugtatására szolgál a szólót- -
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toknak azok iránt, a miket némi aggálylyal te
kintettek annálfogva, mert látták a dolgot, a 
mint azt előadásukban tolmácsolták. 

Igen sokra, a miket hallók, nem szándéko
kozom kiterjeszkedni. Előadásom határai épen 
abban lelhetők, a mit most mondottam. 

Mindjárt az első szónok, Várady Gábor t. 
képviselő ur, neheztelte azt, hogy nem látja a 
megfelelő intézkedéseket a törvény azon inten-
tiójának valósítására, a melyet ő azon gondos
kodásában vélt fölismerhetni, hogy a tartalékból 
átvett azon kiszolgált katonák, a kik a hadse
regnél az úgynevezett műszaki csapatoknál szol
gáltak, a honvédséghez áthelyeztetésök alkalmá
val külön vezettessenek nyilvántartásba. Mint 
monda, a törvény ezen intézkedésénél más inten-
tió nem lehetett, mint az, hogy annak idejében 
ezekre is tekintettel, és ezeknek is segélyével a 
műszaki csapatokat a honvédségnél megalkotni 
lehessen. 

Én, t. képviselőház, a törvény intentiójának 
sem átalában, sem ezen törvény tekintetében 
különösen taglalgatásába bocsátkozni, vagy a t. 
képviselő úrral vitázni nem szándékozom. Egyet 
bizonyosan vélek tudhatni és merek állítani, t. 
i., hogy bármi lett legyen a törvény intentiója, 
ha a törvény rendeletének az utolsó vonásig elég 
tétetik, akkor azon törvény intentiójának érde
kében megtörtént az, a minek megtörténni kel
lett. Ám a törvény mit kivan? Itt azt, hogy a 
tartalékból átlépő ilyetén katonák külön vezet
tessenek nyilvántartásba. 

Ha a t. képviselő ur azt mondotta volna, 
hogy ez meg nem történt, s ezért nélkülözné 
azon intézkedéseket, melyek a törvény intentiója 
irányába esnek, igazat adnék neki. Ámde ez 
megtörtént, egyebet pedig a törvény nem kivan. 

Véleményem szerint a kormány föladat a atör-
vónyeket végrehajtani ugy, a mint ő is kívánta 
azt, egészen annak rendelete szerint. S mikor 
hajtatnak azok végre egészen annak rendeletei 
szerint? Meggyőződésem szerint csak akkor, ha 
a végrehajtás a törvény igényein innen nem 
marad, de azon túl sem megy. 

Egyik a törvénynek teljesítetlenül hagyása, 
másik azon túlkapás lenne és ezért — vélemé
nyem szerint — egyátalában nem lehet a kor
mányt kárhoztatni a miatt, hogy nem mutatta 
és tettel nem bizonyította sajátjául azon fölfo
gást, a melynek alapján például Clementisz Gábor 
képviselő ur biztositá vala a miniszterelnök urat, 
hogyha daczára annak, hogy a törvények az 
iránt nem intézkednek, a műszaki csapatokat 
mégis megteremtette volna, ezen tette a ház 
tetszésével találkozott volna; ismétlem, a törvény 
végrehajtása közben a megvont határokon sem 
innen . maradni, sem azon túl nem menni 
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> a kormány föladata. Az ellenkező elv hirdetése 
ha nem csak egyik, de a másik irányt és lehe
tőséget is szem előtt tartjuk, ugyanis meggondo
landó. 

A mi egyébiránt azt illeti, hogy Várady 
Gábor igen t. barátom nélk ülözi az előintézkedé-
seket, melyek mégis azt muta tnák, hogy a kor
mány a törvény többször emiitett intentióját 

1 nem tévesztette szem elől, legyen szabad meg
jegyeznem, hogy ezen intézkedések nem marad
tak el. A miniszterelnök ur már megjegyezte, 
hogy a mennyiben anyagi körülményeinkre s a 
törvény rendeletére való tekintettel magában a 
honvédségen belő] ezen intentióknak szolgálni 
lehet, annak semmisem áll útjában. Es ez meg 
is történt. A miniszter ur megemlítette, hogy a 
katonai kiképzés érdekében azou tanfolyamon 
kívül, mely az egyetemen nyittatott, minden 
kerületben egy-egy tiszti-képző és tiszti-iskola 
működik; megemlítette, hogy a zászlóaljaknál 
ezeken kívül altiszti iskolázások folynak az egész 

j télen át. Én ezekhez hozzáadom még azt, hogy 
j azon tiszti és tisztképző iskolákban épen ugy, 
I mint itt az egyetemi katonai tanfolyamon is 
| kellő figyelem van fordítva azon ismeretágakra, 

melyek épen a különleges fegyvernemeknek, mint 
az utászoknak és mérnököknek czéljaira szüksé
gesek. 

Ez az egyik, mit mondani akartam; másod
szor még azt kell kifejeznem, hogy minden ma
gyar honvédszázadnál van rendszeresítve 26 — 26 
utász, az ő föleége által jóváhagyott szabályok 
értelmében. Ezen 26 főnyi utász-szakaszok min
denike 50 emberre való szereléseket hord magá
val, ugy hogy azok háború vagy mozgalom ese
tében, midőn a zászlóaljak nagyobb tömegekben 
találkoznak, a századokból kiemelhetők és töme-
gesithetők. Ilyként lehetséges, hogy a honvédség
nél 20 és fél század, vagyis 5 zászlóalj utász le
gyen formálható, tehát 6 százaléka az összes 
létszámnak, oly szám és oly arány, melynél na
gyobbat a t. képviselő ur egyetlenegy fönálló 
rendes hadseregnél sem tud fölmutatni. (Fölkiál
tások balról: Utászok?) Igenis utászok. (Halljuk! 
Zaj.) 

A tüzérségre nézve meg kell említenem, 
hogy azon fegyvernemet illetőleg hason könnyű 
móddal, az anyagi erőknek oly aránylag kis ter-
heltetésóvel előmunkálni teljes lehetetlen. Ide 
járul egy másik s igen lényeges körülmény, t. 
i., hogy az illető erők egyelőre teljes mérvben 
igénybe vétetnek, a rendes hadseregnél alig egy 
évvel előbb megmagyarositott három tüzérezred 
szolgálatára. Mindnyájunk előtt nyilt titok, ugyan
is hogy ezek Magyarországon igen uj datumúak, 
következőleg, hogy a megfelelő erőkre ott van 

I szükség, ha azt akarjuk, hogy azon ezredek va-
50 
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lóban, igazán magyarok legyenek, s ne csak a 
papiron. 

Más észrevételt is hallottam, nem ugyan 
Várady képviselő úrtól, mert hisz ö ismeri a 
magyar honvédsereg szervezését, de Clementisz 
képviselő úrtól, ki azt monda, hogy azon szám
adatok helyett, melyeket a miniszter ur elő
adott, inkább szerette volna a honvédsereg szer
vezését i t t fölmutatva látni. 

Ha nem tévedek, minden költségvetési elő
irányzat pénzügyi tükörképe a megfelelő szolgá
lat szervezésének, egy pénzügyi tükörkép, mely 
fölmutat minden egyes kiadási czimet, minden 
egyes hivatalos állást. Fölfogásom szerint csak 
e körülmény te t te lehetővé Várady Gábor kép
viselő urnák, hogy ne csak ismerje, de ítéletet 
is mondjon a honvédség szervezése fölött, mond
ván, hogy azt kisszerűnek, katonásdi játékhoz 
hasonlónak találja. Én — megvallom — ez Íté
letre megdöbbentem, de megütődésem mindjárt 
elenyészett, mihelyest a t. képviselő ur ítéleté
nek okát is megmondta. 0 t. i. azért találja 
kisszerűnek a honvédség szervezését, mert abban 
csak egy tábornokot lát. Ha csak ez az oka, a mi
ér t katonásdinak tartja azt, (Több hang bal felől: 
Több is van!) akkor — ha jól vagyok értesülve 
— a svájezi militiával egy sorsban osztozunk. 
A svájezi militiának ugyanis, mely pedig már 
komoly alkalommal megmutatta, hogy valamivel 
más katonásdi játéknál — ha informatióm nem 
csal — szintén csak egy tábornoka van. (Élénk 
helyeslés jobb felöl.) 

Azt is méltóztatott mondani a t. képviselő 
urnák, hogy az az egy tábornok is csak kerü
leti parancsnok, tehát csak azon hatásköre van, 
mint a többi kerületi parancsnoknak, a kik pe
dig csupán ezredesek. Legyen szabad legalább 
is ugyanannyi joggal meglbrditani a tételt, s 
azt mondani, hogy miután azon egy tábornok 
kerületi parancsnok, a többi öt kerületi parancs
nok, habár csak ezredes, ugyanazon jogkörrel 
van fölruházva, mint azon egy tábornok. Sőt 
igy tán több joggal is lehet állítni a dolgot, s 
akkor a dolognak egész más szine lesz; több 
joggal, mert azon honvédségi alapszabályokban, 
melyeket a t. képviselő ur, mielőtt ítéletét ki
mondotta róla, bizonynyal megismert, nyiltan 
meg van irva, hogy azon ezredes kerületi pa
rancsnokok osztály tábornoki jogkörrel vannak 
fölruházva. Tehát, ha az identifícátió terére lé
pünk, mondjuk azt, hogy van egy tábornokunk, 
s van öt osztálytábornoki hatáskörrel biró ezre
desünk. Ez aztán teljesen meg fog egyezni a 
honvédség alapszabályaival, melyeket a fölség 
hagyott helyben. 

Már Debreczen város t. képviselője oda mó
dosította e fölfogást, hogyha az ezredesek teszik 

a tábornoki teendőket, akkor nincs semmi baj. 
Az alapszabályokra hivatkozással, bátor vagyok 
föltétlen formában kérni ezen elismerést; miután 
azon ítélet indokolására, hogy a honvédség szer
vezete kisszerű és gyermekes, egyéb motivátiót 
nem hallottam. Miután olyant, minek némi fölvilágo-
sitásával megnyugvást vélnék eszközölhetni nem 
csak a házban, de a honvédségi institutió iránt érdek
lődő tgész nagy közönségnél, még csak Papp 
Lajos képviselőtársamtól hallottam, csakis erre 
szorítkozom a következőkben. 

A képviselő ur nehezteli, hogy a honvédség 
elhelyeztetése szegényes, mig a hadsereg fényes 
épületekben tanyázik. Ez egy részben igaz; ha
nem ne felejtsük, hogy azon fényes épületek sem 
egy év müvei, hanem századok kellettek, mig 
fölemeltethettek. S még ennyi idő óta sincs a 
hadsereg csak úgyis elhelyezve, hogy nagy ré
szének a polgárokhoz ne kellene beszállásoltatni. 

En részemről megelégedéssel mondhatom azt, 
hogy az első év végével alig egynehány honvéd
zászlóalj van, a melynek ne volna biztosítva lak
tanya, a rendszeresített béke-állomány idejéig. 
S az egésznek alig 5-6 % kamata marad kaszár-
nyázás nélkül. Igaz. hogy azok még nem épül
tek fel mind; de azoknak a nyáron felépítését 
biztosították azon jóakaratú községek, melyek a 
honvédséget nagy előzékenységgel és t á r t karokkal 
várták, oly előzékenységgel, hogy ennek itt e helyen 
nyilvános elismerését részemről tartozásnak vélem. 
Midőn a honvédségnek alig 5—6 % kamatánál nem 
vagyunk azon helyzetben, hogy szállásolása iránt 
egész íormaszerüséggel biztosítva ne lennénk : akkor 
részemről a hiányos elhelyezés feletti panaszko-
dásokra magamat jogosítva nem érezhetném. 

A mi a t. képviselő ur azon állítását illeti, 
hogy a közös hadsereg mi helyiséget sem bocsá
to t t a honvédsereg rendelkezésére, tartozom a t . 
képviselő urnák azon elismeréssel, hogy ezt csak
is az ő tudomása szerint monda. Ez lelkiisme
retességre mutat, s azért mondám, hogy elisme
réssel tartozom érette. (Derültség.) De az én tu
domásom szerint igen is bocsátott. Példáért nem 
kell messze menni, Budán is találunk. Hol a kö
zös hadügyi kormány, tekintettel saját szükségle
tére tehette, ott teljes készséggel segített a hon
védség elhelyezésében. Ezt nem csak egy város
ban tette. De természetes, hogy ugy az egyik, 
mint a másik sereg elhelyezése közszükség, s csak 
hol egyik megszűnt, ott nyílt tér és alkalom a 
másik fede hetesére ; a hol az egyik sem szűnt 
meg. ott természetesen sem kívánni, sem várni 
nem lehet, hogy az egyik fedezetlenül hagyja 
saját szükségét a másik kedvéért. Ezek után 
még csak Ivánka Imre képviselő ur előadására 
van némi mondani valóm. 0 azt monda, hogy 
barátja az intézménynek, fejlődését szivéből ki-
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vánja, s azért nem vádképen, csak figyelmezteté
sül hozott fel némely hiányokat; óhajtva, hogy 
figyelmeztetése azon hiányok elenyésztetésére, 
megszüntetésére vezessen. Én teljes elismeréssel 
ós köszönettel vagyok érte. Nem is fejtegetem 
ezen hiányok fenforgásának okait. Egész tár
gyilagosan annyit akarok mondani; hogyha ő hi
vatkozik arra, miszerint a honvédelmi törvény 
a hosszasan szolgált altisztek ellátására vonat
kozó speciális tőrvényt helyez kilátásba, s hogy 
az még eddig bemutatva nincsen, annak már 
maga megmondta az okát. Mert hivatkozott ezen 
törvényünk vógszakaszára, az 59-ikre, mely mondja, 
hogy azon törvény a közös hadügyminiszter és 
a honvédelmi miniszter által lesz végrehajtandó. 
E stipulatió magában mutatja, hogy szükség volt 
a törvényjavaslatnak a két miniszter közti meg
beszélésére, e nélkül a törvény értelmében nem 
lehetett volna határozni. A dolog természeté
ből foly, hogyha valamely ügynél két miniszter
nek egyet kell érteni, az egyetértést biztosítani 
kell, és ez időt kivan. De most már mond
hatom, hogy a dolog be van fejezve, s a kérdé
ses törvényjavaslat az illető minisztériumok közt 
megállapittatott s szövegezve is van, s mi se áll 
útjában, hogy a költségvetés tárgyalása után a 
ház asztalára tétessék. (Átalános helyeslés.) 

A másik törvény, melyet képviselő ur fel
említett, a katonasági dijra vonatkozik, melyet 
azok fizetnek, kik bármi oknál fogva a hadseregbe 
be nem soroztattak, noha előállíttattak. Ez a 
tőrvényjavaslat is munkában van. De meg fogja 
engedni a t. képviselő ur, hogy épen azért, mert 
itt az adózók ujabbi terheltetéséről van szó, azon 
adózókéról, a kiknek tulterheltetéséről már annyi
szor volt alkalmuük panaszokat hallani, nagyon 
is meggondolást érdemel, hogy akkép legyen 
összeállítva a törvény, hogy mind a czélnak meg
feleljen, mind pedig—mennyire csak lehet — az 
adózó nép erej'éhez kellőképen arányosittassék. 

Egyébiránt a dolog e tekintetben főleg 
annyiban fontos, a benyújtás ideje, és annak van 
súlya, hogy a javaslatot legalább a közelebb tör
ténendő ujonczozásfc megelőzőleg törvénynyé lehes
sen emelni, akkor állván be alkalmazhatásának 
ideje. Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy is
mét biztosithatom t. képviselő urat , hogy mi 
rajtunk nem fog múlni ezen törvényjavaslatnak 
oly időben való beterjesztése, hogy az a jövő 
ujonezozás alkalmával már foganatositható legyen. 
A mi más, nem a tőrvényhozás, hanem a kor
mányzás terén általa felmutatott egyes hézago
kat, hibákat és mulasztásokat illeti, ezekre nézve 
legyen szabad megjegyeznem, hogy nem a nyil
ván látható tényekre vonatkoznak azok, a mik
ről azt mondta, hogy helytelenek, hanem inkább 
a mulasztásokra, oly dolgokra, melyekről azt 

mondta, hogy elmellőztettek, vagy elfelejtettek. 
Azért engedjen meg nekem a képviselő ur, ha 
megjegyzem, hogy ezek iránt nehezen lehet biz
tos értesülése, mert a mit a hivatal a maga czéi-
jaiból, a maga benső hasznára tesz, vagy nem 
tesz, arról hivatalon kivül, legalább kérdés nél
kül nem oly könnyen lehető a biztos értesülés. 

Bocsánatot kérek, ha e közben őt nem kö
vetem oda, hogy elmondjam, hogy én mit tudok 
és mit nem tudok, és hogy ő mit tud, meg mit 
nem tud, s csak azt jegyezzem meg, hogy ő egy 
kicsit sokat is vélt tudni. Azt hitte, hogy ő azt 
is tudja, hogy én mit gondolok, és hogy mi mit 
csinálunk és mit nem csinálunk, ott a hivatal
ban ő például tudni vélte, mintha intézkedéseink
ről azt hinnném, hogy azok égi csodák, me
lyekre ember még soha nem gondolt. 

Mi alapon véli ezt tudhatni ? nem képzelhe
tem el, miután exclusiv pátenst nem kértem 
azokra, de engedelmével, minden tudatlanságom 
mellett is tudom azt, hogy hason intézkedések 
másutt is történtek, s épen ennek tudása kö
vetkeztén nálunk is oly intézkedések tör
téntek, és nem valami szem nem látott, íüí nem 
hallott csoda eredetiségek. ÍTetszés jobb felől.) Más
részt meg azt is tudni véli a képviselő ur, mit 
nem csinálunk mi, például: hogy nekünk eszünk 
ágába sem jutot t arra gondolni, hogy jó lenne 
például meynyerni hazánk azon táborkari térké
pét, melyet a hadügyi kormány készíttetett. De
hogy nem gondolunk, gondoltunk bizony mi. 
Azon térkép két külön nagyságban van meg, az 
egyik mindenki által megszerezhető, a másiknak 
meg csak az a baj, hogy bár az igen nagy és 
jól használható, igen nagyon drága. Ha jól em
lékszem, a ház előtt már fönforgott e kérdés a 
közlekedési miniszter által behozatva. A meg
szerzés gondolata igen nagyon tetszett, hanem 
azt találta a t. ház, hogy 40—50 ezer forint 
nagy összeg, és azon megbízást adta a kormány
nak : gondoskodjék, hogyan lehessen olcsóbban 
hozzájutni ahhoz. Ezen gondoskodás a honvé
delmi minisztériumnak közreműködésével meg
történt, s véleményünk a közlekedési miniszter
hez jutott , ki majd megteszi a továbbiakat. 

Többet mondok, a honvédelmi minisztérium 
e rövid egy éves életében í 10 lap térképet ké
szíttetett a maga emberségéből. Azok közt van 
egy igen-igen megnézhető darab. Dicsekvés nél
kül mondhatom ezt, ámbár diesekvésről is hal
lottam itt szónokolni a képviselő urat, miután 
abban semmi részem sem volt; azt a katonai osz
tály működésének buzgalmának és ügyszereteté
nek kell köszönni. Ez egy igen megnézhető me
net-térkép, birtokába jöhet a t. képviselő ur is, 
miután vagy 400 példányban nyomatott. E tér
képen az összes utak, az azokon levő hidak, a 
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természeti akadályok stb. stb. nem csak mappirozás-
sal megjelelvék, de egy mellékelt leírásban is 
ismertet vék; sőt többet mondok, a mű még Ma
gyarország szomszédos tartományaira is kiter
jeszkedett. (Nagyon, helyes! bal felől.) 

Én mindezeket nem mondtam volna el, 
mert magunkról és viselt dolgunkról szólani nem 
szeretek; de miután a t. képviselő ur beszédé
ből, ha észrevétel nélkül hagyom, a közönség azt 
hihetné, hogy ügye gondatlan kezekben van, s 
ennek folytán méltán elszomorodhatnék, azért 
kötelességemnek tartottam megmondani, hogy a 
dolog nem egészen ugy áll, mint a hogy elmon
datott. Ezek oly egyes részletek, miknek min
den dicsekvés nélküli elmondására a t. képviselő , 
ur indított, oly fölvilagositasok, minőket minden ' 
részletnél is adni kötelességemnek fogom tekin
teni, leplezetlenül beismervén azt is, a mit 
eddig eszközölnünk talán nem sikerült volna, lett 
legyen annak oka akár az idő rövidsége, akár 
a mi gyarlóságunk és erőtlenségünk. (Élénk he
lyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Szólásra nincs senki föl
írva, az átalános vitát következőleg berekesztett-
nek nyilváníthatom és föltehetem a kérdést, 
(Halljuk!) Elfogadja-e a t. ház a honvédelmi mi
nisztérium 1870-ik évi költségvetését a pénzügyi 
bizottság javaslata szerint átalánosságban a rész
letes vita alapjául? (Elfogadjuk!) A kik elfogad
ják : méltóztassanak fölállani. (A jobb és középbal 
oldalon fölállanak.) 

A többség elfogadja, s igy következik a rész
letes tárgyalás. 

Mielőtt a részletes tárgyalásba belebocsát

koznánk, egy elvi kérdés volna eldöntendő, me
lyet előterjeszt a pénzügyi bizottság előadója, 
méltóztassanak meghallgatni. (Halljuk!) 

Bitto I s tván előadó: T. ház! Mél
tóztatnak emlékezni, hogy a pénzügyi bizottság 
jelentésében fölhija a t. házat egy elvi kérdés 
eldöntésére, a mely még a részletes vita meg
kezdése előtt szükséges, mert kihat több czimek-
re. Bátor leszek még egyszer fölolvasni: (Olvassa 
a pénzügyi bizottság jelentését:) A pénzügyi bizott
ság azonban a maga részéről súlyt fektetve arra, 
hogy a törvény abbeli rendelete, miszerint a hon
védség javadalmazás tekintetében teljesen egyen
lő lábra helyezendő a hadsereggel, az illetékekre 
nézve időközben történt változtatások után is 
épségben maradjon, helyesli a minisztérium elő
irányzatát a tiszti fizetéseknek itt is alkalma
zásba vett íölebb emelésére nézve ; ellenben a 
teljes egyenlőség szempontjából a hadseregben 
létező mérvekre leszállittatni javasolja a lóillet-
mónyeket. Itt következnek a részletek; nem tu
dom, a t. ház méltóztatik-e elfogadni azt, 
hogy a honvédség tisztjeire nézve ugyanazon ja
vadalmazás állapíttassák meg, mely a közös had
sereg tisztjeire az 1870-iki költségvetésben a de-
legatio által megállapittatott. (Elfogadjuk \) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. tehát a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint, hogy teljes 
egyenlőségbe állíttassanak a hadsereggel a hon
védek. (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik! 

A részletes tárgyalást holnap fogjuk meg
kezdeni. 

(Az ülés végződik d. u. 2*u órakor.) 




