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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Miletics Szvetozár régibb iuterpellatióira válasz végett a kormányt sür
geti, agyszersmiad a az újvidéki szerb gymaasiaoi íárgyábaa, Kiss János pedig a birói hatalomról szóló törvény 
életbe léptetése iráit interpellálja a koraiiayt. A haavédelrni minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása 
kezdődik és tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
VÍ'CS Kálmán, Rajner Pál. Később Andrási/ Gyula 
gr., Eötvös József báró, Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V* órakor. 

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

Majláth I s tván j e g y z ő (olvassa a mártius 
9-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

Elnök : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
Mtelesitve van. 

Van szerencsém bemutatni Zemplén megye 
közönségének kórvényét, melyben az első fo
kú bíróságok és törvényszékek szervezése alkal
mára kérik, hogy az illető megyék hallgattassa
nak meg. 

Ugyancsak Zemplén megye közönsége a sza
mosvölgyi vasút fölépítését; továbbá Debreezen 
vároa föliratának értelmében az ezen város alapít
ványából kiszakított 140,000 írtnak a n.-váradi 
kath. szentszék kezelése alól visszavételét elren
deltetni kéri. 

Ezen kérvények a kórvónyi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Csanády S á n d o r : Van szerencsém a t. ház
nak bemutatni Biharmegyébe kebelezett csökmői 
polgárnak Katona Andrásnak kérvényét, úgyis 
mint a csökmői íöldesgazdák megbízottjának, 
melyben a csökmői zsellér lakosok által előbbiek 

ellen indított úrbéres per végrehajtásának felfüg
gesztését kérik. 

H o l l á n Ernő : A magyar mérnök-egyesü
let legközelebb tar to t t választmányi ülésében 
egyik jeles tagja élénk szinekkel ecsetelte azon 
károkat, melyek a hazára nézve háramolnakabbóí, 
ha még sok időre elmarad a törvényhozás intéz
kedése a hazai műrégiségek megőrzése tárgyában; 
a választmány említett ülésében elhatározta, hogy 
a t. házhoz az iránt kérvénynyel fog járulni, 
melyet nevében van szerencsém bemutatni, azon 
kéréssel, hogy azt szabályszerű elintézés végett a 
kérvónyi bizottsághoz utasítani méltóztassék. 
(Helyeslés.} 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
Miletics Szvetozár : T. ház! Múlt évi 

november és december hónapokban több inter-
pellátiót voltam bátor intézni a miniszter urakhoz, 
melyekre eddig feleletet nem kaptam és több 
határozati javaslatot is terjesztettem a fc. ház elé, 
melyek napirendre még ki nem tűzettek. Ezen 
interpellátiók közül néhányat az események job
ban megoldottak, mintsem a miniszter urak felel
hettek volna. (Derültség.) így ő fölsége initiativájá-
nak köszönhető, hogy a Boeca di Cattaro lecsil-
lapittatott , ami t én múlt évi december 9-én t e t t 
interpellátiómmal elérni kívántam; de mégis né
melyek maiglan sem vesztették el értéküket, neve
zetesen a múlt évi december 9-iki 84. országos 
ülésben az összes minisztériumhoz intézett inter-
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pellátióm az 1861-diki szerb congressus határo
zatai tekintetében, egy másik, ugyanazon napon 
a miniszterelnök úrhoz az uralkodó s az oszt
rák magyar államférfiak keleti utjának ezélja és 
jelentősége miatt, különösen pedig a kifejtett 
osztrák-török conventióról, egy harmadik a de
cember 14-iki 85-ik ülésben az összes miniszté
riumhoz a törvények kihirdetése tekintetében ós 
végre a kereskedelmi miniszter úrhoz a távira
tok letartóztatása miatt. 

Határozati javaslataim közül az egyik nov. 
2B-kén a 73-dik ülésben olvastatott föl az 1867-
diki XII. egyezkedési törvényezikknek ő fölsége 
többi tartományai részéről történt nemteljesi-
tése miatt, egy másik nov. 27-röl a 75-dik or
szágos ülésben az országgyűlésnek a keleti né
pek irányában való manifestatiojáról, egy har
madik dec.l4-kén a 85-dik országos ülésben, ezen 
országgyűlésnek tiltakozásáról a sérelmes, az 
1867-ki XII. törvényezikkel ellenkező bocca di 
cattarói eszközökről és a magyar kormánynak 
ez iránt való nem szabályszerű magaviseletéről. 

A határozati javaslatok tekintetében kérem 
az elnökséget, hogy minél előbb tűzze ki napi
rendre ; az interpellátiók tekintetében pedig föl
hívom az illető miniszter urakat, hogy felelje
nek : mert a mellőzés nem fog engem akadá
lyozni, hogy kötelességemet továbbra is megte
gyem. 

Ennek következtében bátor vagyok egy ujabb 
interpellátiót intézni a pénzügyminiszter úrhoz: a 
szerb gymnásium subventiójának sequestrálása 
tárgyában. 

Jámbor Pál jegyző (olvassa Miletics Szve
tozár interpellátiójdt a pénzügyminiszterhez): 

,,Értesülvén, hogy közoktatásügyi miniszter 
ur az országgyűlés által tavaly az újvidéki szerb-
gymnasium részére jóváhagyott subventio hátra
lékot az újvidéki adópénztárra assignálta, a szerb
egyházközséget pedig ezen pénztárhoz ezen összeg 
fölvételére utasitá és hogy az adópénztár ezen 
összeget letartóztatta, némi átviteles illeték miatt, 
melyet a pénzügyi hivatal azon háztól keres , 
melyet az elhunyt bácsi megyés püspök Athanaez-
kovics Plató az újvidéki szerb gymnásium alap
jának 40,000 frtnyi értékben azon ezélokra ado
mányozott, hogy Újvidéken a jogi akadémia meg
állapítása siettessék; 

tekintve azt, hogy ezen illetékért a pénzügy
hivatal irányában törvény szerint az elhunyt 
püspök hagyatéka épugy jótáll, mint a gymna-
siumi alap, mely iránti követeléssel pedig, mint 
arról értesülve vagyok, az adóhivatal nem is je
lentkezett ; 

tekintve azt, hogy az állam áltat a gymnásium 
számára rendelt subventionak határozott műve
lődési ezélja van, és semmi esetre sem lehet zár

lat, vagy executio tárgya adóért, annál kevésbbé 
állítólagos illetékért, mennyiben fönáll még nem
csak a hagyományozó hagyatéka, hanem az átvi
teles illeték tárgya is, a mely pedig tőrvény 
szerint első vonalban áll jót az átviteles ille
tékért ; 

tekintettel arra, hogy a letartóztatás, éa & 
subventionak más czélra való felhasználása, sót 
még kiadatásának halasztgatása is a tanári fize
tés kiadatása rendes menetét ós ennek következ
tében az oktatást is zavarba hozza, a subventio 
fő czélját meghiusítja; 

tekintettel végre arra, hogy ez által com-
pr omittáltatik az államhatalom tekintélye; mikor 
t. i. egyik minisztérium egyet rendel, a másiknak 
meg alárendelt hivatala ama rendeletet meg
hiusítja, a pénzügyminiszter úrhoz intézek követ
kező interpellátiót: 

vajon tudtával tartóztattatott-e le átviteles 
illetékért a közoktatási miniszter ur által az új
vidéki gymnásium részére rendelt subventio az 
adóhivatalnál, és ha nem, szándékozik-e ezen 
zárlatot megszüntetni, és a subventio kiadatását 
megrendelni 1 

Elnök : Pénzügyminiszter úrral közöltetni 
fog. 

Vidats János : T. ház ! Van szerencsém 
Rassy József Veszprém megyei lakos kérvényét 
a t. ház asztalára letenni, ő 1848/9-ben az or
szágnak számos szolgálatot tett s azért most egy 
kis hivatalt kér. 

Azonkívül Jurisics János, 1848/9-diki hon
véd közharezos sebesült lévén, szintén hivatalt 
kér. 

Van szerencsém még Végh Bálint, volt hon
védnek kérvényét a t. ház asztalára letenni. 0 
1848/9-ben az országnak tetemes szolgálatokat 
fett, s azért most alkalmazást kér. 

Azon kivül van szerencsém Melczer György 
szegedi lakos és. (Jschiesel József Pest-kőbányai 
lakos kérvényét a t. ház asztalára letenni, mely
ben a mellékelt nyugták szerint 1849. évben a 
magyar hadsereg részére szállított 196 és 
fél akó bor árának 2065 írt 82 krban kegyes 
megtérítéséért esedeznek. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvé
nyeket a kérvényi bizottsághoz szabályszerű tár
gyalás végett utasítani. 

Elnök: Oda fognak áttétetni. 
Kiss János: T. képviselőház ! Ugy hiszem, 

hogy a t. kormánynak tudomása van arróL 
hogy a hazában több köztörvényhatóság, köz
tők a sz. kir. városok, nevezetesen: Szathmár 
városa — letelvén a tisztviselők megbízatásának 
ideje és beállandván május havában a tisztújí
tás ideje — elhatározta kőzgyülésileg, hogy & 
tisztújítást ünnepélyesen meg fogja tartani, mi-
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után 1867. február 28-án épen a t. kormány 
által a ház asztalára letett határozati javaslata 
folytán, mely 1867. márt . 8-án tárgyaltatott , 
és melyben a második pontban hivatkozás történt 
a régi törvényekre, melyek meg nem változtat-
tattak, nevezetesen az 1723. LVI. t. ez. 2. § és 
1729. XV.t. czikkre, melyek világosan rendelik a 3 
evenkinti tisztújítást, és minthogy a tisztújítás meg
történte alkalmával, melyet már a köztörvény
hatóságok elhatároztak, és mely a törvényben 
gyökerezett jogaik alapján azok által meg is 
fog t a r t a tn i , hézag történhetik a bírói hata
lom gyakorlásában, mert a népnek ebbeli egyik 
joga elvétetvén, és a kormány kezébe adatván 
át, az 1869. IV. t. ez. által — tehát a törvény
hatóságok meg nem fogják tar thatni az e te-
kintetbeni tisztújítást, és azon tisztviselők, a kik 
eddig az adminisztrátiót teljesitik, lemondván hi
vatalaikról, az igazságszolgáltatás meg fog akad
ni. Azért a következő interpellátiót vagyok bá
tor az igazságügyminiszterhez intézni: 

„ Figyelembe véve, hogy Szatmár városa ha
tósága, támaszkodva az 1723. LVI. t. ez. 2. §. és 
1729. XV. t. czikkre, melyek a köztörvényható
ságokban a 3 evenkinti tisztújítás megtartását 
rendelik el, melyek az 1848. XVII. XXIII. XXV. 
XXVI. t. czikkek által meg nem szüntettettek 
s főkép a XXIII. t. czikk végleges szervezé
sét foglalván magában a szabad kir. városoknak — 
ünnepélyesen közgyülésileg elhatározta a tiszt
újítás megtartását f. é. május 6-ára. 

Figyelembe véve másrészről, hogy eddig az 
igazság kiszolgáltatását a köztörvényhatóságok 
saját választott tisztviselőik által gyakorolták, 
kik a tisztújítás elhatározása napján több 
tisztviselőtársaikkal szintén lemondottak, — s 
minthogy a birák választási joga az 1869. IV. 
t. czikk értelmében el lett confiskálva a néptől 
és átruházva a kormányra ; tehát a köz
törvényhatóságok azok felett nem rendelkez
hetnek : 

Mondja meg t. igazságügyi miniszter ur, 
hogy az igazság kiszolgáltatás meg ne akadjon, 
és az által zavar ne történjék : minő intéz
kedéseket tet t , avagy szándékozik tenni? 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügymi-
niszterrel. 

Következik a napirenden levő tárgynak foly
tatása, t. i. a honvédelmi minisztérium költ
ségvetésének részletes tárgyalása. 

Majláth István jegyző (olvas;) l-ső czim 
központi igazgatás. 

Bi t tó Is tván e lőadó: A pénzügyi bizott
ság véleménye a következő: 

„I. czim. Központi igazgatás. A központi 
igazgatásra, mely a minisztérium és számvevő
ség szükségletén tul a központi ruha-és fegyver

raktárnak, hadtanári karnak és az ujonczozásnak 
költségeit is magában foglalja, összesen 249,717 
frt. 95 kr. vétetik igénybe. 

A pénzügyi bizottság az összesen 116 főből 
álló személyzetet, mely négy polgári és két ka
tonai osztályra felosztva teljesíti e minisztérium 
különféle és számos teendőit, és melyből ez idő 
szerint egy tanácsos, t i tkár és fogalmazó mint 
kirendeltség (expositura) működik az erdélyi kir. 
biztos mellett, a szolgálat érdekei által eléggé 
indokoltnak találván, sőt meg levén győződve 
arról, hogy a naponkint szaporodó teendők foly
tán a segédhivataloknál és a számvevőségnél 
jövőre kilátásba helyezett csekély személyszapo-
ritásnak szüksége rövid időn be fog következni. — 
A kivánt összeget, a tiszti lóilletmények fejében 
fönebb már levonatni javasolt 639 frt. 65 kr. 
híjával, kerekszámban 249,000 írtban megadatni 
javasolja. 

Klapka György: T. ház! Én a központi 
igazgatás költségeit sokallom; sokallom pedig 
azért, mert az nem áll arányban a honvédség 
mostani szervezetével. 

Tegnap és tegnapelőtt a szónokok legna
gyobb része a haza védelméről szólván, a leg
főbb súlyt a honvédségre fektette: én azt ellenke
zőleg addig, mig egész védrendszerünk átalakít
va nem leend, nem a honvédségre, de a rendes, 
állandó hadseregre fektetem. 

A mostani honvédségnek, nézetem szerint, 
más föladata nem lehet, mint támaszul szolgál
ni a rendes hadseregnek, és az is csak szükség 
esetében. — Miért szavaztuk volna meg mi az 
annyi pénz- és véradóba kerülő és hadilábon 
800,000 főre rugó állandó közös sereget és 
az igy reánk eső 330 — 340 ezer embert? 

Távol legyen tőlem azonban az, hogy ez 
által a honvédség fontosságát kétségbe vonni, 
vagy annak csökkentését ezélul kitűzni akarjam; 
sőt nagyon is óhajtom, hogy a honvédség minél 
elébb tökéletesittessék és szaporíttassék. — De né
zetem szerint, daczára mindazon szép szónok
latnak, a melyet itt hallottam, az nem történik 
meg előbb, mig arra nem fognak ráállani, 
hogy a rendes seregnek legalább egynehány 
korosztálya a honvédségnek átadassák (Helyeslés). 
Addig, mig az nem történik, a mostani honvéd
séget ugy kell venni: a milyen, és épen azért 
inkább nagyon takarékosan kell eljárni és nem 
növelni a szegény adózó nép terheit. 

Én megvallom, nem hiszem, hogy 1848/49-
ben az akkori magyar hadügyminisztérium na
gyobb személyzettel birt volna, mint a mostani 
honvédség központi igazgatása, annak pedig 
csakugyan több teendője volt, mint a jelenlegi 
honvédelmi minisztériumnak. 

Én ezen roppant költségeket, főleg azon sze-
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rencsétlen iránynak, tendentiának tulajdonítom, 
hogy ot t is, mint mindenütt az a szerencsétlen 
bureaucraticus rendszer uralkodik (Élénk helyes
lés bal felől), a melynek gyümölcseit előbb-utóbb 
érezni fogjuk. Én sajnálkozásomat fejezem ki a 
fölött, hogy mindenütt az egész országban azt a 
szerencsétlen hivataloskodási vágyat látom, és a 
kormány a helyett, hogy ezen vágynak ellent 
állana, inkább növeli azt (Ugy van: hal felől). 

Én tehát azt ajánlanám a t. háznak, hogy 
kezdjük meg a megtakarítást i t t mindjárt az első 
pontnál, s legalább is 20—25- ezer frtot levon
ván, fordítsuk azt honvédiskolára, (Helyeslés) hol 
azt sokkal nagyobb haszonnal lehetne alkalmazni. 
(Helyeslés). Legyen szabad most egy észrevételt ten
nem azon megjegyzésre, melyet tegnapelőtt Iván
ka t. barátom tett . Ez nem tartozik ugyan egyene
sen a tárgyhoz, de, mert elmondatott, s mert 
tegnap el kellett hallgatnom, nem akarván un
ta tni a házat a sok szép tudományos beszéd köze
pette — legyen szabad erre most felelnem. 

Ivánka Imre t. barátom gúny tárgyává tet te 
egy polgári egyénnek a honvédelmi minisztérium
ban alkalmaztatását. {Ivánka Imre : Nem á l l ! 
Halljuk!) Megvallom, ezt nem vártam volna t. 
barátomtól, legkevésbbé oly embertől, ki magát 
olykor még demokratának is tartja. (Derültség. 
Helyeslés jobb felől.) Lehetetlen, hogy t. barátom 
ne tudja azt. hogy Angliában a hadügyminiszter 
mindig polgári egyén. (Ügy van!) 

Ivánka I m r e (közbe szól): Én is ezt kívá
nom.. (Helyeslés). 

Klapka G y ö r g y : Lehetetlen, hogy ne tud
ja, hogy Amerikában az utóbbi polgár-háború 
alatt egy polgári egyén, — éspedig nem roszul, 
— vezette a hadügyet, Schwájznak mindig pol
gári egyén áll hadügyei élén. (Ui/y van!) És én 
nemcsak nem roszalom, de sőt szeretném hogy 
Magyarország alkotmányos szokásaiban gyökeret 
verjen az, hogy soha más, mint polgári egyén 
ho&védelmi miniszter ne legyen. (Elénk helyeslés.) 

Sajnálom, hogy a miniszterelnök ur nincs 
itt, mert egy kis megjegyzésem lenne az ő néze
tére is, mely szerint az amerikai polgárháború
hoz képest a mi honvédelmi harczunk csak gyer
mekjáték volt. 

Talán elfeledte a t. miniszterelnök ur, hogy 
mennyi véráldozatába került az országnak ezen 
gyermekjáték. (Helyeslés bal felől) De nekem emlé
keznem kell reá, mert a véletlen ugy akar ta , 
hogy akkor hadügyminiszter is voltam,és akkor, 
midőn májusban a hadügyminiszteri tárczát ve
zettem, már akkor is 50 — 60 ezerre felment 
a Bánságban lekonczoltak száma,; és a mailett 
24 — 25 ezer osztrák foglyunk, köztök 5 — 6 száz 
tiszt volt ; és mennyire ment még azután a 
nyári hadjárat alatt 'az elesettek és más áldozatok 

száma! (Andrásy Gyula gr. miniszterelnök belép) 
Engedje a t. miniszterelnök ur megjegyeznem, 
hogy ez valóban tréfa nem volt, s az 1848-49M 
önvédelmi harcz valóban gyermekjátéknak nem 
mondható. (Helyeslés.) 

Bátor vagyok javaslatomat még egyszer a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. ház! (Halljuk!) A t. képviselő ur előadásá
nak csak a végét hallottam, de még is eleget 
a r r a , hogy fölvilágosítsam a képviselő urat a 
tekintetben, mit mondtam vala azon óriási nagy 
harczról , melyre nézve, — ha nem csalatkozom 
— magánbeszédben a t. képviselő ur ugyanazon 
nézetben volt irányomban — s nem is lehet más
ban — hogy t . i . épen az amerikai óriási harcz 
oly rendkívüli volt, mely meghaladta mindazon 
harezokat, melyek Európában eddig történtek, 
miszerint azt mondtam: hogy stratégia s concep-
tió tekintetében, ahhoz képest a mi harczunk,— 
megengedem, hogy a kitétel más is lehetett —de 
hogy csekély volt, ez kétségtelen. Ezt értettem, 
és máskép érteni nem is lehet. (Helyeslés jobb 
felől)' 

Kerkapoly Károly államtitkár : T ház! 
A központi igazgatás kiadási czimén felvett tétel 
igazolására engedje meg a t. ház kiemelnem, hogy 
a múlt év folytán, melynek pedig csak végső 
felében lehetett az ügyeknek egész erővel fölme
rülni, miután a törvény azt mondja, hogy a 
tavaly először ujonczozottakat mint átalában min
den ujonczot is október előtt behívni nem lehet, 
s igy előbb az ügyeket egész erővel megindítani 
teljes lehetetlen volt; tehát, mondom, tavaly az 
év folytán a minisztériumhoz, — mely pedig oly 
ügyekkel, melyeket a törvény nem hozzá utasíta
na, épen nem foglalkozik — 43,224 ügydarab ér
kezett. Ezen 43,224 ügydarab közül 18,356 
volt csak az, mely a honvédseregre vonatkozik, 
tehát a honvédség mértékével mérendő meg; el
lenben 24,468 tehát teljes két harmada a beér
kező ügyeknek, olyan, melyek beérkeznének, ha 
a honvédség nem léteznék is, mert a közös had
sereg agendáit tárgyazzák, melyre pedig a t. 
képv. ur is a védelem súlyát fekteti. A tőrvény 
akarta ugy, hogy a közös seregre vonatkozó 
működéseknek és teendőknek nagy része a kor
kormányzat terén föntartatott a hazai kormány
nak, így az összes kiegészítési ügyek, az ujon-
ezozás és mindaz, a mi ezekkel egybefügg: a sza
badságolás, végelbocsátás, katonai nősülés, elhe
lyezés stb. kérdései. Ha tehát a t. képviselő ur 
az 1848-ikival hasonlítja egybe mostani honvé
delmi minisztérium teendőit, azt hiszem méltán 
nagynak tekintheti az összeget, de ha méltózta
tik figyelmezni arra, hogy, a tegnap mondottak 
szerint, már 90 ezerét megközelítő honvédsereg 
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újból rendszeresítése, a minden kezdetnél fölme
rülő tömérdek teendők mellett, még a közös se
regre vonatkozó 24,868 ügy darab látandó el, nem 
hiszem, hogy megmaradna azon véleménye mel
lett, hogy ezen czimen a minisztérium költség
vetéséből 25,000 irtot törölni lehessen. 

De megvallom, csodálkoznám, ha a ház e 
nézetet magáévá tenné. Én összeállítottam a 
honvédelmi minisztérium ügydarabjainak nemcsak 
egyévi összegét, hanem a február 12-ig beérkezette
ket, mikor ugyanis hittem, hogy e tárgy körülbe
lül napirendre jön. összesen 6332 ügy db. érke
zett az első 43 nap alatt a minisztériumhoz, esik 
ebből 147 minden napra, melyet rendesen el 
kellett látni. Költségvetésünk mondja, hogy 6 
osztálylyal rendelkezik a minisztérium, nem szá
mítva azon teendőket, melyeket az erdélyi kir. 
biztosság elvégez. A hat osztályhoz érkezett 43 
napon át 6332 ügy darab. Én némileg összehason
lítottam a többi minisztériumok azon teendőit, 
melyeknek költségeit a t. képviselő ur nem so-
kalta, és a melyek már megszavaztattak. Viszo
nyítottam az ottani ügydarabokat az itteniekkel 
és az eredmény az lett, hogy ugyanazon 43 
napon át, midőn hozzánk 6332 ügy darab érke
zett ; a belügyminisztériumhoz 5486 ügy db. 
tehát 836-tal kevesebb ; a vallás és közök, mi-
nisztreriumhoz 4314, tehát 2008-al kevesebb, a 
pénzügyihez 7522, tehát csak 1190-nel több, az 
igazságügyihez 3283. tehát 3059-el kevesebb ér
kezett. Nálunk 3 miniszteri — és 5 osztálytanácsos. 
A vallásügyi minisztériumnál, hol 2080 db-al ke
vesebb az ügyszám, 2 államtitkár, 12 tanácsos. 
Nálunk egy államtitkár, 7 tanácsos. A pénz
ügyinél, ezen roppant nagy minisztériumnál, hol 
csak 1090-rel több az ügyszám, 1 államtitkár, 
6 minisztert, és 23 osztálytanácsos; nálunk egy 
államtitkár és 7 tanácsos. 

Es így megy tovább a többi minisztérium 
mokon át- Tehát a legnagyobb megnyugvással 
mondhatom, hogy egy tanácsosra sehol annyi 
űgydarab, de nem mondok sokat, ha azt mon
dom, fele annyi sem esik, mint ezen miniszté
riumnál, és igy csak ugy látható el, hogy min
den tanácsos alatt öten-hatan működnek a fo
galmazó személyzetből. Méltóztassék arról meg
győződve lenni, hogy másként az e minisztérium
hoz utasított teendőket, miknek két harmada a 
közös hadsereget illeti, ellátni teljesen lehetetlen. 

Ivánka Imre: T. ház! Nagyon csodál
kozom, hogy t. barátom Klapka szavaimat ugy 
fogta föl; mert, hogyha némi figyelemmel ki
sérte volna mindazokat, a miket épen a hon
védség föláilitása körül annak idejében vitattam, 
és -vitattam a közös hadügyminisztérium fölállí
tásáról , tudná, hogy ismételve és ismételve azt 
mondottam volt, és azt jelentem ki ma is, hogy 

addig nem fognak jól menni a hadügyi dolgok, 
míg nemcsak Magyarországban polgári kezekbe 
oem lesz letéve a hadügy; de míg a közös had
ügyminisztérium is polgári kezekbe nem jut. 
Tehát nem azt mondtam, hogy polgári kezekbe 
ne tétessék le a honvédelmi minisztérium, ha
nem azt, hogy mikor polgári kezekbe tétetik 
le, oly egyén legyen ki ért hozzá. S ez 
egészen más. (Derültség.) 

És most bátor vagyok sajnálatomat fejezni 
ki a fölött, hogy — a mint hírlik, és pedig 
biztos forrásból — épen akkor távozik el he
lyéről a honvédelmi államtitkár, mikor már be
dolgozta magát, és attól tartok, hogy megint 
oly polgári egyént vesznek oda, a ki ismét nem 
ért hozzá s rovásunkra tanuk (Közbeszólás jobb 
felől: Ivánkát kellett volna meghívnil) A közbeszó
lást elfogadva hivatkozom ismét a miniszter úrra, 
hogy én szolgálatot nem kértem soha: tehát 
magamra bizonyosan nem veszem a megjegyzést. 

Bátor vagyok megjegyzést tenni arra nézve 
is, a mit itt az 1848—49-iki hadjáratnak az 
amerikai háborúhoz mért kicsinyléséről ma is
mételve hallottunk, és e tekintetben megmon
dani nézetemet. Ha méltóztatnak az ország te
rületének és érdekeinek nagyságát egybehasonli-
tani, akkor elismerem, hogy sokkal óriásibbak 
voltak az amerikai erőködések, mint a nálunk 
történtek. De Európa mostani viszonyait te
kintve, semmi esetre sem tarthatom csak távol
ról is gyermekjátéknak az olyan háborút, a 
melynek bevégzésére két oly nagy hatalom köz
benjárása volt szükséges, mint az orosz és osz
trák ; nem fogadom el, hogy azt az erőt, melyet 
a nemzet kifejtett, — habár talán csekély szám
mal, de erélyénél fogva, — gyermekjátéknak le
hetne nevezni. 

A mi pedig az államtitkár ur azon reflexió
ját illeti, hogy a számok sokaságával akar bi
zonyítani, ez ismét bizonyíték arra, a mit Klapka 
képviselő ur mondott, hogy bureaukratikus rend
szer uralkodik a minisztériumban. (Ugy van! bal 
felölj Tudjuk azt a régi világból, hogy a szá
mok szaporítása mindig tulajdona volt a bureau-
kratiának. Csinálnak 3 sort az ügydarabra, és 
igy csinálják a számokat végtelenül, (ügy van! 
bal felől) 

Tessék bemenni akármely bureauba, hol a 
bureaukraták otthon vannak, mindenütt ezt le
het látni. 

Mindamellett, nehogy jfönakadást szenved
jen a már folyamatban levő és mindenesetre 
most már jobban menő ügy, én megszavazandó-
nak vélem az összeget. 

Nyáry Pá l : T. ház! T. barátom Klapka 
az annyira kárhozatos bureaukratikus rendszernek 
nálunk is meghonosítását érintette, s éu kezd-
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tem kétkedni, hogy ez valósággal ugy van-e 
vagy nem? de tökéletesen bebizonyitotta tisztelt 
barátom és képviselőtársam az államtitkár ur, 
azt mondván, hogy fölosztva a napok számával 
a foglalkozók számát és az ügydarabok számát, 
melyeket földolgoznak, kisül, hogy valóban a 
minisztériumnál alkalmazott egyének számát 
nem lehet kevesbíteni. Én magam is igen sokat 
foglalkoztam közigazgatási dolgokkal, és mond
hatom, foglalkoztam épen 1848-ban a legneve
zetesebb, t. i. a belügyi dolgokkal, de én már 
korán megtanultam, miként kell nemcsak mun
kálkodni , hanem munkáltatni is; és én azon 
rendszert, melyet követtem és követtettem, egy
szerű falusi Dirótól tanultam. (Halljuk!) 

Az eset igen tanulságos, méltóztassanak 
figyelni. (Halljuk!) 

Egy falusi község nagy pusztát haszonbé
relt. Ujabb árverés rendeltetvén, a község a bí
rót és egy közlakost küldött ki az árverésre. 
Természetesen demokratikus szempontból, nem a 
biró, mint tisztviselő, hanem a közlakos árvere
zett. Midőn a kikiáltott ősszeg már kétszerezve 
volt, igen kétségbeesve tekintett vissza a köz
lakos , és — németek levén — igy szólt: Herr 
Riehter! was ist zu machen, der Preis ist schon 
das doppelte ? Erre azt mondja a praktikus biró: 
Biete und arbeite doppelt! az az: Ajánld meg 
a kétszeres á r t , de aztán a lakosság is kétsze
resen dolgozzék! (Helyeslés.) 

Én igen nagy szerencsével használtam ezen 
maximát, ós ajánlom az igen t. államtitkár ur
nák, kiről tudom, hogy háromszorosan is dolgo
zik, miszerint alkalmazza ezen rendszert, hogy 
a midőn szükség van ós dolgozni kell, ne nézzék 
tisztviselői a számot és órát, hanem midőn a 
hazának szolgálatában állanak és szükség van 
rá, kétszeresen, sőt háromszorosan is dolgozza
nak, (Andrássy Gyula gr.: Történik is!) és akkor 
nem lesz szükség a bureaukratikus rendszer 
megörökítésére. 

Elnök : Klapka képviselő ur módositvá-
nyát föl fogjuk olvasni. 

Majláth István jegyző (fölolvassa ad:) „A 
honvédelmi minisztérium budgetében „Központ i 
igazgatás" czime alatt előirányzott 249,717 frtnyi 
ősszegből 25,000 frt levonatván, ezen utóbbi összeg 
honvédiskolák alapítására fordíttassák." 

E l n ö k : Ezen módositvány ellenében a 
pénzügyi bizottság jelentése áll. Mindenekelőtt erre 
kell szavaznunk, azaz: elfogadja-e a t. ház a 
pénzügyi bizottság által javasolt összeget, vagy 
nem? Azok, kik elfogadják méltóztassanak föl 
állani. (Megtörténik.) A többség tehát elfogadta, 
és Klapka György képviselő ur módositványa 
elesik. Most átmegyünk az egyes pontoza-
tokra. 

Majláth I s tván j e g y z ő (olvas: „Államtit
kár 2000 frt* Közbeszólások: El van fogadva az 
egész czim!) 

Elnök : Az első czim el levéu fogadva, át
megyünk a második czimre. 

Bi t tó I s tván e l ő a d ó : A háznak egy elvi 
megállapodása következtében itt is egy horvát 
osztály lesz alakítandó, melyre a pénzügyi bi
zottságnak 181. számú jelentése szerint 7440 
forint ezen horvát osztály fölállítására szüksé
ges, mely szinte a központi igazgatás költségé
hez lenne csatolandó. (Olvassa a pénzügyi bizott
ság 181-ik számú jelentését.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az előbb meg
állapított elvek szerint ezen osztálynak fölállítá
sára kitett 7440 forintot? (Elfogadjuk ) Tehát a 
„Központi igazgatás" czime alatt megszavazott 
öszszeg teend 256,440 frtot. 

Majláth István jegyző (olvassa a 2-ik 
czimet.: „Főparancsnokság.") 

Bittó I s tván előadó (olvassa.) „Főparancs
nokság. Erre a költségvetésben 29.461 frt 45 
kr. kívántatott, a tárgyalás alkalmával azonban 
beadatott a minisztérium részéről 7. alatt ide 
mellékelt pótelőterjesztés, melynél fogva úti áta
lány fejében még 5000 frtot kér fölvétetni. 

A pénzügyi bizottság méltányolván a be
adott előterjesztésben fölhozott indokokat, meg
szavaztatni javasolja a kért 5000 forintnyi áta
lányt, és igy annak hozzáadásával és a lóillet-
mények fejében a fönebbiek szerint levonandó 
202 frt 50 kr. törlésével e czimre kerekszám
ban 34,200 frtot hoz javaslatba." 

A melléklet igy szól: (olvassa:) 
„A honvédelmi minisztérium 1870-dik évi 

államköltségvetésének 2-ik cziménél utazási áta
lányra semmi sincs fölvéve, miután a főparancs
nok működési pótlékot kap. Azonban e pótlékot 
— mint a tapasztalás már is megmutatta — 
más tekintetek teszik szükségessé. Ennélfogva a 
minisztérium nevében tisztelettel kérem a tisz
telt pénzügyi bizottságot, méltóztassék az emlí
te t t 2-ik czimnél utazási átalányul ötezer fo
rintot pótlólag fölvenni, s annak megszavazását 
a t. képviselőháznak ajánlani.u 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság véleményét 34,200 frt megszavazására 
nézve? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Majláth Is tván j e g y z ő (olvassa a 3-ik czi
met: „Kerületi parancsnokságok,") 

Bit tó István e lőadó: A 3-dik czimben 
„ kerületi parancsnokságok"-nál a pénzügyi bizott
ság ezen összeget a leszállított lóilletmények fe
jében a fönebbiek szerint lefonandó 243 forint 
törlésével kerekszámban 130,600 forintban meg-
szavazandónak véli. 
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Ivánka I m r e : Egy kis fölvilágosítást ké
rek. I t t a lovas parancsnoknak ló átalány 150 
frt adatik, és a gyalogsági parancsnoknak 210 
í r t ; ez egy oly sajátságos arány, a mit nem 
értek, mert hogy a lovas parancsnoknak, a ki
nek rendesen több lova és igy több költsége van, 
kisebb legyen a javadalmazása mint a gyalog 
ezredesnek, ezt magamnak kimagyarázni nem 
tudom. Továbbá: azon költségek, melyek a ke
rületi parancsnok állásának fentartására mulhat-
lan szükségesek, u. m. utazási költségek, reprae-
sentatió, stb. igen csekélyre vannak szabva, vagy 
épen mellőzve. Egy kerületi parancsnoknak ha
tásköre, mint igen helyesen méltóztatott megje
gyezni, — mindegy, legyen az akár ezredes, 

§ a k á r őrnagy — majdnem a generál commandáns 
hatáskörével egyenlő. En tehát azon repraesen-
tatiónak és azon sok utazásnak a melyeket 
tenniök kell, nem tartom megfelelőnek azon ösz-
szeget, mely itt előirányoztatik, és igy szüksé
gesnek tartanám, ha bővebb tanulmányozás után 
kellő hitelt kérne a miniszter ur, e tekintélyes 
állást elfoglalók díjazására. 

Kerkapoly Károly: á l l amt i tkár : Felvilá
gosításul azt mondhatom, hogy a törvény azt 
rendeli, miszerint a honvédtisztek illetménye 
egyenlő legyen a közös hadseregbeli tisztek illet
ményével. A közös hadseregben pedig szintúgy 
áll a dolog, hogy t. i. a gyalogsági törzstisztek 
ló-tápdija magasabbra van téve, mint a lovasság
nál. Ez két okból érthető. Egyik oka az, hogy 
a lovassági tisztek jobban vannak fizetve mint- a 
gyalogságnál levő tisztek, és igy az utóbbiaknál 
ló átalányra több kell. A másik ok pedig az, 
hogy mivel a lovas törzstisztnek több lovat kell 
tartania, egyre aránylag kevesebb kiadása van, 
mint a gyalognak, azon egyszerű gazdászati elv
nél fogva, hogy több lónál a mellékes költség 
több részre oszlik föl, mig például 4 lóra elég 
már egy lámpa, egy seprű, egy lapát, addig 
ugyanennyi lámpát, seprűt kell tartani annak is, 
kinek csak egy vagy két lova van. 

Tisza K á l m á n : Az igen t. államtitkár ur 
adott fölvilágosítást, de nem az iránt, a mi iránt 
kérdeztetett. Az iránt nem is volt szükséges 
hogy fölvilágosítást adjon, mert ezen fölvilágosi-
tásban fölhozott Blóeleségare nem is vonatkoztak 
Ivánka Imre szavai, hanem vonatkoztak a „lóáta-
lányra." (Helyeslés bal felől.) Sőt nem is vonat
kozhattak Ivánka szavai a „lótápra" mert ez a 
budgetben a gyalogságnál és a lovasságnál ugyan 
azon egy összegben van előirányozva. Az állam
titkár ur továbbá azt is méltóztatott indokul 
felhozni, hogy ezen arány előfordul a rendes 
hadseregnél is, annálfogva, mert a lovassági tisz
tek különben is jobban vannak fizetve, és igy 
némileg kiegyenlítésül kapnak kevesebbet a szó-
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ban levő szükségletnél. De ezen argumentum 
sem áll, a mennyiben az előttünk fekvő költ
ségvetés szerint ugy a lovas ezredes, mint a gya
log ezredes évi fizetése egyforma. (Helyeslés.) 

E két oknál fogva a nyert fölvilágositás 
nem elégséges, amiért is kérném az államtitkár 
urat, méltóztatnék az előttünk fekvő költségve
tésben a „lóátalányra" nézve feltűnő különbség 
iránt fölvilágosítást adni. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Meg
engedem, hogy fölvilágositásom hibás volt, any-
nyiban. hogy e szó helyett „ló átalány" e szót 
„ló eleség" használtam, de „ló átalányt" akar
tam érteni, és nem ló eleséget. Erre pedig tö
kéletesen ráillik, az a mit indokolásul fölhoztam, 
hogy t. i. több lónál a lótartással összekötött 
költségek több részre föloszolván aránylag ke
vesebb kiadása van e czélra a lovas ezredesnek, 
mint a gyalogságnál levő ezredesnek, ki keve
sebb lovat t a r t ugyan, de erre is a kezelést, 
és cselédséget stb. illetőleg aránylag annyit kell 
költenie mint amannak. 

Igaz, hogy a fizetésük egyenlő, de ne ni 
egyenlők a lovak tartásával járó aránylagos ki
adásaik, amazok lovassági pótdijt is kapván. 
Ismétlem, hogy hibásan fejeztem ki magamat, 
midőn nem a ,,lóátalányról", hanem a „lóele-
ségről" szóltam, különben a dolog természeténél 
fogva csakis „lóátalányt" lehetett érteni. 

Simonyi Lajos br.: Miután a lovassági 
tiszteknek drágább lovaik vannak, mindenesetre, 
mert azok erősebb és sebesebb szolgálatot köve
telnek tőlük, nézetem szerint a lóátalánynak 
nagyobbnak kellene lenni, mint a gyalogezrede
sek lóátalánya. Vélekedésem szerint, midőn ál
lamtitkár ur a közös hadseregnél levő fizetési 
arányokra hivatkozott, ezen magyarázatának egy
szerűen az a kivonata: a delegatió ezt ugy ha
tározta, s azon változtatni nem lehet. (Tetszés 
bal felöl. Ellenmondás jobb felől.) 

Ivánka I m r e : Csak egy észrevételem var.. 
A lóátalány alatt meglehet most is a honvéde
lemnél azt értik a mit az államtitkár ur mon
dott, de a hadseregnél a lóátalány nem ezt je
lenti, hanem azt. hogy a tisztek lovai a hasz
nálat által elrontatván, a tisztek segítséget kap
nak az államtól, hogy megromlott lovaikat idő
vel másokkal pótolhassák. Ezt jelenti és nem a 
seprűket. (Derültség, helyeslés a hal oldalon.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Az is! 
(Ellenmondás a bal oldalon és fölkiáltások: Jó vol
na szakérteik által képviseltetni magát a miniszté
riumnak.) 

Győrffy G y u l a : Ha az ugy van, hogy a 
lovassági parancsnokok több lovat tartanak, 
mint a gyalogsági parancsnokok, bátor vagyok 
fölvilágvsitást kérni az iránt : miért van mégis, 

2 
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hogy a „lóeleség" a lovassági parancsnokoknál 
és gyalogsági parancsnokoknál egy és ugyanazon 
összegre, t. i. 691 frtra tétetet t , holott az csak 
természetes, hogy több ló többet eszik. (Derültség 
a bal oldalon. Zaj, szavazzunk: a job{> oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni: vajon 
a pénzügyi bizottság javaslata szerint a kerek 
számban 136,600 frtot megszavazza-e a ház? 
(Nagy zaj.) 

Győrffy G y u l a : En egy nehézségre fölvi
lágosítást kértem ; (Zaj) gondolom : mielőtt sza
vaznánk, a kormánynak kötelessége fölvilágosi-
tást adni. {Zaj.) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Bocsá
natot kérek, miután az előadó ur privative kí
vánt az imént velem valamit közölni, nem 
hallottam képviselő ur kérdését. Kérném tehát, 
kegyeskednék ismételni. 

Györffy G y u l a : A lóátalányra nézve azt 
méltóztatott mondani, hogy a különbség abban 
fekszik, hogy a lovassági parancsnokok több 
lovat tartanak, mint a gyalogsági parancsnokok. 
Én ezen állítást elfogadom; hanem akkor kér
dem : hogy van az, hogy a lóeleség rubrikája 
alat t 691 frt tétetik ki épugy a lovassági, mint 
a gyalogsági parancsnokok részére, holott több ló 
többet eszik, és ha a fönebbi különbség figyelem
be vétetik, kell hogy ez utóbbi különbség is 
figyelembe vetessék. (Helyeslés bal felől.) 

Ándrásy Gyula gr. miniszterelnök: Azt 
hiszem képviselő ur maga is megmagyarázhatja 
azt, a mire teleletet kér. Igaz. hogy t. barátom 
az államtitkár az összeget már a lótartásból in
dokolta; de van egy más indok, mely igen ter
mészetes magyarázatot nyújt arra., miért egyenlő 
azon összeg ? Es ez: egyforma az állás és egy
forma a kötelesség. (Nagy nyugtalanság bal felől.) 

Csernatony Lajos : Miért nem egyforma 
tehát a lóátalány is? Nagy zaj.) 

Kerkapoly Károly : (Zaj. Helyre. Halljuk!) 
Tisztán föltett kérdésre tisztán fogok felelni: de 
ha a kérdés nem tiszta, a felelet sem lehet az. 
A lóeleség czimén — igen természetes — nem 
lehet több pénzt fizetni, akár mennyi lovat tar t 
son is valaki, értem egy lóért, mint a mennyit 
a kiszámított mennyiség a piaczi ár szerint ki
tesz. Azt pedig meg fogja nekem engedni a 
t. képviselő ur is, hogy a lovastiszt, még ha 
nem is volna meg neki — a mint meg van egy 
rovat alatt — a lovassági pótdíj adva, mi meg
könnyíti, hogy a szolgálat után kötelezett szá
mon tul is tartson lovakat, mert a lovassági 
pótdijt épen több lótartási czimen kapja, de sa
já t érdekében is, mint lovastiszt több lovat t a r t 
a gyalogsági tisztnél. Mint mondám, tehát ő 
pótdijt is kap azon fölül; (Bal felől : Hol van az 
a költségvetésben ?) engedelmet kérek, benne van 

a költségvetésben; hamarjában ugyan nem tu
dom mely lapon, de az előadó ur talán mindjárt 
föl fogja találni. 

B i t t ó I s t v á n : Engedje meg a t. ház, hogy 
e tekintetben néhány szót mondhassak. En 
ugyan nem vagyok szakember, de már a pénz
ügyi bizottságban is kérdést intéztem eziránt és 
ott azon fölvilágosítást kaptam, hogy lovassági 
pótdíj fejében 7680 frt van előirányozva, ebben 
foglaltatik azon pótdíj is, mely az egyes parancs
nokságoknál beosztott törzstiszteknek adatik. 

A pénzügyi bizottság — és itt Simonyi 
Lajos képviselő urnák kívánok válaszolni — nem 
azon szempontból indult ki, hogy a delegatióban 
igy állapították meg, mert ez nem is szolgálha
to t t zsinórmértékül, de maga a minisztérium 
sem indult ez alapon, mert a költségvetésben 
sem praeliminált ugy, mint az a delegatio ha
tározatai folytán történhetett volna; hanem a 
pénzügyi bizottság némi előnyben akarta része
síteni a lovassági tiszteket a gyalogságiak fölött 
és mikor ezen tételt igy fogadta el, esakis ezen 
szempontból tette, nem pedig azon indokból, 
mintha e tekintetben a delegatiónak határozatai 
lettek volna az irányadók. 

Midőn pedig a bizottság a honvédség tisztjei
nek fizetéseit és illetményeit akép állapította 
meg, mint azok a közös hadseregnél megálla-
pitvák, te t te ezt azért, mert nem akartuk,hogy 
a két branche között irigység vagy visszavonás 
támasztassék az által, hogy a fizetések különbö
zők. (Helyeslés jobbról.) Ezen politikai mozzanat 
volt irányadó és nem a delegatio határozataira 
való tekintet. 

En már a bevezetésben bátor voltam arra 
utalni , hogy miután a helyzet megváltozott, 
ujabb intézkedésre van szükség, de egy szóval 
sem mondottam, hogy akár a pénzügyi bizott
ságot, akár pedig a minisztériumot a delegatió
ban hozott határozatok vezérelték volna. Ezek
ben csak arra akartam felelni, a mit Simonyi 
Lajos b. képviselő ur fölhozott, különben ismét a 
nyert fölvilágositások szerint ki kell jelentenem, 
hogy azon összeg, melyben ezen lovas-pótdij 
a nevezett törzstisztek számára megállapíttatik, 
a 4-ik ezimben foglaltatik. (Bal felől : Hol van 
ott f) A jelentés 4-ik cziménél 2-ik lapon, a hol 
a jelentés bevezetésének végén azt mondjuk, 
hogy a bizottság eltérőleg a minisztérium előter
jesztésétől; (olvassa:) „a hadseregben létező mér
vekre leszállittatni javasolja a lóilletményeket és 
azokhoz képest lóeleség és lóátalány fejében a 
költségvetés 
1 -ső cziménél, a központi igazgatásnál 63 9 ft 65 kr. 
2-ik „ a főparancsnokságnál 202 „ 50 „ 
3-ik „ aker . parancsnokságoknál 243 „— „ 
4-ik „ a csapatoknál . . . 19,347 „ 48 M 
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törlést hoz javaslatba, — viszont az igy le
szállított lóilletmények helyett a hadseregre 
nézve is megállapított évenkinti szolgálati pótdíj 
fejében a 4-ik czimnél 64 aetiv tiszt u tán 
egész évre számítva 7680 frt és 96 szabad
ságolt tiszt után egy hóra számítva 960 frtot, 
összesen 8640 frtot javasol fölvétetni." 

Ezt méltóztatott a t. ház tegnap elfogadni 
az átalános vita befejezése után és ebben fog
laltatik az a kérdéses összeg. (Helyeslés jobb 
felől.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Termé-
tetes az, a mit előadó ur is. véleményem szerint, 
elég világosan kifejtett, hogy a mi költségve
tésünkben pótdíj nem volt, mert meghagytuk a 
lovaknak azon nagyobb számát, melylyel a lovas
sági tisztek azelőtt a hadseregnél bírtak. 

A pénzügyi bizottság azonban azon tekin
tetnél fogva, a melyet épen t. előadó ur kifej
tett , javaslatba hozza a lovaknak alábbszálli-
tását, a helyett megadván azt a pótdijt, a mely 
megadatik a hadseregbeli lovassági tiszteknek; 
tehát az e ezimen ujabban fölveendő összeg kö
rülbelül 8000 frtot tesz, azon nagyobb számú 
lómennyiség helyett, a melyet a minisztérium 
javaslatba hozott. (Helyeslés jobb felől) 

P é c h y Tamás : Győrffy Gyula képvise
lő társam kérdést intézett a honvédelmi minisz
tériumhoz és fölvilágosítást kért, egy bizonyos 
ügyben, mely épeu szóban forog, melyre, fájda
lom, sem a honvédelmi miniszter ur, sem az ál
lamtitkár ur kellő fölvilágosítást adni nem tu
dott. (TJgy van! bal felől.) A kérdés ugyanis az, 
hogy a mennyiben magának az államtitkár ur
nák szavai szerint is a lovasságnál több lovuk 
van az egyes törzstiszteknek, mint a gyalog
ságnál, hogyan lehet az, hogy mégis mindket
tőnél ugyanegy pénz összeg adatik lóeleség gya
nánt, holott több ló többet eszik? Erre nem 
kaptunk fölvilágosítást. (TJgy van! bal felől.) Ez 
volt az egyszerű kérdés. (Fölkiáltások jobb felől: Erre 
felelt! Bal felől: Szavazzunk! Nagy zaj.) 

T. ház! Méltóztassék a szavazást e kérdés
ben elhalasztani addig, mig magunknak ez iránt 
bővebb tudomást szerezhetünk; most azt megsza
vazni nem lehet, mert nem vagyunk a tárgyban 
kellőleg fölvilágosítva. (Fölkiáltások jobbról: Be 
föl vagyunk világosítva: Ellenmondás balról.) 

T. képviselőház! (Nagy zaj. Elnök csönget.) 
T. képviselőtársunk Klapka György fölhozta azt, 
hogy polgár legyen a honvédelmi miniszter vagy 
hadügyminiszter, a hol ilyen van. Én helyeslem, 
de nem azért, hogy mindenütt, a hol a hon
védségi ügyeket igazgatni kell, dilettánsok mű
ködjenek, hanem helyeslem azért, mert a polgárt 
tartom mindenféle brancheban a legfőbbnek, és 
igy az, a ki mint polgár áll az ügyeknek ólén, 

mindig vigyázni tartozik s fog is arra, hogy 
semmiféle soldatesea ki ne fejlődhessék. Ebből a 
szempontból helyeslem én a polgári hadügyi mi
niszterséget, és nincs is semmi észrevételem az 
ellen, hogy a miniszter ur maga nem katona 
{Fölkiáltások: Be igen az!) de mégis óhajtanám, 
hogy mikor a házban honvédelmi ügyek tárgyal
tatnak, akkor szakértőt is rendeljen ide a t. 
miniszter ur a szükséges fölvilágositások azon
nali megadhatása végett. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház! ' {Elfogadjuk! 
Nem fogadjuk!) Azok, a kik a 130,600 frtnyi 
lóátalányra megajánlott összeget megszavazni kí
vánják ; méltóztassanak felállani (Megtörténik. Föl
kiáltás bal felől: Mire kell megszavazni ?) A ház 
elfogadja. 

Majláth Is tván j e g y z ő (olvassa a csapa
tokról szóló 4-ik czimet.) 

B i t t ó I s tván előadó {olvassa) : „Miután a 
bizottság e ezitn egy«s rovatainak és tételeinek 
tüzetes megvizsgálásából és a miniszter képvise
lője által, a költségvetéshez csatolt mellékleteken 
fölül, szóval adott kimerítő felvilágositásokból 
meggyőződött a következőkről: 

a) hogy a zászlóalji parancsnokoknál feltűnő 
ama különbséget, miszerint azok közül 20 ezre
desi, 21 alezredesi és 41 őrnagyi ranggal bír, 
eléggé indokolja az előmenetel lehetőségével adni 
szándékolt ösztön és azon körülmény, hogy csak 
ez által vált lehetővé kitűnőbb régi honvéd 
törzstiszteket degradatió nélkül alkalmazni; 

b) hogy a zászlóalji törzsek teljesen az 
1868. évi XLI-ik törvényczikk értelmében és an
nak 9-ik §-ában részletesen megállapított sze
mélyzettel szervezveztettek, az ott körül nem irt 
lovassági törzsek pedig a kerületi parancsnoksá
gok mindegyike mellé adott egy-egy lovassági 
törzstiszt személyében létesíttettek; 

c) hogy a zászlóaljak állomási helyein a 
többször idézett törvény 11-ik §-a értelmében 
a törzsek mellett fölállított állandó gyalog szá
zadok, melyeknek legénysége rendszerint 8 heten-
kint uj behivottak által váltatik föl, — létszá
munkra nézve teljesen megegyeznek a hadsereg 
gyalogságának létszámával, és igy az altisztek
kel együtt 89 fegyveres és 10 fegyvertelen fő 
bői állanak ; — a lovasságnál pedig a lószerzós 
és tar tás tetemes költségei tekintetéből, az al
tiszteket is beleértve, csak 33 főből alakít tat tak; 

d) hogy a pótlovazás rovata alatt kívánt 
összeg azon okból, mert a beszerzés utáni első 
évben a fiatal lovaknál kevesebb veszteségre 
számithatni, csak felét teszi a hadsereg költség
vetésében tapasztalok alapján felvenni szokott el
használás! százaléknak, — végre 

e) hogy a betegápolási költségek is a had
seregnél e részben fölvétetni szokott 5% alapján 
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számittattak, azt javasolja, hogy az 1-ső, 2-ik, 
3-ik , 5-ik, 6-ik és 7-ik rovatokra igénybe vett 
összegek minden levonás nélkül megadassanak, — 
ellenben a 4-ik rovatnál a föntebbiek szerint 
leszállított lóilletmény fejében 19,347 ír t 48 kr. 
levonatván,, viszont lovassági szolgálati pótdíj 
fejében 8640 forint hozzáadatván, e rovatra 
1,176,386 forint 70 krajczár és igy a 7 vovat-

ból álló egész czimre összesen 3,904,600 frt sza
vaztassák meg. 

Végül e czimre vonatkozólag még köteles
ségének tartja a bizottság megjegyezni: hogy 
miután abban az ujonczok betanítására semmi 
sincs előirányozva és ez iránt a minisztériumtól 
azon fölvilágosítást nyerte, hogy az arra szük
séges költségeket az állandó századok létszámára 
előirányzott egész évi és a szabadságolt állo
mányra kivánt huszonegynapi pénzilletékekkel 
és az azok közt engedélyezendő átruházási joggal 
véli előállithatónak, — a bizottság az ereszben kért 
átruházást annyival inkább megadatni javasolja, 
mert ugy átalános közgazdászati tekintetben, mint 
különösen magának a betanításnak érdekében kí
vánatosnak tartja, hogy a minisztérium a szorgos 
mezei munkák alatt, és az ujoncz-betanításra 
különben is alkalmatlan téli időben néhány hétre 
még az állandó századokat is szabadságolhassa 
és ezen szabadságolásoknak megfelelőleg más al
kalmas időben nagyobb létszámot tarthasson 
együtt." 

P. Szathmáry Károly : T. ház! Megvallom, 
azon jelenet után, a mely épen most történt, t. 
i. midőn mi azt nem szavaztuk meg ezen olda
lon, a mit nem ér te t tünk; ott pedig megszavaz
ták azt, a mit nem értettek, (Fölkiáltások jobb 
felől: Csak önök nem értették!) mondom, ezen 
jelenet után zavarban vagyok arra nézve, hogy 
midőn ezen IV-ik ezim egyik aleziméhez, a ruhá
zat és fölszereléshez hozzászólok, vajon fogok-e 
kimerítő választ nyerni és nem kell-e újra 
olyasmit megszavaznom, vagy meg nem szavaz
nom, a mit nem értek? (Zaj a jobb oldalon.) 

Kétségtelen dolog, t. ház! hogy az uj hon
védség az ország nagy része, mondhatnám, hogy 
az egész ország előtt népszerűtlen. Azonban az
zal, hogy az eszme népszerűsítésére a kormány 
sokat t e t t volna, nézetem szerint a kormányt 
vádolni nem lehet. Nem is említve azt, mi több 
ízben fölhozatott, hogy a honvédelmi miniszter 
ur ismeretségét oly egyének kikerülték, mint 
Klapka, Vetter és Gáspár tábornokok, (Zaj a 
jobb oldalon) nem is említve, hogy az egész föl
szerelésnél a hazai iparosok meglehetősen mel
lőzve voltak és a legkövérebb harapatok Hara-
patoknak ju to t tak , (Derültség) én egyszerűen 
csak azon dolgokra vonatkozom, melyek azt bi
zonyítják, hogy a honvédség eszméje magánál 

a honvédségnél is népszerütlenittetett. Én magam 
is honvéd voltam 1848—49-ben és pedig Er
délyben, hol a honvédség körülbelől legtöbbet 
állott ki, de mondhatom, nem hallottam az 
egész táborozás alatt oly panaszokat, a minők 
az uj honvédség részéről most emeltetnek. Le
het, hogy az én tudósításaim hiányosak, az is 
lehet, hogy valótlanok; de oly kezekből nyertem 
azokat , melyekről kénytelen vagyok hinni, 
hogy az adatok hitelesek. Többek közt hallot
tam, hogy például a Pestre beparancsolt hon
védségnek, midőn be volt rendelve, nem volt 
lakása; midőn lakása volt, nem volt tüzelő 
szere; midőn tüzelő szere volt, nem volt mit 
főznie, stb. s nem volt korházuk, orvosuk és had-
birájok. De még e szép lánczsorozatot is mellőzöm, 
s csupán egy nagy hiányra kérek fölvilágosítást. 
A honvédség, a honvédsereg ugy a mint van 
hiányos ; és nem láttam kiemelve a miniszte-

| rium részéről azokat a lépéseket, melyeket pe-
| dig kiemelhetett volna, hogy t. i. a különféle 
i csapatok tekintetében már csakugyan történt 

egy lépés, t. i. az utászát fölállításával, melyet 
én tökélötesen méltánjdok s jeléül kívánom venni 
annak, hogy a miniszter ur lassankint legalább 
a nemzet azon kívánságának eleget kíván tenni, 
hogy a honvédség minden irányban elérje azon 

• pontot, mely azt igazán honvédséggé teszi. A 
í miniszter urnák nyilatkozata legalább azon re-
I menyre jogosít föl, hogy a fölállításnak nem fog 
• akadálya lenni. De nagyon tetemes hiányt lá-
j tok itt f. ház és t. miniszter ur, a szekerészetre 
i nézve. Nem a szekerészeket értem, hanem a 
í szekerészetet. Kétségtelen és tudva levő dolog, 
\ hogy nemcsak a tüzérség igényel nagyobb men-
[ nyiségü szekerészetet, hanem a gyalogság is, és 

hogy nehezen lehet arra számítani, mit a mi
niszter ur tegnap mondott, hogy lehető háború 
esetén a rendes hadseregből lehessen szekeré
szetet kölcsönözni, mert a hadsereg bizonyára 
nem tar t több szekerészetet és beteg-ko
csit, mint a mennyi a szükségletnek megfelel: 
sőt tudjuk a közelebbi háborúk történetéből, 
hogy annyi sincs, a mennyi megfelelne a szük
ségletnek. Ennélfogva épen nagy hiánynak tar
tom azt, hogy i t t egyetlen egy székéről — mely a 
gyalogság számára lenne alkalmazandó — és 
egyetlen egy betegkocsiról sem történik emlí
tés a költségvetésben. (Helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Az előttem szóló t. képviselő ur azt 
akar ta bebizonyítani, hogy az előtt a t. ház sza
vazott oly kérdés felett, melyet nem értett (El
lenmondás bal felől) és nem értették itt sem. A t. 
képviselő ur nem akart arra szavazni, — ugy 
szólt — a mit nem értett, mi pedig szembe 
megszavaztuk azt, a mit nem értettünk. En azt 
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gondolom, hogy ezt bebizonyítani nem méltóz
tatott . 

A dolog másként áll 
A t. képviselő urak közöl többen kérdése

seket intéztek az államtitkár úrhoz, illetőleg a 
miniszterhez; felvilágositást adott a bizottság 
előadása, adott az államtitkár. A t. képviselő 
urak azonban abból indulván ki, hogy azt bizo
nyítsák be, miszerint mi a kérdésben levő tár
gyat nem értjük, azon eredményre jöttek, hogy 
— daczára az adott felvilágosításnak — nem 

I értvén azt, ezzel bebizonyították, hogy ők ma
guk nem értik. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Azt mondotta továbbá a t.képviselő ur, hogy 
a minisztérium vajmi keveset te t t ezen intézmény 
népszerűsítésére; hogy hiányzik ez, hiányzik 
amaz; midőn megvolt a fegyver, hiányzott a 
ruha, stb. stb. — tökéletesen túlemelkedve egy 
kezdő intézménynek nehézségein, melyek min
denki által méltányoltatnak, a ki ért hozzá. (De
rültség és helyeslés jobb felől.) Mi tehát, midőn 
kénytelenek vagyunk a kritikát elfogadni, azt 
kérjük : méltóztassék ezen kritikát ugy alkal
mazni, mint a mely hat, buzdít, éleszt; tudni
illik : helybenhagyni, elismerni azt, a mi jó, és 
gáncsolni azt a mi rósz; de ezt nem méltózta
tott követni (Ellenmondás bal felől), hanem azeilen-
kezőt; és az ily fegyver megtompul a kézben, nem 
buzdit, nem serkent, de nem is hat és jogot ad 
arra, hogy magunk részéről húzzunk párhuzamot. 
(Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani, hogy a miniszté
rium nem te t t semmit ezen ügy előmozdítására 
és népszerűsítésére. Húzzunk párhuzamot! 

Mióta a honvédelmi kérdés az országban 
fölmerült, mi ez oldalon szedtük a köveket és 
a téglát onnan, és ugy, a hol és a mikép azo
kat talál tuk, hogy fölépítsük az épületet. 
Igen sokan voltak, kik nem is hitték, 
hogy valaha létre jöjjön; igen sokan vol
tak, kik akkor, midőn csak az eszméről 
volt szó, kijelentették, hogy legyen az épület 
bármily kicsiny, előre biztosítják a kormányt 
elismerésökről; később pedig, midőn az építésre 
került a sor, midőn mi — mint mondám — a 
követ és a téglát hordtuk, igen sokan nem csi
náltak semmit. 

Némelyek hordtak valamit: hordtak sarat 
és azokra dobálták, kik a nem mindig kényel
mes lajtorjákon vitték föl az építkezési anyagot. 
(Hosszas élénk tetszés jobb felől) Most pedig azt 
mondják, hogy az épület, mely előttük áll, 
nekik nem tetszik. Megengedem. hogy ők, 
— a mint mondják — jobbat építtettek 
volna: — de engedjék meg ők is, ha én meg azt 
mondom, hogy ez nincs bebizoixyitva, Meg
lehet azonban, hogy csakugyan jobb hon-
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I vódséget szerveztek volna; de hogy a jelen-
i léginek létesítését igen sokan akadályozták, az 
I kétségtelen. (Nyugtalanság bal felől. Helyeslés jobb 
| felől.) Bocsánatot kérek a t. háztól, hogy szem-
| ben azon eljárással, mely ily kritikával az ellen-
| zéknek magának állását gyengíti, kénytelen vol-
j tam ezeket elmondani. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
i Ivánka I m r e : T. ház! Miután azok közé 

számítom magamat, kik hordtak téglát az épü
lethez, habár nem tartozom a többséghez, ós 
most is téglát kívánok hordani hozzá, mert va
lóban az a törekvésem, hogy minél jobb legyen 
a honvédség, de épen, mert minden előhaladás-
nak őszintén örvendek, bátor leszek egyik másik 
tárgyban elmondani kritikámat azon czélból, hogy 
jobb legyen az épület. ('Fölkiáltások jobb felől: 
Csak tessék;) így nem helyeslem például a mai 
tárgyalásnál azt, hogy az első czimeken valósá
gosan vágtatva mentünk keresztül — nem tu
dom paripán-e vagy seprűn, mint a Blocksber-
gen szokták. (Fölkiáltás jobb felől: Hát mért nem 
szólalt föl?) Mert en bloc méltóztattak megsza
vazni mindent; elnök ur en bloc tette föl a 
kérdést s így nem is szólhattam hozzá. Tehát 
mivel attól tartok, hogy majd ezen különböző 
tételeket is, melyek i t t e 2. czimben benfoglal-
vák, majd lóhalálában megszavazzák, csak egy 
pár észrevételt kívánok tenni. (Halljuk!) I t t a 
legheterogenebb dolgok vannak összefoglalva és 
nem méltóztatnak az egyes tételeket fölolvas
tatni , legalább kívánnám, hogy az egyes szaka
szok : ruházat, fölszerelés, pénzbeli illetmény, el
helyezés, élelmezés stb. főbb czimek vétessenek 
külön. De mivel mint mondám, attól tartok, 
hogy mindezen tételek egyszerre lesznek meg
szavazva, megteszem azokra nézve már most 
észrevételeimet. (Halljuk! Halljuk!) 

A többi közt nem helyeselhetem azt, hogy 
például a századoknál iskolai czélokra 12 frt. 
van csak előirányozva. Már a múlt alkalommal 

i voltam bátor figyelmeztetni arra, hogy a hon-
j védtisztek kiképzésére és egyátalában a honvéd

ség szellemi kiképzésére azon 4—6 tanáron kí
vül, a mit szintén oly gyorsan szavaztunk meg, 
hogy hozzá sem lehetett szólani, úgyszólván mi 
sem történt és ezt annál sajnosabban tapaszta
lom, mert azon intézkedés eredménye, mely az 
egy évi önkéntesekkel ezéloztatik, hogy t. i. mi
nél előbb és minél több tisztet neveljünk a hon
védség részére, a kivitelben nagy részt elenyé
szik, azon egy és igen lényeges oknál fogva,, 
mert a tiszti vizsgák németül tar tatnak és ott 

j oly emberek alkalmaztatnak, kik a magyar nyel-
J vet nem értik. Azt csak meg méltóztatnak en-
1 gedni: ha két ifjút kiállítunk, kik közül egyik 

nem tud németül, ez bizonyosan meg fog bukni, 
j míg amaz, a ki németül tud, ha különben kéve-
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sebbet ért is a dologhoz, kereszti 1 fog menni a 
vizsgán. Ennek következménye az, hogy sokkal 
kevesebben állják ki a tiszti vizsgát, mint ki-
állanák, ha azok magyarul tartatnának. (Ivánka 
Zsigmond közbeszól: Hát tanuljanak meg németül!) 

Méltóztassanak megengedni, miszerint ez al
kalommal a tisztek alkalmazásáról a tegnapi s 
tegnapelőtti lapokban közölt kinevezésekről is 
pár szót szóljak. Igen is helyeslem én azt, mit 
Klapka képviselőtársam megjegyezett, hogy a 
honvédelmi miniszter polgár legyen; de azt kö
vetelem, hogy a hadsorokban szolgáló katona 
legyen, de ne legyen csakis katona, hanem le
gyen polgár katona. És mit látok? azt, hogy 
főhadnagyok és kapitányok lesznek olyanok, kik
nek fogalmuk sincs a katonai dolgokról, és az 
olyanok, kik értenek hozzá, hadnagyok marad
nak. (Uqy van! bal felől.) Ezt kétségbe vonni 
nem lehet, ott van a névsor, tessék megnézni. 

Az altisztek megtartása az osztályoknál — 
mint tegnapelőtt is emiittettem, —igen fontos; de 
csak akkor, ha az altiszteknek, kik tovább szol
gálnak, kilátás nyittatik arra, hogy vagy valami 
fizetésben vagy ellátásban részesülnek. 

I t t van egy institutio, mely tisztán arra 
van határozva, hogy a magyar koronát őrizze s 
ezt nem találom sehol a költségvetésben: ez a 
koronaőrség. A koronaőrséghez oly altiszteket kel
lene csak alkalmazni, kik kitűnően szolgáltak a 
magyar hadosztályokban, és a kik azután juta
lomkép oda mennek. Nem helyeslem, hogy bár 
ez tisztán magyar csapat — mert hiszem nincs 
más dolga, mint a magyar szent koronát őrizni 
— mégis a bécsi hadügyminiszternek alárendelt 
testület, mert látjuk, hogy az intézkedik fölötte, 
az teszi oda a legényeket és az nevezi ki a tisz
teket. Ezzel ismét nem tudok megbarátkozni. 

A lövöldék fölállítására nézve is bátor vagyok 
egy észrevételt tenni. Igen helyesen megkezdettek 
az intézkedések s csak arra volnék bátor a t. 
minisztériumot figyelmeszetni és kérni, hogj min
den egyes községben, melyben a legkisebb hon
védosztály létezik is, lövöldék állitassanak fel, s hogy 
engedtessék meg minden polgárnak, hogy a töl
tények megfizetése mellett a czellövésben gyako
rolhassa magát, mert most, midőn a lőfegyver
nek oly nagy sőt főjelentőssége van, szükséges, 
hogy tudjunk e fegyverrel bánni, miután nem 
tudjuk: mit rejt a jövő. 

Én még abban is — mit szintén tegnap
előtt voltam bátor mondani — kételkedem, hogy a 
csapatok részére követelt összeg elégséges legyen 
arra, hogy a múlt évben beállitott és be nem 
gyakorolt honvédek s az ez évben beállitott. ujon-
czok még ez évben begyakoroltassanak. Es ezen 
kétségemben megerősít a miniszter urnák azon 
szava, miszerint a tavaszszal lesz 110,000 be

gyakorolt honvédünk. Tehát nem lesznek ez év
ben begyakorolva. Nagy hibának tartom, ha 
nem intézkedünk ugy, hogy az az idén beállitott 
ujonczok már az idén legyenek begyakorolva; 
különösen az első fölállításnál, midőn sokkal 
több ujonczot lehetett kiállítani, mint később, 
szükségesnek látnám, hogy a betanítás ne ha
laszt issék. Ha a,rra, hogy a múlt évben és az 
idén beállítottak még ez évben begyakoroltassa
nak, azért, hogy nagyobb jelenlétszám szükséges 
és így nagyobb költség kellene, szeretném, ha 
azt is most kérné a minisztérium: mert abban 
nincs semmi megtakarítás, ha a jelenleg szük
ségelt begyakorlási költségeket mellőzzük, midőn 
azokat jövőre annál bizonyosabban megadni kény
telenek leszünk. A czél az, hogy a kiállított 
honvédek minélelőbb be legyenek gyakorolva. 

Tudjuk, hogy a hadjáratok tavaszszal szok
tak kezdődni, és ezért sokkal jobban szeretném, 
ha a honvédek őszszel gyakoroltatnának be, rnint 
tavaszszal. 

Én tehát nemcsak megszavazom a budget-
ben kitett összeget, hanem kérném a t. minisz
teri urat , hogy méltóztassék azt akként módosí
tani, hogy a honvédek még ez idén begyakorol
tassanak, és az erre szükségelt többletet is szí
vesen megszavazom. (Helyeslés bal felől.) 

Ernuszt K e l e m e n : T. ház! Nem szólal
tam volna föl, ha erre Szathmáry Károly t. kép
viselő ur egy megjegyzése nem kényszeritett 
volna. Kényszerítve vagyok fölszólalni azért, 
mert azt tételezte föl rólam, hogy én megsza
vaztam oly összeget is, a mit nem értettem. 
Engedjen meg, hogy ezen állítását megezáfol-
jam. Ha méltóztattak volna azon illető urak, a 
kik a kérdéses tételt nem értik, a 28-ik oldalt, 
ott, hol a tápilletékekről van szó, megnézni, 
azon oldalon megtalálták volna, hogy minden 
kerületi parancsnok, akár gyalogsági, akár lo
vassági tiszt, 5 lovat köteles ta r tan i ; a gyalog
sági törzstisztek 42 frtot kapnak egy-eg}r ló 
után, 5-szőr 42 tesz 210 frtot a gyalogságnál; 
a lovasságnál pedig minden ló után 30 frtot. 
(Közbeszólás a bal oldalon: De miért?) Azt tessék 
majd akkor kérdeni, mikor előfordul ezen tétel. 
(FölkiáUás: Be üt is előfordul !) Ha továbbá nem 
méltóztattak volna összezavarni a kérdést, szin
tén megértették volna; de ha ugy összezavarják 
a kérdést, akkor lehetetlenség megfelelni. Én te
hát értettem ! Es i t t engedjék meg azok a kép
viselő urak, kiknek tolmácsolója Szathmáry kép
viselő ur volt, hogy felkérjem, hogy ha mi szó-
lási viszgetegből nem is töltjük el a nemzet drá
ga idejét szükségtelen feleseléssel, (Jobb felől he
lyeslés.) ne méltóztassanak azt állítani, hogy mi 
átalánosságban megszavazunk olyat is, a mit 
nem tudunk: mert ez ellen én részemről hatá-
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rozottan tiltakozom. (Jobb felől helyeslés. Bal felől 
ellenmondás) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Én legel-
sőbben reflectálni kivánok azokra, a miket Iván-
ke t. barátom elmondott. 0 némely hiányokról 
szólt, esnem kétlem, sőt meg vagyok róla győződve, 
hogy neki igazsága volt, midőn némely kívánal
makat felezett ki a honvédséget illetőleg. (Jobb 
felől ellenmondás.) Azonban egy kívánatban — s 
ezt jegyzem meg legelőször is — nem értek egyet 
vele, és ez az egy kívánat az, hogy ne halad
junk oly gyorsan át ezen budgeten, hanem ve
gyük elő az egyes tételeket, hogy meg lehessen 
tenni az észrevételeket, megkérni a fölvilágosi-
tásokat. Ez nagyon természetszerű kívánság vol
na és a mai tapasztalatok előtt egyet értettem 
volna vele; de azok után, a miket ma tapasz
taltam, épen azért, mivel azt, hogy honvédség 
legyen, akarom, nem óhajthatom a részletes tár
gyalást: mert semmi sem ár that a honvéd-ég 
eszméjének és tekintélyének inkább, mint látsza
ta annak, mennyire nem képesek föl világosit á-
sokat adni azok, a kik azt vezetik. {Jobb fe
lől zajos ellerm-ondás. Bal felől élénk helyeslés.) Én 
tehát : mert a honvédség f'őnállását és pedig mi
nél tökéletesebb fönállását óhajtom: mert óhaj
tom : hogy annak tekintélye ne romboltassák le 
se kün, se itthon, kész vagyok ez összegeket 
megszavazni ugy, a mint azok kívántatnak in
kább, semhogy azok részletes vitatása által 
gyengeségünknek ujabb meg ujabb jelét adjuk. 
(Bal felől élénk helyeslés. Jobb felől ellenmondás.) 

Megjegyezte közvetlenül előttem szólott kép
viselő ur, hogy ha mi a 28-ik lapot megnéztük 
volna és ha több kérdést nem zavarunk össze, 
megérthettük volna a dolgot. ED részemről meg
néztem a 28-ik lapot; de mindenesetre, ha nem 
néztem volna is meg, és ha senki sem nézte vol
na is meg ez oldalról, sokkal feltűnőbbnek kell 
lenni annak, hogy a miniszteri államtitkár ur 
nem tudta megmondani, hogy hányadik lapon 
vannak azok, mint volna az, ha mi nem tudjuk. 
(Bal felől helyeslés.) De különben is kérdezem, 
hogy ki zavarta össze a dolgot ? Ivánka Imre 
képviselő ur kérdést te t t a lóátalány iránt, az 
államtitkár ur felelt a ló-eleségről; — utóbb a 
kérdés újra föltétetvén, államtitkár ur indokolta 
azt, hogy a lovasság átalánya jóval kevesebb 
lehet a gyalogság lóátalányánál azzal, hogy a 
lovassági tiszteknek több lovuk levén, bizonyos 
költségek azok közt megoszolnak; midőn erre azt 
kérdezzük, hogyan esik tehát, ha több lovat tar
tanak, hogy mindegyiknek 691 frt. adatik? azt 
mondta: ez ugy esik, hogy egy lónak ugyacany-
nyi eleséget lehet csak adni, s miután mindegyik-
egy lovat ta r t , mindegyiknek csak egy lótartást 
lehet utalványozni, ós íme: most a költségvetés 

28-ik lapjáról az őt pártoló képviselő ur azt ol
vassa le, hogy nem egy, hanem őt lovat kell 
mindegyiknek tartania. 

Először tehát ő nem tudta, hogy minde
gyiknek nem egy, hanem öt lovat kell tartania; 
másodszor pedig előbbi nyilatkozatában indo
kolta a több lótartással a költségek leszállítá
sát, midőn később maga azt mondta: azért egy
forma a lóátalány, mert mindegyiknek egy lovat 
kell tartania. 

Engedelmet kérek tehát, ha i t t zavar van, 
és ha valaki zavart csinált, azt nem a kérdező, 
hanem a felelő csinálta. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Különben megjegyezve még azt, hogy ón 
nem tudom, Ernuszt képviselő ur kinek tolmá
csa volt, de Szathmáry képviselő társam épugy, 
mint magam is, csak saját nézeteinket tolmá
csoljuk, és saját nézeteink gyanánt kívánjuk 
csak az általunk mondottakat tekintetni. 

Áttérek egy pár rövid szóval arra, mit mi
niszterelnök ur mondott. (Halljuk !) 

0 azt kivánja tőlünk, hogy ismerjük el 
azt, a mi jó, és gáncsoljuk azt, a mi rósz. 

En legalább részemről, és azok, kik előttem 
szóltak, nem kívántunk egyebet tenni, és nem 
is tettünk egyebet. Én minden alkalommal, va
lahányszor e tárgyban nyilvánosan szólnom le
hetett, elismertem a honvédségnek jelen alakjá
ban is fontosságát; kifejeztem elismerésemet a 
fölött, hogy a honvédség száma, a miniszterel
nök ur nyilatkozata szerint, ma már mégis te
kintélyes összegre szaporodott; elismertem tehát 
azt, a mi örvendetes és a mi jó. De ha a- felett 
hogy magában a kezelésben valami gáncsolan
dó-e, vagy nem ? eltérés van közöttünk, ez igen 
természetes; az is igen természetes, hogy mi 
gáncsolunk néha olyat is, mit ő gáncsolandónak 
nem t a r t : mert ha olyannak tartaná, bizonyára 
nem rendelkeznék a szerint. És i t t én csak az 
ellen vagyok bátor tiltakozni, bogy mindig, min
den alkalommal, midőn mi a honvédség körül 
te t t egyes rendelkezések helytelenségéről szólunk, 
ugy méltóztatnak a dolgot fordítani, mintha mi 
a honvédség ellen szólanánk; ezt pedig, mint a 
mely 3 év óta követett eljárásunkkal, — leg
alább azokéval, kiknek sorába magamat szá
mítom — homlokegyenest ellenkezik, részemről 
határozottan visszautasítom. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Azt mondja miniszterelnök ur, hogy a bal 
oldal előbb nem hitt, azután biztosított, hogy 
ha lesz honvédség, elismerendi az eredményt; és 
most még sem hisz. (Andrásy Gyula gróf: So
kan a baloldalon.) Ránk méltóztatott mutatni és 
azt mondani: a jobb oldal hordta a téglát, a bal 
oldal nem te t t semmit, de mégis némelyek 
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hordtak sarat, (Ugy van! jobb felől.) és megdo-
bálák vele azokat, kik a téglákat hordták. 
(FölUáltások jobb felől: Ugy van!) 

Én részemről tettem kifogást, teszek ma is 
az ellen, hogy a tégla lassan hordatik, teszek 
az ellen is, hogy igen sok rósz tégla is horda
to t t : de az ellen, hogy miért hordtak téglát az 
épülethez, soha nem tettem és nem is fogok 
tenni semmiféle kifogást. Már pedig azt senki 
sem mondhatja, hogy, ha valaki azt kivánja, 
miszerint valamely épület gyorsabban épüljön 
és jobban épüljön, annak építését megakadályoz
ni akarja. (Halljuk:) 

Az, hogy a honvédség szervezése körül nem 
mi működtünk, gondolom, vádul ellenünk föl 
nem hozható: mert természet szerint működnie 
kellett annak, kire a törvény végrehajtása hely
zeténél fogva bizva volt. 

A mi pedig a sárhordást és sárral dobá-
lást illeti, erre nem tudok másként felelni, mint 
azzal, hogy nyilvánítom, miszeriut sarat az in
tézményhez csakis azok hordanak és hordhat
nak, kik jogosítva levén annak szervezéséhez, 
azt netalán roszul szervezik, és más részről, 
hogy ily alaptalan vádat, mintha mi (Andrásy 
Gyula gr: ad nem mondtam!) — reánk méltóz
ta to t t mutatni — (Zaj jobb felől. Bal felől: Hall
juk :) mintha mi sárral dobáltuk volna azokat, 
kik az épülethez a téglát hordták, oly gyanúsí
tásul veszem, mely visszaesik annak fejére, ki
től származott. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Én tiltakozom az ellen, mintha a t. képviselő 
urnák joga volna azt, a mit én mondottam, 
akár magára, akár a t. baloldalra venni. I t t 
vannak szavaim, melyeket mondottam : „némelyek 
hordtak sarat is*, kik azok a némelyek, azt ve
gyék magukra azok,akik csakugyan hordtak sa
rat . (Bal felől: Kik ások?) Hogy történt ilyen 
sár-hordás, azt tudja az egész ország, tudja az 
egész ház, ós tovább bizonyítani nem tartom 
szükségesnek. A mi a t. képviselő urnák máso
dik nézetét illeti, t. i. azt, hogy inkább óhajtja, 
hogy ne tárgyaltassék ezen honvédelmi költség
vetés, hanem ugyszólva ugorjunk át azon, mert 
azt gondolja, hogy semmi sem árt inkább ezen 
ügynek, mint ha kiderülne, hogy azok, a kik 
kezelik ezen ügyet, nem értenek hozzá. 

A mi, mondom, ezen nézetét illeti: elfoga
dom, de más indoknál fogva. Elfogadom először 
azért, mert a miniszterre nézve mindig csak kel
lemes, ha budgetje gyorsan megy keresztül, és 
másodszor elfogadom azért, mert ha az ország
nak időt és pénzt nyerünk, oly valamit teszünk, 
a mire már régen kellett volna figyelmet for
dítanunk. (Élénk helyeslés jobb felől.) Nem fogad
hatom el az ő szempontjából, de kívánnám, és 

bátor is vagyok ajánlani az én szempon
tomból. 

Az élet, a tagadhatatlan számok bizonyít
ják, — hogy a honvédelmi ügyben egy év 
óta igen sok történt, ámbár a t . képviselő urak 
mindig azt modják, hogy semmi sem történt. 
Am döntsön e fölött az ország és a ház. (Zaj 
bal felől: Majd fog dönteni!) 

Kerkapoly Káro ly á l l a m t i t k á r : Részem
ről is kötelességemnek érzem némelyeket megje
gyezni. (Halljuk!) A t. képviselő ur azt monda 
(Halljuk !) elfogadja inkább,hogy en bloc szavaztas 
sék meg ezen költségelőirányzat, nehogy a mi tehet-
lenségűnk és hozzá nem értésünknek fényes bizo
nyítékát adjuk. Szemrehányást csinált személyem
re vonatkozólag abból, hogy én magam sem tud
tam jól megmondani, hogy valamely fölvilágosi-
tás, a melyet keresnek, a költségelőirányzat me
lyik lapján van. Elismerem ebeli gyengeségemet, 
hogy a lapok számára rámutatni nem birok, és 
azt a mesterséget nem értem, melyet egyszer itt 
valaki mutatott , t . i, megmondotta, hogy egy 
bizonyos tétel egy vastag könyvnek, melyik szá
mában és hányadik lapján van. 

Ha a t. képviselő ur azt hiszi, hogy a pu-
blicum már ebből meggyőződik a mi hozzá nem 
értésünkről, hogy már ez által constatálhatja ebe
li tehetetlenségünket, sajnálom, hanem elfogadom. 

Előttem szólott t. képviselőtársam Ernuszt 
Kelemen ezen megjegyzésre nézve azt válaszolá, 
hogy a fölvilágosítást megtalálhatták volna a 
28. lapon, mert ott az van mondva, hogy gya
logsági törzstisztek kapnak lóátalány fejében 42 
frtot, mint a lovassági tisztek 30 frtot. (Fölkiál
tás: De miért!) Azt méltóztatott akkor is kér
dezni, hogy: miért? En sajnálom, ha a kérdést 
ismételve hallom, mert én a „miértre" már előbb 
feleltem. (Fölkiáltás : Hogyan!) 

Megmondom azt is, hogy „hogyan", csak 
menjünk csendesen egymás után, hogy megért
sük egymást. 

Azt mondtam, hogy azért, mert a törvény
ben az áll, hogy a honvédtisztek illetményei 
ugyanazok, a melyek a seregbeli tisztek illet
ményei. Bocsánatot kérek, nem áll az, hogy 
ezen illetékeknek azért, mert a delegáeziók meg
szavazták, kell akkoráknak lenni, hanem ezek
nek a törvény rendelete szerint egyenlőknek 
kell lenni a rendes hadseregbeli tisztek illetmé
nyeivel : (Derültség bal felől) már pedig a tör
vény jól tudja, miért kivánja az egyforma
ságot. 

Ha én egy szóval sem mondottam volna 
többet, csak annyit, hogy ez azért történik, hogy 
elég legyen téve azon törvénynek, amely azt 
parancsolja, hogy i t t is annyi legyen, mint a 
mennyi ott van, a t . képviselő ur, ha meg akar-
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ja tartani a törvényt, kénytelen lett volna ezzel 
megelégedni. 

Ivánka I m r e : Simonyi megmondta. 
Kerkapoly Káro ly á l l amt i tkár : Enge

delmet kérek, az lehet, hogy Simonyi meg
mondta, hanem arra azután megmondta magáét 
az előadó ur, elmondván, hogy a minisztérium 
ezen illetékek tekintetében magát a delegatio 
határozatához kötve nem érezte annyira, hogy a 
költségelőirányzatot nem azon összegekkel hozta 
be a házba, melyeket a delegatiók a közös had
seregre nézve bizonyosan jól átgondolt okokból 
megállapítottak. Fényesebb bizonyítékát nem ad-
hatá annak, hogy azt a törvényt, mely rendeli, 
hogy a honvédség illetékei egyenlők legyenek a 
közös seregbeliekkel, nem ugy érti. hogy mind
örökre a delegatók után kelljen menni; hanem 
érti ugy, hogy azon rendelet a törvény hozata
lakor fönállt illetékekre szólt. A törvény elfo
gadta a sereg akkori illetékeit, hanem időközben 
azok megváltoztak. Az ő dolga újra nyilatkozni. 
Most nyilatkozott s pedig eltérőleg a miniszteri 
előirányzattól. Debreezen városa képviselőjének, 
azon kijelentésére, hogy ő, épen mert barátja a 
honvédségnek, készebb részletekbe menés nélkül 
megszavazni az egész előirányzatot, semhogy al
kalmat adjon a részletezés által arra. hogy ki
tűnjék mennyire képtelen a minisztérium meg
adni a kívánt fölvilágosítást: kénytelen vagyok 
ismételni, mit már is mondottam, hogy t. i. 
tisztán főitett kérdésekre bírunk tiwzta választ 
adni. de csakis olyanokra. 

Én azt állítom, hogy a kivánt fölvilágosítást 
igenis megadtam, és pedig az által, hogy hivat
koztam azon törvényre, mely rendeli, hogy a 
honvédségnél ugyanazok legyenek az illetékek, 
melyek a közös hadseregnél, a melynél pedig 
ugyanolyanok azok, mint köbségvetésünkben. 
Ezt mondani tulajdonképen elég is lett volna. 
Én többet kívántam tenni. Annak indokolását 
is adni kívántam, miért olyanok a kérdéses té
telek a közös hadseregben? Megvallom, hogy 
megbántam ezt: mert a belső rationalitás kimu
tatása a dolognak jogi oldalára nem tartozik, s 
igy el is hagyhattam volna; s mert jószándéku 
törekvésem nem részesült túlfólről abban a fo
gadtatásban, melyet mint olyan, mint m nden jó 
szándékú törekvés megérdemelt volna. Meglehet, 
hogy előadásom közben a nyelvem megtévedt, 
és meglehet, hogy „lótápot* találtam mondani 
„lóátalány" helyett és ez zavart okozhatott. 
Ebben igazat kell adnom Debreezen város t. 
képviselőjének, miután nem merek jótállani az 
ellenkezőről; nem merem állitani,hogy nem mond
tam lótápot lóátalány helyett. De ha csakugyan 
azt mondtam, csakis nyelvem tévedvén, akkor 
visszaveszem azt, s azt gondolom, hogy az egész 
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nem nagy bizonyítvány arra, hogy nem értjük a 
dolgot. A te t t kérdésre különben csakugyan 
megfelel a 28. lap, a hol csak a kerületi parancs
nokokról van kimondva az, hogy tekintet nélkül 
rendfokozatukra és fegyvernemökre öt lóilletókök 
van; de mindjárt utána áll, hogy gyalogsági ez
redesek és alezredesek három, az őrnagyok pedig 
két lóilletéket s lótápot is kapnak, mig a lovas
ságnál az ezredesek és alezredesek ötöt, az őr
nagyok meg négyet , tehát mindig kettővel 
többet. 

Ennélfogva tökéletesen áll az, a mit mon
dottam, hogy a költségek több ló közt oszolván 
meg, egy-egy d arabnál alacsonyabbra vehettük. 
Tökéletesen áll; s én is tudom, hogy a lóáta-
lánynak jelentékeny tétele a lóban fekvő töké
nek idő folytán való megfogyása által képezte
tik ; de kérdem: ha egy tiszt öt lovat használ, 
jobban fogja-e azt kímélhetni, mintha csak há
romra van szorítva? következtetőleg alacso
nyabbra vehető-e az azokban fekvő tőke megtá-
rnadtatása? Azt felelem: igenis. A dologban nincs 
semmi boszorkányság. De ismétlem, a mit mon
dók, hogy, ha tisztán föltett kérdést kapunk, 
akkor képesek leszünk tiszta feleletet adni; de 
ha a kérdés nem lesz olyan, akkor a felelet is 
csak olyan lesz, a milyen a kérdés. Ez az, a 
mit ezen már superált tárgyra nézve mondani 
kötelességemnek tar tot tam. 

Most áttérek másra. Debreezen városa érde
mes képviselője már tegnap is mondotta és ma 
ismételte, hogy elégedetlen volt azzal hogy a 
honvédelmi törvény végrehajtása és az egész in
tézmény igen lassan indult meg : miután azon 
néhány kinevezett tiszt, meg azon neháy rósz 
montourba kényszeritett kiszolgált katona hon
védségnek nem volt nevezhető. En a reerimina-
tióknak embere nem levén, tegnapi előadását 
hallgatással mellőztem; noha a legnagyobb igaz
ságtalanság foglaltatott benne, mit csak ember 
tehet. A képviselő ur épen ugy tudja, mint én, 
hogy a törvény azt rendeli, hogy az ujonezokat 
— s tavaly ujonezoztunk legelőször — október 
hava előtt behívni nem szabad; és mégis szem
rehányást csínált abból, hogy a törvény végre
hajtása s a honvédség meg nem indult addig, 
a mig az ujonezoknak behivhatását törvény tiltá. 
(FölhiáUások jobb felől: Igazi Helyeslés":) Mi sokat 
gondolkoztunk, sokat töprenkedtünk, alig van 
kérdés, a mely fölött többet tusakodtunk volna, 
mint a fölött: megpróbáljunk-e átalában valamit 
tenni, mielőtt a törvény hatalmánál és erejénél 
fogva rendelkezésünkre áll az anyag, melylyel 
dolgozhatunk % Részemről őszintén megvallom, 
eleitől fogva azon nézetben voltam, hogy „ne", 
és pedig egyenesen azért, mert féltem attól, 
hogy bekövetkezik az, a mi be is következett. 

'i 
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Ugyanis előre láttam, hogy ha előbb akarunk 
valamit csinálni, akkor csak önkénytesekre lehet 
reflectálunk és toborzáshoz kell majd folyamod
nunk. A kérdés másként döntetett el. Én egy 
pillanatig sem éltem azon csalódásban, hogy be 
ne következzék az, a mi be is következett. A 
fiatalság, mely katona-kötelezettségén még túl 
nem volt, hozzánk még nem jöhetett : mert a 
törvény értelmében mindenekelőtt a közös had
sereg szükséglete elégítendő ki, s így a ki kato
naköteles, annak mindenekelőtt oda kelj állíttat
nia. Az ilyen tehát nem jöhetett . A ki pedig 
túl volt már a hadkötelezettségen, arról nem 
hittem, hogy valami nagy örömmel tódulna a 
zászló alá, azon főnállott irány mellett, melyet 
én tisztán csak a viszonyoknak tulaj donitok--
érette nem vádolok senkit,—azon irány mellett, 
mely országszerte idegenkedést mutatot t a kato
nai szolgálat iránt, melytől a múlt időkben na
gyon el is szoktunk. 

Nagy jó akarat, minden oldalról öszhangzó 
működés kellett volna arra, hogy megkapjuk azon 
ezer s néhány embert, kikre minden esetre szük
ségünk lett volna az itteni főtanosztályhoz és 
hogy legyőzessenek azon nehézségek, melyek min
den alakítással együtt járnak. Erre én számitui 
nem mertem. Es lett is baj elég, ebben igaza 
van Szathmáry képviselő urnák! de mutatkozott 
az a hétszáz embernél is, nem a 48 ezernél. 
Köszönet azért az azon 700 emberrel megtett kí
sérletnek. 

Es midőn sok aggódás xitán a kormány arra 
határozta magát, hogy megkísérti dolgát az ön-
kénytesekkel, mit tapasztaltunk volt? Hivatko
zom az ellenzéki journalistiea akkori magatar
tására, hivatkozom, hogy mennyi sárt dobált 
annak egy része azokra, kik a téglát hordák. 

A miniszterelnök ur csak átalánosságban 
beszélt, én szolgálok specialitásokkal. Hivatkozom 
azon panaszokra, melyeket orgánumaink hozzánk 
intézve beküldtek a miat t , hogy a jonrnalisti-
kában kifejlett agitatiók következtében odakün, 
a cselekvés terén hasonlók történtek ; ha ennek 
folytán azon honvédségnek érdekében, melyet meg 
vagyok győződve, a tisztelt képviselő urak ép-
oly melegen ölelnek föl, mint mi, nem kaptuk 
össze azon ezer s nehánjr embert: kérdem, ki az 
oka? Ha ma nekünk szemrehányást csinálnak a 
t. képviselő urak abból, hogy október előtt las
san ment a dolog, s ha nem mindnyájan is, de 
egy részben legalább oly állást foglaltak el, mi
nőről szólottam, akkor aligha van igazuk. Ok
tóber után pedig rögtön elvesztették a képviselő 
urak az alkalmat, hogy szemrehányásokat tehes
senek ez ügy lassú fejlődése miatt. 

A rendszeresített bókeállomány mellett múlt 
évben, októbertől újévig, be kellett volna tanít

tatni nyolcz-kilencz ezer embernek és beszámítva 
lett több tizenegy ezernél ; tehát több a joggal 
várhatot t mennyiségnél. 

Hadd szolgáljon ez nekem alkalmul arra, 
hogy átmenjek némely állításokra, melyeket 
Ivánka képviselő ur mondott. 0 három dolgot 
neheztelt főleg. Első az, hogy a századoknál 
nagyon kis összeg van föl véve az iskolázásra. 
Tanerők a tiszti kárból kerülnek, tantermek az 
elszállásolás rovata alatt biztosittatnak és így 
az a csekély pénz, a mi azokra még kell, egykis 
rajzónra, egykis papirosra, egykis krétára, s 
a többire van szánva. Ha ezekre nem száz s 
ezer forintokat vettünk előirányzatba, azért szemre
hányásokat nem érdemiünk. Az általa emiitett pon
tok másodika: a lövöldék kérdése. Szerinte min
den községben lövöldéket kellene létesíteni. Ez 
kissé sok lenne, miután hiszem az istent, hogy 
maholnap nem lesz község, melyben honvéd ne 
lenne a lakosok egyike, másika. (Ivánka közbeszól: 
Csak az állomási helyeket értettem.) Ekkor megelőz
tem a t. képviselő ur kivánságát, miután épen 
én kezdeményeztem a minisztériumnál, hogy a 
katonai lövöldékbe hivassanak meg a polgárok, 
én initiáltam azon eszmét, hogy a polgároknak 
alkalmuk legyen magákat a lövészetben gyako
rolni, én initiáltam azt, hogy felajánltassék azok
nak ellőállitási áron a lőszer és ingyen a szük
séges fegyverek. 

Örömmel mondhatom, hogy te t t ajánlatunk 
elismeréssel fogadtatott szerte e hazában, és 
okunk van reményleni, hogy ilyképen azok is 
megbarátkoznak majd a fegyverrel, kik kivül ma
radnak majd a honvédség keretén. 

Az általa neheztelt pontok harmadika az, 
hogy nincs elég nagy Összeg előirányozva azon 
czélra, hogy folyó év folytán ugy a tavaly, mint a 
f. évben állított ujonczok kitaníthatok legyenek. 
Ez megtörténhetik, és akkor majd póthitelt bá
torkodunk kérni ; az előirányzatban azonban nem 
véltünk mást felveendőnek, mint azt, a mi föltét
lenül és bizonynyal szükséges. Egyébiránt e te
kintetben két lehetőség van: egyik az, hogy a 
törvény által fentartatni rendelt álló századok 
mellett hívjuk be és oktassuk be az ujonczokat, 
másik meg az, hogy legnagyobb részben az ujon-
czokból alkossuk azokat. En ugy fmancziális, 
mint közgazdászati szempontból is az utolsó mel
lett vagyok, s azt mondom: ha törvény szerint 
nekünk minden zászlóalji állomás székhelyén együtt 
kell tartani egy álló századot, legyen annak le
génysége minden 8 hétben, vagy legalább annyi
szor cserélve, a hányszor a betanítás érdeke kö
veteli. Már ha az idei ujonczozás által behozandó 
legénység még ez évben mind betanittatik, akkor 
a jövő esztendőben, — miután a jövő esztendei 
ujonczokat a törvény értelmében október előtt nem 
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lehet beállítani,—októberig ingyen fognak, miután 
már betanit tat tak, tar ta tn i az álló századokban. 
Én elismerem, hogy a hosszasabb ott tartásnak 
megvannak a maga előnyei, és épen azért az al
tiszteken ki ml, a kiknek száma pedig — mint a 
t. képviselő ur katonai szakképzettségénél fogva 
nálam bizonynyal jobban fogja tudni — igen je
lentékeny; az egész létszámnak szinte 20 percentje, 
mondom az altiszteken ki\rül századonkint még 12 
önként vállalkozó legény tartat ik még együtt hosz-
szabb időn át. nem hogy oktattassék, hanem 
hogy az oktatásban az altiszteknek folytonosan 
segítségére lehessen. S legyen megnyugtatva a t. 
képviselő ur, és engedje elenyésztetni aggályait, 
hogy habár azon törvényjavaslat, mely a hosz-
szasan szolgált altisztek ellátásáról szól, még ed
dig beterjesztve nincs, és ha ennélfogva tör
vény erejére nem emelkedett, mégis találkoztak s 
hiszem, hogy ezentúl is folyton találkozni fognak, 
a kik önként maradnak zászlóaljuknál, mint ok
tatók segítségül az altisztek mellé. Találkoznak, 
számítás nélkül a rajok azon törvény folytán 
váró jutalomra. Hiszem azt, azon szellemre te
kintve, mely a honvédség összes tisztikarát a fő
parancsnokságtól kezdve az utolsó hadnagyig lel
kesíti, azon humánus bánásmódra, ügyszeretetre 
tekintve, melyet náluk megnyugtatással és öröm
mel ismertem fel. Azt hiszem, aligha jövünk 
abba a helyzetbe, hogy a törvény hatalmát kell
jen igénybe vennünk a tovább ott tartásra. 

Mindezek folytán én azt gondolom, a most 
állitandókból be kell tanít tatni ez év folytán any-
nyit, a mennyi az őszi hónapokban lefolyó egy 
turnusnak megfelel. Ez lesz körülbeiől egy har
mada azoknak, kik jelenleg épen soroztatnak, a 
másik 2/a-ra legalkalmasabb idő a jövő tavasz, és 
ha a miniszterelnök ur tavaszról beszélt, azt 
ezen értelemben tet te . Kettő közül lehet és kell 
választanunk. Ha őszszel akarjuk betanittatní az 
ez évben állított összes legénységet, akkor a ta
vaszi hónapokban az állam hiába fogja fizetni 
az állandó századok legénységét, mit én részem
ről nem helyeselhetnék, nem pedig két okból: 
az egyik, — mint mondám — fínancziális és 
nemzetgazdászati, mit szem elől téveszteni soha 
sem szabad; a másik szempont, melyből kiindulva 
a mondott eljárást nem helyeselhetném, a hon
védség iránti tekintet. Ha a t. képviselő ur, a 
mint mondta, a. honvédség ügyét lelkén viseli, 
akkor semmitől se óvakodjék inkább, mint attól, 
mi az intézmény megdrágítására vezethetne. Ha 
egyszer oda jutunk, hogy a nagy közönség azt 
lesz kénytelen mondani magának, hogy ez a hon
védség, mely csak 8 heti betanítással jár, épen 
azért alkalmasint valamivel kevesebbet ér a kö
zös hadseregnél, de legalább valamivel drágább: 
akkor vége a népszerűségnek. De ha a közönség 

I azt látja, hogy az a 8 hét alatti begyakorlás 
| daczára is alig ér kevesebbet, mint a rendes se-
j reg, s a mellett félannyiba kerül: akkor bizo

nyosan meglesz a népszerűsége. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) '' • 

Hogy arra, mi e tekintetben tegnap mon-
! da to t t , i t t mit sem válaszoltam, azt két okból tet-
1 tem : először, mert—mint bátor voltam már előbb 
| is megjegyezni, — a recriminatióknak, mint ter-
I méketieneknek, nem vagyok barátja; másodszor. 
i mert azon meggyőződésben vagyok, hogy a té-
i nyék hangosabban szólnak, mint akármilyen ér-
\ velés 

A toborzás körüli eljárást minden kifogáson 
I fölül állónak mondani nincs eszemben; a mit 
j sok ember tesz, azt sokféleképen teszi,— azt zsi-
I noron vezetni nem lehet. Egyik igy vélekedik, a 
j másik meg amúgy; ez oly dolog, a melyet épen 
I mert csak decentralisatio mellett végezhető, — 
j mint mondám — zsinóron vezetni nem lehet. 
| Nem a dolgot magát, hanem egyik másik meg-
i bizott eljárása módját tolván előtérbe, a bal-
j oldali journalistica elég kedvezőtlen állást foglal 
I el szemben a kezdeményezéssel. — És mégis az 
! igy toborzott tanosztály legelső fellépésnél már 

elismerést volt kénytelen nyilvánítani: mert han
gosan beszélnek a tények, kedvező auspieium 
volt, és én meg vagyok győződve, hogy ha nép
szerűtlen volt. ha itt-ott még ma is népszerűt
len ez intézmény : — (Felkiáltások bal felől: De 
nem az!) népszerűtlen lesz csak addig, míg a té
nyek még hangosabban fognak szólni, és míg 

] azon 700 ember helyett, kik a múlt nyáron viv-
I ták ki részére az elismerést, vagy 70,000 főg

ázért küzdeni. 
Ha majd a jövő szeptember havában, vagy 

70,000 ember teljesen fölszerelve és fölfegyve
rezve gyakorlatokat tar t . a mit remélem isten
től, hogy tartand. akkor népszerű leszen az, 
akár mit beszéljünk, akár csináljunk recrimina-
tiókat, akár nem. Mondom, akkor amaz intéz
mény e hazában okvetlenül és bizonynyal nép
szerű lesz. (Helyeslés jobb felől. Felkiáltások bal 
felől: Most is az!) Igen, most is az, s mégis 
annyira ment az agitatió, nem tudom, mily in-
tentiókkal, hogy a sorozás alkalmával az ország 
nem egy vidékéről jöttek a hivatalos jelentések, 
hogy a nép azzal ámittatott, miszerint csak egy
szer besorozhassanak valakit azon honvédséghez, 
nem látja az többé hazája földjét, elviszik azt 
cserébe azon muszkákért, kik i t t a szabadság
harcában elhullottak. (Mozgás.) Nem egy, de 
több részről hallottuk ezen panaszokat, és meg 
vagyok győződve, hogy a túlsó oldalon ülő kép-
viselők közül is nem egy hallott ilyeseket, (Föl-
kiáltások bal felől: Nem hallottuk!) Ismétlem, hi
szem, hogy a képviselők közül nem egy hallott 

3* 
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a maga vidékén i lyeket; legalább én azon hely
zetben vagyok, hogy nem egytől hallottam ezt 
referáltatni. (Nevetés jobb felől.) 

Ennek ellenében mit tet tem én? egyetlen 
egy vizsgálatot sem véltem elrendelendőnek, sőt 
inkább arra törekedtem mindenek fölött, hogy 
mielőtt a második sorozás megkezdődik, az első 
turnus már kiszolgált és haza ment legyen, hir
detvén apjának testvéreinek, rokonainak és is
merőseinek, hogy ime kiszolgáltam, és önpéldá-
jokkal bizonyítván, hogy a kik most kerülnek a 
sorozás alá, azok is épigy haza jőnek. Á dolog 
megtette a maga hatását. A jelen év eredmé
nye minden előirányzaton túl kedvező, és hiszem, 
hogy évről évre, napról napra kedvezőbb leend. 
Különben is nincs semmi ékesszólás, mi a nép 
nagy tömege előtt oly hatással birjon, mint bir 
az, a mit lát. s én meg vagyok győződve, hogy e 
tekintetben lesz a mit láthasson : azért bántam 
tegnap oly szűken a szóval. {Derültrég jolb felől.) 

Méltóztattak mondani, hogy sok nyomorú
ság, sok calamitás, sok baj merült föl kezdet
ben. Igaz. De azért , hogy nekünk mindezzel 
meg kellett küzdenünk, a t . képviselő uraknak 
tán inkább részvétére apellálhatnánk, a helyett, 
hogy szemrehányásokat kelljen tűrnünk. 

Szathmáry képviselő ur azt áll i tá, hogy a 
szerelvények biztosításánál figyelmen kivül ha
gyatott a hazai ipar, s fölhívott engem, világo-
sitnám föl, hogy miként történt ez 1 Megfelelek 
a legszívesebben. Én részemről a nyilvános ver
seny útját tar tom egyedül követendőnek, a hol 
csak lehet, és a mikor csak lehet. Ennek foly
tán, annak idejében tétettem közzé a fölhíváso
kat ; az elsőt már a múlt évi „Közlöny'' 40. szá
mában, tehát már íebruáriusban. Beérkezett an
nak folytán ugyan sok ajánlat; de a nagyon 
sok ajánlat között olyan, a minek elfogadásával 
szükségletünknek csak nagy része is biztosítva 
lett volna, olyan nem volt több, mint 7— 8., a 
többiek csekélyebb mennyiseget ajánlottak föl, a 
melyeket magukban elfogadni nem lehetett, mi
után együttes elfogadásukkal se lett volna a 
szükséglet fedezve. Ezen 7—8 vállalkozó aján
latának táblázatos kivonatát elkészítve elhoztam. 
Az ajánlatok benyújtásakor legolcsóbb ajánlat 
volt Harapaté. Hogy pedig az volt a legolcsóbb 
ajánlat, arról a többiek tehettek volna, tevén 
azénál olcsóbb ajánlatot, s nem én. (Derültség a 
jobb oldalon.) Tény az, hogy ha ezen legolcsóbb 
ajánlatot, én nem tudom mi okból, mellőztük 
volna, és ha ezt mellőzve, elfogadtuk volna azt, 
mi az ár jutányossága tekintetében hozzá leg
közelebb állott, csupán azon 1.700.000 frtnyi 
szállítmánynál, mit a Harapat-féle eonsortium 
kapott, 237,605 ír t tal többet fizetett volna az 
állam kincstára, mint a mennyit fizet most. Én 

részemről azért , hogy az illetőt Harapatnak 
hívják, és igy neve közel áll a „harapás* szóhoz, 
ezen 237,605 frtot az adózó népre rohatónák 
nem tartom. 

De kérem, mit is nyertünk volna, ha e te
her többletet is rá róttuk volna népünkre? Azt, 
hogy a bécsi lakos Harapat ós a pozsonyi lakos 
és ottani iparos Mandl helyett lettek volna szál
lítóink Löw és Small brünni iparosok. (Derültség 
a jobb oldalon.) Ha ezek sem tetszettek volna, mi
vel hogy morvák, hát akkor még tovább kellett 
volna menni, és még drágább árakat elfogadni, 
akkor megérkeztünk volna Offermann s még más 
három iparoshoz, a kik más helyre: Csehországba 
valók, és még azon jó tulajdonságuk is van, 
hogy ámbár mindenik ajánlat más kézzel volt 
irva. és másként is hangzott, mégis az egyes 
czikkek áttételei ugyan egy kézzel voltak beje
gyezve, és ugyanazon összegre szólottak, nyilvá
nos jeléül, hogy az illető urak összebeszéltek 
volt, és egy árakat csináltak, s oly solidaritás-
ban állottak, hogy ha egy kapta volna is meg 
a szállítmányt, mindenesetre mind a négy kapta 
volna azt. 

Es hova jutottunk volna még akkor is, ha, 
mint mondám, ismét valamivel magasb árak 
mellett ez ajánlatokat fogadtuk volna el ? Oda, 
hogy a szállítást Offermann, s a mondottak sze
rint vele bizonyára solidaritásban álló urak kap
ták volna meg, s általuk azon eonsortium, mely 
már ugy is megkapta a közös hadseregét: a 
Skene-féle, a melynek Offermann egyik társa. 
Hogy ezeknek kedveért csupán egy 1.700,000 
forintnyi részletnél miért fizettünk volna 300,000 
írttal többet? azt valóban nem látom át. 

Es csak ha ezen is túl megyünk, érkeztünk 
volna egy pesti eonsortium ajánlatához, mely 
még magasb árakat követelt. 

Ezek a hivatalos adatok és a képviselő 
uraknak az eredetiekkel is szolgálhatok minden 
pillanatban. Azért voltak pedig oly magasak az 
utóbbi eonsortium által kívánt árak, mert, mint 
utólagosan megtudtam, részben legalább oly 
posztóg37árakkal szerződtek az anyag biztosítása 
czéljából, melyek a maguk részéről szintén concur-
ráltak, s azért szabtak nekik oly árakat, melyek 
valamivel magasabbak azoknál, melyekért egye
nesen nekünk kész árúkat ajánlottak volt. Ha
zai iparosainknak véghetetlen nehéz concurrálni, 
midőn ' még külföldi gyárosok állnak hátuk 
mögött. 

Ezeken kivül volt még egy másik ajánlat: 
a fővárosi szabóké, de kiknek még drágább ipa
rosok voltak hátuk mögött, kik annálfogva még 
drágább ajánlatot tettek. 

A zay-ugróczi gyár, mely hazánkban ily 
katonai szükségletekre szánt kelméket gyárt, 
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részletes ajánlatot te t t , és olyan megbízatást 
kapott is, nyert is. A tény igy áll, a mint el
mondtam. Igaz, hogy a megkötött szerződós 
nem azon időtartamra köttetett, mint a melyre 
a hivatalos lapban közölt hirdetmény szólott 
volt. És ez az , a mi legtöbb joggal tűnhetet t 
föl. Az ajánlatok bekivántattak a folyó év szük
ségleteinek fedezése ezéljából, a szerződés pedig, 
megköttetett több évre. Miért? Mert az általam 
épen tolmácsolt szomorú tapasztalás azt mu
tat ta , hogy hazai iparosainknak háta mögött 
külföldi gyárosok állnak, és azért oly árakat 
voltak kéuytelenek szabni, a minőket irányuk
ban azok szabtak, a mi azon meggyőződésre ve
zetett bennünket, hogy ilyetónképen a hazai 
ipar versenyképes nem lesz. Nem levén ekképen 
a hazában gyáraink, melyeket gyámolítani le
hetne, mindenekelőtt azon kellé lennünk, hogy 
ilyeneket teremthessünk. Erre pedig egy év nem 
elegendő, s tekintetbe véve a körülményeket, 
szükségesnek lát tuk több évről beszélni, 

Erről mindazok, a kik jelentékeny ajánlato
kat tettek, értesíttettek. meghivattak a tárgya
lásokra s kevésbe múlt. hogy az egyesség nem 
Löw és Small-lal köttetett . A legutolsó pillanat
ban vet t más fordulatot a dolog, a legnagyobb 
sajnálotomra, mert egy tekintélyes pesti iparossal. 
kinek neve kielégítő garantiát nyújtott, és a 
szerződésnek vele megkötése nekem nagy lelki 
megnyugvást szerzett volna, Az alku minden 
egyes czikkre nézve meg is tör tént : megegyez
tünk mi legyen egy sapkának, egy köpenynek stb. 
ára; de az árakat detailiirozni kellett oly formán, 
hogy például a köpeny árából ennyi esik a posz
tóra, ennyi a bélésre, ennyi a zsinórra, ennyi a 
szabásra és ennyi a varrásra. Azért kívántuk 
pedig ezt, hogy ezen czikkek készítésére nézve 
jövőre a kormánynak szabad keze legyen, hogy 
ha t. i. csak nyers anyagot akar, s a zászlóaljak
nál akarja azt megvarratni, azt is megtehesse ; de 
tehesse azt is, hogy kész czikkeket kapjon épen 
ugy, mint most. Arra törekedtünk, hogy nagyobb 
latitude-öt szerezzünk. Ez irányban természetesen 
nagy fontosságú dolog volt: nem adni az anya
gért oly nagy árakat, hogy az elkészítés árát 
is absorbeálja az addig, mig az anyagot elké
szítve kívánjuk, ez nem tesz különbséget; de mi
helyt külön kívánjuk a nyers anyagot s külön 
számitjük az elkészítés diját, azonnal nagy fon
tosságú dolog az, hogy az elkészítésre megma
radjon azon összeg, a mi arra kell. Ebben nem 
tudtunk megegyezni. A posztó rőféért átlagban 
10—12 krral többet követeltek s igy az utolsó 
pillanatban alkunk meghiúsult. 

Legyen meggyőződve t. képviselő ur, hogy 
a honi ipar érdekeit szem előtt tartani elejétől 
fogva kötelességemnek és hivatásomnak ismer

tem, és kötelességének ismerte az összes minisz
térium is. Azon kimutatásokból, melyeket kész 
vagyok minden pillanatban előmutatni, meg fog 
győződni a t. képviselő ur, hogy igen jelenté
keny mennyiség az, mit—a dolog minden újdon
sága mellett is — hazai iparosok kaptak, pedig 
ezek épugy, mint mi, készületlenek voltak e 
dologra, újság volt a dolog az egész ország előtt 
s ők sem léphettek föl ugy, mint ezt majd utóbb 
tehetni fogják. 

A mondottak folytán föltétlen órvénynyel 5 
évre kötött szerződésnek eredménye az, hogy az 
illetők kötelezve vannak hazánkban egy posztó
gyár fölállitására, mely ötven lóerővel dolgoz
zék. Ugyancsak ők kapván a fehérnemű két har
madának szállítását is, kötelességükké tétetett, 
hogy itt ben az országban biztosítsák az ahhoz 
szükséges anyag elkészítését is. 

Ezen kötelezettségüknek már eleget is tet
tek. A másiknak, t. i. a posztógyár fölállításá
nak még nem, de ez 160,000 ír t tal van bizto
sítva, mely összeg pénztárunkban fekszik és igy 
egy a kettő közöl : gyárunk, vagy 160,000 fo
rintunk mindenesetre lesz. 

A fegyvergyárra vonatkozólag sem feleltem 
tegnap azokra, miket Ivánka képviselő ur mon
dott, ismétlem: nem szívesen, csak kfhryszeritve 
teszem, hogy arra most felelek. 

A t. képviselő ur elmondotta tegnap, hogy 
mit mondott ő annak idejében, — midőn t. i, a 
fölszereiési osztályban a honvédelmi minisztéri
umhoz hivatott meg, nem tudom, — melyik ezre
desnek. 

Elmondá akkor azon véleményét, hogy a 
fegyverek itthon előállítása ezéljából te t t intéz
kedései mind nem érnek semmit, miután előbb, 
semmint azon fegyverek elkészülhetnének, már 
le lesz a forradalom verve. Ezt elmondá, hanem 
azt, hogy hát mi ért volna szerinte valamit 1 
tegnap nem mondta el. Arra, a mit elmondott, 
mellesleg megjegyzem, hogy az ezredesnek adott 
válasz szerint nem nagy hite lehetett az ügy 
sikerében; (Igaz! jobbról) de ez mellékes: fődolog 
most az. hogy ha nem akar még előbb gyárt 
állíttatni azért, hogy onnan kaphasson fegyvert, 
alkalmasint azon nézetben van, hogy venni kell azt 
onnan, honnan hamarább lehetséges kapni. (Ivánka 
Imre közbeszól: Bizonyosan!) 

Én mindkét nézetben vagyok, és mert, mind 
két nézetben vagyok, épen azért, megnyugvás
sal mondhatom, hogy nekünk 60 ezer szuronyos 
fegyverünk már van. (Tetszés) pedig azon fajtá
ból, melyet gondos tanulmányozás és tanulmá-
nyoztatás után legjobbnak találtunk; abból, mely 
a közös hadseregnél csak vadászcsapatoknak, 
mint speciális fegyvernem áll használatára, t. i. 
a Werndl-féléből, mig a közös hadseregben a 
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gyalogság a Wánzl-félével van ellátva. (Éljenzés.) 
Es miként jutottunk e fegyvermennyiséghez? 
Ugy, hogy a közös hadseregi gyalogságot a 
régibb fajú Wánzl-f'éle fegyverekkel látván el a 
közös hadügyminiszter u r ; 250000 drb Werndl 
puska,— melyeknek költségét a delegatiók meg
szavazták és a melyek annak alapján meg let
tek rendelve és a melyeknek szállítása f. é. má
jusra be is lesz végezve, — a vadászok számára 
szükségelt 30—40 ezer dbon tul elrakva lett 
volna az arseualban. Ezt tudva, azt mondtuk a 
hadügyminiszternek : uram, a helyett hogy a 
fegyverek az arsenalbau legyenek, jobb lesz, ha 
azokat ahonvédek kezeibe adjuk. Es az azt fe
lelte : oizony van valami benne ós az utánszer-
zési árakon íölajánlá készletéből a kívánt meny-
nyiséget. Nekünk kellett 72,000 db. és a had
ügyminiszter ezt át is engedte, azt mondván : 
kívánok érte annyi pénzt, a mennyin meg le
het szerezni hasonmennyiségü fegyvert. Mi ter
mészetesen azt kérdeztük : De hát mennyi lesz 
az a sommá ? Ezt a kérdést kénytelenek voltunk 
tenni, miután a hadügyminiszter által először 
megrendelt 100, vagy 110 ezer db 3 forinttal 
olcsóbb volt, mint a másodszor megrendelt meny-
nyiség. Melyik volt a nagyobb mennyiség ? Az 
első megrendelós-e, avagy a második, azért nem 
állok jót ; elég az hozzá, — hogy a második 
megrendelés volt drágább — hogy tehát az árak 
fokozódtak, nem pedig alább szálltak. 

Kérdésünkre azon feleletet vévén, hogy 
az árakat majd megtudja a gyárostól: én az 
én nem szakértő eszemmel azt gondoltam, hogy 
attól én is megtudhatom. Tehát hogy mennyi 
lesz ezen összeg % megkérdeztük, és ő azt felelte: 
majd megfogják mondani a gyárak; megkérdez
zük tőlük. — Az ón járatlan, tapasztalatlan sza
kértelem hiányában siníődő eszem nekem azt 
mondta: hogy hisz magam is megkérdezhetem. 
Kocsira ültünk tehát és elmentünk Stájerba és 
kialkudtuk a fegyvereket, darabját 3 fttal olcsób
ban a hadügyér által második megrendelésénél 
megajánlott árnál. Ez tesz 216,000 ttot. Ezen 
árakon megköttöttük a szerződést, a hadügymi
niszter pedig azt mondta, az nekem tökéletesen 
mindegy, ha 2 kron kapták is az urak, csak 
adják ide a szerződést, én átadom a fegyvert. S 
e fegyverekből 60,000 darab eddig át van 
véve; a legnagyobb része szét van már osztva 
szerte az országban a zászlóaljaknál. — Nóta 
bene: ezek azon fegyverek, a melyekről annak 
idejében azt mondták, hogy a közös hadügymi
niszter viszatartja Bécsben. (Élénk derültség, tetszés ) 
Én tökéletesen egy véleményben voltam a t. 
képviselő úrral abban, hogy a fődolog nem a 
a gyár hanem a fegyver, még pedig minélelőbb. 
— Ez hala Istennek; meg van. És a t. képvi-

i selő engedelmével azon véleményen is vagyok, 
| hogy ezután jó lenne a gyár is. Azt gondoltam, 
! hogy miután azon gyárnak, mely a fegyvereket 
I szolgáltatja, nagy érdeke van abban, hogy akkor, 
| midőn beszolgáltatta a közös hadügyminiszter 
] által megrendelt 250,000 darabot, ne kelljen azt 
I mondania az ott dolgozott 4 — 5000 munkásnak, 
I -Adieu! nincs dolgotok, menjetek a szélrózsa 
| 4 irányában szerte: és hogy a gépeknek, melyek 
! mint a tapasztalat mutat ta , több milliót érnek, 
| ne kelljen azt mondania, most hát tessék 4—5 
j évig nyugodni, és rozsdásodni, mondom ugy vél-
! tem, hogy azon gyárnak nagy érdekében van, 
í hogy tovább is dolgozhassák, s azért azt gon-
j doltam: hátha a 3 frt. leengedésnél még több 
j előnyt is lehetne elérni? a gyárosnak azt mond

tam : az urnák sem lehet érdeke abban, ha egy 
szerencsétlen véletlen el találja vágni a biroda
lomnak nem épen központján fekvő Steyert, 

! hogy akkor azután még ha akarunk, sem vehes-
i sünk öntől fegyvert, sem mi, se pedig a közös 

hadügyminiszter, hanem érdekében volna, egy 
! másik telepit,vényről gondoskodnia, hogy mikor 

nem tud dolgozni ott, dolgozhasson itt, s mikor 
nem tud dolgozni i t t , dolgozhasson ott. — Eb
ben — ugy mond — van valami, s miután én 
különben nem rendeltem volna meg nála a fegy
vereket, azt kötvén a megrendeléshez, hogy a 
gyárt is biztosítsa, reá állt erre is. 

Megkötöttük a szerződést s a fegyvergyár-
I társulat, mely Werndltöl a gyárt később meg-

vásárlá, hozzá a telket már is megszerezte, az 
anyagot összehordatta és a munkát tett leg meg
kezdette ; azontúl, hogy anyagilag is biztosítva 
van, azon kötelezettségnek betartása, mely sze
rint hetenkint 1000 db. kiállítására képes gyárt 
tartozik itt fölállítani, naponkint 16 órát dol
gozván, (Ivánka közbeszól: Az kevés!) ha éjjel 
nappal és így 24 órát dolgozik, hetenkint 11/s 
ezerét. És ez az országnak egyetlen egy kraj-
czárjába, egy órai idejébe sem kerül. (Zajos él
jenzés. Nagy tetszés.) 

A fegyvergyártársulatról szólván, miután 
időközben a gyár eladatott minden azzal egybe
kötve volt teherrel és elönynyel együtt — s így 
természetesen a mi szerződésünkkel is, ebben előny 
volt a megrendelés, hátrány volt a gyár álli
tásnak kötelezettsége. Felhívhatnám a pénzügy-

I. minisztert, mondja meg : mi kéréssel járult hozzá 
| a társulat, miután nálunk nem véltek sikerrel 
I zörgethetni? A pénzügyminiszternek—azt hitték — 
| az ország fmancziái állanak mindenek fölött 
I szeme előtt, azt hitték, hogy első és legfőbb te-
! kintet előtte az, hogy minél kevesebbet kelljen 
| kiadnia; azért fordultak bizonynyal ő hozzá; 

azonban csalódtak: mert a magyar pénzügymi-
i niszter urnái van a mondottaknál is fontosabb 



H l . országos ölés márczlus 10. 1870. 23 

tekintet. Azzal a kéréssel járultak hozzá, hogy 
ne köteleztessenek a gyár felállítására, inkább még 
leengednek a fegyver árából, hogy ne csak 3 frttal 
legyen az darabonkint olcsóbb, hanem még töb
bel. A kérést mi sem hallottuk meg, ő sem 
hallotta meg, és a gyár épül. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Ismétlem, a nevetségesnek azon vádja után 
nem akartam ezeket elmondani; hanem arról le
vén szó: miként jártunk el a felszerelés körül, 
most már kötelezve éreztem magam, hogy el
mondjam az elmondottakat. 

A végeredmény tehát az, hogy biztosítva 
van egy katonai szükségletekre 50 lóereiű gőz
géppel dolgozó posztógyár, 160,000 ír t le van 
ennek biztosítására az állampénztárba téve; van 
biztosítva egy vászon-gyár és ez már positiv, és ez 
már meg van, mert a kézsmárki sínylődő fonoda 
800 részvényének 200 frtnyi kibocsátási árra el
helyezése által uj életre emeltetett és kiegészít
tetvén, e gyár biztosítására nézve törtónt, 
hogy a vászonnemüek szolgáltatására szerző
dött Harapat és Mandel kötelezve volt: vagy ve
lük szerződni, vagy önállóan megfelelő mérvű 
gyárt alapítani: ez a második gyár. Harma
dik, a talán nem épen drága fegyver-gyár és 
ha Isten segit meglesz a 4-ik is: a töltény-gyár. 
(Élénk hosszas éljenzés és zajos tetszésnyilatkoza
tok jobb felől.) 

É d e r I s t v á n : T. ház! (Hosszas zaj és nyug
talanság.) 

E l n ö k : Ha a t . ház nem lesz csendben, 
kénytelen leszek az ülést felfüggeszteni. (Folyto
nos nyugtalanság, zaj.) 

Éder I s t v á n : T. ház! (A zaj miatt többet 
nem hallani.) 

E l n ö k : Az ülést 5 perezre felfüggesztem. 
(Megtörténik.) 

5 pereznyi szünet után.. 
Éder I s t v á n : T. ház! (Nagy zaj.) Mint-

egyike azoknak, kik a honvédség intézményéhez 
kegyelettel ragaszkodnak, nem mulaszthatom el 
felderíteni azon visszaélést, mely gátul szolgál a 
honvéd csapatoknak kiegészítésére. 

Az igen t. miniszter ur, és a t. képviselő 
urak közül többen, kik foglalkoztak az ujonezo-
zási kimutatásokkal a sorozási lajstromokat ősz-
szehasonlitva, láthatták azon lényeges különb
séget, mely egyik és másik sorozási hely laj
stroma közt létezik a népszámra nézve. Csak 
egy példát hozok föl rá! Csongrád megyének, 
mely területére nézve kisebb Borsod megyénél, 
legkisebb járása több honvédet adott a múlt évi 
ujonczozás alkalmával, mint az egész Borsod. Ha 
ez felületesség, ha ez hanyagság lenne, — nem 
akarom szivem szerinti nevét ez eljárásnak meg
nevezni, de ez olyan visszaélés, mely lehangolo-
lag hat a honvédkötelezettekre. Felhívom tehát 

a miniszter u ra t : méltóztassék e tekintetben 
erélyesen föllépni. Ajánlom neki, hogy kövesse 
a pénzügyminiszter példáját, ki ernyedetlen buz
gósággal és szigorral jár el a pénzadó beszedé
sénél. A véradó beszedésénél járjon el hasonló 
buzgósággal a honvédelmi miniszter ur is. 

Csernatony Lajos: Én nagyon örvendek, 
hogy a t. államtitkár ur nincs egy véleményen 
a t. kormányelnök úrral, a mennyiben a kor-
mányelnök ur kijelentette megnyugvását azon 
ajánlatban, hogy menjünk át nagyon röviden a 
budgeten, mert az neki először nagyon kényel
mes, másodszor azért, mert időt és pénzt gaz
dálkodunk meg általa. Az idő ós pénz meggaz-
dálkodása élénk helyesléssel fogadtatott a jobb 
oldalról, melyről nagyon jól tudjuk, mennyire 
szivén hordja az idő és pénz meggazdálkodását. 
Ha egy parlamentben mindig ilyen érvek dönte
nének, akkor nincsen szükség parlamentre, és 
sokkal jobb az absolutismus, mert az nem vesz
teget időt, igaz hogy pénzt veszteget, de nem a 
magáét. (Közbeszólások:) Ivánka Zsigmond ur be
széljen azután, ha én elvégeztem: kérem a t. el
nök urat. méltóztassék Ivánka képviselő urat 
rendreutasítani. 

Zeyk K á r o l y : Utasítsa őt rendre ! 
Csernátony Lajos: Sem Ivánka képviselő 

urnák, sem Zeyk államtitkár urnák nincsen joga 
| a szónokot félbeszakítani. (FölMáltások: Rendre!) 

E l n ö k : Kérem a képviselő ura t : észrevé-
j teleket tenni csak az elnöknek van joga. 

Csernatony Lajos: A legnagyobb tisztelet
tel hajlom meg az elnök ur nyilatkozata előtt, 
csak arra feleltem, mit Zeyk államtitkár ur mon
dott, ki azt követelte, hogy utasíttassam rendre 
én. Kérem egész tisztelettel az elnök u ra t : mél
tóztassék őket rendre utasítani. Én jogommal 
élek, mikor beszélek, Zeyk képviselő ur nem él 
jogával, midőn félbeszakít. 

E l n ö k : Ne tessék félbeszakítani a szóno
kot, s a képviselő urat kérem, hogy folytassa 
beszédét. 

Csernatony Lajos : Visszatérve előbbi nyi
latkozatomra, mondom, annak igen örvendek, 
hogy az államtitkár ur nem követte a minisz
terelnök urnák azon — komolyan vagy tréfásan 

j — mondott nyilatkozatát, melynek taglalásá-
I ba nem bocsátkozom; de azt hiszem, a miniszter-
I elnök ur a maga játszi modorában mondta azt, 
I hogy igen szívesen fogadná el ezen ajánlatot. 
I Hanem akár játszi, akár nem játszi modorban 

mondotta legyen ezen nyilatkozatát, én örven
detesnek tartom, hogy az államtitkár ur nem 
vette azt komolyan, s felelt ugy, amint kell, 
hogy feleljen a kormány minden tagja egy par
lament előtt. 

Hogy kielégitőleg felelt-e vagy nem? ez az-
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tán más kérdés. En nem szólok ahhoz, mert nem 
értek azon részletekhez, melyeket az államtitkár 
ur előadott; azután pedig, hogy valaki arra rög
tön feleljen, a mit az államtitkár ur itt mon
dott, szükséges lenne, hogy hasonló volubilitás-
sal biró képviselő üljön itt ezen oldalon, (Igaz! 
jobb felől.) Az igaz, hogy arra, a mit a t . ál
lamtitkár ur mondott, hogy megértessék, min
dig jó hosszú idő kell hogy elteljék, mint a né
met élez élvezetére, melyről azt mondta nem 
tudom kicsoda, hogy mindig holnap nevet rá. 

Hanem van egy megjegyzése az államtitkár . 
urnák és a miniszterelnök urnák, melyre bátor 
vagyok egy pár észrevételt tenni. ííem beszél
vén másokról, egyenesen egyéni érzelmemet feje
zem ki: hogy én részemről mindig meg voltam 
győződve arról, hogy, ha van egy intézmény, 
melyet a kormánynak szivén kell hordoznia és 
meg voltam győződve, hogy nemcsak kell, ha
nem szivén is hordozza, a mit előmozditaoi 
akar, és melyhez némileg dicsősége is van köt
ve : az a honvédelmi intézmény. Mert erre nézve 
— ha azt létesiti — csakugyan elmondhatja, 
hogy teremtett valamit. Következőleg igen ter
mészetesnek tartottam, hogy arra nézve a leg
nagyobb buzgóságot fejtse k i ; és részemről min
dig kész voltam a buzgóságnak jeleit elismerni, 
méltányolni és magasztalni. (Nyugtalanság jobb 
felől.) 

Bizonyosan azok, a kik kételkedő megjegy
zéseket tesznek arra, semmi esetre sem tudják, 
hogy miért kétkedtek. Az államtitkár ur egye
nesen vádolta a sajtót, hogy népszerütlenitette a 
honvédséget. Bocsánatot kérek: én nekem ma
gamnak, mint a sajtó egyik emberének e házon 
kivül. (Szünet. Fölkiáltások jobb felől: Halljuk te
hát.) Ne féljenek, én bizonyosan megmondom a 
véleményemet, ugy mint azon urak, kik annyira 
fönakadnak, ha valaki egy pillanatig hallgat, hogy 
gondolatait összeszedje, és én bizonyosan képes 
is vagyok legalább annyira mint ők elmondani 
véleményemet. (Derültség! Zaj! Halljuk!) En, 
mint a sajtónak egyik embere a házon kivül, 
azon — mondhatom — fájdalmas helyzetbe jöt
tem egyszer, hogy legjobb barátommal voltam 
polémiában, sőt meg is támadtat tam általa ép 
azért — nem azért, hogy a honvédséget pártoltam 
volna, mert akkor még nem volt honvédség, ha
nem azon nyilatkozatomért, hogy én — nem 
bánom akár minek nevezzék, ha magyar zsan-
dárságnak nevezik is, még akkor is acceptálom 
és fogom támogatni, a mennyire ez gyenge fól
iámtól kitelik, azon magyar fegyveres erőt; de 
azon egyetleu egy föltétel a l a t t : hogy azzal ne 
parancsoljon más, mint a magyar miniszter (He
lyeslés.) 

Ezt mondottam és azért egy igen jó — fáj

dalom ! többé nem létező barátommal kellett po
lemizálnom. És ezen barátom Böszörményi László 
volt, a ki nem a honvédséget, melynek ő maga 
hajdan nagy disze volt, támadta meg, hnnem 
nem helyeselte, hogy ón részemről ily név alatt 
is, — mert ugy látszik a szegénynek csak e név 
ellen volt kifogása, —pártolni tudom ezen intéz
ményt. Ily nevet egyébként magam sem akar
tam ; csak azt akartam jelezni, hogy mindegy, 
akár hogyan nevezik, csak legyen fegyveres ere
je az országnak, melylyel ne rendelkezzék más, 
mint a magyar miniszter. Es ez — mondom — 
a honvédség szervezése előtt történt, és nem 
saját lapomban, hanem egy barátoméban, Jókai 
lapjában, melynek akkor dolgozó társa voltam. 
Később, midőn a honvédség szerveztetni kezde
tett , már saját lapomban is szólhattam hozzá, 
és hogyan szólottam? Ugy szólottam talán ré
szemről s azon barátaim részéről, kik velem vannak e 
részben, mintha a honvédséget nem akarnók min
den utón és alkalommal népszerűvé tenni, hogy 
ha az már magában is nem volna népszerű esz
me ? Hiszen azon különös dolog történt velem, 
kinek lapja és egyénisége nem nagyon kedvelt 
némely körökben, hogy még a ,,Buda-Pesti köz-
löny" is megdicsérte a honvédséggel szemben el
követett eljárásomat. Bár az ily bizonyitvány-
nyai nem igen szoktam dicsekedni másfelé, de 
ily vád ellenében megbocsássanak, ha fölhozom. 
Midőn valaki vádat emel a sajtó ellen az or
szágházban, miután itt mindkét oldalon vannak 
a sajtónak képviselői, — nem országos képvise
lők, de a sajtónak képviselői habár a jobb 
oldaliak közöl, megvallom, nem tudom, hogy or
szágos képviselők lennének, mert a jobboldali 
sajtónak képviselőit a kormány, ugy látszott, 
nem nagyon igyekezett megválasztatni, mig a 
baloldaliakat magának az országnak közvélemé
nye karolta föl, — mondom — midőn e helyen 
a sajtó ellen vád emeltetik, akiior meg kell ne
veznie azt, ki a honvédelem ellen agitált, hogy 
másoknak ne váljék aztán fájdalmas kötelessé-
gökké azt mondani, hogy ez nem áll ugy. Le
het, hogy voltak, kik agitáltak, hanem a vád 
igy átalánosságban nem áll. Ellenkezőleg a sajtó 
nagyon sokat te t t ellenhatolására bizonyos dol
goknak, melyek igenis a honvédelem népszerütlenitó-
sére hatottak. így hatottak a honvédelem nép-
szerütlenitésére a kezdetbeni lépések, mikor itt 
Pesten láttuk az utezán: mintha Falstaffuak 
rongyos regimentje lett volna a toborzó csapat, 
meiy a legutolsó korcsmákban állította föl a 
nemzeti zászlót. Hiszen ezek oly nevetségességek 
voltak, miket vagy elhallgattunk, vagy figyel
meztettük a kormányt komolyan, hogy ne tegye 
népszerűtlenné az eszmét ily eljárás által. Ez 
egyik. Másik, a mi népszerütlenitette más szem-
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pontból és népszerütleniteni fogja az országnak 
egy része előtt a honvédséget egy sokkal ko
molyabb dolog, és ezúttal megmondom, hogy 
mi? Népszerütlenitette és népszerütleniteni fogja, 
hogyha a kormány a részben nem ad tónust 
ma^a, a mint jogában, módjában és kötelességé
ben á l l : ezen honvédseregnek szellemét olyanná 
tenni, hogy ne ríjon ki belőle minden felé, a 
hol találkozik az ember, az utezán, gőzhajón, 
vasúton és mindenütt, nem a magyar szellem. 
hanem a német szellem. (Bal felől: Igaz ') Azt pe
dig a kormány igen könnyen megteheti, az nagyon 
kevésbe kerül: mert ha a miniszterelnök ur és a 
többi miniszterek s átalában a hatóságnak fő 
emberei, a kormánynak fő emberei nemcsak 
hogy nem kerülik a magyar zamatot megadni 
ezen honvédségnek, hanem egyenesen éreztetik 
azokkal, kik a német szellemet aka/rják behozni 
a honvédségbe, hogy az nincs inyökre: akkor ne 
féljünk , mert a honvédszervezet népszerű lesz, 
akárki, akármit beszéljen ellene. 

Végre még csak egy megjegyzést leszek bá
tor tenni, és azt egyenesen a miniszterelnök ur
nák kifejezéseire. Sokan a ház azon oldalán, 
melyen szerenesés vagyok ülni, és jelenleg állani, 
megbotránkoznak a miniszterelnök urnák némely 
időnkinti kifejezésein. Én megvallom, hogy kissé 
furcsán hangzik, az igaz, ha Magyarország mi
niszterelnökét beszélni halljuk, rágódásról; hogyha 
Magyarország 1848—49-iki harczait, ha mindjárt 
esak hasonlatilag is — én nem is tulajdonitok 
annak semmi rósz értelmet — gyermekjáték 
gyanánt emliti, ós ma ismét „sárról" beszélni 
halljuk. Ez kissé furcsán hangzik, az igaz, és 
talán egészen a parlamenti kifejezések szótárába 
nem is sorozható, hanem mondom, én részemről 
nem botránkozom meg az efféléken, s megval
lom egész őszinteséggel, hogy én sokkal inkább 
szeretem azt, mikor a miniszterelnök ur kitör, 
mert ezek a kitörések a valódi érzelem kifejezé
sei, ha haragszik vagy boszankodik, vagy restéi 
valamit, de ez érzelem és az érzelem a szívből 
jön. és azt én mindig szeretem, mert a genius 
eredménye. Ha Andrásy gr. nem találja mind
járt azt a kifejezést, melyet Magyarország mi
niszterelnökének használnia kellene, az megint 
más kérdéshez tartozik ; hanem azzal állani elő* 
mikor nem tud valamely fölhozott érvre ellen
érvet találni, hogy szemben az Ő ellenei — nem 
ellenségei, hanem ellenei — egyenesen hazafiat-
lanságot követnek el, egyenesen gonosz indulat
ból teszik megjegyzéseiket, sarat dobálnak rá ; 
nagyon szegény eljárás —mindamellett , hogy a 
mim mondám, sokat meg lehet engedni a ge
nius érzelem fölbuzogásának—azt mondani, mikor 
nn kritizálunk valamit a honvédelmi költségve
tésben, hogy sarat dobálunk. (Jobb oldalon ellem-
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mondás. Fölkiáltások: Nem arra vonatkozott.) De 
átalánosságban épen erre vonatkozik, mert a t. 
kormányelnök ur nem mondott semmit, nem fe
lelt semmire, ezt hagyta az igen t. államtitkár 
úrra, kiről a legnagyobb őszinteséggel és kész
séggel elismerem, hogy statusférfiui módon felelt 
igen sokra és igen érdekes beszédet tar to t t a 
házban, de az igen t. miniszterelnök ur nem felelt 
semmire, hanem csak kitört. (Bal felől: Ugy 
van!) Ha kitörése jogos, ha kitörése méltányos, 
az iránt soha senkinek sem lesz ellenvetése; de 
azt tagadom, hogy azon kitörés jogos és mél
tányos lett volna. E háznak ezen oldala époly 
hazafiúi, és soha sem szoktam több hazafiságot 
föltenni ez oldalról és saját magamról, mint a 
másik oldalról. Én mindkét részről elismerem, 
mindkét részről fölteszem, mint tudom magam
ról, és fölteszem másról, hogy a hazának szere
tete által sugaltatik, a hazának javára törek
szik. Ha ezt fölteszszük egymásról, akkor én ré
szemről nem tartom följogosítottnak a miniszter
elnök urat arra, hogy mikor az ő minisztériu
mának tényei megtámadtatnak, költségvetésének 
egyik-másik tétele helytelennek állíttatik, egyik
másik tétel iránt kérdés intéztetik hozzá: azzal 
feleljen, hogy mi megtámadjuk a honvédséget 
és azt népszerűtlenné akarjuk tenni, hogy mi 
sohasem voltunk a mellett, hogy akkor, midőn 
megindult, nem hittük hogy meg fog állhatni, 
mikor pedig láttuk hogy az fönáll, mindenféle 
kifogást teszünk ellene. 

A parlamentnek íöladata: hogy min
den tételre nézve, mely iránt aggodalma van, 
kérjen fölvilágosítást; a kormánynak pedig köte
lessége, hogy minden nyilvánuló aggodalomra 
fölvilágosítást adjon. Ha az államtitkár ur be
szédét, melyet most tartott , akkor mondta volna 
el, mikor Györffy Gyula képviselő kérdést inté
zett hozzá, ez az egész vita elmaradt volna és 
valószínűleg a t. miniszterelnök urnák boutade-
ja is elmaradt volna; hanem akkor kellett volna 
felelni, mikor aggodalom nyilvánult de nem ugy 
felelni, a mint a miniszterelnök ur felelt. Ösz-
szefoglalva érzelmeim nyilatkozatát, én azt 
mondom, hogy tagadom annak igazságát, a mit 
az államtitkár ur a sajtóra nézve mondott; a 
kormányelnök urnák pedig tagadom igazságát 
arra nézve, a mint ő érzelemnyilatkozatának 
kifejezést adott. 

Kerkapoly Károly államtitkár: Az 
előttem szólott képviselő ur egyetlen egy nyi
latkozatára kívánok esak felelni; mert a miket 
a kormányelnök irányában a t. képviselő ur 
fölhozott, azokra nézve természetesen nem raj
tam fekszik a felelet terhe. Én a magam részé
ről nem hiszek tévedni, ha azt állítom, hogy én 
a balodali sajtónak csak egy részéről szóltam, 
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és ha szó szerint nem igy tettem volna az ál
lítást, kijelentem, hogy igy akartam értetni sza
vaimat. 

Hogy pedig e tekintetben igazam volt, ezt 
a képviselő urnák mostani előadása is igazolja, 
mert hiszen e kérdés fölött maga is kénytelen 
volt ellenkezésbe jönni egyik társával. Egyébként 
ismétlem, hogy én a sajtónak csak egy részéről 
szóltam, és örülök, hogy nem kell, hogy nem lehet az 
egészről igy szólnom és örülni fogok, ha az alka
lomtól meg leszek fosztva, hogy valaha a sajtó
nak habár csak egy részéről is igy szóljak; de 
akkor a sajt :i vezetői, —- mindig csak az ille
tőket értve, — óvakodjanak oly kifejezésektől, 
melyek nem is a kormányt támadják meg, ha
nem magát az ügyet. Az még hagyján, ha pél
dául mondatik, hogy a minisztérium arra töre
kedik, „hogy a honvédség neve csúffá tétessék," 
ez nem a honvédséget, hanem a minisztériumot 
afficiálja, ez pedig megszokta az ilyeneket; leg
jobb megg}Tőződése az ellenkezőt mondja neki, 
ha a lapok mondják, nem tehet róla. De midőn 
oly czikkek jelennek meg, minő például az volt, 
midőn azon hir keringett, hogy a vörös 
nadrág kékkel, a kék zubbony barnával cserél
tessék föl, szóval, hogy a 48-iki szinek újra 
használtassanak, nem tudom melyik lap azt 
irta: „A hir mint értesültünk alaptalan, örülünk 
rajta, föl is tettük, meg is vártuk, hogy azon 
dicső emlékű szineket nem fogják megfertőztet
ni azzal, hogy a mostani honvédséget bujtassák 
belé." (Mozgás.) Ez t. ház a honvédség intéz
ményére esik vissza. Ez a nem gondolkodó rész
nél nem a minisztériumot, melyet, hogy haza
fias dolog-e népszerütiténi ? vitatni nem kí
vánom, — de az intézményt népszerütleniti, azt 
pedig már merem állítani, hogy nem haza
fiúság. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Klapka György: T. ház! (Halljuk!) Azon 
fölvilágositások után, melyeket hallottunk, szán
dékom volt elállni a szótól, de homályban ma
radt egy pont, melyre nézve egy kis fölvilágo
sítást kell kórnem a honvédelmi miniszter úr
tól. Itt szó van arról, hogy az állandó száza
doknál ötezer nem tudom hány honvéd állan
dóan századaikban besorozva marad. A honvéd
ségről szóló törvényczikk 11-ik §-a megadja 
ugyan a fölhatalmazást, hogy: „A honvédség 
kiképezése s a belrend és biztosság föntartása 
végett, béke idején minden honvéd-zászlóalj ré
széről, törzsének állomása helyén egy század és 
minden 4 huszár századból alakult egy-egy szá 
zad állittathatik föl." 

De éu csak azt szeretném tudni, hogy ezen 
századok állandóan fognak-e föntartatni, vagy 
csak a honvédség szervezésének első szakában : 
mert ha állandóan fognak föntartatni, akkor attól 

tartok, hogy ezen rendelkezés ellentétbe jöhetne 
ugyanezen törvényezikk 13. és 14-ik §§-ival. A 
13-ik §- azt mondja, hogy a honvédségbe soro
zott ujonczok a 8 hetet meg nem haladható 
taníttatásuk után szabadságra bocsátatnak, a 
14-ik §. pedig, hol a honvéd gyalogság éven-
kiuti fegyvergyakorlatáról van szó, azt mondja, 
hogy azok, kik kiképeztettek évenkint csak 2 
hétre hivatnak be. 

De miután minden zászlóalj részéről egy 
állandó század állíttatik föl, arra nézve szeret
nék kis fölvilágosítást kapni a honvédelmi mi
niszter úrtól: honnan veszik azon 100 honvédet? 
mert az én számitásom.... 

Kerkapoly Károly államtitkár: Tiszt, 
képviselőház! Azokra, a melyek elmandatták, 
ugy hiszem az eddigi nyilatkozataimban már 
megfeleltem. 

Nevezetesen azt mondottam Ivánka Imre 
képviselő urnák, hogy azért nem tartom már 
ez évben, tehát az ujonczozás évében betanitan-
dónak az összes ujonczilletéket, mivel ez eset
ben a jövő év folytán ugy is együtt kel
lene tartani az álló századokat a nélkül, hogy 
együtt tartásukat az oktatás czéljával moti
válni birnók. 

Már most visszatérek azon kérdésre, hogy 
állandók legyenek-e a századok, vagy nem? A 
törvény értelme szerint állandónak kell lenni a 
század keretének. Más kérdés az, hogy a legény
ség időnkint szabadságolandó-e ? Véleményem 
szerint igen is szabadságolandó azon mérvben, 
hogy ne történjék ez a betanítás rovására. Az 
eddig követett rendszer szerint behivatik a le
génység októberben az első turnusra, az egész 
létszám tesz a 25-ik tábla szerint 9102-őt; igy 
tehát körülbelül az összes létszámnak egy har
mada hivatik be. Januártól kezdve a sorozás áll 
be ós akkor különben is tél levén, az időtől 
függ, lehet-e valamit tenni, vagy uem? Ezt az 
időt tehát, t. i. deczembertől márcziusig, véle
ményem szerint, szabadságolásra használhatjuk 
ugy, hogy ekkor csak a keret legyen együtt. 
Ez különben nincs hasztalanul együtt, mert 
ekkor az altisztek oktatása történik, ugy hogy 
tavaszszal az így kiképzett erők a másik két 
harmad betanítását eszközlik. Nálunk véghetle-
nül fontos tekintet ez, miután nálunk a béke
állomány úgyis csak egy tizedét képezi a hadi
létszámnak ; kell tehát, ha nem is kinevezve, de 
legalább alkalmasaknak lenni az illetőknek, hogy 
coneentratio, gyakorlatok, manőverek alkalmával 
az egész tömeg keretbe legyen foglalható. 

Márczius 15-kétől június elejéig két izben 
ismét 8000 ember hivatik be, a mi körül belől a 
sorozás eredménye. Ezek már júliustól kezdve 
ismét szabadságoltatnak, és ismét az altisztek 
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tanítása eszközöltetik. Szeptemberbe D ismét a 
gyakorlatok kezdődnek, a midőn az egész lét
szám behivatik, igy tehát az egész évben el 
vannak foglalva télen: sorozás altiszti iskola, 
nyáron szabadságolásban és ismét altiszti iskola. 
Különben ha állandóan is együtt tartatnának, 
akkor sem lenne ez ellentétben a 13-ik §-sal, 
mely azt mondja : „honvédségbe sorozott ujon-
czok az álló századoknál gyakoroltatnak s 8 
hetet meg nem haladható betaníttatásuk után a 
szükséghez képest vagy a törzsek és századok 
legénységének fölváltására fordíttatnak , vagy 
szabadságra bocsáttatnak." 

A törvény tehát megengedi, hogy 8 hétnél 
tovább ben lehessen tartani az ujonezokat; de 
nem a tanítás ezéljából, hanem a tanitásközbeni 
segédkedés ezéljából, mint már többé-kevésbé 
beavatottakat. Itt nem az van mondva, bogy az 
ujonezok a tanítás után rögtön hazabocsáttassa
nak; hanem: vagy szabadságra bocsáttassanak, 
vagy a törzsek és századok legénységének föl
váltására fordíttassanak. A kormánynak tehát 
meg van az a joga, hogy a betanított honvéd-
ujonezokat a szükséghez képest a századok le
génységének fölváltására fordíthassa. 

Erre vonatkozólag jegyzem meg Ivánka kép
viselőtársam ellenében, hogy különben ennek a 
szakasznak kellene hasznát vennünk, hogy azt 
állandó századok együtt tartassanak s fölváltva 
bentartani a legénységet, nem motiválhatva az 
az oktatás ezéljából, míg az ón általam helye
selt módszer mellett ez motiváltan történik. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Jókai Mór : T. képviselőház! Ismételve 
bocsánatot kell kérnem, hogy huzom-halasztom 
egy megelőzött tárgygyal a tanácskozást, de 
még mindig benne vagyok azzal a bizonyos sár
ral dobálással való affaireben. 

Már akkor följegyeztettem magamat szó
lásra ez iránt, mikor a t. miniszterelnök ur csak 
átalánostágban mondta, hogy vannak emberek, 
a kik a honvédség létrehozóit sárral dobálják. 

Előbb, midőn t. képviselőtársam az állam
titkár apostrophálta egyenesen az ellenzéki saj
tót, ismételve kértem följegyeztetésemet, de egy 
különös fátum miatt nem szoríttattam föl. 

Most egyenesen ki vagyok szorítva a kö
zépre, minekutána a t. államtitkár ur magából 
abból a lapból idézte az úgynevezett sárral
dobáló és hazaíiutlansági tényt. (Ugy van ! bal 
felől. Nem igaz! jobb felől.) De igen tetszett 
mondani, hogy hazafiutlanság. 

Andrasy Gyula gr. miniszterelnök: A 
mai „Hon"ban is az áll, hogy: „meddig akarja 
a kormány csúffá tenni a honvédséget." 

Jókai Mór : Kénytelen vagyok, miután én 
vagyok azon lapnak szerkesztője és tulajdonosa, 

legelőször is a legnagyobb higgadtsággal meg
jegyezni, hogy én igen-igen sajnosnak találom 
azt a nézetet túlsó oldali barátaink és különö
sen a kormány részéről, hogy ők az ellenzéki 
sajtót és az ellenzéki sajtónak megjegyzéseit, 
néha erősebb bírálásait ugy tekintik , mint 
ellenségeskedést maguk iránt. (Ugy van jobb fe
lől Zaj.) Erre tényeket is tudok fölhozni, a 
melyek igazolják állításomat. 

Ugy látszik, igen t. képviselőtársam Ker
kapoly Károly ur, midőn egyes passusokat idéz 
lapomból, azt hiszi, hogy a mostani strike al
kalmával a szerkesztő nem csak corrigálja lap
ját, hanem ki is szedi és felelős annak minden 
soráért, a mit bátor vagyok kétségbe hozni; 
felelős csak a szellemért és annak következ
ményeért. 

Megtörténhetik akár hányszor, hogy valaki 
méltatlan megtámadásokkal sujtathatik egy oly 
lapban a mely az én felelősségem alatt jelenik 
meg; de az nem történt meg soha, hogy azelőtt 
a helyreigazítás és a kívánható legnagyobb elég
tétel részemről valaha el lett volna zárva, 

Akár minő nemét kívánta az elégtételnek a 
megsértett, ha kívánta a helyreigazítást, minden
kor kész voltam azt megtenni. (Zaj.) 

Azt nem kívánja tőlem sem a kormány, 
sem pártja, hogy az ő barátságuk kedveért, vagy 
azért, hogy mint egyes emberek jó barátok marad
hassunk, hallgassak és hallgattassak el lapomban 
oly dolgokat, a melyekről mindenütt sokat beszél
nek. Hiszen, ha nem igazak azok, a melyeket 
lapomban fölemiitettek, még az nap este a me
lyen a sértés megtörtént, vagy másnap helyre 
lehet azt igazítani. A sajtó kötelességét teljesiti, 
mikor birál, köteleségét teljesiti, mikor azon 
különféle híreket, a melyek mindenfelé cireulál-
nak, előhozza, hogy azok megezáfoltassanak. 

A t. államtitkár ur sok oly dolgot mondott 
el, a melyekre, mint tényekre, kénytelenek va
gyunk azt mondani magunk részéről is, hogy 
ezek helyesek vagy épen vívmányok, hogy olya
nok, miket mi magunk is sürgettünk: de miért 
nem mondatnak el ezek hamarább? (Ugy van! bal 
felől. Derültség jobb felől.) 

Én is, mint Csernatony — elkülönözve at
tól, miféle népszerűtlen sallangok ragadtak a 
honvédséghez, — mindig azt mondtam: nem tesz 
semmit, ha sárga-fekete bojt lóg is a honvéd 
kardján, utóvégre is kard az, ragadjuk meg és 
kössük oldalunkra, mert szükségünk van rá. Mun
katársaim között többen önkéntesek, de mind
amellett soha semmi olyanfélét lapjainkban nem 
olvashatni, még csak egyetlen egy sorban is, mint 
a mi itten fölhozatott, azon állítással, hogy az 
az ellenzék részéről a honvédség ellen fővádként 
használtatott volna: soha például azt, hogy ne 
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álljanak be a honvédségbe, mert el fogják vinni 
őket muszka katonának. (Fölkiáltás jobbról: Ezt 
nem mondotta senki.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: Én csak 
agitatióról szóltam, és ezt méltán tehettem. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Jókai M ó r : Ha valaki ezt, vagy valami 
ilyesmit talál valamely lapomban, én kész va
gyok szőrkötéllel, mezítláb oda vándorolni a 
honvédelmi minisztériumhoz (Berültség) és bocsá
natot kérni. De nem láttam ilyesmit más ellen
zéki lapokban sem. Tényeket hozok elő. Mikor 
a legelső honvédek megjelentek az utczákon, 
meg kell vallanom, szégyeltük magunkat. Tudni 
fogja t. képviselőtársam, ki azóta a posztóban 
sok stúdiumot tett , hogy az a posztó az úgyne
vezett mungóból készült, olyan mindenféle szö
vet és posztó hulladékból és egyéb összekallott 
posztóból készült a ruha, mely ezen oknál fogva 
nem tűri meg a napvilágot s a krapp píros szine 
mindjárt elhagyja, mihelyt napvilág éri. Hogy 
ez igy volt eleinte, ez tagadhatatlan. Hogy pe
dig most nincs igy, azért ne méltóztassék az 
ellenzéki sajtót vádolni, mert hiszen ez figyel
meztetése által csak jó szolgálatot te t t a kor
mánynak. (Derültség és ellenmondás jobb felől.) 

Maga a honvédelmi miniszter ur tán emlé
kezni fog, ha oly csekély emberke beszédére 
vissza szokott emlékezni, (Gróf Andrásy: Ké
rem !) hogy egy időben szó volt köztünk a, hon
védek czélszerütlen lövegéről, mely ütközetben 
nem ér semmit, mert nem fogja fel a vágást : 
akkor maga is azt monda, jó lenne ha csákójuk 
volna; de magasabb körökben nagyon bele sze
rettek a kucsmába. „Hátha az ellenzéki lapok 
sürgetni fogják?" kérdem én. „Akkor lehető lesz 
a változtatás" feleié a miniszter ur. (Andrásy 
Gyula gr. közbeszól: Igaz!) És meg is törtónt, ne 
méltóztassék tehát az ellenzéki sajtó fölszólaíását 
haszontalanságnak tartani . (Berültség a jobb ol
dalon. Közbeszólás bal felől: Mi nevetni való van 
ezen?) Tessék meggyőződni a t. kormánynak ar
ról, hogy az ellenzéknek sürgetésében, néha tü
relmetlenségében egyik legerősebb támaszát ta
lálja a kormány a másik oldalról jövő sürgetések 
és taszigálások ellen. (Helyeslés bal felől.) 

Egyébiránt bátor vagyok arra kérni a mi
niszter urat, javítsa meg nézetét az ellenzéki 
sajtó irányában, azon nézetét, mintha sár volna 
az, a mivel hajigálódzik: sár csak a tényekben 
lehet, a tényeket pedig nem mi állítjuk elő. 
(Helyeslés a bal oldalon.) Legyen meggyőződve, 
hogy nem a mi szemrehányásainkról ragad a sár 
az ő kezére, (Fölkiáltás jobbról: Nem ragadt oda 
sár!) hanem inkább azok szájáról, kik kezei csó-
kolására járulnak. (Helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! (Fölkiáltás jobb felől: Kár felelni!) Saját 
pártunkból hallom: hogy kár felelni! Ez jellemző 
dolog, mert itten igazán áll, hogy az ország ide
jét vesztegetjük. De ott van azon másik alter
natíva, hogyha nem felelünk, akkor azt mond
ják : hogy felelni nem tudunk. Ennek következ
tében kénytelenek vagyunk felelni, daczára az 
idővesztegetésnek. 

Az előttem szólott t. képviselő ós — mint 
hallottam — az előtt egy másik képviselő azt 
mondotta, hogy a kormány, illetőleg én, igen 
érzékenyen veszszük, és pedig egyikünk érzéke
nyen veszi azt, a mit a sajtó utján mondanak, 
a másik azt, a mi itten mondatik, ós hogy én 
ezekre kitörésekkel szoktam felelni, s hogy jó 
lesz ha e szokásomat leteszem. Tegnapelőtt, ha 
jól emlékszem, egy t. képviselő Simonyi Ernő ur 
azt a szemrehányást te t te nekem, hogy igen 
könnyen veszem az ellenzék ellenvetéseit, midőn 
azt mondám, hogy megszoktuk már az erősebb 
kritikát, s ezt ugy veszszük, mint a szentelt 
vizet. Akkor tehát az nem tetszett, hogy „köny-
nyen* veszszük, most az nem tetszik hogy „ér
zékenyen" veszszük. (Berültség.) Ugyan méltóz
tassanak megmondani : hogyan vegyük hát ? 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) mert megvallom, az 
arany közép u ta t igen nehéz eltalálni. 

Nem tudom mikor volt, egyszer az angolok 
a francziáhkal verekedtek, ha jól emlékszem, a 
crecyi vagy a fontaineouoi ütközetben. A fran-
cziák az angolokat fölszólították, hogy lőjenek 
először. Az egész világ elismerte, hogy ez igen 
lovagias tény volt. Mi mindennap ezen helyzet
ben vagyunk. Mi mindennap kiálljuk az első lö
véseket, de azt az angolok sem követelték a 
francziáktól, hogy ők vissza ne lőjenek, s önök 
is engedjék meg, hogy a lövés után mi is vissza 
lőjünk. (Berültség és tetszés johb felől.) Máskép 
igazán ugy fogna kinézni a dolog, hogy nem mi 
vagyunk az érzékenyek, hanem a t. urak. (De
rültség.) 

Mi a t . képviselő urnák a sajtóra vonat
kozó azon állítását illeti, hogy bizonyos dolgokat 
miért nem czáfólunk meg, erre azt válaszolom: 
csak azért, mert fisikailag is lehetetlen. Annyi 
folytonos válogatás nélküli vád emeltetik, hogy 
azon sajtó osztály, melyet megszavazni méltóz
ta t tak, még ha nekem időm volna is vele érint
keznem, a mint nincs, még tízszerte nagyobb 
erővei sem volna képes, mindazon vádakra vá
laszolni. Valahányszor én lelkem legjobb meg
győződése szerint azt gondolom, hogy a hazának 
és az ügynek használtam, akkor azt olvasom a 
lapokban, hogy az országnak valamely jogát el
árultam, feladtam. Mindannyiszor válaszoljak? 
így van ez a nagy és igy a kis dolgokkal. Ha 
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Pesten vagyok azt olvasom, hogy Bécsben va
gyok, ha Bécsben, azt olvasom, hogy Pesten 
(Derültség.) Átalános működésünkről azt olvastuk, 
hogy elárultuk az alkotmányt. A ki mindennap 
kénytelen azt hallgatni, hogy elárulta az alkot
mányt, az utóvégre érzéketlen lesz kisebb vádak 
iránt. (Helyeslés jobb felől.) Ez egyszerűen az ok, 
és nem egyéb, ha nem válaszolunk. 

Azt is méltóztatott mondani, hogy miért 
nem válaszoltunk hamarább. A „Hon" mai reg
geli számában van az mondva, hogy „meddig 
fogjuk még csuífá tenni a honvédséget," ugyan 
mikor kellett volna arra hamarább válaszolnunk? 
(Nagy derültség, éljenzés és taps jobb felől.) 

Két éve, hogy működünk e téren, mindenki 
láttára, felelősségünk teljes érzetével: ha ez nem 
válasz az ily vádakra, ugy más választ találni 
nem vagyok képes. (Élénk helyeslés és éljenzés jobb 
felől) 

Várady Gábor: Meg fogja engedni a t . 
miniszterelnök ur, hogy a megkezdett lövöldözést 
folytassam. (Halljuk!) Azok után, a mik elmon
dattak, nagyon rövid lehetek. A t. államtitkár 
ur azt mondotta, hogy ha tiszta lett volna a 
kérdés, tiszta leeudett volna a felelet is. Elte
kintve a t tó l : a kérdés volt-e tiszta, vagy az arra 
adott felelet? csak azt jegyzem meg : hogy a kor
mánynak kötelessége, főleg a költségvetés tárgya
lása alkalmával fölvilágosítást adni a költségve
tésre vonatkozó minden tárgyra, ha ez iránt 
meg nem kérdeztetik is. E czélra köteles volna 
egy részletes indokolást, jelentést mellékelni költ 
ségvetéséhez. Én tegnap tettem ez iránt észre
vételt, és vártam, hogy ez iránt az igen t. ál
lamtitkár ur mikép fogja magát, illetőleg a kor
mányt igazolni. Az ily indokolásnak igen sok 
előnye először is az, hogy verba volánt, seripta 
manent. Azután nem is lehetséges ugy a tárgya
lás folyama alat t minden kérdést tüzetesen meg
vitatni, ha a kormánynak nincsen indokolt jelen
tése a ház előtt. Az igen t. államtitkár ur szép, 
érdekes, tanulságos beszédet ta r to t t ma, beszélt 
tegnap, és többek közt — hogy többet ne em
lítsek — például egy lényeges ellenvetésemre és 
kérdésemre mostanáig sem felelt. Egész önmeg
tagadással vártam eddigi a feleletet, mert én 
legalább nem hallottam, hogy felelt volna állam
titkár ur azon ellenvetésre, mely kétségtelenül 
komoly volt, mert a törvény megtartásáról van 
szó, t. i. arról, hogy a kerületi hat parancsnok-
iránti rendeleténél az 1868. XLI. t. ez. 7. §-át 
miért nem tar to t ta meg, és miért nem használta 
azon elnevezéseket a költségvetésben, miért nem 
tartotta meg azon kerületeket, melyeket a tör
vény kijelölt? Ha indokolt jelentés lett volna a 
ház előtt, akkor az igen t. államtitkár ur bát
ran adós maradhatott volna a felelettel i t t a 

házban, azt mondhatta volna: megírtam, tessék 
elolvasni. Nem követte a többi miniszter pél
dáját, sem az igen t. miniszterelnök ur és má
sodik sorban a t. államtitkár ur, például a ke
reskedelmi, a cultusminiszter példáját, valamint 
a közlekedési miniszterét sem, a kik költségve
téseikhez indokolást mellékeltek, vagy—minthogy 
honvédelmi költségvetésről van szó—nem követte 
például a közös badügy minisztérium példáját 
sem, mely költségvetéséhez terjedelmes indokolást 
csatolt; ott el vannak mondva a természetbeni 
élelmezésekre, az alapok kimutatására, az illet
ményekre, a fizetések szabályozására a főtisztek 
fizetésére, a katonai hivatalnokok fizetéseire, az 
átalány érték szabályozására, oktatási ezélokra, 
központi vezetés, hatóságok, közigazgatási ága
zatokra stb. vonatkozó indokolások. Azért so
rolom elő mindezeket, mert mindezen tárgyak 
belevágnak egyszersmind a honvédelmi miniszté
rium költségvetésébe is. 

Mindezen tételre pedig elmondta indokolását 
a közös hadügyminisztérium. 

Es ha ezt tette a közös hadügyminisztérium 
akkor, midőn a delegatiók már 3 év óta foly
t a t t ák működésöket : mennyivel inkább köteles
ségében állt volna a honvédelmi minisztériumnak 
most, midőn a honvédség szervezését illető költ
ségvetés először fekszik a ház előtt! Igaz t. ház, 
hogy ezen esetben az államtitkár ur nem tar that ta 
volna itt e házban tegnap, és különösen ma, ér
dekes, és részemről is elismerem, tanulságos, és 
sok tekintetben kielégítő beszédét; de ezen vesz
teség nézetem szerint kellően lett volna pótolva az 
által,hogy mi a költségvetést tüzetesen és minden 
irányban, vagy legalább igen sok irányban meg
nyugtató módon tárgyalhattuk volna. Ez volt 
észrevételem. (Helyeslés bal felől.) 

Kerkapoly Károly államtitkár: T. 
ház! Mindkét képviselő urnák adós vagyok vá
laszszák Jókai barátom azt mondotta, (Zaj. 
Halljuk!) hogy azt csak mégis elismerem, hogy 
azoknak az itt legelőször mutatkozott honvédek
nek öltönyei mungóból voltak készítve, a mi 
pedig ilyen meg olyan rósz. Ezt nem ismerem 
el; hallottam, de el nem ismertem. Az igaz: én 
annyira szakértő nem vagyok, hogy magam vizs
gálata alapján arra meg merjek esküdni, hogy 
nem az volt; de azt tudom: először, hogy a szer
ződés tiltotta, hogy abból legyen; tudom má
sodszor, hogy a minta, mely elő volt adva, és 
melyhez alkalmazni kellett az öltönyöket, nem 
abból volt; tudom harmadszor, hogy az átvétel
hez az átvevő bizottság tagjait a kereskedelmi 
minisztériumnak részünkről hozzá intézett kérés 
folytán te t t intézkedésére az itteni iparkamra 
ajánlotta és hogy az átvétel azok által tőrtént. 
Ha ennek daczára az öltönyök mégis azon anyag-
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ból készültek, és az ily öltönyöket mégis átvette a 
bizottság, akkor isten és világ előtt sem engem, 
sem a minisztériumot a felelősség nem terheli. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) Ha a t . képviselő ur 
annak ellenére, hogy a szerződésben expressa 
voce meg volt tiltva, annak daczára, hogy uta-
gitasuk volt a vizsgálóknak adva, hogy nem fo
gadható el ilyen mungöbol készült öltöny, tudja 
és bebizonyítja, hogy mégis mungóból készültek 
az öltönyök, nem csak nekem tesz szolgálatot, 
hanem az országos kincstárnak is, mert a szer
ződésben az én kötelességem volt gondoskodni 
arról is, hogy büntetlenül ne történhessék ilyes
mi és jót állok érte, hogy, ha^ megtörtént, nem 
fogna büntetlenül maradni. Én tehát tagadom, 
s ha a képviselő ur állítja, fölhívom a bizonyí
tásra, és jót állok annak következményeiért az 
országos kincstár érdekében. (Helyeslés jobb felől.) 
Ezt Jókai képviselő urnák. 

Várady t. képviselő ur már tegnap szemre
hányást te t t a miatt, hogy a kerületek elneve
zése nem történt a régi kerületek szerint, sőt 
alakítása sem. Meg kell ismernem: a kerületek 
nem azok, melyeket az ország korábban ismert, 
ugyanannyi, de nem változatlanul ugyanazok. 
De nem hiszem, hogy akár a képviselő ur, akár 
pedig bárki e házban azért minket hibáztathat
na ; ha mégis megtörténnék, kénytelen lennék a 
dunamelléki kerületek földképét fölmutatni és ha 
volna valaki, ki hibáztatna és azt kívánná, hogy 
egy parancsnokság részére azon kerületeket, a 
régi kerületeket foglaltuk légyen el, akkor elis
merem, hogy hiba; de katonai szempontból ugy 
alakítani meg a kerületeket, mint megalkottat
tak hajdan a királyi táblákat illetőleg, mert tud
tomra más fontosságuk és súlyuk azoknak az 
országban nincs, azt nem tudnám érteni. (Étetik 
derültség.) De jó, legyen, hogy a minisztérium az 
ügy érdekében a maga felelősségére tet te e vál
toztatást ; ezért kérjük is a jóváhagyást, vagy 
kérjük az ellenzést. (FölMáltás bal felől: Nem tör
tént lejelentés!) Engedelmet kérek, a bej'elentés 
megtörtént épen az által, hogy a másként te t t 
fölosztást a budgetben kitüntettük az által, hogy 
az uj kerületeket nem kereszteltük azon névvel, 
melyet az előbbiek birtak: „tiszántúli-* „tiszán
inneni vei" az által, hogy a budgetbe az uj el
nevezéseket kötelességszerüleg megtettük, a beje
lentés tényleg megtörtént. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) Hogy miért alakítottuk másképen a kerü
leteket, annak is megmondtam az oká t ; annak 
pedig, hogy miért nem neveztük a régi néven 
a kerületeket, oka egyszerűen az, mert nem 
akartuk, ily utón meg nem felelő neveket hasz
nálva, félrevezetni a t. házat, hanem olyanokat 
használtunk, melyekből a t. ház megértse a vál
tozást. 

Mi a motivátiót illeti, azt nem a törvény, 
de az ügy természetére állapítva tette, és azt 
gondolom, hogy kivánatának eleget is tet tünk. 
Nevezetesen az előirányzatban a 21 . lap után 
van egy külön tiszta üres lap ezen fölirattal: 
„Táblázatok a különféle illetékekről, melyek a 
költségvetés készítésénél alapul szolgáltak." Kö
vessük a kimutatásokat. A kerületekben ennyi 
meg ennyi hús zsoldot a gyalogságnál és ennyi a 
lovasságnál, és igy minden rovat motiválása egy-
egy budgettételnek. A mi tehát hiányzik, csak 
a „miután" szó, de ezt talán nem kell megmon
dani. (Derültség jobb felől.) Második kimutatás a 
honvédzászlóaljak törzsállomásairól a lakbér osz
tályokba való sorozással. Hogy hány honvéd
zászlóalj legyen, azt a törvény is megmondja ; 
azt is megmondja, hogy mennyi illetéket sza
bad nekünk venni; annyit mennyi a közös 
hadseregnél van megállapítva: ámde ott az 
egyes helyek szerint különfélék a lakbér-osz
tályok; azt tehát, hogy az egyes helyek, me
lyik osztályba tartoznak, ki kellett muta tn i : i t t 
van ! mert kölönben mindenütt annyit találtunk 
volna kérni, mint Pesten és ez hiba lett volna; 
de itt ki van irva, hogy hol, mennyi jár. Ki 
kellett tenni, hogy hányan tartoznak az első 
osztályba és hány van a másikban és kiszámí
tani a szerint a lakbérilletéket. Ez mind igy 
tör tént! Menjünk tovább, a honvédtiszti illetékek 
i t t vannak. I t t van, hogy mennyi fizetése van 
a tábornoknak, mennyi fizetésök van más tisztek 
nek és minden egyes tétel ezen alapul. Ha mind 
e mellet még kell valami, ott van a végén a 
magyaráza ta költségvetési tételek számításához, 
a mit épen mert ez évben tárgyalta legelőször 
a t. ház a honvédelmi költségvetést, szükséges
nek véltem. Jövőre már ezt is tökéletesen fölös
legesnek fognám tartani. Első sorban a magya
rázatot szükségesnek tar tot tam épen ugy, mint 
a többi minisztérium ; az indokolást, mert ez 
ugyanaz, csakhogy a forma más. Ámde minden 
minisztérium belátása szerint választja a formát 
melyben a maga indokait elmondja; mi e for
mát választottuk. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Jóka i Mór : Személyes kérdésben va
gyok bátor fölszólalni. Reményiem, hogy nagyon 
személyes kérdésnek fogja találni a t. ház is 
azt, ha egyik képviselő azt mondja a másiknak, 
hogy nem mondott igazat. 

Már pedig Kerkapoly képviselőtársam mondta 
azt, hogy én nem mondtam igazat, midőn azt 
mondtam, hogy a mungó csakugyan mungó volt 
és fölhívott, bizonyítsam be ebbeli mondásomat, 
mert ellenkező esetre azt kell mondania, hogy 
nem mondtam igazat. En holnapig ki fogom 
kerestetni azon számát, egy volt miniszteriális, 
nagyon liberális és nagyon kedvelt, a kereske-
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delemhez és iparhoz nagyon értő lapnak a „Pes-
ter Lloyd^-nak, melyben az volt irva : „miért 
volt mungó, honnan volt mungó és hogyan 
mungóztatott be a mungó" stb. (Nagy zaj. Ker-
kápolyi közbeszól: Ahhoz fogom intézni a fölhívást!) 
Ezt sehol megczáfolva a minisztérium által nem 
láttam. Bátor vagyok azt a kérdést tenni : váj
jon ugyanazon tény fölemlitése sárdobálás-e a 
mi lapjaink részéről, mig a kormánypárti lapok 
részéről bonbons dobálás ? (Nagy zaj. A képviselők 
oszolnak. Fölkiáltások: Szavazzunk') 

E l n ö k : Még csak két szónok van hátra; 
kérem a képviselő urakat, foglalják el helyeiket; 
az ily fontos tárgyban egy pár perezezel tovább 
is tar that az ülés. 

Milet ics Szvetozár: T. ház ! Nem magyar 
ajkú nemzetiségi elvtársaim határozata követ
keztében tartózkodtam az átalános vitában részt 
venni, de kénytelen vagyok a 4-ik czimnél a t. 
honvédelmi miniszter figyelmét egy körülményre 
fordítani. (Halljuk!) A honvédelmi csapatokban 
van 20 ezredes, 21 alezredes. 41 őrnagy, 82 
százados, a lovassági századokat ide nem szá-
mitva; ezek közt a szerb nemzetiség közül, tu
domásom szerint, esak egy őrnagy és egy vagy 
két főhadnagy és hadnagy van. Ez valódi sati-
rája a törvényesített polgári egyenjogúságnak, 
miután azt nem lehet mondani, hogy a szerbek 
a hadügyben járatlanok lennének, sőt az osztrák 
seregben van több szerb nemzetiségi tábornok, 
több ezredes és sok más törzstiszt. Már az is 
szomorú tény, hogy a honvédelmi, a pénzügyi, 
kereskedelmi, közlekedési, söt még az igazságnak 
szolgáló igazságügyiminiszteriumnál, — egy vagy 
két officialist kivéve — daczára az 1791. 1868 
-iki törvényeknek — egy szerb sincs alkalmazva. 
Hogy a csapatokban a szerb nemzetiségű tisztek 
száma oly kevés, valóban megmagyarázhatatlan, 
hacsak azért nem történik ez, mert a szerbek 
nemcsak hogy többségökben nem jobboldaliak, 
hanem nem is magyar ajkúak. [Ellenmondás.) Én 
tehát a miniszter ur figyelmét e tárgyra kívá
nom fölhívni: ne mondhassa senki, hogy az or
szágos budget a magyar aristocratia uj doniain-
jét és egyátalán a magyar nemzetiség monopó
liumát képezi. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! A t. képviselő ur azt mondotta, hogy 
végig nézvén a kinevezéseket, azokban szerb nem
zetiségű tiszteket, nem talált. 

En ezen kérdésre nem levén elkészülve, ter
mészetesen nem tudom, hány szerb van a kine
vezettek közt; de azt igenis tudom, hogy van
nak többen. Az továbbá a kérdés: kiket ért a 
t. képviselő ur szerbek alat t ? Hacsak nem azo
kat, kik saját pártjához tar toznak; nem tudom, 
azokból vannak-e ott, vagy nem? de arról jót 

állok, hogy szerbek igen is vannak, és kereken 
visszautasítom azon állítást, hogy Magyarország
ban a kormánytól kezdve, és keresztül e házon 
a nemzetnek utolsó tagjáig, csak egy is volna, 
ki egy magyarországi szerbet azért, mert szerb, 
akár egyik, akár másik hivatalból visszaszoritand. 
(Átalános helyeslés.) 

Legnagyobb örömmel ós legnagyobb biza
lommal fogjuk fogadni azokat, kik jelentkeznek 
ós képességüket bebizonyítják. Sajnos, igen ke
vesen jelentkeztek eddig, de ha fognak jelent
kezni, a legszívesebben fogjuk fogadni. (Átalános 
helyeslés.) 

Azt monda továbbá képviselő ur, hogy az 
osztrák seregben több tábornok van, ki a szerb nem
zetiséghez tartozik. Ezt megengedem, de azt meg 
fogja engedni képviselő ur is, hogy azok nem 
azért tábornokok, mert szerbek, hanem azért, 
mert szolgáltak és a tábornoki állásig fölvitték." 
Legyen meggyőződve: mi is hiszszük azt, hogy 
azon bátor, derék, férfias és hazafias nemzetiség
ből, melyet szerbnek neveznek, fognak táborno
kok is válni, mint voltak már előbb is igen hí
res tábornokok. {Helyeslés. Fölkiáltások: Damja
nich! Miletics: az nem szerb!) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Nem akartam e 
kérdéshez szólni, (Zaj. Halljuk!) nem lehet azon
ban, hogy Kerkápolyi Károly képviselőtársamat 
a függetlenség terén ne üdvözöljem ; azon nagy 
mérvű függetlenség terén, melyet nemcsak any-
nyira vitt, hogy a főként keze alatt álló mi
nisztérium eljárását a többi hazai minisztérium 
eljárásától függetlenül és egészen máskép 
intézte, de annyira vitte azt, hogy a magyar 
honvédelmi minisztérium nagybátyjának, a közös 
hadügyminisztériumnak e tekintetbeni eljárásá
val is ellenkező eljárást követ. (Derültség.) 

Mindezen üdvözletem mellett nem tagadha
tom azon hitemet, hogy ha talán együtt éltek 
volna Gőthével, Göthének a t. államtitkár ur 
j u t t a t t a volna eszébe azon mondást: „Mit Wörteru 
lást sich trefflich streiten, auf Wörter ein System 
bereiten." Mert üres szónál többnek nem te
kinthetem mindazt, mit Várady Gábor barátom 
ellenében a törvény meg nem tartására nézve 
mondott. 

Várady Gábor nem azért támadta meg, 
hogy talán a tőrvénynél czélszerübben osztották 
be a honvédkerűleteket, hanem megtámadta fő
kép azt, hogy ha a törvény ellenében máskép 
osztattak be, miért nem változtattatott meg azon 
törvény, mely a czélnak meg nem felel, elég ko
rán arra, hogy az országgyűlés elébe ne csak 
czólszerü, de törvényes fölosztás terjesztethessék? 
megtámadta azt, hogy mig a törvény fönáll, a 
miniszternek, államtitkárnak, vagy bárkinek e 
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hazában joga volna egy hajszálnyira is eltérni a 
törvénytől. 

Abban, mit az államtitkár ur állított, hogy 
ez nem történt titokban, sőt bejelentetett a ház
nak az által, hogy a kerületeknek más név is 
adatott a budgetben, mint a törvényben meg 
van határozva: nincs semmi erő. Az, hogy vala
mit igy tacite akarnak becsúsztatni a házba, 
valóban sem a ház, sem a törvényes alap axió
ma irányában, „hogy tőrvényt e hazában csak a 
koronás magyar király s az országgyűlés vál
toz ta tha tnak" nem árul el semmi tiszteletet, s 
midőn berekeszteném szavaimat, határozottan 
tiltakozom mint képviselő az ellen: hogy valaha 
törvényeink ily módon az államtitkári személy
nek jobbra vagy balra fordulása szerint mellőz
tessenek, sőt megváltoztattassanak. 

Deáky Lajos : A 4. czim alatt előforduló 
csapatok költségvetésének tárgyalása közben bá
tor vagyok a honvédelmi minisztériumhoz egy kér
dést intézni s az iránt felvilágosítást kérni. A 
minisztérium a különféle illetékekről, melyek a 
költségvetés számításánál alapul szolgáltak, táb
lázatokat s kimutatásokat készített s terjesztett 
elő. Ezen kimutatások egyikében, mely a honvéd-
zászlóalji törzs-állomásokról s azoknak lakbér 
osztályokba való sorozásukról szól, azt találom, 
mintha a 45. zászlóalj állomási helye Szilágy-Som
lyó lenne, melynek lakbérosztályzata VII. sz. a. 
áll.— Én ugy tudom, hogy ezen zászlóalj helyé
ül Zilah jelöltetett ki, amennyiben a zászlóalj ott 
is állítatott fel és helyeztetett el. I t t Szilágy-Som
lyó alkalmasint tévedésből vagy nyomtatásihibá
ból csúszott be és lakbértáblázata helytelenül figu
rái. Kérem azért a t . minisztériumot, méltóztas
sék ezt a valóság szerint kiigazítani, mert ha az 
állomáshely csakugyan Szilágy-Somlyó volna, ak
kor a t . ház nem szavazhatná meg az ezen hibás té
telen alapuló költséget, mivel ott tényleg honvéd-
állomás nines. (Ugy van l a szélső bal oldalon.) 

Kerkapoly K á r o l y : A kívánt felvilágosí
tást igen könnyen megadhatom. Eredetileg Szi
lágy-Somlyó volt ugyan kilátásba véve, de később 
még is tettleg Zilah lett a zászlóalj állomási 
helyéül elfogadva, mert az ország financziális ér

dekében nem lehetett figyelmet nem fordítani arra, 
hogy a tűrhetően situalt kerületbeli községek kö
zül melyikben kínálkozik a legkönnyebb elhelye
zés ugy a gyakorlat szempontjából, mint a kincs
tár érdekeire való tetintettel. Minthogy pedig 
Zilah városa e részben jelentékeny ajánlatokat 
tet t , mi, hogy megmutassuk, hogy saját eszménk
be nem vagyunk annyira szerelmesek, hogy ahoz 
minden áron ragaszkodnánk, kötelességünknek is
mertük ehhez képest teljesen megváltoztatni el
ső tervünket és Ziláhra te t tük az állomási helyt 
Azonban ismét kénytelen vagyok megmondani ez 
alkalommal, és talán practicus haszna is lesz en
nek, hogy, ha az igéret beváltása eddig meg nem 
történt, és ha ez meg uem történik, akkor kóny-

j telének leszünk visszamenni az előbbi állomáshely
re, és ennek oly okai lesznek, a melyeket i t t or
szág és világ előtt bátran el fogok mondhatni. 

Az igéret szép szó, ha megtartják igen j ó ; 
akkor mi is maradunk: ha nem, akkor nem. 

Deáky Lajos : T. ház ! (Nagy zaj. Elnök 
csenget) Miután arról van szó, mintha Zilah vá
rosa nem tette volna meg azt a mit igért, kény
telen vagyok ez ellen felszólalni, mert Zilah va
rosa olyan épületet ajánlott fel ingyen a honvé
deknek, melyben most is laknak, hogy azt s kész
séges eljárásukat lehetetlen volt a kormány
nak méltánylattal el nem ismerni. 

Kerkapoly Károly államtitkár: Méltóz-
i tassék magán utón fölvilágosítást kérni és én 

kész vagyok a részletes fölvilágosítást is megad -
| ni, addig is az ügy érdekében óhajtom, hogy mind-
| azon ígéretek teljesüljenek, s akkor a jövő évi 
[ budgetben mindenesetre Zilah fog mint állomási 
i hely előfordulni, egyébként azonban nem. 

E l n ö k : Következik a szavazás. 
j Méltóztassanak azok, kik a pénzügyi bizott-
i ság által ajánlott összeget 3,915,304 frt 83 kr-

ban megajánlják felállani. (Mtgtörténik.) 
A ház a nevezett összeget megszavazza. 
Holnap 10 órakor az 5-dik czikk a nyug

dijakról következik. 

Az ülés végződik d. u. 2 \ órakor. 




