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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. Szaplonczay József interpellálja a kormáayt a felekezeti iskolák kö
zössé változtatása tárgyában. A honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Mikó Imre gr.; később Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik ÍO1^ órakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 10-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. Az elnöki etőterjeszté st 
jegyző ur fogja fölolvasni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : Pest szabad 
királyi városa a minisztérium törvényellenes ren
deletei ellenében a város jogai érvényben íön-
tartását kéri. 

Szabolcs megye közönsége a magyarországi 
jegybank létesítését és a hitelügy önállósítását 
czélzó, s a pesti népgyűlés által múlt évben be
adott kérvényt pártoltatni, és az ezen ügyre vonat
kozó jelen fölterjesztésében fölsorolt észrevétele
ket figyelembe vétetni kéri. 

Nagybánya szabad királyi bányaváros kö
zönsége már múlt évben 1856. k. sz. a. intézett 
kérvénye kapcsán a Nagybánya városában fölállít -
tatni kért törvényszék befogadására alkalmas 
helyiségeket készséggel fölajánlja. 

Sopron megye közönsége, Buda szabad ki
rályi város fölterjesztését, Fiume város és kerü
letének Magyarországhoz visszacsatolása iránt, 

KÉPV. H. NAPLÓ 18^4 vn. 

pártoltatni s azt minél előbb foganatosittatn 
kéri. 

Sopron megye közönsége az 1868-ki LVI-ik 
törvényczikk kedvezményeit a többi szabad ki
rályi és a népesebb mezővárosokra is kiterjesz
tetni kéri. 

Pest város közönsége a helyben létező ide
gen czégü vállalatokat, pénzintézeteket stb. 
községi pótlékkal megadóztatni kéri. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatnak. 

S z i r m a y Ö d ö n : T. ház! Zemplén me
gye részéről van szerencsém egy folyamodványt 
benyújtani, melyben fölkéri t. házat, hogy a 
herczeg Eszterházy képtár megvételére állam
költségből segédkezet méltóztassék nyújtani. 
Kérem a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

Ludvigh J á n o s : Tisztelt képviselőház! 
Lubló egyike a 16 szepesi városoknak, mely ne
gyedfél századon át, akkor t. L, mikor a sze
pesi városok még Lengyelország kormánya alatt 
állottak, kapitány vagyis Sztaroszta székhelye 
volt, emberemlékezet óta saját törvényhatóság
gal birt, és most is az illető választó-kerület
nek szókhelye. Kéri tehát magát ezutánra is 
legalább a bírósági szék birtokában meghagyatni. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! Igen 
örvendek, hogy szerencsém van tisztelhetni a ház
ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, 
mert épen hozzá akarok egy kérdést intézni. 
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Az 1868. évi XXXVin-ik törvényezikk 26. 
§-a nyilván megmondja azon módozatot s utat, 
mely szerint, ha valamely községben saját ere
jéből föntartatott felekezeti iskola van, azt to
vábbra azonban föntartani jónak nem látja, ha
nem czélirányosabbnak tarja azt saját érdekében 
is, közös iskolává átváltoztatni, mi módon vál
toztatható az át? Mármaros megye Petrova köz
ségében, hol tisztán görög-katholikus románok 
s izraeliták laknak, s hol eddig egyedül a köz
ség erejéből főnállott felekezeti iskola volt, mos
tan e község az izraelitákkal közösen megegyezve, 
jegyzőkönyvet vett föl, melynél fogva a feleke
zeti iskolát saját akaratából közös iskolává vál
toztatta át. Ezen jegj-zőkönyvet beadta az illető 
tanfelügyelő urnák; ez a folyó évi február 15-én 
tartott megyei iskolatanácsnak ezt bejelentette; 
hanem, fájdalom, akkor a tanfelügyelő ur egy
úttal fölolvastatott azon iskolatanácsban egy 
körrendeletet, melyet az igen t. vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ur, mint látszik, egy elő
terjesztett kérdés folytán, azon esetre, ha vala
mely község, mely eddig önállóan vagyonából s 
jövedelméből egyházi segély nélkül tartotta fön 
az eddigi rendszer szerint hitfelekezeti iskoláját, 
azt községinek kívánja nyilatkoztatni, szükséges 
stb. — határozott utasításul adatott arra nézve, 
miként járjanak el a tanfelügyelő urak ily ese
tekben. 

Es miután én ezen rendeletet, melynek vége 
igy hangzik: „Egy hitfelekezeti iskolának közössé 
leendő átváltoztatása, eddigelé bármily alapból 
tartatott is fön, csak az illető egyházi hatóság 
beleegyezésével eszközölhető, és ily esetekben min
denek előtt és mindenkor az illető egyházi ha
tóság fölhívandó, ezen eljárási módozat ugy a 
képviselő testületekkel biró, mint az azt nélkü
löző községekben egyaránt megtartandó/ Ez azon 
rendelet, melyet a már fönebb emiitett népne
velési törvényben foglalt §-sal ellentétben látok. 

Ugyanis azon §. szabad kezet enged a köz
ségeknek, és nem föltételezi azt, hogy az ily 
felekezeti iskolának átváltoztatására nézve bár
mily engedély vagy illetőleg hatósági helyben
hagyás szükségeltessék; annálfogva teljes tisz
telettel bátor vagyok azon kérdést intézni a t. 
vallás- és közoktatási miniszter úrhoz, kérvén, 
hogy erre nekem a fölvilágositást megadni mél
tóztassék. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József interpeüátióját.J 

„ Szíveskedjék fölvilágosítani a vallás- és köz
oktatási miniszter ur, hogy melyik törvényre 
alapította azon körrendeletét, melyet múlt 1869 
évi október 10-én 17663. sz. alatt saját aláírása 
alatt a tanfelügyelőkhez kibocsátott, s mely 
szerint ezek utasíttatnak, hogy : „egy hit felekezeti 

iskolának közössé leendő átváltoztatása, eddigelé bár
miit/ alapból tartatott fen, csak az illető egyházi ha
tóság beleegyezésével eszközölhető, és igy ily esetékben 
mindenkor, mindenekelőtt, az illető egyházi hatóság 
felhívandó." 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
M á t t y u s A r i s z t i d : T ház! Egy kérést 

vagyok bátor előterjeszteni azon kérvény tár
gyában, melyet Pest városa nyújtott be a t. 
házhoz a tűzifa után eddig szedett vámnak tör
vényhozás utjáni megengedése iránt. 

Pest városa ezen kérvényt azért terjesztette 
az országgyűléshez, mert a belügyminiszter meg
szüntette ezen vámszedést, és tagadta Pest vá
rosának azon jogát, hogy jövedelmi adót kivet
hessen. Pest városa az alkotmányos kormány és 
a parlamentáris formák iránti tiszteletből végre
hajtotta a belügyminiszternek határozatát, és 
fölfüggesztette a vámszedést. 

En azt hiszem, hogy miután itt oly jöve
delmi forrásról van szó, melyet Pest városa 
költségvetése közé a f. évre is fölvett, és mely 
nagy összeget képvisel, s melynek megtagadása 
Pest városának tetemes kárt okozna, méltányos 
volna, ha a kérvényi bizottság utasíttatnék, hogy 
ezen kérvényt soron kívül tárgyalja, és jelenté
sét mielőbb a t. ház elé terjeszsze. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottság tehát uta-
sittatik: hogy Pest városának e kérvényét soron 
kívül mielőbb tárgyalja. 

Következik a napirenden levő tárgy. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a hon

védelmi minisztérium 5-dik czimét:) „Nyugdijak 
4000 frt." 

Bittó István e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság véleménye következő : 

„ö-ik czim. Nyugdijak." E czim alatt összesen 
4000 frt kívántatik. 

A bizottság ez összeget, mely katonai nyug
díjazottak nem létében inkább csak az előfordul
ható szükség tekintetéből előirányoztatott, rneg-
ajánlandónak véli." 

A nyugdijak részletes kimutatásában, mely 
e könyvben foglaltatik, két nyugdíjazott tisztvi
selő van fölvéve; ezek közül azonban, mint idő
közben értesültem, egyik már kiesett és igy már 
csak egy van, kinek részére még 643 frt nyug
díj fizetendő. A többi csak tekintettel a jövőre 
van fölvéve. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen 4000 
frtnyi tételt? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ezen tételhez utasíttatott egy határozati 
javaslat, mely föl fog olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa 
az Ivánka Imre és társai által az 1848—-49-ki honvéd 
rokkantak, özvegyek és árvák nyugdíjazása iránt be
adott határozati javaslatot.) 
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D o m a h i d y F e r e n c z : T. képviselőház ! 
Nekem jutván a szerencse, a jelen határozati ja
vaslat mellett elsőnek* szólhatni, helyzetem mégis 
nagyon kivételes, mert az átalános vita alkal
mával—bár ezen határozati javaslat tárgyalása 
kezdetét most veszi,— a mellette szóló érveknek 
nagy része kimerittetett. Mert ugyanis azok után, 
a melyek t. barátaim Várady Gábor, Clementis 
Gábor és Ivánka Imre és többek által elmon
dattak, nekem támogatására nagyon kevés érv 
maradt, ismétlésekbe pedig esni nem akarván, 
az érvelésnek politikai oldalát mellőzni kivánom. 
Mellőzni kivánom továbbá az érvelésnek azon 
nemét is, mely csak a legkisebb mérvben 
is provocativ színezetben tűnhetnék föl : mert 
én ezen ügynek, fontosságához képest a túlsó 
oldalról is inkább barátokat akarok meg
nyerni, mintsem elleneseit még jobban elide
geníteni. 

Legyen szabad tehát nekem leginkább csak 
a szívhez szólanom. 

Hiszen a szerencsétlenek és nyomorral küz
dök iránti segély és gondoskodás ha politikai 
okok által támogattatik is, mint — nézetem 
szerint — a jelen esetben, inkább a sziv ügye; 
és vannak esetek, még, a hol a számító ész egé
szen mást tanácsolna is, hol a természet legré
gibb és legszigorúbb törvényei a kegyeletre, se
gélyre inkább fogékonyab szivsugallat követését 
hogyják helyben és erősitik meg. 

Tekintsék tehát azok, kiknek netán nézeteik 
egy vagy más politikai oknál fogva eltérők len
nének, a jelen határozati javaslatot is ilyennek 
és kérjenek tanácsot egyedül sziveiktől, melyhez 
mi határozati javaslatunk által szólani kíván
tunk. Hiszem, t. ház, jelen határozati javaslat 
nem foglalkozik a politikával, mi abban nem 
kérünk rangot, a törvény által elismertetést; 
kérjük egyedül a munkaképtelen nyomorékoknak, 
elhaltak özvegyeinek s azok kiskorú árvainak 
segélyezését, s ez által a nemzet tett ígéretének 
beváltását. 

Az elismerést, mint Várady Gábor t. bará
tom beszédében igen szépen kifejtette, megadta 
a történelem, megadta azon emlékoszlop, melyet 
a hálás elismerés emelt a népek millióinak szi
veiben, én csak azt teszem hozzá, hogy ezen em
lékoszlop sokkal becsesebb és tartósabb, mint az 
idő viszontagságainak kitett bármely órczszobor; 
mert mig ezt egy földrengés, egy vihar le-
döntheti, darabokra zúzhatja: addig amazt a ke
gyelet és hálás emlékezet mélyebben véste be az 
utókor szivébe, mint a művész vésője az oszlop 
oldalába vagy talapzatára, és mert — legyen 
szabad nekem az igen t. cultusminiszter urnák 
egyik alkalmi beszédében mondott igen szép 
szavait idéznem — „azon emlékoszlop a legtartó

sabb és daczol az idők viszontagságaival legto
vább, melyet életében kiki nagy tettekkel 
emelt magának." Már pedig t. ház, ha az 
184r8l9-ki honvédek múltjára a történelem táv
csövén visszatekintünk, az emlékezet fáklya
világa fényt árasztván a küzdtérekre, hol csa
táikat vívták, nagy tettek sora tűnik föl előt
tünk, fény- és dicsőségkoszoruzottan, és multjo-
kat még a két nagy hatalom egyesülése által 
előidézett romjai között is fenséges emlékekkel 
látjuk elborítva. De ha a történelem távcsövét 
leteszszük ós az emlékezet fáklyavilágát kiolt
juk, a távolba visszanéző szem előtt mindig sű
rűbb köd keletkezik, s homályba borul a múlt, 
s előttünk fekszik a jelen, hol a múlt hőseinek 
egy része, kik mint délczeg fiatalok viták csa
táikat, s ontották verőket imádott hazájukért, 
most mint nyomorék, béna, munkaképtelen ag
gok kétségbeesések között küzdenek az életnek 
rajok nézve szenvedésekkel teljes kintengerén. 
S vajmi sok azoknak száma, kiknek életereje 
ezen küzdés közben megtörvén, már eddig alá
merültek, kikről többé gondoskodnunk nem kel
letik. — A kik pedig a küzdelmet még folytat
ják, azon remény, sőt mondhatnám, hit lelke
síti s teszi képessé a további küzdelemre, hogy 
nem feltételezhetik azt, hogy azon nemzet, mely
nek szolgálatában lettek munkaképtelenekké, 
legalább agg napjaikról ne gondoskodnék, s az
által ne gondoskodnék családjukról, melyet a kö
zös szenvedés csatolván hozzájok, annyival két
szeresebben szeretnek. — A csatamezőn elvér
zettek utolsó sóhaja volt: Éljen a haza! s át
szellemülten és nyugodtan haltak meg, még azok 
is, kiknek halálát szeretett családtagok kö-
nyezték : mert biztosítva voltak a felől a 
nemzet ígérete által, hogy özvegyeikről és ár
váikról gondoskodva lesz. 

Az élők a győzelem kivívásáért kíméletlenül 
ontották verőket, s a diadal megnyerése után 
netán golyózűzta kezeiket s lábaikat kinok közt 
bár, de gond nélkül tartották az orvosok mű
téte alá, tudatában annak, hogy felgyógyulásuk 
esetére, habár csonkák és bénák maradnak is, 
de agg napjaikról gondoskodva lesz. És mégis 
mily fájdalmasan kellé csalódniok! — pedig t. 
ház, a csalódás az emberi kebelnek egyik legkí
nosabb érzelme, s az annyival fokozottabb, minél 
nagyobb kegyelettel viseltetünk azok iránt, kik 
a csalódást eszközölték. És hol lehet ezen lépcső-
zetnek magasabb foka, mint, ha e csalódás egy 
nemzet irányában történik ! 

Szabad legyen egy szomorú példát felhoznom. 
Volt egy ismerősöm, kinek barátságával is di
csekedtem, egy bátor vitéz katona, ki mint hu
szár főhadnagy, egy kémczirkálás alkalmával 
kisded csapatával a nagy köd miatt nagyon 
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előre hatolván, az ellenség túlnyomó száma ál
tal körülvétetett. Kisded csapata az ő buzdí
tására magát meg nem adva, a leghősiesebb 
küzdelem közt az ellenség sorain keresztülvá
gott, — de ő maga, fájdalom, heted magával a 
küzdelemnek áldozata lett! három golyótól ta
lálva s összevagdalva a csata színhelyén ma
radt. Később sebeiből felgyógyult, de nyomorék 
maradt, s jobb keze reá nézve örökre használ-
hatlanná vált. Mint ilyen az ellenség által is 
szabadon bocsátatott, kormányunk által pedig, 
mint alszázados nyugdíjazva lőn. De nem sokáig 
élvezhette nyugdiját, mert a világosi katastrófa 
után, újra magára lőn utalva további fentartá-
sának szükségleteiről gondoskodni. 0 ezt meg is 
tette. Megtanult bal kézzel írni, s egy ügyvéd 
irodájában előbb 15, később 20 forint havi dijért 
dolgozott: nyugodtan tűrve balsorsa üldözését s 
főnökének szeszélyeit. Hosszas éveken keresztül 
tűrt és szenvedett, mert remélt és hitt a haza 
sorsa jobbra fordulásában. És midőn ez végre be
következett, s a haza sorsáról saját fiai intéz
kedtek, ez alkalommal terjesztetett elő t. bará
tom Tissza Kálmán által egy a jelenhez rokon 
tartalmú indítvány, mely a képviselőház által vissza-
utasittatott, s midőn ő ezt a lapokból olvasta, meg
rendült keblében a hit, elhagyta a remény és 
más nap reggel szobájában golyó által szétzú
zott agygyal találtatott. Neve volt Somogyi 
Kálmán. 

Több másnemű példával és részletekkel is 
szolgálhatnék a t. háznak, melyekkel keblöknek 
könyörület-hurjai rezgésbe hozhatók lennének; de 
nem ezéloni türelmöket részletekkel igénybe 
venni. Szabad legyen még átalánosan néhány 
szót szólanom. 

Azt hiszem, t. ház, mindnyájoknak arczát 
szégyenpír futja el, midőn csaknem minden 
nap, egy-egy szerencsétlen honvéd kopogtat be 
hozzájok, kiknek annyira meg kell magukat 
alázniok, hogy saját és családjok élete fentar-
tásaért a koldusszerepet kénytelenek magukra 
venni. Tegyék ilyenkor önök kezöket szívökre, 
gondolják meg micsoda kínokat kell annak ilyen
kor kiállani, kinek kardján arany bojt csüngött 
egykor, s most koldulni kénytelen, kivált olyan
kor, ha részvétlen kebelre találván, durván visz-
szautasittatik; pedig — bár vannak nem tagadom 
ellenkező példák is — gyakran megtörténik, 
hogy ily egyének keblében sokkal nemesebb s 
érzőbb sziv dobog, mint a kik által visszauta-
sittatnak. Mily fájdalmat kell ilyenkor azoknak 
kiállani, öntudatával bírván annak, hogy minden 
bűnök, mely miatt a sors által üldöztetnek, nem 
egyéb, mint az, hogy hazájokat jobban szeret
ték mint saját énjüket, s azon korban, midőn 
jövőjüket biztosíthatták volna, nem gondoltak 

egyébre, csak hazájokra, és annak szabaddá té
telére. 

De, tisztelt ház, midőn ily szerencsétlen 
egyéneket látunk, megaláztatásukat, fajdalmai
kat átérezzük velők mi is, kik bajtársaik vol
tunk, bárha a sors kedvezménye által meg 
vagyunk is kímélve anyagi nyomoraiktól; átérez
zük : mert ugyanegy ügyért harczoltunk velők: a 
hazáért és szabadságért, koronás királyunk s ha
zánk törvényes kormánya fölszólítása következté
ben együtt ragadtunk fegyvert, s azon fegyvert me
lyet kezünkbe vettünk, használtuk bárki ellen, ki a 
haza ellensége gyanánt tűnt föl előttünk, s nem 
kérdeztük, kik azok? Es ha kényszerítve vol
tunk saját királyunk csapatai ellen is harezolni, 
(Jobb felöl fölkiáltások: császár!) oka nem az volt, 
hogy királyunkhoz hűtlenek lettünk volna, ha
nem az, mert hazánk iránt voltunk hivek, 8 
mert kebleinkben — mint jelenleg is min
den alkotmányos érzelmű polgárnál lenni kell, — 
az első helyet foglalta el a haza és csak a másodi
kat a király. {Jobb felől fölkiáltások: császár.) 

Szabad legyen még néhány szót szólanom. 
(Halljuk!) Nagyon kérem a t. házat: ne tegyék 
ezen ügyet pártkérdéssé, ne tulajdonítsanak neki 
politikai színezetet, tekintsék egyedül kötelességi 
és emberiségi szempontból. Gondolják meg azt, 
hogy a biblia szavai is azt mondják, hogy a ki 
a szenvedőnek szemeiből egy-egy könyet letö
röl, mindannyiszor egy-egy fokán hágott föl a 
mennybe vezető lépcsőzetnek; gondolják meg, 
hogy ezen határozat elfogadásával hány ezer 
könyet törölnek le a szenvedők szemeiről; gon
dolják meg továbbá azt, hogy ezen kötelesség 
elvállalása vajmi kevés ideig fogja önök vállait 
nyomni: mert a mint t. barátom Tisza Kálmán 
beszédében megjegyzé, naponkint fogy azoknak 
száma, kik segélyezésünket igénybe veszik és az 
sem tarthat már sokáig. Tegyék tehát önök le
hetővé , hogy azon kevés idő, mely nekik még 
ki van szabva, hogy ezen segélyt élvezhetik, 
rajok nézve elviselhető és szenvedés nélküli le
gyen ; tegyék lehetővé továbbá azt, hogy midőn 
végórájokat elközeledni érzik, mielőtt szemeket 
behunyják, utolsó fohászuk ima és áldás legyen, 
és ne legyenek kényszerülve, hogy midőn az 
éhségtől kiaszott ajkaik a honért imát rebegnek, 
ezen ima mellé, — bár önkívületien állapotuk
ban — még átok is vegyüljön, átok azok irá
nyában, kik szükkeblüségöknél fogva lehetlenné 
tették azt, hogy a nemzet irányukban köteles
ségét teljesítse, sőt a mi annál több, adott igé
retét beváltsa, mig ellenben a haza ellenségei 
közül igen sokat, sőt számos hazaárulót — kik
nek bűneit pedig még az egek sem szokták 
megbocsátani soha — dús nyugdijakban és pa-
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zar jutalomban részesittettek, (Élénk helyeslés 
bd felől.) 

Ajánlom a határozati javaslatot a tisztelt 
ház figyelmébe s elfogadás végett. (Helyeslés bal 
felől.) 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! (Halljuk!) 
Az 1867-ik év június 21-én a képviselőházban 
Tisza Kálmán képviselőnek a honvédek, azok 
özvegyeinek és árváinak érdekében tett indítvá
nyát meglehetős vita után fontos okokból el 
nem fogadtam. 

Az ügy Ivánka Imre és több képviselőnek 
beadott határozati javaslata következtében a 
képviselőháznak ma ismét — megengedem: nem 
többé oly átalánosságban — tanácskozási tár
gyát képezi. 

Nincs szándékomban, t. ház, azon nézetet, 
melyet folyó év február hó 11-én a túlsó oldal 
egy igen t. képviselőjétől hallottam, hogy t. i. 
roszalás fejezhető ki oly ügyetlenség vagy vigyá
zatlanság fölött, mely által a képviselőháznak 
egy már a múlt évben történt megállapodásától 
eltérőleg a vitára alkalmat szolgáltatott indít
vány ismét a ház elé hozatik; nincs szándékom
ban, ismétlem, ezen magában véve tagadhatla-
nul helyes nézetet a jelen határozati javaslatra 
alkalmazni; nincs szándékomban különösen azért, 
hogy annál inkább hangsúlyozhassam azon ugyan
azon ülésben, ugyanazon képviselőtől hallott 
más nézetet, hogy t. i. vannak tárgyak, melye
ket elintézni jogi szempontból is lehetne ugyan, 
de melyekre nézve a józan politika kívánja, 
hogy ez ne történjék. (Helyeslés jobb felől.) 

Mit kivan e határozati javaslat? 1870-re 
kivan póthitelre irányzott javaslatot arra, hogy 
az 1848—49-ik évi rokkant és keresetképtelen 
honvédeknek és azok özvegyeinek nyugdíjazta
tása történjék; 187l-re kíván már törvényja
vaslatot ugyanazon czélból. 

T. ház! Én nem keresem, ha sok-e vagy 
kevés azok száma, kik a beadott határozati ja
vaslat következtében nyugdíjra igényt tarthat
nának, valamint nem keresem: igazságos-e, — 
ha már, törvényhozási intézkedésekhez fo
lyamodunk — a lehető kártalanítást csakis ily 
szűk keretre szoritani és az 1848 — 49-iki évek 
többi és sokkal számosabb nyomorultját elfe
lejteni; nem vizsgálom: megengedik-e pénzügyi 
viszonyaink, hogy az ezen határozati javaslat 
elfogadása által támasztandó igényeket kielégít
sük? mert én részemről azon kifogást, hogy 
szorult anyagi helyzetünk a népnek ujabb meg-
terheltetését absolute megtiltja, még azon esetre 
is, — (Zaj bal felől. Halljuk! jobb felől) mondám, én 
azon kifogást, hogy szorult pénzügyi helyzetünk 
a népnek ujabb megterheltetését absolute meg
tiltja, még azon esetre is,—ha ezen megterheltetés 

szükségét átlátjuk, magamtól mint hamisat el
vetem. 

Nem tekintem az ügynek jogi oldalát sem: 
mert a törvényhozás fönsége jogossá teheti a 
jövőre nézve azt, mi a múltban nem volt az és 
ellenkezőleg; következőleg nem fürkészem, vajon 
kötelez-e minket az 1848-iki országgyűlésnek 
sokszor emiitett határozata vagy sem? Mert 
tudom, hogy az országgyűlési határozatok a föl
merülő szükségek kifejezései szoktak lenni, és 
tudom, a mit különben a túlsó oldalnak egy t. 
képviselőjétől is hallottam, de ha nem hallot
tam volna is, tagadhatlanul igaz, hogy egy be
végzett országgyűlésről a másikra kötelező erő
vel mi egyéb sem marad fön, mint a szentesi
tett törvény. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ennek következtében én mindazon hivatko
zást mely a nemzeti becsületre és mindazon szégyen 
vagy szenyfoltra történt, különben, megengedem, 
nagyon hatásos emlékeztetést, én részemről időn-
kivülinek és egészen fölöslegesnek találom: mert, 
ha elfogadjuk azon határozati javaslatot, még 
azon országgyűlési határozatoknak eleget nem 
tettünk. (Fölkiáltás a bal oldalon: Nem bizony!) 
Figyelmeztetem a házat az 1849-iki január hó 
13-án tartott ülésre, a hol határozatilag ki
mondatott , hogy az állam részére történt bár
minemű kiszolgáltatott érték törvényes kamattal 
együtt meg fog téríttetni, s ezen ígéret a nem
zeti becsület védpaizsa alá helyeztetik. (Zaj bal 
felől Halljuk! jobb felől.) 

T. ház! előttem, e kérdéssel szemközt, egye
dül irányadó azon politika, mely a mai Magyar
országot létrehozta, mely a kibékülésnek min
den irányban — föl és le, és itt len minden ár
nyalatra kiterjedő szigorú következéseit vonja 
maga után. Azon politika, melynek fontosságát 
Tisza Kálmán képviselő ur is elismerte, azon 
általam már idézett szavaival, hogy t. i. van
nak tárgyak, melyeket elintézni a jog szem
pontiából is lehetne ugyan, de melyekre nézve 
a józan politika kívánja, hogy az ne történjék. 

Megengedi nekem Tisza Kálmán t. képviselő 
ur, hogy szavaira többször visszatérek. Ugyanő, 
ugyanazon ülésben mondta, szintoly szépen mint 
igazán, hogy mi, a nemzetiségekkel szemközt 
nem is követelünk előjogot, hanem követeljük, 
hogy senki se támadja meg azt, a mi arra, 
hogy az állam fönállhasson, szükséges. Igen, mi 
csakis ennyit, de ennyit elengedhetlenül köve
telünk. Ámde egy oly különböző nyelvű és leg-
becsesb érdekeire nézve ellentétes fölfogással biró 
népek hazájában, mint a mienk, az állami lét 
biztosítására, a mellett, hogy a szükséges, hogy 
az azt alkotó nemzetiségek érdekei, viszonyai, 
hagyományai a lehetőségig összesimittassanak, a 
mely nagy fontosságú czélnak eléréséhez, nem 
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hiszem, hogy a beadott határozati javaslat el
fogadásával közelebb jutnánk—még akkor sem, ha 
sikerülne nekünk, mint azt Ivánka Imre t. kép
viselő ur tervezte, az 1848 — 49-ki rendes és 
nem rendes honvédek közti igen finom megkü
lönböztetést létrehozni— mindaddig, inig Várady 
Gábor t. képviselő ur, ki, ugy látszik, ellenkező 
véleményben van, a tapasztalat segítségével be 
nem bizonyítja, hogy; mert az 1848 — 49-ki 
honvédek soraiban a különböző nyelvű hazafiak 
egyelenlő hősiességgel harezoltak: az ország min
den nemzetisége egyenlő tisztelettel és kegye
lettel viseltetik, és emlékezik azokra, és különö
sen azon honvédek között épen azokra, kik az 
ő saját fájukhoz tartoznak. 

A mellett tehát, hogy az állami lét bizto
sítására szükséges, hogy minden országban a 
nemzetiségek érdekei, viszonyai és hagyományai 
a lehetőségig számba vétessenek, a tényleg—fájda
lom — létező viszonyok és hagyományok közt a 
koronának is van és kell hogy legyen, épen te
kintettel azon legfontossabb és legkényesebb ter
mészetű érdekekre, melyeket képvisel, bizonyos 
gyöngéd zománeza,melyet gyöngédtelenül érinteni 
bizonyára épen azon nemzetnek, mely az ország 
politikai létének nevet adott, érdekében nem le
het és egyátalában nem szabad. (Jobb felől he
lyeslés !) 

T. ház! Sajnálnám, ha e szavaimat — szem
közt Várady Gábor úrral, ki állította, hogy az 
1848-ki harcz nem a nemzetiségek harcza volt, 
és hogy az 1848/9-ki honvédeknek törvényho
zási utón leendő segélyezése csak azon esetben 
sértené a nemzetiségeket, ha azon nemzetisége
ket maguk az 1848-ki törvények sértették vol
na. — Sajnálnám, ismétlem, ha szavaima/b ezen 
állitások ellenében hosszasabban kellene bizo
nyítgatnom. 

Ki állítja, hogy az 1848/9-ki harcz csak
is a nemzetiségek harcza volt? (Bal felől fölki
áltások: Nem igaz!) Epén azt mondom: ki állít
ja azt? (Bal felől ellenmondás. Zaj. Halljuk!) Ki 
állítja, ismétlem, hogy az 1848-ki harczok csakis 
a nemzetiségek harezai voltak? De állithatja-e 
a t. képviselő ur, hogy az 1848-ki törvények 
mindegyikében a nemzetiségek megnyugodtak 
volna ? (Bal felől több hang: Nevetség!) Hivatkoz
zam-e egyenkint azon czikkekre, a melyek által 
ők magukat — heiyesen, vagy nem helyesen, 
az nem ide tartozik, — de tényleg sértve ta
lálták? (Jobb felől helyeslés.) Nem teszem: mert 
ha vannak, a kiknek emlékezetéből az alig mul
tak történetei valamikép kimehettek, e képvise
lőháznak legközelebbi vitái, bizonyos árnyalatú 
képviselőknek 1867-től kezdve csak a legköze
lebbi időig is beadott egyes határozati javasla
taik, indítványaik, a szerb és román napisajtó, 

—fájdalom—nagyon is visszaemlékeztethetik azok
ra. (Jobb felől helyeslés.) 

Az egyben azonban tökéletesen egyetértek 
Várady Gábor képviselő úrral, hogy a logica sza
bályai kérlelhetlenek, és azért legkevésbé sem 
lepne meg engem, ha ugyanazon árnyalatú kép
viselők, kiknek emiitett határozati javaslataik, 
indítványaik ellenében azon t. oldalnak legtisztel
tebb szónokai léptek elsők sorompóba a harezra, a 
a belüyminisztert, — a mi helyzetünkre igen kü
lönös fényt áraszt—azért, mert a költségvetésben 
a magyar nemzeti színházi segélyt, mint magyar 
nemzeti színházi segélyt hozta be, ügyetlenség
gel vádolva : ismétlem, nem lepne meg engem 
legkevesbbé sem, ha a most beadott határozati 
javaslatot azon árnyalatú képviselők pártolnák 
legelőször, a kiknek említett indítványai ellen 
ugyanazon oldal harezol; mert a logika szabályai 
kérlelhetlenek, és tagadhatlan az, hogy ha va
laki a czélt akarja, akarnia kell az eszközöket 
is. (Helyeslés jobb felől. Bal felől föíkiáltások : Ez 
gyanúsítás!) 

Azon okok közül, t. ház, melyekkel 1867-
ben a beadott határozati javaslat támogatta-
tott, a leglényegesebbeknek látszók megszűntek 
létezni. Azóta az 1848/9-ki honvédség nem
csak, mint Várady t. képviselőtársunk mon
dotta, a képviselőház jegyzőkönyvében, hanem 
erkölcsi elégtételt nyert törvénykönyvünkben 
is: az 1868. XLI. t. ez. 16. szakaszában; azon 
cs. kir. tisztek pedig, a kik 1848/9-ben a hon
védséghez átléptek, és azért—hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam szavait idézzem ismét — és azért, 
mert mint bű hazafiak küzdöttek s vérzettek, 
megfosztattak öreg napjaik egyetlen biztosité
kától, a nyugdíjtól, ennek élvezetébe ismét 
visszahelyeztettek. De ha nem csalódom, nem is 
ezekről szól többé a határozati javaslat, hanem 
mintegy azt látszik mondani: itt vannak az 
1848/9-diki honvédek özvegyei, nyomorultjai: 
türhető-e az, hogy az ország nyomorban hagyja 
azokat, kik érte mindenöket a csatatéren hagy
ták? És mi azt mondjuk önöknek e kérdésre, 
hogy ez nem tűrhető! (Helyeslés.) és midőn így 
az óhajtás és szellemben — mint Várady t. kép
viselő ur is föltette rólunk — egyek vagyunk, 
csakis a mód fölött térnek el nézeteink, mely-
lyel a segélyt létesíteni akarjuk. 

Önök törvényt kivannak. Azok után, miket 
erre vonatkozólag Podmaniczky képviselő ur el
mondott, csak azt kérdem önöktől, hogy számba
vették-e mindazon súlyos következéseket, melye
ket ily törvény alkotása előidézhetne? törvényt 
kívánnak, mely mindenkit kötelezzen; kötelezze 
ugyanazon vidékek, ugyanazon községek s megyék 
mindazon lakóit, kik 1848/9-ben egymással, 
miért miért nem? ismét nem ide tartozik, véres 
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harczban állottak; kötelezne minden kivétel nél
kül, minden szomorú emlék felszakitásával min
denkit, hogy az egyik fél nyomorultjai részére 
adózzék, melylyel véres harczban állott; e kény
szerűség pedig, a soha nem nyugvó izgatás hoz
zájárulásával azt eredményezhetné, hogy mi — 
mig sikerülne polgártársaink közül néhány szá
zat vagy ezret anyagi tekintetben némikép meg
nyugtatni, — erkölcsi visszahatás idéznénk elő 
százezreknél. (Mozgás bal felől, s fölkiáttások: Ez 
az izgatás! Élénk helyeslés jobb felől.) 

Vehetik-e önök rósz néven nekünk, ha mi 
ettől félünk; nekünk, kik az országnak épen oly 
részében lakunk, hol az 1848/49-iki nem ren 
des harczok áldozatainak minden lépten föl
található sirja felett, ha nőtt is ki azóta egy 
két virág,azok mindenike, fájdalom! az én értel
mezésemmel vett nefelejts! (Tetszés !) Mi pedig 
azt mondjuk önöknek, mint már mondatott 1867-
ben és mondatott a napokban is, hogy: ha 
segélyezni akarunk, emelkedjünk föl azon ma
gaslatra, melyen ő felségeik állottak akkor, mi
dőn a honvédek részére a legnemesebb szívvel a 
koronázási dijat felajánlották. (Bal felől: Igenis 
emelkedjünk!) ^Igen kérem, emelkedjük fel azon 
magaslatra! És ezen magaslatra fölemelkednünk 
nem épen oly könnyű, mint egyenlőre gondol
juk. (Halljuk!) 

Ne érjük be csak a határozathozatal di
csőségével, hanem a kivitel terhét is tartsuk fen 
egyedül mi, és azok számára, kik velünk érzel
mekben rokonok. (Igaz!) És én előre is bizko-
sitom önöket, hogy mi nem fogunk önöktől el
maradni, fejeztessék bár ki az 1848/9-iki hon
védek iránti hála és tisztelet, anyagilag segélye
zésben, vagy szellemileg a haza iránt tanúsítandó 
hűségben. (Élénk éljenzés jobb felől.) 

T. ház! Három éve már, hogy ő felégeik-
nek ezen ténye az országot meglepte, és sikerült-e 
nekünk, sikerült-e Magyarországnak, hogy e tény 
horderejét felfogva, azt ugy kövessük, mint azt 
követni Kellett volna? Hol maradtunk? Kérd
jük egymást t. képviselők, hol maradtunk sokat 
emlegetett nagylelkűségünkkel? (Felkiáltások bal-
felől: No hát hol maradtunk f) Megmondom. Hol 
maradtunk sokat emlegetett nagylelkűségünkkel, 
melyet nem az ellenünk küzdő, hanem érettünk 
elvérzett harczosok emlékére kellett volna gya
korolni? Mert az által, hogy a státusadósságok 
egy részét, vagy más terheket elvállaltunk, hogy 
ő felségeik tényéhez csak megközelitő nagylel
kűséget követtünk volna is el, azt tagadom. (Ne
vetés a bal oldalon.) 

Nincs miért nevetni felette t. képviselők, 
mert nem a magam szavait- mondottam el, csak
is egy oly mondatot idéztem vissza, mely a múlt 
napokban itt a túlsó oldalon elmondatott. (Derült

ség jobb felől. Egy hang bal felől: Az nem szentírás!) 
Tehát tagadóm, hogy mi ilyen nagylelkűséget 
követtünk volna el, mert a statusadósságoknak 
s más terheknek politikai s méltányossági okok
ból történt átvállalása elengedhetlen feltétele 
volt azon nemzetközi egyetértésnek, azon kétol
dalú szerződésnek, a melyet megkötöttünk s a 
melynek megkötése eredményezheté, hogy azon 
nekünk mindenek felett drága zászlót, melyet az 
1848. és 49-iki honvédek minden hősiességök 
mellett is a viszonyok szerencsétlensége folytán 
(Egy hang bal felől: Árulás folytán') a földön he
verve hagytak, a földről ismét fölemelhettük. 
(Zaj bal felől. Élénk helyeslés jobb felől.) 

Igyekezzünk tehát t. képviselők, — mint 
az előbb is emlitém — azon kötelességet, me
lyet én csakis a mi, és azok részére, kik velem 
ez érzelemben azonosak, tartok valódi kötelesség
nek, — igyekezzünk — ismétlem — újból telje
síteni. Abból, hogyT 1867 óta nem törtónt meg 
részünkről minek meg kellet volna történni, 
nem az következik, hogy most már a kivitel 
terhét rójuk azokra, a kik ily nemeslelküeknek 
lenni nem hajlandók; hanem következik az, hogy 
a lelkesedés ujabb és kitartóbb erejével fogjuk 
föl a fonalat ismét ott, a hol azt elhagytuk ós 
érvényesítsük társadalmi utón mindazok óhajtá
sát, kik az ily segélyezést törvényhozás utján 
vélik megállapitandónak. (Helyeslés jobb felől.) 

Mindezek folytán t. ház, és mert a tényál
lást én igy ismerem, van szerencsém a t. ház
nak egy inditványt a magam és társaim nevé
ben benyújtani. (Halljuk!) 

Eövid az t. ház, és a foglalatja az, hogy 
miután előttem azon indokok, melyek 1867-ben 
Tisza Kálmán képviselő urnák indítványát el 
nem fogadhatóvá tették, — ma is fenállanak, 
napirendre térjünk át. (Helyeslés jobb felől.) 

Még csak néhány szót. 
Én elismerem, hogy azon oldal, melyről ez 

indítvány tétetet t , csakis hü saját magához, 
midőn a többség elé oly kérdéseket gördit, me
lyekről eleve tudja, hogy — tekintve azon irányt, 
mely a többségre politikai jelleget nyomott, — 
általa ugy, amint azt szívok sugallaná, meg nem 
oldhatók; és tudatában annak, kiszámított tü-
zetességgel szegezik a többség ellen nyilaikat, 
melyek azonban csak akkor lehetnének veszé
lyesek, ha meg nem védett melleket találná
nak; — de ha elismerem t. ház, hogy azon 
oldal hü önmagához : önként következik ebből 
az, hogy a többség is legyen hü azon álláspont
hoz, a melyre midőn lépett, azt nem könnyel
műségből, hanem a viszonyok érett megfonto
lása után hazafiságból tette. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

A politikai irányzatok helyessége fölött vi-
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tatkoznunk lehet, mint tettük is; de nem lehet 
követelni, hogy valaki önmaga üssön rést azon 
falakon, amelyeknek védelmezését mindenki, sőt 
saját netalán föllázadó szive ellen is elfogadta 
akkor, midőn azoknak határozott szükségéről 
meggyőződött. (Élénk tetszés és helyeslés jobb felől.) 

Hivatkozás történt e teremben a történelem
re, azon erkölcsi igazságtételre, melyet az 1848 
és 49-ki honvédeknek a történelem egykor nyúj
tani fog. 

Az 1848/9-ki honvédek sokban szerencsétlenek 
lehettek t. ház, és voltak főleg azért, hogy midőn 
fegyvereiktől búcsút kellett venniök, búcsút vet
tek egyszersmind azon nemes és szent eszmétől, 
hogy házájok megtámadott szabadságát, függet
lenségét, épségét megvédve hagyhatták volna 
vissza. De az egyben szerencsések voltak t. ház., 
hogy nem kellett a történelem késő szavától 
várni az erkölcsi elégtételt! (Ugy van! jobb felől.) 
Megtalálták azt rögtön itt, leigázva hagyott társaik 
szivében, és megtalálták oly mértékben, hogy a 
történelem csakis halavány színekben fogja azo
kat viszhangoztathatni. (Átalános tetszés.) 

Ha már megkérdhetnők mind azon honvé
det és nem honvédet, a ki az 1848/9-ki harcz-
ban a csatatéren vagy, a mi kínosabb volt, a 
beállott üldözések korszakában, a börtönben lel
te halálát, és kiket ez önföláldozó csatába bi
zonyára nem az 1848-ki országos határozat 
anyagi előnyei vittek : vajon látva a hazát, a 
melyet ők testvéri harcz közepette szétszak-
gatva elhagytak, ismét a Kárpátoktól az Adriáig 
kiterjedve, és sokkal szorosabb kapcsokkal össze
fűzve, mint azt egykor Gnray megénekelte vajha 
látva koronás királyunkkal kibékülve, és érezve 
az örömet, hogy az ő emlékeik megkoronázására 
a király a lehetetlennek látszót, a törvényhozás 
pedig minden lehetőt megtett, (Fölkiáltás bal oldalon : 
Hát az elismerés •') azt a mi még teendő volna, és a 
mit nem tettünk, nem azért, mert nem akarjuk, 
hanem épen azért, mert féljtük az 1848/49-ki 
időkből ránk intő példaként maradt örökséget, 
a fájdalom, ugy sem eléggé biztosított testvéri 
egyetértést: (Tetszés, jobb felől) tegyük-e? ha — 
ismétlem — megkérdeznők t. ház mindazon hon
védet, — habár vérző szívvel néznők is azt az 
egy-két nyomorultat, a ki szivökhez egykor kö
zel állott : mit sem kételkedném, hogy vissza
tekintve azon időkre, a melyekben ők éltek, és 
a melyekből sokat és sokat tanulhattak, kér
désünkre egyhangúlag azt válaszolnák: ha féltek 
tőle : ne tegyétek! (Zajos tetszés jobb felől.) Es 
mert nekem e hitre, e meggyőződésre szükségem 
van, hogy az 1848/9-ki honvédeket egész tiszta 
hazafiságukban ós nagyszerüségökben tisztelhes
sem, azon indítványt a melyet társaimmal együtt 
beadni szerencsés voltam, elfogadás végett a t. 

háznak ajánlom. (Élénk hosszas éljenzés és zajos 
tetszésnyilatkozatok jobb felől.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Gajzágó 
Salamon s társai indítványát.) „Tesintve, hogy azon 
indokok, melyeknél fogva a képviselőház a volt 
honvédeknek országos adóalapbóli ellátása iránt 
tett indítványt az 1867. Julius 21-én tartott 
ülésében el nem fogadta, ma is teljes mértékben 
fönállanak: az Ivánka Imre képviselő és társai 
által beadott 69. számú határozati javaslat elle
nében a napirendre térést indítványozzuk.'' 

IXyáry P á l : T. ház! Ha az előttem szó
ló képviselő azt tűzte ki czélul, mikép le
het a fön forgó kérdéstől megszökni (Fölkiál
tás jobb felől: Ohó!) s azért választotta azon 
tömkeleget, melybe én őt kisérni nem akarom: 
elérte volna czélját. De én nem akarom baran
golásaiban követni, (Fölkiáltások jobb felől: Ohó! 
Zaj), s röviden kijeieutem, hogy azon benyomás
ról, melyet beszéde reám tett, tökéletesen szá
moltam magamnak, midőn azt mondom: mást 
beszél Bodóné, mikor a bor árát kérik. (Helyes
lés bal felől. EUenmondások jobbról. Zaj.) Én meg
engedem t. ház, hogy vannak, merülhetnek föl 
kérdések egyesek ugy mint nemzetek életében, 
melyeknek megoldása, akár czél ,akár időszerűség 
tekintetéből megengedi a fontolgatást, megengedi a 
vitatkozást, sőt még eltűri a tétovázást is. 

De vannak ismét kérdések t. ház, melyek 
egészen absolut természetűek, melyek elől kitérni 
nem szabad sem egyesnek sem nemzetnek, ha
csak önmagát semmivé tenni nem akarja : s ezen 
kérdések közé tartozik uraim a lét, a becsület 
és a kötelesség teljesítésének kérdése. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Magyarország 1848-ban oly helyzetbe jutott 
önhibája nélkül, hogy létének vagy nem létének 
kérdése forgott fön. Az akkori kormány értette 
kötelességét és nem a politika sinuosiatásában, s a 
politikai furfangban kereste a nemzet menedékét, 
(Élénk helyeslés balról), hanem egy nagy példányt 
követve, Nelson példáját, ki a veszély köze
pette amaz egyszerű de nagy horderejű szavakat 
mondatta vele: .,Magyarország mindenkitől meg
várja , hogy kötelességét teljesítse." Fölszólitá 
tehát a nemzet képviselőit, hogy a haza meg
mentésére 40 milliót és 200 ezer ujonczot sza
vazzon meg, és uraim! a miniszter előadását, 
a miniszter indokolását a ház nem várta végig. 
Egyszerű szóban hozott határozatot, e szó volt: 
„Megadjuk!" Es ezen határozat örökké emlékeze
tes lesz Magyarország történelmében : mert ezen 
határozatnak köszönheti Magyarország, hogy képes 
volt azon szenvedéseket kiállani, melyekkel majd 
20 évig sújtatott s hogy a szenvedés perczeiben 
megtarthatta a bizalmat önmaga iránt, sőt azt 
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is hogy most e helyen tanácskozhatunk. (Helyeslés 
bal felől.) 

T. ház, ugyanakkor, midőn a nemzet kép
viselői a haza megmentésének eszközeiről gondos
kodtak, gondoskodtak arról is, hogy a magukat 
föláldozó hazafiak, ha megbénulnak. megcson
kíttatnak, vagy árvákat, özvegyeket hagynak 
maguk után, azok a nemzet által ápoltassanak. 
E határozat a nemzet nevében hozott határozat, 
e kötelezettség a nemzet kötelezettsége, s most 
ennek beváltásáról van szó. — I t t most 
okoskodni, fontolgatni, tétovázni, a politikának 
— nem tudom : micsoda — eshetőségeire hivat
kozni, valóban ezen nyilt kötelesség alóli kibúvás 
lenne. En ennélfogva t. ház, e részben semmi 
más érvelést nem fogadok el, mint: emlékeztetni 
magunkat mint képviselőket ezen kötelesség tel
jesítésére, s a nemzet nevében adott szó bevál
tására. Egyszerűen tehát szavazatom az : Fogad
juk el azt a határozatot. (Helyeslés bal felöl.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház ! Örömmel üdvözöltem imént azon 
t. képviselő urat , ki a benyújtott indítványt 
legelőször indokolta, azon téren, melyre ő állott, 
mondván, hogy előadásában és indokolásában 
kerülni fog mindent, mi köztünk keserűségre ad
hatna alkalmat. Annál inkább sajnálom, hog}" az 
előttem szólott igen t. képviselő ur oly kitétele
ket méltóztatott használni, oly érveket előtérbe 
állítani, melyekre kénytelen vagyok azt mondani, 
hogy ezek azon szótárból valók, . . . . 

N y á r y Pál: Epén nem szótárból! (Élénk 
fölkiáltások jobb felől: Halljuk!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k . . . . melyben azon kitételek tartalmaz-
tatnak, melyek ránk szoktak alkalmaztatni, ugy 
mint: alkotrnányfeladásról, szószegészről stb., va
lahányszor bátorkodunk igen alapos, igen lelki
ismeretes okoknál fogva ellenkező véleményben 
lenni. (Nyugtalanság bal felől. Halljuk ) Kérem ne 
méltóztassanak e szótárt használni, ezt kívánja 
a két párt közti egyetértés, azt pedig a haza 
érdeke követeli; és mi igen szívesen fogjuk a t. 
képviselő urakat e téren követni. 

Most átmegyek a kérdésre. Az előttem szólott 
igen t. barátom Gajzágó Salamon által mondot
tak után azt gondolom, nincs senki, ki kétkednék 
a fölött, hogy ha az 1867-ki országgyűlés, mely 
előtt ugyanezen tárgy forgott, és a mely ezt 
bővebb tárgyalás után kénytelen volt visszauta
sítani, azt, ha elfogadhatta volna, bizonyosan 
nem bizta volna a mai országgyűlésre, hanem 
elfogadta volna akkor, és hogy a kormány azt 
mi ez indítvány által eléretni czéloztatik, ha le
hetett volna, megtette volna akkor, és nem 
várta volna be, hogy az ujolag szőnyegre hozat-
tassék. 

KÉPV. H. SAVLÓ 18M- VII. 

Köztünk egyébiránt t. ház, a különbség 
nem a czélra nézve létezik:—s ezt örömmel con-
statálom — mert önök, mint mi most, a huma-
nismus álláspontján állanak; hanem különbség 
létezik a módra nézve. Nem fogok tehát semmi 
egyebet fölhozni, mint azt, a mi annak bebizo
nyítására szükséges, hogy 1887-ben a kormány 
s a ház politikai lehetetlenségek előtt állott és 
ez okból volt kénytelen a napirendre átmenni s 
hogy most is ott áll. (Halljuk!) 

A körülmények, t. ház, melyek 1867-ben a 
törvényhozást arra birták, hogy a honvédeknek 
országos alapból való segélyezését lehetőnek nem 
ismervén, a napirendre térjen át, tökéletesen 
állanak még ma is ; de változott a helyzet. Ak
kor, midőn e kérdés először volt szőnyegen, még 
csak egyike létezett azon tényeknek, melyeknek 
czélja volt az 18 4S-ki honvédség erkölcsi s anyagi 
támogatása és istápolása. 

Ő felségeiknek, a király és királyné aján
déka tény volt már akkor, de magában és el
szigetelten állott. Nem sokára e tényt egy má
sik tény követte, mely abból áll, hogy igen so
kan az 1848-ki honvédtisztek közül, kik azelőtt 
a hadseregben szolgáltak, s a katonai szabályok 
szigorú alkalmazása folytán meg lettek fosztva 
illető nyugdijaiktól , ő felségének egy rende
lete következtében hatályon kivül helyeztetvén, 
mindnyájan kivétel nélkül beléptek a nyugdíj il-
letmény jogának élvezésébe. Később keletkezett 
a honvédségről szóló törvény, mely nemcsak 
szép, ele remélem alkalmilag dicső tért nyitott 
az 1848-ki honvédtisztek számára a haza szol
gálatában akkor, midőn törvény által tar
tott fön számukra helyet az uj honvédségben. 
Ezen törvénv életeimében ma már az 1848-ki 
honvédtisztek nagy része az uj honvédség élén 
áll, 'Ellenmondás bal felől. Jobb felől: Ugy van! 
Iga.? ) s bizton merem állítani azt, hogy adandó 
alkalommal a király és nemzet várakozásainak 
teljes mértekben meg fog felelni. (Jlelyeslis.j 

T. ház! Ha ezen egymást követett és egy
mást kiegészitő tényeket tekintjük, azt gondo
lom : nem fogja tagadni senki — s örömmel 
constatálom, hogy ezt a másik oldal részéről 
tegnap ismételve hallottam — hogy soha feje
delem nagylelkübb állást nem foglalt el azok 
irányában, a kik ellene fegyvert hordottak, (Igaz ! 
Ugy van! a ház mindkét oldaláról) és ha semmi 
egyéb, ugy ezen egy tény maga följogositja őt 
nemcsak az 1848-ki honvédség, hanem az ösz-
szes nemzet hálájára, ugy a mint azt a túlsó 
oldalról is — örömmel ismerem el — ismételve 
hallottam fölemlítem. De époly kétségkívüli az 
is, hogy az országgyűlés, midőn az uj honvédség 
szervezetében a régi honvédtiszteknek egy hasz
nos és dicső tért nyitott, oly elismerést szava-
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z ot t meg irányukban, melynél nemesebbet bizo
nyosan maguk sem kívánhattak volna. Ennek 
következtében meg fogják nekem bocsátani a 
tisztelt velem szemben ülő képviselő urak, hogy 
én legalább nem vártam volna, hogy azon nagy
lelkűség egyszersmind gyengéd — erre fektetem 
a súlyt — elismerés után, mely e tényekben 
foglaltatott, eszébe jusson bárkinek e tényekből 
politikai tőkét csinálni ellenkező irányban. (Föl
kiáltások bal felől: Nem is akar senki! De ugy 
van! jobb jelöl. Zaj.) Még kevésbé gondolom azt 
indokolbatónak, hogy most, miután azon körül
mények nagyobb része megszűnt, melyek 1867-ben 
ezen indítvány mellett fölhozhatok voltak, és 
melyek daczára az 1867 -ki országgyűlés kényte
lennek lát ta magát megtagadni az országos 
alapból való segélyeztetóst, hogy — mondom — 
most , midőn ezen körülmények megszűntek, 
megváltoztassa azon határozatot, mely akkor 
keletkezett, midőn még azon körülmények mind 
fönállottak. 

Nem akarom én előhozni mindazon érveket, 
melyek akkor és most a politikai lehetetlensé
gek vagy legalább a politikai veszedelmek osz
tályába sorozták a honvédségnek országos alap-
bóli segélyeztetését, (Ellenmondás bal felől. Hall
juk! 11álljuk!) hanem röviden csak és csakis any-
nyit akarok mondani, a mennyi elég a helyzet
nek jellemzésére, mely szerint segélyezés eseté
ben két ut állana előttünk. (Halljuk ) 

Az országgyűlés vagy csupán az 1848-diki 
honvédek rokkantjairól gondoskodik az adóalap
ból és akkor egy törvényhozási intézkedés által 
és pedig a legveszedelmesebb által — mert adó
intézkedés által — fölébreszti a múlt viszályok, 
a múlt egyenetlenségeknek emlékeit; szembe állítja 
vagy szembe állithatja az 1848-ban szemben állott 
pártokat, vagy mindenesetre az izgatásoknak 
tág té r t nyit ez irányban. (Helyeslés jobb felől. 
Ellenmondás bál felől.) 

Vagy nem csupán az 1848-iki honvédeket 
segélyezi, hanem különbség nélkül 1848-nak min
den harczosát és rokkantját segélyezné az or
szág, és akkor kétszeres támadásnak teszi ki 
magá t : először azok részéről, kik nem tartják 
igazságosnak, hogy a honvédek segélyezése adó
alapból történjék és másodszor azok részéről, kik 
még kevésbé tar tanák igazságosnak és helyesnek, 
hogy terheik azért növekedjenek, hogy közadóból 
azok segélyeztessenek, kik a honvédek ellen har-
czoltak. (Helyeslés jobb felől, zaj bal felől.) 

Ez uraim, szárazan és egyszerűen a dilem
ma, mely előtt állott az országgyűlés és a kor
mány 1867-ben, és áll most is. Bizonyosan érezte 
ezt az 1861-iki országgyűlés, midőn daczára an
nak, hogy megemlékezett a nemzet minden kivá-
natáról , részletenkint sorolta azokat elő: el

mondta, hogy a számüzötteink visszatérhetését, 
a törvénytelen ítéletek megszüntetését, az elkob
zott vagyonok visszaadását követeli: egy szóval 
sem emlékezett meg a honvédek iránt t e t t azon 
ígéretről, melyről most az állíttatik, hogy a 
nemzetnek becsületbeli kérdése, hogy t. i. a hon
védek az adóalapból segélyeztessenek. Ezt érezte 
t. ház. nézetem szerint, az 1867-iki országgyű
lés, midőn mellőzve az ez ügyben akkor beadott 
indítványt, a napirendre té r t át. És méltóztas
sanak nekem megbocsátani, de vannak bizonyos 
helyzetek, hol az őszinteséget nem lehet rósz 
néven venni. (Halljuk! bal felől.) Könnyen azt le
hetne hinni, hogy e helyzetet értik és érzik néme
lyek a tulfélen és épen ezért hozták másodszor 
az indítványt a ház elé. 

Méltóztassanak arról meggyőződni, ennek a 
bajnak csak egy segélyezési módja van : azon 
tér t. i., melyre ő felsége példája utal, melyet 
a nemzet már elfogadott: ez a nemzet egyesei
nek közreműködése. Igaz, hogy e téren nem tör
tént az, a mit mindnyájunknak várnunk kellett 
volna; de a kormányt e tekintetben szemrehár 
nyás bizonyos in nem illethette. Voltak a segé
lyezésnek oly nemei is, a melyek egyátalában 
nem czélszerüek s .a melyek, mondhatnám, tün
tetés jellegét viselik magukon; a kormány egyet 
sem akadályozott, sőt előmozditá azokat, mert 
meg volt győződve arról, hogy ezen az utón is 
történhetik az, mit más utón elérni nem lehet, 
t. i. a honvédek segélyezése, ha nem is czél-
szeriien, de mégis bizonyos mértékben. 

Ha tehát tekintjük : mi az oka, hogy a 
nemzet e téren nem felelt meg a várakozásnak, 
mondjuk meg őszintén, nem lehet azt képzel
nünk, hogy a nemzetből kihalt volna minden ér
zékenység és a részvét azok irányában, kik az 
1848-iki harczok áldozatai lettek; más volt oka, — 
az, hogy imitt-amott bizonyos részről politikai 
tőkét csináltak abból, a mmek mindig tisz
tán párttekintet nélküli segélyezési ügynek kel
lett volna lenne. (Helyeslés jobb felől) 

Méltóztassanak tehát megbocsátani, ha ki
mondom, hogy csak egy orvossága van e baj
nak : ne csináljunk belőle politikai tőkét, és jobb 
lesz az eredmény. 

És i t t előre kell bocsátani, hogy semmi sem 
ellenkezik annyira egyéni fölfogásommal, mint a 
hazafiság, mely tüntetéssel j á r ; de miután önök 
közül némelyek már másodszor hozzák e kérdést 
ide, hová nem való, szeretném azt oda vissza
terelni, a hová való, s miután önök azt mond
ják, hogy innen az országgyűlés terméből akar
ják a segélyezést, a hová önöket a kormány 
nevében nem követhetem, követem mint magán 
egyén s azt hiszem, föl fognak menteni a tün
döklés vágyának gyanúja alól, ha bátor vagyok 
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egy ivet letenni a t . ház asztalára, melyre ma
gam megkezdtem az aláírást 10.000 írttal. (Za
jos hosszantartó éljenzés és taps jobb felől. Mozgás 
hal felől) 

Nincs több mondani valóm: segítsünk, de 
ne az adóalapból. E segély onnan jön, honnan 
jött az 1848-iki ígéret, mi az illetőket bizonyo
san nem sértheti. Méltóztassanak az aláírást 
folytatni, méltóztassanak arról gondoskodni, hogy 
az igazi honvédek rokkantjai s nem azok, kik 
ebből mesterséget űznek, {Igás! Ugy van! jobb
ról) összeírva legyenek s meg vagyok győződve, 
hogy a nemzet gondoskodni tog rólok. (Zajos 
hosszantartó éljenzés jobb felől.) 

(Átalános nagy zaj. Elnök csenget.) 
Z s e d é n y i E d e : A szabályok szerint az 

ellenzék szónokain van a sor. (Nagy zaj.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő ; Csanády Sándor! 
C s a n á d y S á n d o r : T. képviselőház ! 

(Jobb felől nagy zaj.) Az előttem szólott t. minisz
terelnök urnák kifogása van azon szótár ellen, 
melyből vette t. képviselőtársam Nyáry Pál a 
szavakat érzelmeinek tolmácsolására; pedig ha 
emlékezetem nem csal, ő önmaga ugyanazon szó
tárt használta az 1848-iki korszakban. (Jobb fe
lől ellenmondás.) 

Súlyos mulasztást követett el meggyőződé
sem szerint a t. honvédelmi miniszter ur az ál
tal, hogy a szabadság bajnokai, a vitéz honvé
dek, azok özvegyei, árvái részére, kik Magyar
ország alkotmányos szababságának, önállásának, 
függetlenségének és az 1848-ki törvényeknek 
megvédéseért az önkényuralom, a reaetio ellen 
küzdöttek, az 1848 — 49-ki önvédelmi harczokban 
vérüket ontották, megbénultak, nyugdíjtörvény-
javaslatot nem terjesztett a képviselőház elé, 
(Jobb felől ellenmondás) Ez által alkalmat nyúj
tott volna a nemzet képviselőinek kedves köte
lességek lerovására azok irányában, a kikről a 
gondoskodást az 1848-ki nemzetgyűlés a nemzeti 
becsület védpajzsa alá helyezte. (Jobb felől zaj.) 
Még súlyosabbá teszi (Zaj) a miniszter ur mu
lasztását azon körülmény, miszerint a miniszter 
ur még az erkölcsi elismerést is megtagadta a 
haza szabadságáért küzdött bajnokoktól, kiknek 
— meggyőződésem szerint — ő előtte sem lehet 
más bűnük, mint hogy forrón szerették és sze
retik hazájokat; imádták és imádják a szabad
ságot, és következetesek voltak múltjukhoz, ed
dig követett elveikhez. 

Az erkölcsi elismerést megtagadja a minisz
ter ur akkor, midőn a kormány jelenleg az or
szággyűlés elé nyugdijtörvényjavaslatot terjeszt 
be a muszka vezetők, a hazaárulók, a Bach és 
Sehmerling átkos kormányrendszer hivatalnokai 
számára, kiktől a nemzet utálattal, megvetéssel 
fordul eí. 

ügy látszik t. ház, hogy a kormánynak 
mindenre van pénze, még a hazaíiatlansági bű
nök megvásárlására is, hiányzik azonban a ne
velésre és a valódi érdemek jutalmazására. 

En magam részéről őrömmel üdvözlöm az 
1848-ki honvédek nyugdija iránt beterjesztett, 
jelenleg tárgyalás alatt levő határozati javasla
tot ; nem kívánom azt bővebben indokolni, mert 
hisz indokolják azt a 184&/9-ki harczban vívott 
dicső csaták; nem kívánom fölsorolni a szabad
ság bajnokai érdemeit, melyekkel méltókká tet
ték magukat a haza, a nemzet hálájára: hiszen 
ismerjük azokat mindnyájan, és arany betűkkel 
lesznek azok bevésve a magyar nemzet történel
mi könyvébe, és mert köztudomásunk van azok
ról mindnyájunknak, szeretem hinni, miszerint 
kevesen fognak találkozni a képviselők soraiban 
olyanok, kik a tárgyalás alatt levő határozati 
javaslat elfogadása ellen nyilatkoznának; és ha 
e hitemben csalódnám, meg vagyok győződve, 
miszerint azok nyilatkozata nem fog viszhangra 
találni választóik keblében. 

Én a határozati javaslatot elfogadom. (Él
jenzés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i É d e s Ha van hidegvérű és 
indulatlan tanácskozást igénylő tárgy, akkor va
lóban a napirenden levő határozati javaslat az. 
(Halljuk!) 

Nagyon jól tudom én, mily nehéz bármely 
tiszta lelkiismereti bátorsággal szembeszállni 
azon hő érzelmekkel, melyeket e határozati ja
vaslat sziveinkben gerjeszt, és mily nehéz azon 
kötelességet teljesíteni, mely a képviselő lelkére 
nehezedik, ha azt hiszi, hogy szive sugallatát 
követve, az indítvány elfogadása által hazája 
ügyének árt. A szívnek t. ház — sajnálom és 
csodálom,hogy Nyáry Pál t.képviselőtársunkat saját 
tapasztalása még nem tanította meg arra. hogy — 
a szívnek az országlásban más szerepet játszani 
nem szabad, mint : javaslani, föl buzdítani ; de a 
törvényhozás az észt, egyedül az észt illeti. (He
lyeslés jobb felől.) A nemzet több izben kijelenté 
háláját azon honvédség iránt, mely hazáját el
tiporni nem engedvén, visszaadta nekünk azon 
önérzetet, hogy egy nagy és dicső nemzethez 
tartozunk. Igaz, hogy azon viszály kérdését, mely 
18 éven át alkotmányunkat függőben tartá, nem 
a fegyver éle dönté el; de tagadhattam hogy 
honvédseregünknek vitéz ragaszkodása az 1848-ki 
törvényekhez leginkább elő mozdította az azon 
törvényekből vont jogfolytonosságra épült kibé
külést és ezért a nemzet hálájában mindennél 
édesebb jutalmát nyeré el, melyhez koronás ki
rályunk részéről az ország által fölajánlott koro
názási dij adományozása járult, és azzal kapcso
latban mindjárt a koronázás után e képviselő 
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házban indítvány tétetet t a honvédek országos 
segélyezése iránt. 

De a képviselőház többsége czélszerübbnek, 
ildomosobbnak találta, hogy ezen anyagi segé
lyezés a magánadakozás útjára utasittassék, és 
ennek nyomán a minisztérium nevében az igaz-
ságügyér által indítványozott belbéke és 
egyetértés föntartása tekintetéből merített ér
vekkel támogatott napirendet fogadta el. Azóta 
3 év múlt el s a tapasztalás annak ellenkezőjét 
bizonyitá be, mit az ellenzék t. szónokai akkor 
jósoltak és hirdettek. Az ország ez ügyben tény
leg azon nézetek felé hajlott, melyekből a kép
viselőház többsége a végzés hozatalánál kiindult 
s azokban megnyugodván a végzés által kijelölt 
irányban, t. i. a magánadakozás utján, a mint 
akarta s tehetsége magával hozta, háláját anya
gi tekintetben is leróta a honvédek iránt, sőt e 
jelen pillanatban is a rokkant honvédek számá
ra építendő menházra azon utón folynak az ada
kozások. 

Annak illustratiójára, hogy ez nem oly ked
vezőtlen viszhangra talált, a választóknál a mint 
azt Csanády képviselő ur említette, hanem, hogy 
az ország lakosai e végzés által az ügyet eldön-
töttnek, befejezettnek tekintik, figyelmeztetem a 
t . házat a legújabb képviselőválasztásokra. 

Midőn t. i. a választók sérelmeiket és kí
vánalmaikat a népgyülésekben előadván, a kö
vetjelöltek ezeket programmjaikban és szónokla
taikban fejtegették: több választókerületet tu
dok, melyekben azon nyugdijak eltörlése köve
teltetett , melyek az absolut kormány hivatalno
kai számára biztosíttattak ; de alig tudok vá
lasztókerületet, melyben a képviselőház által ho
zott végzésben érintett honvédek segélyezése csak 
szóba is hozatott. Ezen visszatekintés szolgáljon 
a közvélemény értelmezésére azoknak, kik arra 
oly hangosan hivatkozni szoktak. 

Midőn tehát az ország magatartása megfe
lelt azon nézeteknek, melyekből a képviselőház 3 
év előtt kiindult, okunk volt reményleni, hogy 
ebben az ellenzék is megnyugodván, ezen ügyet 
nem fogja ujolag a törvényhozás tárgyai közé 
fölvétetni akarni. Ezt annál inkább lehetett re
ményleni, mert nem lehetett az ellenzék azon 
véleményben, hogy ugyanazon többség, ugyan
azon kormányt el fogja hagyni oly nézete iránt, 
mely általa már egyszer elfogadtatott, és azóta 
az ország által is helyeseltetett. (Helyeslés jobb 
felől) Csalatkoztunk. Előttünk fekszik az indít
vány, melyben azon honvédek nevében, kik ha
zánk törvényes függetlenségeért és alkotmányos 
szabadságának vissahelyezéseért fegyvert fogván, 
egyedüli jutalmokat ugyanazon alkotmányos bé
kés jóllét visszahelyezésében találták, azon hon
védek nevében oly követelésekkel állanak elő, 

melyek teljesülése azon belbékét és egyetértést 
veszélyeztetné, melynek helyreállításáért a hon
védek fegyverhez fogtak. (Helyeslés jobb felől.) 

De ezen indítvány már egyszer elvettetett, 
és hiába keressük az uj indokokat, melyek a kép
viselőházat arra bírhatnák, hogy előbbi határo
zatától elálljon. Nem találom azokat a közvéle
ményben, mely mint mondám, máris nyilatko
zott a képviselőház elébbi határozata mellett. 
De nem találom a honvédek szüksége, állítólag 
nyomorában sem, melynek enyhítésére 3 év óta 
bizonyosan annyi történt, hogy alkalmasint azon 
honvédeken, a kik még most is szükséggel küz-
ködnek, még ezen indítvány elfogadása sem fog 
segíteni. De nem találok indokot ezen határozat 
megváltoztatására az 1848-ki képviselőház által 
tet t és a másik oldalon nagyon hangoztatott ígé
retben sem: mert hiszen csak meg fogják enged
ni, hogy minden ígéret bizonyos korlatok közt 
tétetik, és így ezen igéret sem lehet határ talan; 
ennek tehát a nemzet és fejedelme, részint egy 
millió forintnyi segélyezéssel, — a honvédeknek, 
nemcsak a tiszteknek, de a közkatonáknak is, ré
szint a közigazgatás mindenféle állomásaira való 
alkalmaztatásukkal és más ntoni ellátással eleget 
tenni igyekeztek. (Fölkiáltások a balon: Nem azok 
számára kérjük, hanem a rokkantak számáraA) 

Csanády képviselő ur ma azt mondja, hogy 
miután 1868-ban azon nyugdijak — tudtommal 
csak ideiglenesen — megszavaztattak, melyeket 
az absolut hatalom saját hivatalnokai, az úgy
nevezett muszkavezetők f-zámára biztosítani kí
vánt: a honvédeknek is meg kell a segélyezést 
szavazni. 

Megvallom, némi meglepetéssel hallottam ezt. 
Tessék visszatekinteni hazánk történelmeire és 
látni fogják, hogy a nemzet szabadságának vé
delmeért többször fegyvert fogott. A hadjárat 
végével kötött béke után, hazánknak akkori vé
dői visszalépvén polgártársaik sorába, egyedüli 
jutalmokat alkotmányos szabadságunk visszanye
résében találták, mig ellenei, akkor a bécsi ud
varnak kegyenczei jószágadományokkal, nyugdi
jakkal és segélypénzzel lát tat tak el. — Merült-e 
föl akkor valaha a nép kebléből egy szózat is, 
mely hasonló jutalmat követelt volna az akkori 
honvédek számára? És most ezeket ugyanazon 
egy sorba akarjuk a jutalmakra nézve állítani 
azokkal, a kik nem közmegtiszteltetést,nem honfi 
hála-koszorút, hanem pénzbért követelve, elő
re biztosítottak maguknak nyugdijt és pénz
beli segélyt azon nemzet erszényéből, melynek jo
gait megtörni igyekeztek? Sajnálnám ezen ha
sonlatosságot, midőn a honvédek más alapon 
állván, hazánk függetlenségéért, hazánk alkotmá
nyáért vivtak és elérvén azt, visszaléptek polgár
társaik sorába, kisértetve a köztisztelettől s leg-
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inkább azért, mert saját keblökben találták ju
talmukat, nem keresvén azt elérni polgártársaik 
megadóztatása á l ta l 

Én ennélfogva Gajzágó képviselő úrral a 
napirendre szavazok. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i I<ajos b á r ó : T. ház! Sok
szor tapasztaltuk azt e házban, hogy midőn egy 
vagy más törvényjavaslat vagy petitio tárgyal
tatott, többen képviselőtársaim közül, a kik nem 
a magyar nemzetiséghez tartoznak, fölléptek bi
zonyos nemzetiségi követelésekkel; most azonban, 
midőn ezen ügy tárgyaltatik, ők igen tapintato
san e térre nem léptek, méltányolták azon szent 
érzelmeket, melyek bennünket valamennyiünket 
eltöltenek. 

Ez üresen hagyott térre azonban a mai na
pon rálépett két férfiú: Gajzágó Salamon képvi
selő nr és utána a miniszterelnök maga, és csi
náltak ezen ügyből, mely legkevésbé sincs a 
nemzetiségi kérdéssel összekötve, nemzetiségi kér
dést. (Felkiáltások a balon : Igaz 1 TJgy van l Moz
gás és ellenmondás a jobbon.) Nem nemzetiségi kér
dés ez, mert minden nyelvkülönbség nélkül akarja 
részesíteni ezen határozati javaslat hazánk ár
váit és özvegyeit és azért nem tételezem föl 
senkiről, szóljon ez bármily nyelven, hogy iri
gyelhetné azon kegyadományt, melyben az or
szág által részesittetik az illető, vagy hogy kész 
volna ezt megtagadni. 

Az igen t. miniszterelnök ur mindenek
előtt azt is mondotta, hogy ne csináljunk ezen 
határozati javaslatból és átalában semmiből po
litikai tőkét. 

Elismerem, hogy ez politikai tőke; de ezen 
politikai tőkét mi nem magunknak akartuk fön-
tartani; fogadják el a t. képviselő urak e hatá
rozati javaslatot, és akkor megosztakozunk vala
mennyien ezen politikai tőkén. 

A t. miniszterelnök ur még azt is mon
dotta, hogy csak azon hazafiságot becsüli, a mely 
ebből nem csinál tüntetést. En is osztom e né
zetet. Ha valaki szegénynek, árvának akar vala
mit adni, tegye azt szerényen, tegye azt lehe
tőleg a nélkül, hogy azt a közönség tudomására 
juttatná. Hanem kérdem: midőn egy miniszter 
miniszteri székéből egy aláírási ivet mutat föl, 
a melyre oda van írva 10,000 frt, hát az nem 
tüntetés ? (Zajos helyeslés bal felől. Ellenmondás 
jobbról és főlkiáltások: Követésre mtlió példa. Hosszas 
nyugtalanság.J 

Minden tényből különböző következtetéseket 
lehet vonni, hogyha az különböző oldalról tekin
tetik ; hanem sohasem tapasztaltam azt, hogy 
egy tényből oly különböző logikai következteté
sek vonatnának, mint azon tényből, melyet ren
desen azzal fejeznek ki, hogy: „vessünk fátyolt 
a multakra." 

Ha arról van szó, hogy nyugdíjban részesit-
tessók egy olyan ember, a ki az absolut kor
mány különböző korszakait keresztülszolgálta 
és ekkép segédkezet nyújtott az absolutismus-
nak a szabadság elnyomására, segítséget nyúj
tot t Ausztriának Magyarország megsemmisítésére: 
akkor azt mondják, — és ezt teszi a kormány által 
előterjesztett budget is— „vessünk fátyolt a mul
takra," adjunk neki nyugdijat. 

Midőn arról van szó, hogy egy olyan hon
polgár jutalmaztassák, a ki a hazáért elvérzett, 
vagy a hazáért szenvedett, akkor "is azt mond
ják: „vessünk fátyolt a multakra," ne adjunk 
neki semmit. (Élénk helyeslés és derültség bal fe
lől. Ellenmondás jobbról és fölkiáltások: De igen, 
adjunk, írjunk alá!) 

Bár ezen az oldalon (a bal oldalra mutat) 
pendittetett meg azon eszme egyik t. barátom 
által, hogy t. i. mindenesetre jobban esik a szű
kölködőnek, ha segélyt nyer az egyes honpolgá
rok kegyadománya, szívok jóindulata által, mint 
hogyha azt az ország szavazza meg, mely a köz
adóból folyván be, ebbe olyanok is fizetnek, kik 
ezt nem szívesen teszik: én nem osztom ezen 
nézetet; mert azt hiszem, mindenkit inkább meg
nyugtathat az, ha az egész ország határozata 
következtében van az elismeréssel irányában, 
(TJgy van! bal felől) és nem utaltatik egyes 
egyén kegyadományaira. Kérdem: nem demoráli-
sálja-e az a nemzetet, ha azt mondják, hogy 
azok, a kik hiven szolgáltak a házának, azok 
menjenek koldulni 1 Ha önök elfogadják ezen 
eszmét, meglátjuk, midőn a nyugdijak tárgyal
tatnak, következetesek lesznek-e ehhez és azt 
fogják-e akkor mondani, hogy a kiszolgált me
gyefőnökök nyugdijait töröljük ki a budgetből, 
és utalják-e őket kegyadományokra ? Azok szá
mára nyissanak maguk között aláírási iveket, ós 
nem a honvédek rokkantai, özvegyei és árvái 
számára! 

Gajzágó t. képviselőtársunk, midőn napi-
rendretérésről szóló határozati javaslatát beadta, 
azt monda, hogy mindig figyelembe kell venni 
az ország pénzügyeit. Igaz. De igen különös és 
fájdalmas reám nézve az, hogy akkor, midőn a 
honvédek jutalmazásáról vagy árváik ellátásáról 
van szó, akkor azt mondják: nincs pénz; midőn 
pedig idegen adósságok elvállalásáról és azok 
jutalmazásáról van szó, kik a haza ellen mű
ködtek, akkor van pénz. (Ellenmondások a jobb 
oldalon.) 

Azt monda továbbá a képviselő ur, hogy 
egyik országgyűlés megváltoztathatja a másik ha
tározatát, és azért az 1848-ki országgyűlés ha
tározata is megváltoztotható. 

Ugyan kérem, ha ez elveket elfogadnók, 
hová jutnánk? micsoda biztositéka volna annak, 
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ki a hazát szolgálja, az ország által adott szó
ban, az ország határozatában? Mit mondanának a 
a jelen honvédek, tisztviselők, ha 1875-ben vagy 
1895-ben valamely országgyűlésnek eszébe jutna, 
hogy nem ad semmit, mert egyik országgyűlés 
megváltoztathatja az előbb lefolyt országgyűlés 
határozatát . Vajon nemes — hozzáteszem — 
becsületes te t t volna-e ez az országgyűléstől? 
Azt felelem reá, hogy nem. (Balról fölkiáltások: 
Igaz.) 

A képviselő ur még azt is emlité, hogy 
minden ígéret nem teljesíthető, mely a hon
védeknek adatott, különösen az, 1849-ben adot
tak ; tehát miután mindent nem teljesíthetünk, 
ne adjunk semmit. Én pedig azt mondom: tel
jesítsük az ígéretnek azon részét, mely teljesít
hető, és ezen határozati javaslat mindenesetre 
oly ígéretre utal, mely teljesíthető. Továbbá a 
képviselő ur azt monda, hogy Magyarország 
ezen politikának köszöni létét. Bocsánatot ké
rek, én ezen nézetben nem osztozom. Nem ezen 
politikának, nanem köszönheti azon hősöknek, 
kik Magyarországot annak idején megvédték s 
különösen köszönhető azon politikának, mely a 
jelennel ellenkező irányt követett, mely minden 
csábitásnak és édesgetésnek ellenállt. (Helyeslés 
balról.) 

A t. képviselő ur azt is monda, hogy az 
1848-ki törvényeknek nem is lehet tökéletes 
érvényök, mert azokat különösen a nemzetisé
gek — ismét a nemzetiségek — nem fogadták, 
nem fogadják el. E szerint semmi törvénynek 
sem lehet érvénye s különösen a mostaninak, 
az 1867-iki kiegyezkedésnek sem, mert a nem
zetnek nagy része nincs azzal megelégedve. (Föl-
Máltás bal felől: Ugy van!) 

Továbbá azt mondta a t. képviselő ur, hogy 
nem követte a nemzet a fejedelem azon ma
gasztos tényét, melylyel az a koronázás alkal
mával a rokkant honvédekről s azok árváiról 
némileg gondoskodott. Elismerem, hogy nem. 
És miért nem ? Azért, mert önök nem fogadták 
el azon határozati javaslatot, melyet Tisza Kál
mán t, barátom és mi beadtunk, a mely által 
kimondatott volna, hogy közelisméréssel ós hálá
val viseltetünk azok iránt, kik e hazát nehéz 
időkben védelmezték. Ezért nem követtük ; nem 
pedig azért, mert tán aláírás utján nem bírt 
oly összeg előteremtetni, mely szükséges lett 
volna, mert az ország, sajnos, nem volt azon 
helyzetben. 

Még egy észrevételt kell tennem a t kép
viselő urnák egy nyilatkozatára. Azt monda a 
t . képviselő ur, hogy 1849 után földön hevert 
a honvéd zászlója. A földön, t. ház, sohasem 
hevert az, mert vagy a zászlót magát eltakar
gatták gondosan azok előtt, kik azt mint az 

absolutismus szolgái kutatták, vagy ha ezt nem 
tehették, szivökben élt az tovább. Azon eszmékkel, 
miket a képviselő ur i t t elmondott, nem' is fog
juk azt magasre emelni. 

Azt mondja a t. képviselő ur, hogy ö tisz
teli a honvédet; igen, de azért országos határo
zat következtében elismerést szavazni nem akar, 
és midőn a honvédek özvegyei és árváinak se
gélyezéséről van szó, akkor át tér a napirendre. 

Én részemről, t. ház, igen szomorúnak ta
lálom azt, hogy vannak olyanok, kik azt állít
ják : épen arra nincs pénzünk, hogy a nemzetnek 
adott szavát beváltsuk. A határozati javaslat 
által azt, hacsak némikép is, teljesítenek, s mi 
mégis vonakodunk, 

Végül kijelentem, hogy e határozati javas
latot elfogadom. íElénk helyeslés bal felől.) 

B á n ó J ó z s e f ; T1 ház! Azon előadások 
után, melyek ez oldalról előttem elmondattak, 
bevallom egész őszinteséggel, hogy minden to
vábbi indokolást teljesen feleslegesnek tartok. 

Egyre azonban megjegyzésemet indokolni 
akarom, t. i. azt, miért szavazok e határozati 
javaslat ellen s miért fogadom el Gajzágó t. 
barátom índitvá,nyát ? 

Egy beszédében t. Tisza Kálmán képviselő 
ur febr. 23-ikán ezeket mondta: „Nem szabad 
mindent szembehunyva elfogadni, mi a szabad
ságnak ós szabadelvüségnek neve alá rejtőzik." 
Ugy találom t, ház, hogy azon indítvány, mely 
a túlsó oldalról tétetett, valósággal csak a sza-
badelvüség neve alá rejtőzik. (Ellen-mondások bal 
felől. Helyeslés jobb felől.) Nekem meggyőződésem 
az, hogy sokkal szabadelvűbb téren áll az, ki 
saját zsebéből akar az Ínségen segíteni, mint az, 
ki a más zsebének rovására akar segíteni. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) 

E téren látom azon indítványt, melyet Gaj
zágó barátom beadott, azért pártolom azt. (He
lyeslés jobb felől.) 

E s z t e r h á z y P á l g r : Pirulnom kellene, 
ha az előttünk történt miniszteriális szép példára 
és felszólításra szorultam volna. Mondom, én pi
rulnék, mint hazafi, mint volt honvéd, mint ka-
putba travestiált honvéd, ha hallgatnék 

A volt honvéd örökre számithat a haza há
lájára, s annak özvegyei s árvái szintén. Nem. 
magam igazolására, de Veszprém lelkes megyém 
becsületére mondom, kénytelen va,gyok mondani, 
hogy megóvjam becsületét a törvényhozó testü
let előtt e csarnokban, hogy 1861-ben véletle
nül az én elnökletem alatt lelkes hazafiak és a 
megye fiai hozzájárulásával alakult egy választ
mány — és ez alakult akkor, midőn épen kelet
kezett, mintegy a levegőből jött az a bizonyos, 
különös pátens, mely igen sok magyar ember 
szivében vérmes reményeket szült, de a mely va-
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lóban, ha lángba nem borult volna, a jogfoly
tonosság petrifieálva let t volna. Akkor igen sok 
társam és megyebeli barátom hozzájárulásával 
nevezetes összeg gyűlt össze még 1861-ben, mely 
mai napon már köznl 52,000 írtra rug, a mely 
összeg megyénknek mindig rendelkezésére fog ál
lani. (Éljenzés bal felöl.) Kötelességemnek tar tom 
ezt nem a magam, de megyém becsületéért itt 
e helyen kimondani. (Helyeslés bal felöl.) 

J ó k a i M ó r : T. ház! A tegnapi fontenay-i 
nagy ütközet után, a melynél, — mint a histó
ria följegyzé, — az egyik fél azért nyerte, mert 
a másik vesztette a csatát; engedelmet kérek, 
hogy még élek, és talán még az is elő fog jönni 
beszédem folytában, ho .y bocsánatot kérek, hogy 
még magyar vagyok, Én örömmel üdvözlöm a t. 
miniszterelnök ur azon lépését, melylyel e kér
dést a humanitárius térre viszi át. Én e terem
ben meglehetősen lemondtam már azon büszke
ségről, melyet a nemzeti dicsőség és adott szó 
beváltása nyújtana; it t csnpán nyomorék embe
rekről van szó, kiknek a világban fel és alá 
hányattatását semmiféle rendezett állam meg 
nem tűri. 

Uraim! képviselő urak! A ki a honvéd-kol
dust nem ismeri, nem tudja mi a koldus! Más 
koldus is elég szcmoru látvány; de legalább a 
közönséges koldusnak megvan azon hite, hogy 
ezt az Isten igy rendelte : de a honvéd-koldus
nak megvan azon tudata, hogy ezt a haza ren
delte igy! (Ugy van! hal felől.)-

Bocsánatot kérek, hogy ismét a hazáról be- j 
szélek, (Fölkiáltások jobb felől: „Hon"-ról!) pedig í 
feltettem, hogy nem fogom tenni; nem vagyok 
eléggé hozzászokva — hiába, nehezen tudom 
megszokni a közös dualisticus hazaszereteti biga-
miát. (Derültség.) Uraim! volt egy izben önkén
telenül rám mért kötelességem, s alkalmam azzal 
az egész csoporttal, melyet honvéd-koldusnak, 
bénának, nyomoréknak neveznek, igen közel 
érintkezésbe jönni, és azt mondhatom, hogy a 
mit valaha költő phantasiája teremtett, az azt 
mind meghazudtolta; tuJtesz az Hugó Viktor 
csodatanyáján, pedig az a XVI. században volt 
csak. Jönnek alakok, a melyeken elbámul az 
ember, hogy a sors iróniája, phantasiája ily nyo
morékokat tud alkotni a teremtés remekéből. 
Jönnek emberek két-három sebbel homlokukon, 
kik e sebek folytán elvesztették eszöket, emlé
kező tehetségűket, s nem emlékeznek semmire, 
csak veszteségöknek nagy emlékére. Jönnek a 
mesebeli egyesültek, a vak, ki felhúzza magával 
a sántát a lépcsőn, hogy alamizsnát kérhessen; 
emberek, kiknek csak két ujjok maradt meg 
kezükön, hogy ezekkel fogadják el az alamizsna 
filléreit, és jönnek tisztes, őszbeborult alakok, 

kiknek kicsordul a köny szemőkből, midőn az t 
a szót kell kimondaniok: „köszönöm!" — és igy 
mindig alább — emberek, kiket fel kell keresni, 
mert nem tudnak kimozdulni szűk pincze-oduik-
ból, hol a munkából kidőlve tanyáznak; gyerme
kek, árvák, magukat vigasztalni nem tudó nyo
morultak, kérik tőle a meg nem adhatot t ke
nyeret. 

És minő az egyenruhájuk ? Némelyiknek még 
van egy tisztességes öltönye, mert megtanulta a 
koplalást, mert máskép nem kap munkát, ha 
keres, alkalmazást; arról pedig persze nem te
het, hogy sokkal több az ember a világon, mint 
a számára való hely; a másiknak nyakában alig 
akad meg a rongy, némelyiknek van még egy 
emlék-öltönye, mely valaha megyei hajdú nya
kából szakadt le, némelyik valóságos luxust űz 
a rongyokból, mindennap másféle rongyba látni 
öltözve, mert lakása nincs, a nyomorultat éjjel 
mindig kirabolják, és akkor egyik-másik szána
kozó sziv uj madárijesztővé öltözteti fel. — Ez 
Magyarország gárdája. — Es még azok, kik el
titkolják, hogy éheznek! a kik nem mondják 
meg azt az utolsó perczig, és csak épen a hírla
pokból olvassuk, hogy honvéd volt, ez volt neve, 
főbe lőtte magát; a másik még szerényebb is, 
bajtársainak nem akar temetési költségekkel al
kalmatlanságot okozni: beleugrik a Dunába. — 
Uraim ! az egész világon, hol civilisált emberek 
vannak, az ilyenekről gondoskodni szokás. — Ha 
ezen rovatban, a honvédelmi miniszter rovatában 
nem lehet kitéve az, hogy a rokkant honvédek 
számára asylum emeltessék, ben kellene lennie 
a belügyminiszter rovatában, mindjárt o t t , hol 
fel van véve az elmeháborodottak asyluma; épen 
azon jogon, melyen az elmeháborodottak számára 
az ország panaszos filléreiből oly sok kiadatik — 
pedig igen sok okos ember van, ki adózik arra, 
noha rá nem szorul - épen azon jogon megköve
telhető, hogy mindazon emberek, kik munkakép
telenek, kik nem birják kenyeröket megkeresni, 
azok az ország által ápoltassanak, akár mi által 
vesztették el munkaképességöket. És ne enged
jük, hogy valamikor eszébe jusson egy béna hon
védnek az őrültek házának kapuján zörgetni és 
azt mondani, hogy bocsássatok be: it t az én 

helyem. 
Uraim! két erősnek látszó érvet állítanak a 

mi határozati javaslatunkkal szembe: egyik az, 
hogy ha a bénákat segélyezni fogjuk, kik 1848-
ban a szabadságért küzdve, munkaképtelenekké 
váltak, akkor vagy meg fogjuk sérteni, vagy 
hasonló követelésre fogjuk ingerelni a másik nem
zetiségi tábor bénáit és nyomorultjait. Uraim! e 
dologban, ha magamra maradok is, nekem saját 
önálló véleményem van. (Ralijuk!) 
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Ha én hozzám egy ily alak jő, milyent le
írtam, és midőn elszántam magamban, hogy mit 
Isten engedett tennem érte, megtegyem, akkor 
nekem azt mondja, de én nem a három szinü 
zászló alatt küzdöttem, nem fogom visszatenni 
tárezám a zsebembe, hanem azt mondom: sánta 
vagy, béna vagy, adósod vagyok! (Helyeslés.) 

A másik érv, t. ház az, hogy ezáltal mi 
bizonyos gyengédséget fogunk megsérteni, melylyel 
tartozunk az uralkodó háznak, tartozunk a ki
rálynak. (Halljuk!) Ez van fölállítva, mint meg-
ingathatlan logikai tétel. „Egészen — a mi
niszterelnök ur mondta ezen szavakat : — egé
szen különböző dolog az, hogy ő felsége a király 
ad-e adományt azoknak, kik ellene küzdöttek, 
vagy pedig a nemzetnek képviselőháza ad ado
mányt azoknak, kik a király ellen küzdöttek." 
Helyes a logikai tétel, eddig elismerem. Két do
log van, mi nem engedi magát elvitáztatni. Az 
egyik a logika, a másik az éhség. A logikának 
azon tételéből, hogy különbség Van a közt, hogy 
a király adjon-e, vagy a nemzet? nem követke
zik, hegy már most senki se adjon. Ha ez volna 
a logikának következése, azt talán érteném, ha 
a dahomei szultán alattvalója volnék, a ki azon 
jó tulajdonsággal birt, hogy az ellene harczol-
taknak kezeit el szokta fűrészeltetni; de miután 
nem az vagyok, hanem vagyok ő apostoli királyi 
felségének alattvalója, kell önöket figyelmeztet
nem arra, hogy e czim: „apostoli" — fölötte áll 
még a királyi ezimnek is. (Fölkiáltás jo'.bról: Nem. 
áüí) Arról a királyról, a ki az apostoli ezimet 
viseli, még föltenni sem szabad azt, bogy őt egy 
humanitási czél által, a nyomorultak ellátásával 
sérthesse a nemzet. 

T. ház ! Örökösen azt mondják, valahányszor 
e kérdés fölmerül: kellemeden kérdés — nagyon 
jól tudom, — azt mondják, hogy ebből politikai 
tőkét akarunk verni és terelik kifelé a társadalmi 
térre. Az 1867-iki országgyűlés mondta, midőn 
ugyanezt sürgettük, hogy ez a társadalom ügye; 
karolja föl a társadalom és segélyezze őket: mert 
ez hozzá tartozik. Es mi történt? A király kegy
adományához járult a nemzet egy oly összeggel, 
mely minden adó forintnak egy tized krajezárnyi 
quótáját képezi. Természetesen ezen egy tized 
krajezár quótát nem minden egyes ember fizette, 
hanem fizette bizonyos körülirt hazafiúi kör, 
melyet mindig ott találunk minden hazafias ada
kozásnál, mely 100%-ét fizeti ma az ország által 
közczélokra kivetett adóknak. Ennek egy év alatt 
vége volt. Már most mi következik? Azok az 
emberek, kik ezen összegből kicsiny összegeket 
kaptak, azt megették; mit csináljanak most újra? 
Próbálják meg ismét, hogy hogyan esik a kop
lalás? Ezt nem lehet eídisputálni: valakinek újra 
kell az ügyet kezébe venni. A társadalom visz-

szautasitotta őket ide, az országgyűléshez; hatá
rozati javaslatot adott be, és az országgyűlés 
újra visszautasította a társadalomhoz. Ismét 
megkezdtük az adakozásokat ós begyült minden 
adó forint után Vi0 krajezár töredék. 

Igen szívesen üdvözlöm a t. miniszterelnök 
urat azon téren, hogy ő aláírást nyit meg, még 
pedig egész szokatlanul, i t t az országgyűlésen. 
Ugy látszik, ezzel mégis elismeri azt, hogy a 
törvényhozás termében van helye ezen nyomo
rultakon segíteni; mert ha nem ez lett volna 
feladata, akkor i t t most ily szép példával nem 
lépett volna elő. A lapokban, épen az ellenzéki 
részről már régen meg van kezdve a rokkant 
hon védek" menházára az adakozás. Én magam is 
szerény tehetségemhez képest évenkinti adózásra 
köteleztem magam, még pedig oly összeggel, mely 
a t. miniszter ur ajánlatával szemben nem kény
telen pirulni. Miért nem méltóztatnak azóta tár
sadalmi utón hozzájárulni ? Vag)" egyik vagy 
másik utón. de segítenünk kell. Nagyon jól tu
dom, mit fognak erre mondani. Nem helyeslik 
magát az eszmét, hiszen a miniszterelnök ur is 
ilyesmit engedett előbbi nyilatkozatában keresz
tülszivárogni, mintha az eszme magában nem 
is volna jó, mert hiszen i t t is van invalidus ka
szárnya és abba még sem megy egy rokkant sem 
lakni. De hiszen nem is az az eszmének gyakor
lati oldala, hogy egy börtönbe bezárjuk őket. 
Megvan annak a maga módja, méltóztassanak 
ahhoz hozzájárulni. 

Ez, uraim, kellemetlen tárgy, tudom; de 
elő fog jönni annyiszor a mennyiszer, és hiába 
a leszavaztatás, hiába a kigunyolás, mert míg 
ezen odalon egy ellenzéki képviselő ül, míg 
egyetlen ember a sajtóban az ellenzéki tollat 
forgatja, ezen kérdés mindaddig elő fog jönni, 
elő fog jönni mindaddig, míg egyetlen béna hon
véd fog járni a hazában. (Jobb felől ellenmondás.) 

Én uraim, ha most e határozati javaslattal 
megbuknánk, leszavaztatnánk, indítványozni fo
gom, hogy vétessék be a király civil-listájába a 
következő tartalmú positio: 

,,Az 1848 — 49-iki harcz által munkaképte
lenné vált rokkantak asylumára tábor és zászló 
különbség nélkül." Ha onnan is el fog utasíttat
ni, a jövő évben ujabban fogom azt hozni az 
igazságügyminiszterium budgetjének azon tételé
nél, mely a börtönökről szól : mert a bonvédek 
annyit csak megérdemelnek, mint a rabok. Ha 
onnan is elutasittatom, indítványba fogom hozni 
a cultuszminiszterium költségvetésénél, (Jobb fe
lől derültség) ha onnan is elntasittatom, indít
ványba fogom hozni a pénzügyminisztérium költ
ségvetésénél, a hol a finánczokról van szó. (Jobb 
felől derültség) 

Egy válaszom van még, t. ház, a napirendre 
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térést indítványozott képviselőtársunk előadására, 
ki a logika követelményei szerint igy állítja föl 
a tételt, — hogy: miután megsérthetnénk bizo
nyos elhatározásokkal egy nemzetiséget, a mely 
nekünk nem jó barátunk; tehát sértsük meg in
kább az egész magyar nemzetet, a mely nekünk 
jó barátunk. Ez megfordított logika, s midőn 
tagadom a majort, tagadom a miuort, a eonelu-
siót annál inkább tagadom. 

T. képviselőház! Végzem azzal, hogy ha 
gyökeresen orvosolni kívánjuk e sebet, mely seb 
meg nem szűnt az által, ha örökösen eloszlat
juk : tartok tőle, hogy ez eloszlatás palliativája 
egyszer a nemzet azon nemesebb részére fogja 
magát venni, melyben a lelkesedés terem. Pár
tolom Ivánka határozati javaslatát. (Bal felől 
helyeslés.) 

P l a c h y Lajos: T. ház! A haza hálájára, 
fölfogásom szerint, kiváltságos joga nincs azok
nak, kik fegyverrel kezökben voltak hivatva a 
haza szabadságát, jogait védelmezni : mert az 
erkölcsi erő, a ezél iránti tevékenység époly 
szükséges és hatékony a sikerre, mint maga a 
pusztító harez diadala. Ha oly elvet állítanánk 
föl t. ház, hogy mindazok, kik a haza megmen
tésében közreműködtek , megjutalmaztassanak; 
(Közbekiáltások: Ez nem jutalom !J ezen elvet ki 
kellene terjeszteni mindazokra, kik a veszélyben 
bármely módon szenvedtek és" előmozditák a sza
badság ügyét, s kik egyátalán áldozatokat hoz
tak. Mert kérdem, egy Battyány, Perényi, Jes-
szenák, Csányi halála nem volt-e áldozat? (Fol-
kiáltások : Igaz!) Egy Bónis, egy Szentiványi, egy 
Madocsányi, egy Nyáry, egy Szontág — a Csa
nádit értem, — és maga indítványozó Ivánka 
Imre és Clementisz Gábor képviselőtársaim bör
tönszenvedései nem voltak-e áldozat? és azok, 
kik hosszú éveken át ették a száműzetés kenye
rét és tűrték annak nyomorát, vagy kik minde
nektől megfosztva, vagyonuknak csak romjait 
látták, és- kik szenvedték az üldöztetés bármely 
nemét, nem hoztak-e mindezek áldozatot ? És 
hol van egy is ezek közül, ki vissza ne utasíta
ná a jutalmat, ha megakarnék jutalmazni azért, 
hogy hazafiúi kötelességeiket teljesítek. (Helyes
lés jobb felől.) A hazafiságnak, t. ház, csak egy 
méltó jutalma van, s ez az, mit minden áldozó 
saját önérzetében megtalál. 

Daczára azonban ezen meggyőződésemnek, 
távolról sem akarom kétségbe vonni, sőt annak 
tagadóját bűnösnek tartanám, hogy a volt hoa-
védharezosoknak, vagy rokkantjaiknak, a hazáért 
elvérzettek özvegyeinek és árváinak ne lenne 
joguk a haza segélyét igénybe venni; de t. ház, 
ha ez elv törvénybe iktattatnék, hova vezetne 
ez etnográfiai és statisztikai viszonyaink közt ? 
épen ezt — mert politikai eszélytelenségnek tar-
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tom e helyen vitatni, taglalni nem fogom — 
ezt önöknek, indítványozó tagtársaimnak komoly 
és hazafias megítélésére bízom. 

Távol legyen tőlem, hogy valakit msg.sár-
teni vagy gyanúsítani akarjak; de miután e té
ren már történt ő felsége koronás fejeddbnlak 
által a legragyogóbb példa — melynek követé
sére, minthogy ő felsége szive s nemes lel
külete által utalt bennünket, — én is ez u t a t 
követve, fölszóllitom a túlsó oldal képviselőit: 
kövessék maguk részéről is ez utat, annál is in
kább, mert mai napon is egy szintén ragyogó példát 
láttunk e házban. Kövessük tehát azt. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Non quid juris, sed qaid coasílii. E politi
kai eszélyesség elvét követve, pártolom igaa t. 
Gajzágó képviselőtársam indítványát. (Helyis'ís 
jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Igen t. képviselőház! 
Mielőtt némely ma itt te t t észrevételre válaszol
ni szerencsém lenne, legelsőbben is egy átaíános 
megjegyzéssel kell kezdenem beszédemet. Ez áta
íános megjegyzésem az, hogy mindazok, kik a 
mai napon és körülbelől a múltkor is ezen sző
nyegen levő indítványról szóltak, m ásról beszél
tek, mint a miről valóban szó van . Mert ime 
legközelebb előttem szólott képvisel ő ur is igen 
szép és meleg szavakban fejezte ki. hogy a ha
zafiság jutalma csak az öntudatban lelhető és 
keresendő. 

Igen szépen fejezteid, hogy ha haz afiui érdemről 
van szó, a hazafiúi érdemet megtaga dni nem lehet 
azoktól sem, kik nem mint honvédek, h anem máskép 
szolgálták életök s szabadságuk ve szélyeztetésé-
vel a hazát ; de midőn ezt igen s zópen elmon
dotta, akkor a tárgyra vonatkozóla g nem bizo
nyított semmit, merfc senki közölü nk nem kéri, 
hogy a hazafias érdemek jutalmazta ssanak, (He
lyeslés bal félő ) hanem kérjük, hogy azok szen
vedésének enyhítéséről gondoskodjunk , kik a haza 
szolgálatában lettek nyomorultak, kik a haza 
szolgálatában szerzett érdemek miatt sinlődnek s 
szenvednek, és pedig gondoskodjék az, a kit e 
gondoskodás jogosan egyedü' illet: m a g a a haza. 
(Közbeszólások: Ugy van!) 

Különben az elleniuditványb, v agy az indo
kolt napirendet tártai uazó indít ványt beadó 
igen t. képviselő ur beszédének elején, midőn nem 
arról beszólt, a mit fog mondani, hanem ar
ról, a mit nem fog mondani, t ö b b e k közt fel
említette, hogy ő nem fogja mist a z t kérdezni: 
vajon az egyszer mi r leszavazott indít ványt lehet-
e a ház előtt megint felhozni ! Bátor vagyok fi
gyelmeztetni őt, hagy miután ezen szavaival 
mintegy azt hagyta sejteni, mintha ő azt hely
telennek tartaná, hogy a házszabályok igenis azt 
mondják, hogy ugyanazon „ülósszik b an" egy 
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már egyszer leszavazott indítványt ujolag a ház 
elé, hozni nem szabad, de még azt sem mond
ják hogy ugyanazon országgyűlés másik üléssza
kában, annál kevésbbé pedig azt, hogy az áta-
lános választások után Összejött nj országgyűlésen 
nem lehetne egy elébb leszavazott indítványt 
a ház elé terjeszteni. (Helyeslés bal felől.) Szeret
ném is t udn i : mi történt volna mind hazánkban, 
mind másut t a világon a legszebb a legszabad-
elvübb, a legüdvösebb eszmékkel, ha azok egy
szer leszavaztatván, többé szóba nem hozathat
tak volna? (Felkiáltások jobbról: Nem mondta!) 
Ritkán van egy szép eszmének azon szerencséje, 
hogy a legelső alkalommal pártolásban részesül
jön s többséget nyerjen. Ha azon eszmét, a mi 
egyszer elvettetett, ujolag szóba hozni nem sza
badna, akkor az örökre el volna temetve. 

Azt is monda a t . képviselő ur, bár ezt is 
csak azok közt, melyeket — úgymond — nem 
akar figyelembe venni és melyeket csak mellé
kesen érintett, hogy itt a nemzeti becsületről 
és a nemzet adott szaváról szólni nem lehet 
mert egyik országgyűlés határozata a másik or 
szággyűlést nem kötelezi, mert ilyen kötelező 
erővel a jövő országgyűlésre csakis a törvény 
bir. A t. képviselő urnák, ha valóságban oly tör
vényes kötelezetséget ért, melyért valakit tán 
meg is lehetne perelni, tökéletesen igaza van: 
mert csakugyan ily módon kötelező erővel csak 
a törvény bir, s a múlt országgyűlés által ho
zott törvény maga is a jövő országgyűlésre csak 
is addig kötelező, míg a jövő országgyűlés azt 
meg nem változtatja. 

De van ezen kötelezettségen kívül egy má
sik kötelezettség is, melyet igaz, hogy biró előtt 
megnyerni nem lehet, és mely miatt biró előtt 
valakit beperelni nem lehet: de a melynek egy 
oly testületben, mint egy országgyűlés, mint egy 
képviselőház, mégis majdnem nagyobb hatalom
mal kell birnia, mint a törvény bir, és ez az 
erkölcsi kötetezettség. (Helyeslés bal felől.) Az er
kölcsi kötelezettség az, melylyel az országgülés 
viseltetik, és ez az, mely minket kötelez arra, 
hogy a hazáért szenvedő csonkák és árvákról 
gondoskodjunk. És ezen erkölcsi kötelezettséget 
elutasítani, ismétlem egy képviselőháznak, a nélkül, 
hogy az valaha magát az erkölcsi világban meg-
boszulná, nem lehet. (Közbeszólások bal felől: Igás, 
Igaz!) 

Azon állítás, hogy, ha elfogadtatik is a határo
zati javaslat, nem lesz mindannak elég téve, a mi 
1S4 8-ban egy vagy más pont által igértetett, 
tökéletesen igaz. De én érteném ennek folytán, 
ha valaki közülünk megtámadtatnék azzal, hogy 
miért nem akarjuk mindazt teljesíteni, a mi 18-
48-ban igértetett? de hogy azért támadnának 
meg, mert helyzetünk tekintetbe vételével jelen

leg csak azokra szorítkozunk, melyek elutasit-
hatlanok, melyek legégetőbbek, legpregnansabbak, 
hogy ezért lehetne minket megtámadni, ós en
nek alapján azt mondani, hogy ne adjuk meg 
tehát ezt se, megvallom, én ezt felfogni nem tu
dom : mert azt tartom, és az erős meggyőződé
sem, hogy igenis lehet azt mondani a jutalmat 
várónak, a munkaképesnek, hogy a jelen hely
zetben a jutalmat kénytelen leszen nélkülözni; 
de nem lehet azt mondani a szenvedőnek, a nyo
morúnak, te a hazáért szenvedsz, nyomorgasz, 
de nyomorogj tovább, én nem akarok tudni rólad. 

A t . képviselő ur némileg beburkolózva 
beszélt a koronának zománczárói, a koronának 
fényéről. Engedje meg, hogy én erre azt jegyez
zem meg, mikép meggyőződésem szerint igenis 
ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy legyen a koro
nának necsak csalékony, múlékony zománcza, 
de legyen állandó fénye, melyhez a homálynak 
nyoma se férkőzzék. (Helyeslés bal felől.) Engedje 
meg egyszersmind azt mondanom, hogy ezen zo-
mánczot és fényt azok veszélyeztetik, a kik az 
alkotmányos elvek szerint megszabott határokat 
átlépvén, a korona tekintélyének kérdését a mér
legbe dobják. (Helyeslés bal felől. Pulszky közbeszól: 
Ezt senki sem tette.) 

A t. képviselő ur azt kérdezte, szemben Vá
rady képviselő társammal: hiszi-e, hogy a 48-ki 
törvényekkel, és átalában azok mindegyikével, 
meg vannak elégedve mindazok, a kik e hazában 
laknak, és kik különböző nemzetiségekhez tar
toznak ? Engedjen meg a t. képviselő ur, de mi
dőn valamely kötelességet teljesíteni akarunk, 
— ha mindig azt fognók kérdezni, hogy meg 
van-e azon törvénynyel, a mely iránt kötelessé
günket teljesíteni akarjuk, mindenki elégedve e 
hazában: akkor igen könnyű lenne feladatunk, 
mert akkor nem lenne mit teljesítenünk. Mert 
nincs törvény, vegyük akár az összes, akár csak 
az egyes törvényeket, a melylyel mindenki e ha
zában megelégedve volna. (Helyeslés bal felől.) 
Csakhogy meg kell jegyeznem részemről azt is, 
hogy igenis tudom, miszerint vannak olyanok, 
kik megelégedettének voltak és megelégedettének 
— ugy hiszem — ma is az 1848-ki törvények 
nem egy határozatával; de hogy én részemről 
nem osztályozom az elégedettek és elégedetlenek 
számát nemzetiségek szerint; mert biztosithatom 
a t, képviselő urat, hogy valamint az 1848-ki 
küzdelemben, egyik vagy másik táborban, láttunk 
embert minden nemzetiségből, ugy az 1848-ki 
törvényekkel elégedettekés elégedetlenek táborában 
is látunk eleget minden nemzetiségből; annyiban, 
a mennyiben—ugy hiszem— valójában azt, senki 
kétségbe nem vonh tja, hogy magyar ember is 
van elég, ki az 1848-ki törvényeknek sok hatá-
rozmányát és közben épen a leghelyesebbeket is 
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ha lehetne, szeretné még az emlékezetből is kitö
rölni; (Igazi bal fel 81) de ilyenek kedveért én 
részemről megtagadni azt, a mivel köteles va
gyok azok iránt, kik az 1848-ki törvényeket 
védték, soha- és semmi körülmények között haj
landónem vagyok. 

Méltóztatott a t. képviselő ur fölemlítem, 
hogy én, mint ő monda, megróttam a miniszter 
urat azért, hogy a színház ügyében tapintatla
nul járván el, a nemzetiségi kérdést mintegy 
szőnyegre hozta. 

Én, igaz, a nemzeti színház megemlitését 
hibának tartottam, hibának pedig főleg és min
denek fölött azért, mert már a megelőző or
szággyűlés határozatai szerint el kellett volna 
azt hagyni; de hibának tartom mindig, történ
jék az akármilyen részről, midőn valamely 
kérdés megoldásánál az argumentálhatás kedve
ért, vagy pedig vigyázatlanságból a nemzetiségi 
kérdés mellékesen szóba hozatik. Csakhogy ép-
ugy, mint akkor nem helyeseltem a belügymi
niszter ur eljárását, kénytelen vagyok hasonló 
őszinteséggel megvallani, hogy roszallanom kell 
azt, miszerint a legelső helyen ő és utána az 
igen t. miniszterelnök ur is — csakhogy argu-
mentátiót meríthessenek belőle, — mindent meg
tettek, hogy i t t a nemzetiségi kérdést föleleve
nítsék (Élénk helyeslés bal felől. Tagadás jobb felől.) 

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, az igen t. 
miniszterelnök ur beszédének egy részére, mely
ben ő azt mondotta, hogy, ha országgyülésileg, 
adó utján akarunk intézkedni e kérdésben, csak 
két lehetőség van: vagy az, hogy intézkedünk 
csak azokért, kik mint honvédek az 1848-ki 
törvények mellett az egyik táborban szolgáltak, 
nem pedig azokért is, a kik az ellenkező tábor
ban voltak, és akkor megsértjük, fölizgatjuk, 
elidegenitjük azokat, a kik az ellentábor néze
teit helyeselték; 

Andrássy G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Nem egészen azt mondtam. 

T i s z a K á l m á n : Meglehet, hogy nem 
szórói-szóra ezt méltóztatott mondani, de minden
esetre ez az értelme szavainak. . vagy pedig a 
másik tábornak nyomorultjait is segélyezni fog
juk, akkor pedig megsértjük azokat is, a kik az 
1848-ki eszmék védőit segélyezni óhajtják és igy 
az eredmény az, hogy vagy egy részt, vagy 
mindkét részt elégületlenséget idézünk elő 

Engedje meg a t. miniszterelnök ur, de én 
nem érfcem, hogy ő ezt mikép mondhatta. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Én értem! 

T i s z a K á l m á n : Fölteszem, hogy érti. 
különben nem méltóztatott volna mondani. 
(Derültség.) Én azonban ismételni vagyok kény
telen, hogy nem értem. ííem értem pedig azér t : 

mert azon ellentábornak nemcsak nyomorult
jairól, de azon ellentábornak harczosairól is 
gondoskodva van, gondoskodva van a budget-
ben, fizetjük minden esztendőben, (ügy van! bal 
felől.) Legalább kénytelen leszek azt mondani, 
mindaddig, mig az igen t. miniszterelnök ur be 
nem bizonyítja azt, hogy azon katonai nyugdi
jakban és azon katonai özvegyek és árvák 
nyugdijaiban, a melyeket a közös költségvetésben 
fizetünk, nem foglaltatnak azok nyugdijai is, 
a kik 1848-ban ellenünk harczoltak. Én ugy 
tudom, hogy benne foglaltatnak azok a közös 
nyugdíjban , és benne foglaltatnak ezen kí
vül Magyarország nyugdijaiban azon polgári 
hivatalnokok is, a kik nem karddal, de tollal har
czoltak ellenünk, és a kik vezették reánk — 
kénytelen vagyok ismételni — az orosz táboro
kat, (Élénk helyeslés bal felől) és a kik a háború 
lezajlása után is szolgáltak mindenkit, a ki 
bennünket elpusztítani akart. (Zajos fölkiáltások 
bal felől: Ugy van!) 

Ezeknek nyugdiját fizetjük. (Fölkiáltás a bal 
oldalon: Igaz!) Ha mármost ezek nyugdijait fizet
jük, és ha ez nem sért bennünket: akkor való
ban szeretném látni, ki lenne az, ki a méltányos
ságnak még csak színével is rósz néven vehetné 
azt, ha mi — nem nyugdíjazzuk a mi harczo-
sainkat, hanem segélyezni akarjuk nyomorékain
kat. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az 1848-ki elesett zászlóról Simonyi Lajos 
t. barátom, és ha jól emlékszem, )STyáry Pál t. 
barátom is elmondotta nézeteit. Én magam is 
azon nézetben vagyok, hogy mindazok, kik ma 
az 1848-ki zászló felemelésén örülnek, s a zászló 
árnyékában magukat jól érzik, mindazok mondom, 
azt igen is köszönik először és mindenek fölött 
azoknak, kik ezen zászlónak a becsületet meg
szerezték. Mert nem kétkedem a felől, hogy, ha 
Magyarországon az 1848-ki események azon hő
sies küzdelem nélkül zajlottak volna le, ha ezen 
hősies küzdelem be nem bizonyítja azt, hogy a 
magyar nemzetben még van életerő, van élet
képesség: meggyőződésem szerint, meglehet keve
sebb anyagi veszteség, kevesebb véráldozat 
ért volna bennünket; de mindenesetre már 
réges-régen még csak a neve is feledve lett 
volna a magyar nemzetnek. (Élénk helyeslés a 
bal, oldalon.) 

Igenis, azoknak, kik az 1848-iki zászlót 
védték, kiknek azt két ellenséges nagy hatalom 
kardcsapása ütötte ki kezeikből, tartozunk elis
meréssel, és nemcsak azoknak, kiknek sikerült 
ezen zászlót, habár sok részben csonkán föl
emelni; igen is azok, kiknek sikerült fölemelni, 
tartozunk köszönettel azoknak, kik megterem
tették Magyarország számára azon helyzetet. 
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h ogy minden csapás után még élnie és föltámad-
n ia lehetett. {Zajos helyeslés a hal oldalon.) 

És midőn ilyenekről van szó, nem helye
sel hetem azon állítást, hogy a félremagyarázás
n a k 'és azon lehetőségnek elkerülése végett, 
hogy megsértjük némileg a haza más ajkú lakos
ságát, ne teljesítsük azon kötelességet, melylyel 
az illetők iránt viseltetünk. Mert az én meg
győződésem szerint a magyar honvéd nem egy 
pár tnak, hanem az országnak volt katonája 
( Edyeslts a lat oldalon) és midőn önök más utón 
való segélyezést ajánlanak nekünk, a kik azt 
mordjuk, hogy így fogjuk föl a kérdést, akkor 
ugy tüntetik föl a 4S-ki honvédeket, mint párt-
katenákat ; és midőn ellenkezőleg az ellentábor
ban harezoltakat országosan nyugdíjaztatják, 
utoljára azt lehetne mondani, hogy azok voltak 
Magyarország védői. (Közbeszólások hal felől: TJgy 
van Helyes!) 

Egy oly tekintélyre hivatkozott a képviselő 
ur, mely tekinté ly , ha meg birna itt köztünk 
szóhmlani, meghajolnék előtte. Ezek a dicső el
hunyt honvédek. Azonban engedje meg azt is, 
hogy az ő bizonyítékát nem fogadom el az iránt, 
mit mondanának ezek a túlsó oldalon: mert ugy 
hiszem, hogy azt magyarázni, mit mondanának 
ők, valóban sem egyikünknek, sem másikunknak 
kizárólagos kiváltsága nincs. 

Egyben egyetértek vele, s ez az, hogy ha, 
miként ő monda, ugy győződnének meg azon 
honvédek, hogy mi félünk, akkor meglehet, hogy 
ők is azt mondanák, miszerint ne fogadjuk el 
az indítványt; de akkor bizonyára meggondol
n á k azt is, és kétség támadna leikeikben a fe
lől , hogy volt e hazában a hősi küzdelemre 
m éltó ok, s vajon nem chimera-e a hazaszere
te t , midőn 20 rövid év alatt oda juthattunk, 
hogy nem csak a küzdéstől, de a küzdőkrőli 
megemlékezéstől is félünk? (Élénk helyeslés hal felől.) 

Az igen t. miniszterelnök ur Nyáry t . ba
rátomnak szavaira azt mondotta, hogy azok 
azon szótáltól "valók, a m e l y szótárból vett sza
vakkal a kormány és a kormánypárt gyanusit-
tatni szokott. 

Én figyelemmel hallgattam az ő beszédét, 
de ugy láttam, hogy szavai csak egy szótárból, 
a hazafiúi érzület és a kötelességét érző sziv 
szótárából vétettek. (Közieszelősök jobb felől: Sen-
Mn<k sincs pátense a haza fisé gr a!) Ha e szótár
ban rejlő szavak már gyanúsítás önökre nézve, 
— a mit nem hiszek, de megengedem, hogy csa
lódhatom — de ha ugy van, akkor szomorú. 
(Közbeszólás: Igen szomorúi Derültség jolb felől.) 

Igen t. miniszterelnök ur előadván a hely
zetet, előadta, hogy a honvédek egy részéről 
már gondoskodva van. Azck ugyanis, kik előbb 
a császári hadseregben szolgáltak, már kapják 

nyugdijaikat, s a honvédségben is adatik nekik 
alkalom, a hazát ismét szolgálhatni. Ez alkalom-
n al nem tartom föladatommal összeillőnek, hogy 
akár a nyugdijak kérdését, akár pedig azt, hogy 
minő mérvben és mily utón adatik alkalom a 
volt honvédeknek a honvédségben szolgálni, vi
tassam. 

Csak azt vagyok egyszerűen, mint szorosan 
a tárgyhoz tartozót megjegyezni bátor, hogy ez 
azon inditványnyal szemben, mely beadva van, 
a dolgon semmit nem változtat; mert mi nem 
kérünk nyugdijat a volt honvédek számára: mi 
ellátását kérjük a nyomorultaknak, árváknak és 
özvegyeknek. (Helyeslés bal felől.) 

Előadván a történteket a t. miniszterelnök 
ur, azt is mondja, hogy a történtek után nem 
hitte volna, hogy még valaki e kérdésből politi
kai capitálist akarjon csinálni. 

A politikai capitálisra nézve nekem csak 
egy megjegyzésem van. Minden politikai párt a 
világon, megengedem, olykor megkísérti egyből 
vágj7 másból politikai capitálist csinálni magá
nak ; de az én meggyőződésem szerint legalább 
az ellenzéknek a politikai capitálist nem az el
lenzék csinálja, hanem a kormánynak hibái, 
(Helyeslés bal felől) és viszont a kormány politi
kai capitálisa azon hibákban rejlik mindenütt, 
— mert átalánosságban szólok — miket az el
lenzék elkövet. Ha már most ugy méltóztatnak 
látni, hogy e kérdés számunkra politikai capitá-
lis, akkor csak önmagukat vádolják, mert ez 
annak a jele, hogy nagyon hibásan jártak el e 
kérdésben. (Élénk helyeslés és derültség bal felől.) 

A politikai okokról is méltóztattak beszélni. 
ED is el fogok mondani egy oly politikai okot, 
mely engem legalább tisztán, mint politikai ok 
is vezérel, és e politikai ok az : hogy a leg
nagyobb hibának, a legnagyobb politikai botlás
nak tartom azt, ha megengedjük, miszerint 
folyvást saját magunk által adott példákból le
gyen bebizonyítható azon tény, bogy az, ki ha
zánk ellen, szolgál, mindig megleli jutalmát, mig 
az, a ki mellette szolgál, nyomort szenved. 
(Hosszas éljenzés és taps bal felől.) 

Ha hajlandóságom volna magamat elbízni, 
a mai napon csakugyan okot meríthettem volna 
erre, mert a t. szónokok majdnem mindnyájan, 
— legalább igen sokan — az én szavaimat 
idézték; pedig azon szerencse, hogy szavai min
denki által idéztessenek, saját állítása támoga
tására nem mindennapi dolog; tudtommal főleg 
a bibliára szoktak igy hivatkozni, csakhogy az 
én szavaimmal is az történik, a mi történik 
természetesen a bibliával, hogy igen sokszor ha
misan idézik és félremagyarázzák. {Derültség.) 
Különben most csak arra akarok reflectálni — 
és csakis arra reflectálok az ő beszédéből — a 



142. országos Ülés márczius 11, 108. 53 

mit Bánó képviselő ur idézett, hogy én egy al
kalommal azt mondtam: „nem szabad vakon, 
szemhunyva megtenni azt, a minek megtételére 
a szabadelvüség nevében szólittatunk föl, és azt 
monda, hogy ez alkalmazható a mi indítványunkra 
i s ; egyszersmind mint a valódi szabadelvüség 
kinyomatát állította oda a miniszterelnök urnák 
10,000 forintnyi ajándékát. (Közbekiáltások jobb 
•felől: Nem azt mondta!) Nem tudom, a gyors
írók készen vannak-e már jegyzeteikkel; e sza
vakról jót nem állok, de én ugy tudom, hogy 
azt méltóztatott mondani, mikép az az igazi 
szabadelvüség, midőn valaki, miként miniszter
elnök ur tevó, saját zsebéből áldoz. (Fölkiáltások 
jobb felől: Nem mondta! Bal felől: Azt mondta : 
Zaj.) r 

Én azt hiszem, hogy az, a mit a miniszter
elnök ur ma i t t a ház előtt t e t t , és a mi ez ok
ból természetesen itt a házban beszéd tárgya is 
lehet, — megérdemli a bőkezűség, meg a nagy
lelkűség nevét, de a szabadelvüséggel annak 
semmi köze sincs. (Ugy van bal felől.) Ez bő
kezűség a szenvedők irányában, de oly bőkezű
ség, mely iránt óvatosaknak kell Sennünk: (El
lenmondás, zaj jobl felől) mert e bőkezűség azon 
köpenyeg, mely alá, igaz, nem a szabadelvüséget, 
hanem a nemzeti kötelességet akarja a nemzet 
szemei elől elrejteni. (Zajos ellenmondás jobb fe
lől, élénk helyeslés bal felől. Jobb felől fölkiáltások : 
Ott a köpenyeg!) 

Különben, tiszt, ház! midőn én — miként 
mondani fölösleges — a határorati javaslatra 
szavazok, egyúttal ezen i t t fölmerült tény irá
nyában végezni fogom szavaimat ugyanazzal, a 
mivel 1867-ben végeztem: 

„A mi a magán-adományozást illeti, én ré
szemről szívesen hozzájárulok ; s gondolom, 
hogy valamint eddig nem maradtunk hátra mi, 
kik az országos intézkedést kívánjuk, ugy ezen
túl sem maradunk káti-a. Sőt helyeslem ezen 
módot, és egyátalában nem kívánom, hogy, ez 
szűkebb körre szoríttassák: nem követelem, hogy 
okvetlenül adó vagy kölcsön utján történjék in
tézkedés : de a mit követelek, az , hogy ha 
az ország vagyonosabb lakosai önkéntes adako
zás utján — mit igen helyesen teendenek — 
meg akarják kímélni a szegényebb nép vállait a 
tulterkeltetéstől, ez is országos határozat foly
tán történjék, és a begyülendő pénzekről az or
szággyűlés rendelkezzék." 

Ezt mondottam 1867-ben. ezt mondom most 
is, és csak annyit teszek hozzá, hogy én részem
ről — bár erőm és tehetségem szerint valamint 
járultam eddig, (A miniszterelnök közbeszól: Én is 
ugy járultam!) ugy járulni fogok, mint magán
ember is mindig ahhoz, hogy magán-nton is se
gítve legyen, — bevégzettnek e kérdést aem 

fogom tekinteni soha sem mindaddig, mig abban 
az országgyűlés maga intézkedni nem fog. Vajon 
azonban az országgyűlés intézkedése a segély
adóból vagy magán-adakozásból történjék-e? az 
másodrendű kérdés, én bármelyikhez hozzájárulok, 
(Fölkiáltás jobb felől: Hát minő intézkedés történjék f) 
de az intézkedésnek az országgyűlés által tör-
vényhozásilag kell történni. (Éljenzés bal felől) 

V á r a d y J á n o s ; T. ház! Tagadhatlan, 
hogy Ivánka Imre és társai ál tal . . . (Tartószaj.) 
Tagadhatatlan, hogy Ivánka Imre és társai ál
tal beadott határozati javaslat a legjobb szán
dékra mutat, a legjobb szívből ered, és bizonyo
san mindnyájunknál viszhangra talál azon szem
pontból, hogy azokról, kik a hazáért küzdöttek-
kik a haza rósz idejében veszélyeket állották ki 
és illetőleg akkor sebekben szenvedve, most már 
munkaképtelenekké váltak, azokról gondoskodni 
kel l ; de én ezélját is nézem ezen indítványnak. 
— Ennek első czélja lehet a segélyezés, melyet 
a volt honvédek részére akarnánk előteremteni, 
másik iker czélja lehet a nemzet hálaérzetének 
kifejezése, mely a jövőre nézve egyszersmind a 
törvényhozás által örökittetnék meg. Mindkettő 
igen szép és nagy kötelesség, de mielőtt az or
szággyűlés egy ily nagy kötelességet magára 
vállalna, ugy hiszem, meg fogja, gondolni: vajon 
lehet-e és másodszor okszerűen lehet-e ily köte
lességet teljesíteni ? 

Az első kérdésre nézve. t. ház, lehet-e ily 
kötelességet nekünk jelenleg teljesíteni 1 egy ösz-
szehasonlitást leszek bátor fölhozni. (Halljuk!) 

Valamint hálával tartozik az ország a hon
védeknek, kik életöket, egészségeket áldozták a 
haza oltárára., ugy köszönettel tartozik mindazon 
hazafiaknak is, kik kár t szenvedtek a forrada
lom ügye alatt, és azt béketűréssel és nagylel
kűséggel viselték ; a haza köszönettel és kárpót
lással tartozik például mindazok iránt, a kik 
azon pénzt elfogadták, melyet a kormány kibo
csátott. Ez volna személyes joguk, a vagyonbiz
tonság portulátama, és következetesen ahhoz, mit 
épen Nyáry Pál képviselő ur is mondott, hogy 
az 1848-ki országgyűlés nem habozott az ak
kori szükségek fedezésére 40 millió frtot meg
szavazni; azt kérdezhetném: vajon azon 40 mil
lió forintot a nemzetnek visszatéríteni nemvolna-
e épugy kötelessége! Ne tegyünk a kötelezettsé
gek közt különbséget, mert akkor csakugyan 
bejutunk a labyrintbe, a melyből nem meneked
hetnénk, mert azt fognók látni, hogy ennyi ál
dozatra nem vagyunk képesek. Ha pedig nem 
vagyunk képesek mindazoknak födözésére, ne 
tegyünk kivételt törvény utján; mert a törvény 
ugy tartozik egyiknek igazsággal, mint a má
siknak. 

Izgatásra akarni használni ily kérdést, azt 
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hiszem, e házban senki sem akar ; de ha valaki 
azt mondja, hogy ha ezen kérdés el nem múlik, 
az izgatni fog holnap, holnapután, erre azt mon
dom, hogy ha a t . ház elfogad egy bizonytalan 
összeget, ami ily alakban „ honvédsegélyezés" 
czim alatt fog megszavaztatni, mi fog történni 
azok részére, kik az 1848-ki bankjegyek által 
vagyonukat elvesztették, vágy más módon meg-
károsittattak ? ha pedig törvényhozás utján nem 
kaphatnának kárpótlást, nem várható-e sokkal 
nagyobb izgatás azok részéről, kik 40 millió, ké
sőbb 80 milliónyi kölcsön és azután a sok száz 
miihóra menő károsítások által vagyonukat el
vesztették? 

Azért én azt hiszem, hogy nem okszerű, és 
nem a mi erőnkhöz méltó, hogy ily terheknek 
elvállalására vállalkozzunk. Másodszor nem is po
litikus. Előre bocsátom, hogy, ha a honvédeknek 
akarunk valamit tenni elismerésül, ezt én is he
lyesnek tartanám. De, nem vagyunk még azon 
téren, hogy ily kérdések egyátalában ne hozzák 
az országot izgalomba; mert még mindig ott va
gyunk, hogy horvát, szerb és oláh testvérienk, 
és mindazok, a kik az 1848-ki harczokban elle
nünk tettlegesen részt vettek, ezt szívesen nem 
teljesítenék. Nem gáncsolni akarom én most azt, 
hogy ők ellenünk harczoltak, de bizonyára, ha 
most nekik honvédeink javára kellene áldozatot 
hozniok, bizonyosan követelnék ők is, hogy az 
ország részéről, segélyezés az ő harczosaikra 
nézve is történjék. De továbbá, ha van valaki — 
és a mint hallottam, van—a ki azt követeli,hogy 
csak az 1848-iki harczban sebesültek és most már 
munkaképtelenek részére történjék ezen segélye
zés, méltóztassanak megengedni, akkor elveszti 
zománczát ezen eszme: mert akkor az országos 
elismerés helyébe lép a humanitás szempontja, 
mely az országnak kötelességévé teszi, hogy gondos
kodjék azokról, a kik munkaképtelenek és tehe
tetlenek. E szempontból pedig a községek rende
zésénél kell majd intézkedni. 

En egyébként azt hiszem, hogy ha vannak 
is ily honvédek, nincs annyi, a mennyinek kép
zeli a világ, mert sokkal több az ámitás, mely 
e czim alat t nyerészkedést keres. 

E részben a haza, e részben az egyes pol
gárok tettek annyit, mi az országnak örök időre 
dicsőségére fog szolgálni. 

Jókai Mór képviselőtársam a múltkor dicsői
tet te Vidacs képviselőtársam eszméit, ki hason
lóan magánúton ugy, mint a fejedelem, ugy, 
mint ma e háznak nagy része, magánúton akar 
a szükségen segíteni és én is szivemből osztozom, 
és üdvözlöm őt azon tért . De igen csodálkozom, 
hogy midőn épen előbb a túlsó oldalról egy ily 
egyéniség iránt köszönet szavaztatott, az ily ma-
gánutoni áldozatért mégis Tisza Kálmán azt az ál

dozatot subsummálta, illetőleg a miniszterelnök 
urat gyanúba vette. Ily kifejezések, t . ház! nem 
fognak segíteni, hanem segíteni fognak oly esz
közök, melyeket ezélba vett a fejedelem és foly
ta to t t a nemzet, milyent te t t a nevezett igen t . 
baloldali kédviselőtársunk és ezélba vett épen 
most a miniszterelnök ur, midőn indítványba 
hozta, hogy magánúton segélyezzünk. 

Ha ily utón haladunk, meg vagyok győ
ződve, hogy lesz eredménye, lesz a honvédségen 
segítve, és nem fog bekövetkezni, a mit Jókai 
egykor mondott, hogy „fön az ernyő nincsen 
kas", hanem igenis lesz menház is ugy az ott 
levő mint egyéb munkaképtelenné vált honvé
deken segítve lesz. 

Pártolom Gajzágó Salamon indítványát. 
M á t t y u s A r i s z t i d : Elismerem, t. kép

viselőház, és azt hiszem, egyet fognak velem 
érteni, hogy egy neme a bátorságnak kell ahhoz: 
fölszólalni akkor, midőn a vita már a jelen stá
diumot érte el, különösen azok után, a miket 
Debreczen város igen t. képviselője czáfolatul a 
háznak túlsó oldaláról intézett állításokra föl
hozott. De mert maradt egy tér, melyet eddig 
a vita harczai — mert igazat adok Pulszky 
Ferencz képviselő urnák, ki megjövendölte, hogy 
harcz fog támadni, habár sajnálattal adok is 
neki igazat — mondom — mert maradt egy 
tér, melyet e vita harezosai még el nem foglal
tak : engedje meg a t. ház, hogy röviden a 
kérdés fölötti nézeteimet, és inkább azon indokok 
fölötti nézeteimet, melyek valóban vezérlik az 
igen t. jobb oldalt, habár azokat teljesen nem 
is vallották be, én is elmondjam. 

Kénytelen vagyok, t. képviselőház, a leg
nagyobb tisztelet korlátai közt, melylyel viselte
tem a ház iránt, viseltetem minden egyes kép
viselő iránt, mégis kijelenteni, hogy én ma nem 
az elvek, hanem az ürügyek harczát látom a 
jobb oldalon; és mert ez benső meggyőződésem, 
habár nem tagadom, hogy az ürügyek harczára 
azon meggyőződésnél fogva van kényszerítve a 
jobb oldal, mely őt egy bizonyos kényszerhely
zet látására készti és mert — mondom — az 
ürügyek ezen harczával szemben szükségesnek 
tartom, hogy képviselői kötelességem érzetében 
elmondjam én is azt, hogy mit tartok a negatio 
valódi indokának. Ezért emeltem szót, ezért ké
rem néhány perezre becses figyelmöket. (Hall
juk .') r 

Én tudom azt, t. ház, hogy az 1867-iki 
kiegyezkedésnek áldozatokat hozni kellett; én 
tudom azt, hogy nem mindenütt és nem min
denben lehetett elérnünk azt, a mi jogos, hanem 
figyelmezni kellett arra is, hogy mi opportun. 
Nem helyeslem az áldozatokat, illetőleg azok 
mértékét, de tudom azt, hogy az opportunitás-
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nak igen is bellett bizonyos fokig szerepet ját
szani, hanem azon mérték, melyet a t. túlsó 
oldal most is alkalmaz, e kérdésben is alkalmaz, 
azon mérték —- szerintem — nem szükséges, 
azon mérték veszedelmes; és akkor, midőn a 
hazát ily utón gondolják megmenteni, akkor fog
ják a hazát elveszteni. (Mozgás.) 

T. ház! Én nem^tudom, miért ne használnók 
legalább az őszinteség azon fokát egymás irá
nyában, hogy akkor, midőn oly nehézségek, me
lyek a jobb oldal meggyőződése szerint legyőz-
hetlenek, akkor azok föitárassanak. Nem ez fogja-e 
a helyzetet tisztázni, nem ez fogná-e megnyug
tatni a kedélyeket? nem ez fogná-e azon meg
győződést szülni bennünk, hogy, ha valóban igy 
van, ha jelen viszonyaink közt máskép segíteni 
nem lehet, adjuk meg legalább az őszinteségnek 
a kényszerűség által követelt mórtékét ? Az őszin
teségnek ezen mértékével tartom én szükséges
nek föltárni őszintén a helyzetet, a melyben 
vagyunk, nem pedig eltakarni azt, s oly ürü
gyekkel küzdeni, melyek mégis láttatják velünk 
a valóságot és egyszersmind önmagokban — meg
győződésem szerint — károsak. Mert —hogy csak 
közbevetőleg mondjam,— tökéletesen csatlakozom 
Debreczen városa t. képviselőjének azon kijelen
téséhez, hogy azon szerep, melyet ma Gajzágó 
és a t. miniszterelnök ur elfoglaltak, midőn a 
nemzetiségi érzületekben keresték az indokot, 
melynél fogva a határozati javaslat el nem fo-
gadtathatik, hogy — mondom — azon szerep 
oly szerep, melyben eddig tán láttuk tündökölni 
azon képviselőtársainkat, kik nem mindenben 
éreznek velünk nemzetiesen egyet, de kiknek 
padjairól eddig még, hála Istennek, ily hangokat 
nem hallottunk. Hogy nem fog-e ez káros gyü
mölcsöket teremni, azt tán a közel jöro fogja 
megmondani. Am lássák, figyelmeztetem a t. 
h á z a t : ha követjük ez uj irányt, a nemzetiségi 
érzületek uj iránya, uj aerája lenne szentesítve. 
E részben csatlakozom Tisza Kálmán képviselő
társam meggyőződéséhez; de — mert képviselői 
kötelességem őszintén szólam, és mert az őszinte 
szólást ép oly fontosnak tartom, mint az oppor-
tuu hallgatást—ki fogom mondani a valódi in
dokok iránti nézetemet. (Eláll! Halljnk!) 

Sais lefátyolozott képe áll előttem, nem 
ugy, hogy áldozatul essem, mint Schiller költe
ményében meg van irva, hanem ugy, hogy, ha 
lehetséges, hogy ezzel legkisebb, legparányibb 
szolgálatot is tegyek hazámnak, bátor leszek a 
fátyolt föllebenteni, és azon igazságot, melyet 
el akarnak titkolni, földeríteni. (Halljuk!) 

Nekem, t. ház! meggyőződésem, hogy épen 
ngy a honvédügyben, mint más kérdésekben is, 
melyek az eddig meghaladott kérdések közé tar
toznak, azért nem lehet nemzeti politikát követ

nünk, azért nem akarja azt a t. jobb oldal kö
vetni, mert meggyőződése, hogy a bécsi kor
mánynyal szemben, vagy mert igen nehéz meg
nevezni Bécsnek valódi factorait, vagy bizonyos 
katonai körökkel szemben, vagy az udvar poli
tikájával szemben, vagy az udvar bizonyos nagy
hatalmú személyiségével szemben, vagy tán a 
fejedelemmel is szemben, hogy — mondom — 
ezen faetorokkal szemben, épen ugy a honvéd
ségi kérdésben, mint más már elintézett kérdé
sekben magunkat meg kell tagadnunk, és azt, 
mit szivünk és hazafias nemzeti érzelmünk pa
rancsol, el kell utasítanunk, minthogy hazánk 
jólléte igy kívánja: mert hiszen csakis ezen ar
gumentumra hivatkozik a jobb oldal, melynek 
jóhiszeműségét nem vonom kétségbe. Meg kell 
tehát azon factorok előtt hajolni. De én ezt ta
gadom, t. képviselőház, és nagy politikai hibá
nak tartom a kormány gyengeségét, szemben 
azon befolyásokkal, melyek a nemzet valódi ér
dekeinek és fölvirágzásának útját állják. 

Ám mondja meg a t. kormány bármelyik 
tagja : mily veszély származhatik az országra 
abból, ha a miniszterelnök ur ő felsége vagy 
azon emberek elé lépne, kik a honvédségnek 
törvényhozási utón való elismerését, az árvák 
és rokkantak fölsegélósét semmi czim alat t meg
engedni nem akarják, s mondaná nekik : a nemzet 
ezt akarja, azon magyar nemzet, mely fátyolt 
vont a múltra, mely a fejedelemmel őszintén ki
békült, és mely egyedüli biztos támasza a feje
delemnek. Én azt hiszem, hogy, ha ennyi bátor
sággal fogna a kormány birni; ha á fejedelem
nek rósz tanácsosaival szemben a jó tanácsot, 
a trón biztosságát csakugyan egyedül elősegítő 
jó tanácsot fogná adni, akkor a fejedelem előtt 
a magyar tanácsot mindig meg fogna hallgat
tatni. De ha a magyar kormányférfiak mindig 
visszarettennek; ha a közös hadsereg embereinek 
befolyása előtt meghajolnak ; ha egy láthatlan 
kéz, melyre egy alkalommal Schwarcz Gyula 
képviselőtársam oly jellemzőn utalt, viszi a sze
repet ; ha kormányunk a nélkül, hogy erejét meg
próbálná, az ellenfélt mindig erősebbnek fogja 
tartani, mint a nemzetet és saját nemzeti aka
ratunkat : akkor csak addig fog befolyásunk tar
tani, mig azon körök akarják. Ha csak aẑ  lehet 
föladatunk, hogy mindig a lemondás legyen 
törekvésünk zárfala az alkotmányosság terén, 
akkor én ezt nagy politikai hibának tartom, 
mely magát megbőszülni és a monarchiát, ha 
meg nem változik, romba dönteni fogja. Meg
győződésem az, hogy ma már a trónokat szu-
ronyokkal föntartani nem lehet, hogy a habs-
burg-lothringeni dynastia trónja addig áll fön, 
a mig azt alkotmányos népei fontartják. 

Ha, mitől én nem félek, bekövetkeznék oly 
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szerencsétlen időszak, hogy ő felsége trónjának, 
támaszát szuronyokban keresné, nem akarok jós 
lenni, de akkor e trón össze fogna roskadni. 
(Helyeslés hal felől.) Minthogy pedig a tény, mely
nek a határozati javaslat kifejezést akar adni, a 
nemzet közérzületével találkozik, — minthogy ab
ban a valódi hazafias érzelmet beismerte a jobb ol
dalon is minden szónok — nem is sürget mást, mint 
azt, hogy a honvédek iránt elismeréssel legyünk: 
szerintem a kormánynak be kell látnia azt, 
hogy ezen kérdésben erélyesen, a nemzet akara
tának érvényesítésére minden található eszközt 
fel kell használnia és Bécscsel szemben szilárdan 
megállania; (Helyeslés bal felől) de akkor, midőn 
beismerni sem akarja a kormány, midőn a jobb 
oldal minden szónoka takargatja gondosan a 
valóságot, a mit különben talán négy szem közt 
be is vallanak, hogy e kérdésben lehetetlenség a 
„non possumus" politikája : nem a nemzetiségek 
érzelmeiben, hanem Bécs akaratában rejlik a mi
nek folytán a nemzet, ,a magyar kormánytól 
azon erélyességet, melyet tőle követelhetne, nem 
várhatja. (Andrásy Gyula gr. minisztereinöli kesé
vel a szónok felé tagadólag int.) 

Igen örültem volna, ha kegyes lett volna 
miniszterelnök ur nemcsak végszavaimat, hanem 
előadásom azon részét is meghallgatni, a midőn 
Bécs politikájáról szólottam, akkor nem lett 
volna alkalma egyes szavaim negatióját bizonyos 
kézmozgással kisérni. 

T. ház! E politika, ismerjük el, az a poli
tika, a mely lehetetlenné tette egy oly kívánság 
teljesítését, a mely világos törvényben gyökere
zik, és a mely miatt elmaradt az ujonezozási 
törvény czimónek törvényes alakban meghatá
rozása ; és ez azon politika, melylyel szemben a 
kormány nem akar erélyes lenni, melylyel szem
ben megtűri, hogy a Szent-György téren egy 
Henczi szobra íonálljon; ez azon politika, mely 
megtűri azt, hogy a Szent-Grellért-hegyen oly 
erőd álljon, a melyről ágyuk ásítanak reánk, 
mintegy azt mondva, hogy addig mehettek csak, 
a meddig nekünk tetszik. (Helyeslés bal felől) 

Ezek és ehhez hasonló tények jellemzik al
kotmányos állapotunkat, és ezzel szemben a kor
mány mindig csak azt hangoztatja, hogy jelen 
viszonyaink között többet tenni nem lehet, hogy 
több önállóságot Bécscsel szemben magunknak 
kivívni nem lehet. Ez az. a mit szerintem az, a 
ki oly hatáskörrel bir, mely a jelen viszonyok 
helyes fölismerését tételezi föl, magáévá, saját 
politikájává nem tehet soha. Az osztrák biroda
lom mostani viszonyait épen sokan oly színben 
akarják föltüntetni, hogy ott az alkotmányosság 
is magának a monarchia fönállásának egyedüli 
eszköze, ha a nép enged mindenben, ha a feje
delem vagy a bécsi kormánykörök akarata tel

jesül mindenben, és ezen hitet akarja^ a kor
mány évek óta keblünkbe csepegtetni. Én ezen 
hitet soha nem vallom, mert azt tartom, hogy 
az osztrák monarchia és vele az uralkodó ház 
csak Magyarország által állhat fön, hogy a 
magyar nemzet akaratának legalább a jog és 
törvény keretén belől már ma teljesülni kell; 
hogy a nemzet akaratának nem egy táborszer
nagy, sem egy tábornagy, sem nem tudom, egy 
titkosan működő egyházfi, sem senki ellent nem 
állhat: csak érvényesíteni kell a nemzet akara
tát , csak bátran keli a nemzet politikája mellett 
küzdeni. És, t . ház! mert én az előttünk fekvő ja
vaslat el nem fogadásának indokát ezen dolgok
ban látom, s mert meggyőződésem, hogy a jobb 
oldali t . képviselő urak is velem szemben szin
tén elismerik ezen indok valóságát, csak nem 
tartják ojoportunusnak ezt a házban kimondani, 
én ellenben nemcsak opportunusnak, de szük
ségesnek tartom ráutalni, azért voltam bátor a 
határozati javaslat támogatására ily szellemben 
szólani. (Helyeslés a bal oldalon.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Méltóz
tassék megengedni, hogy ezen kérdést egészen 
más szempontból vegyem föl, mint azok, a kik 
eddig hozzá szólottak, 

Midőn ezen dologról van szó; lehetetlen 
vissza nem idéznem emlékezetembe, hogy az egész 
ügy miként állott 1848-ban. Mi volt az 1848-ki 
mozgalom 1 Igen ügyes felhasználása olyan eu
rópai körülméiryeknek, a melyeket nem mi te
remtettünk. Azokat igen ügyesen felhasználtuk 
arra, hogy a nemzetnek régi óhajtásait már egy
szer, a mennyire lehet, érvényesítsük, és érvénye
sítettük is. Érvényesítettük azon ifjonti lelkese
déssel, a mely nem nézi az akadályokat, a mely 
nem nézi mindazt, a nii ellen áll, és elmegy a 
legszélsőbb szélsőségekig. 

ISÍem tudtuk, hogy mi lesz a jövendő. Azt 
láttuk, hogy igazság az, a mit kívántunk. Tudtuk 
azt, hogy a nemzet szintén kívánja mindazt, és 
azon voltunk, hogy egészen teljes mértékben fizet
tessünk ki, hogy érvényesítsük azon jogokat, a 
melyekért őseink századokon át küzdöttek. 

És megszereztük mindezt. Kivívtuk a per
sona] uniót, nem volt semmi quota, nem fizet
tünk semmi államadósságot. Mi tökéletesen a 
függetlenség alafján rendeztük ügyeinket, ugy a 
mint ezt a t. háznak egyik része még most is 
kívánja. 

í íem mondom, hogy nem volt akkor jogunk 
hozzá, nem mondom, hogy ez nem volt az or
szág többségének kívánsága. 

Meg kell azonban vallanom, hogy az első 
enthusiasmusban, mindjárt az első pillanatban 
megfeledkeztünk arról, hogy ez által igen tekin
te t re méltó érdekeket megsértünk, megsértünk 
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Bécsben, és megsértünk máshol is, hogy ennek 
folytán rokonszenvre az országon kivül sehol nem 
számithatunk. De mit gondoltunk mi akkor az
zal, hogy mi más országok rokonszenvét meg 
nem nyerjük? mit gondoltunk mi akkor azzal, 
hogy nem számolhatunk a bankárokra és a pénz
erőre, egész Európában, sőt hogy ezek mind ellensé
geink lesznek, épen azért, mert nem akartuk a 
quotát, nem akartunk részt venni az államadós
ságban. Megsértettük, ellentétbe helyeztük ma
gunkat a régi sereggel; de mit gondoltunk mi 
mindezzel1? alkottunk honvédséget, és megvár
tuk — a mint világosan kimondá Nyáry Pál, 
megvártuk — hogy akkor minden ember meg
teszi a maga kötelességét, és megtette mioden 
ember. Sőt nemcsak hogy megtette kötelességét, 
de többet is te t t annál. 

Igen jól emlékszünk azon időkre, jól tud
juk, hogy mi mindnyájan igen szívesen koczkáz-
ta t tuk vagyonunkat, szabadságunkat és életün
ket ; tet tük ezt szívesen; tettük minden számí
tás nélkül s épugy, valamint nem számí
tottunk semmit azon pillanatban; épugy vala
mint nem néztük ellenségünknek sem számát, 
sem erejét: épugy nem számítottunk arra, lesz-e, 
nem lesz-e ezután valaha köszönet; mert hiszen 
nem is &z végez nagy dolgokat, a ki azért t e t t 
valamit, hogy valaha köszönetre lehessen számí
tania. 

Igen jól tudjuk azt, hogy csak a monar-
ehiákaak, az aristocratiáknak erénye a hálada-
tosság. A democratiák mindig háládatlanok vol
tak. Igen jól tudtuk, hogy háládatlan lesz a 
demoeratia irántunk is, még ha győzünk is. Igen 
jól tudtuk ezt, mert a nemzetnek annyit kellett 
véghez vinnie, annyi föladat állott előtte, hogy 
nem ért volna reá visszapillantani azokra, kik 
nem hibából, hanem épen a haza szolgálatában 
bénultak meg, és lettek volna kénytelenek ké
sőbb is a nemzet haladása mögött visszamarad
ni. Igen jól tudtuk azt, hogy nem első ország 
lett volna a miénk, a mely háládatlan azok iránt, 
a kik szolgálják, mert a demoeratia hálátlan 
volt mindig, háládatlan is lesz, — ez a föladata. 
(Ellenmondás bal felől.) 

Es épen azért, mivel nem lehet a democra-
tiánál hálára számítani, épen azért kebelében 
teremnek a nagy emberek és nagy férfiak. Mert 
csak azok, a kik nem számítanak semmiféle há
lára, csak azok tesznek olyanokat, a melyek a 
történelemben megélnek. (Helyeslés.) 

Akkor, ismétlem, a szélsőségekig mentünk. 
Nem néztük azt, hogy az által megsértjük más 
érdekét, megsértjük az országnak igen sok la
kóját, hiszen azt 'h i t ték, hogy az őérdekeik meg 
vannak sértve az által, a mit nyertünk. Es meg 
kell vallanom, véres könyeket sírhattam, hogy 
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nem voltak velünk egy oldalon, de azt soha 
nem mondottam rólok — azt állítani nem 
lehetett — hogy az ő harezuk ne lett vol
na szintén szent : mert ők is meggyőződésűk
ért harczoltak, mert ők is mindent áldoztak, 
lettek legyen bár szerbek vagy románok — né
zetünk szerint hibás eszme mellett — de ők is 
csakúgy eszme mellett harczoltak mint mi. Én 
mindenkinek tisztelem politikai meggyőződését 
épen ugy, mint minden vallásbeli meggyőződóst, 
s azért, hogy nem enyém, más vélekedésére kö
vet nem vetek. (Helyeslés.) 

De tovább is mentünk Eljött az idő — 
mondjuk ki világosan—eljött ideje annak, hogy 
egy lépéssel tovább kellett mennünk, és ezen lé
pés az volt, hogy rebellisekké lettünk: lettünk 
pedig jó szándékból, tiszta meggyőződésből, — 
büszkék voltunk rá, hogy azok vagyunk. Elmen
tünk ezen végletig is, és minden hősiesség mel
lett mégis mi lett a dolog vége? Tudjuk, hogy 
mi lett, és azon politikának nem is lehetett más 
vége. r 

Épen azért, mert ezen politikának csakis 
ilyen vége lehetett, és mivel az előre is bizo
nyos volt, hogy ilyen lesz a vége, azért, mert az 
európai politikai áramlattal ellentétben volt: épen 
azért én ki akarom kerülni most az ilyen áram
latot, és kikerülni azon hibákat, melyeket akkor 
követtünk el. Igen, ha azon utón indulunk, me
lyen a t. baloldal szerint indulnunk kellene, tel
jes meggyőződésem szerint utoljára oda jutnánk, 
hová 1848-ból 1849-ben jutottunk. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) Es épen azért, mert nem akarom 
ezen utat követni, ellentétbe kell magamat ten
nem igen sok inditványnyal, melyekről elisme
rem, hogy tisztán a jog terén állnak; de itt nem 
a jogról van szó, minthogy mi nem vagyunk 
prókátorok, hanem arra kell gondolnunk, mit 
kell tennünk a végből, hogy a nemzet megáll
hasson, hogy a nemzet megállhasson és halad
hasson. (Élénk helyeslés a jolb oldalon.) Epén ezért 
én részemről szívesen föladok valamit a magam 
világos jogából, ha általa oly alapot szerezhetek 
a nemzetnek, hogy rajta megmaradhasson. (Élénk 
helyeslés a job oldalon.) 

Ezen nézetek vezettek ezen inditványnyal 
szemben is. Világos, hogy én is szánom azon 
szerencsétleneket, kik bénák, csonkák — bár 
meg kell vallanom, hogy sok összeköttetésben 
levén velők, azon képet, melyet Jókai oly meg
hatóan ecsetelt, költői képzelmének tulajdonítom: 
mert hiszen halálos sebbel 20 évig az ember el 
nem élhet; s csak arra figyelmeztetem, hogy 
1848 óta 20 év telt le s azon árvák nagy ré
sze most már 22 éves. (Derültség.) De mellőzöm 
e kérdést, mely sokkal komolyabb, mintsem 
hogy tréfás oldalát akarnám fölmutatni, — is-
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métlem, ha arról van szó, vajon nem szánom-e 
azon nyomorékokat? azt felelem rá, hogy igen; 
és ha arról van szó, akarok-e rajtok segíteni, is
mét azt mondom, hogy igen, akarok és kell is 
rajtok segíteni. De ha azt kérdik : oly módon 
akarok-e segíteni, mint a bal oldal határozati ja
vaslata indítványozza, azt mondom, hogy nem; 
mert azon mód, melyen a bal oldal akar segé
lyezni, a dolognak egészen más szint kölcsönöz
ne, mint a mely megilleti. Nem akarok, de nem 
is szabad e kérdésből politikai tőkét csinálni. 
Nem olyan politikai tőkét értek, milyenről szó
lott Tisza Kálmán képviselőtársam, ki azt mon
da, hogy minden hibánk az ő politikai tőkéjévé 
válik; én részemről ezen csak örülök, ha az igy 
van, mert ugy tapasztalom, hogy ezen polilikai 
tőke annyira még sem szaporodhatott föl, — s 
igy nagyon sok hibát még sem követhettünk el,— 
minthogy azon e veres szókeket nem vásárolhat
ták meg, és azokon még mindig saját pártfelein
ket látjuk. (Derültség.) 

Hanem népszerűségi politikai capitalist sem 
kell a honvédek nyomorából csinálni. Ez tökélete
sen az emberiség dolga. Abba is beleegyezem 
részemről, hogy több tekintettel kell lennünk a 
honvédek nyomora iránt, mint más embereké 
iránt. Nem akarom mondani, hogy többel, mint 
a forradalom, — mert hiszen ugy szoktuk nevez
ni azt mi is, — egyéb martyrjai, megbénult-
jai és invalidusai iránt. Hanem azt hiszem, hogy 
ezen ügy magánutra tartozik. — Nem ellenzem 
azonban azon utolsó eszméjét Tisza Kálmán t. 
képviselőtársamnak, hogy a dolog országos for
mában történjék, nem ellenzem mondom; de e 
pillanatban nem volnék képes világos javaslatot 
előterjeszteni, s épen azért a dolgok jelen állá
sában Gajzágó Salomon képviselőtársam indít
ványát pártolom. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Bizonyosan nem vettem volna 
igénybe a tisztelt ház figyelmét ma másodszor, 
ha azok, a miket Debreezen város t. képviselője 
mondott, engem nem kényszerítenének arra, hogy 
ma válaszoljak. (Halljuk!) 

Mindenek előtt azt mondja a t . képviselő 
u r ; óvjuk meg a nemzetet, — ezt még a mi
nap mondta s ma illustrálta — azon szennyfolttól, 
hogy meg legyen írva, miszerint volt Magyaror
szágon felelős magyar kormány, és volt Magyar
országnak oly pártja, mely megengedte, hogy a 
nemzet által adott szó szentsége megsértessék. 
Ezen eszmét határozottan visszautasítom. (He
lyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) Ez igen
is azon szótárba tartozik, melynek használatát 
mi el nem fogadjuk, vagy ha az folytattatnék, a 
magunk részéről is fogunk benne lapozgatni. (Nyug
talanság bal felől.) 

De nézzük magát a kérdést. T. ház! Ha va
laki, én az adott ígéret beváltásában talán a 
tulságig hajlandó vagyok menni és azt mondom, 
ha a magyar törvényhozás Ígéretet te t t , azt ta r t 
suk meg. Hanem a magyar törvényhozás, néze
tem szerint nem te t t ígéretet. A törvényhozás 
fölfogásain szerint, két tényezőből ál l : az egyik 
az országgyűlés, a másik a fejedelem. (Ugy van! 
jobb felől.) 1848-ban uraim! a két tényező nem 
együtt, hanem egymás ellen működött. Hozattak 
határozatok egy részről, és más részről, melyek, 
hála Istennek nem teljesültek, és ne adja Isten, 
hogy teljesüljenek valaha. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

Mit mondanánk mi akkor, ha ma valaki a 
végrehajtó hatalom nevében azon rendeleteket és 
határozatokat hozná itt elő, melyek akkor a 
végrehajtó hatalom nevében keletkeztek és egész 
Európát bejárták, és azt mondaná: „íme én a 
végrehajtó hatalom szólalok föl, engem ezen 
1848-iki hattrozat kötelez? mit mondanának az 
urak ? nem tudom, de mit mondanék ón, azt 
tudom : jönne e kívánság bárhonnan, visszauta
sítanám, jogosulatlannak mondanám. (Helyeslés 
jobb felöl.) Mert csak egy elv van, mely áll és 
ez az, hogy a törvényhozást csak az kötelezi föl
felé s lefelé egyaránt, a m i t mindkét tényező el
fogadott. (Helyeslés jobb felől.) Ez a jogfolytonos
ság alapja, uraim! ezen állunk mi és ha 1867-
ben nem a magyar alkotmány adatott föl, ha
nem a magyar alkotmány állíttatott vissza, s 
ennek következtében Európának egyik tényleg 
fönálló hatalma lényegesen átváltozott, a mi 
európai érdek volt, és ezen lényeges átváltozást 
mindenki különbség nélkül elfogadta : ezt annak 
köszönhetjük, mert a jogfolytonosság alapján ál
lottunk, és mert ezt nemcsak el lehetett, ha
nem el is kellett fogadnia mindenkinek. (Élénk 
helyeslés jobb felől.) E térről eltávozni nem sza
bad semmi irányban, és ha midőn e téren ál
lunk, az hányatik szemünkre, az mondatik, ez 
„szégyenfolt", ugy azt akarorm hogy mellemen 
egész életemen át ily szégyenfoltot hordozzak. 
(Éljensés jobb felől.) 

Mondotta a képviselő ur még azt is, hogy 
én akkor, midőn 10,000 frtot bátor voltam föl
ajánlani a honvédek segélyezésére, köpeny alá 
bújtam. (Ellenmondás lal felől.) Mondottam akkor 
is, hogy egyéni fölfogásommal ellenkezik, sőt 
semmi sem kerül annyi önmegtagadásomba, mint 
tüntetéssel tenni azt, a mit minden ember te t t 
eddig, és fog tenni, remény lem ezentúl is ; de 
miután, mint mondám, a kérdés azon térről, a 
hová azt az országgyűlés állította és a. hol azt 
a nemzet követte, más térre vitetett át, azt 
gondoltam, nem vétkezem, ha ismét visszatere
lem azon t é r re ; (Élénk helyeslés jobb felől) de 
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azon mondást, hogy én ez által köpönyeg alá 
bújtam volna, nem tudom elfogadni. Mióta élek, 
nem bújtam köpenyeg alá soha, és hogy ma 
kettőnk közül ki bujt köpönyeg alá, az a feletti 
Ítéletet bizom a házra, és bizom a nemzetre. 
(Zajos éljenzés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 128. 
§-a értelmében vagyok bátor fölszólalni, és ap-
pellálok azokhoz, kik beszédemet hallották, hogy 
én azt, hogy miniszterelnök ur, midőn ezen aján
latot tévé, köpönyeg alá bujt, soha nem mon
dottam, (Ellenmondás jobb felől) hanem azt mond
tam, hogy ^ez bőkezűség, ez nagylelkűség; de a 

szabadelvüséggel semmi köze nincsen, és olyan, 
amit óvakodva kell elfogadni, mert ezen nagy
lelkűség azon köpönyeg, melylyel a nemzet sze
mei előtt az adott szót el akarják rejteni." (Zaj 
a jobb oldalon. Fölkiáltások : Hát ez nem ugyanaz ?) Te
hát azt, hogy a minisztereinők ur köpönyeg alá 
bujt, nem mondtam; azonban ha tetszik, reám 
alkalmazott szavai után, visszamondom. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k ' Jövő lilés holnap 10 órakor. 

Az ülés végződik 2l/4 órakor. 

143. országos ülés 
1870. márczius 12-dikén 

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. Várady Gábor Fiume visszacsatolása tárgyában, Tisza László az er
délyi sajtó és tagositási viszonyok iránt interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentése 1 millió forint 
nak a honvédelmi minisztérium rendkivüli kóltségsi közé felvételéről. Tóbb törvényjavaslat tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasittatik. A honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy Gyula 
gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., később Go
rove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d, e. 10lj2 órakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 11-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyző
könyvre, akkor hitelesítve van. 

Az elnökséghez beérkezett irományokat a 
jegyző ur fogja bejelenteni. 

S z é l l K á l m á n : Komárom sz. kir. vá
ros közönsége a Jász-Kun kerületek feliratával 
megegyezőleg a vallásszabadságot és jogegyenlő
séget természetes következményeivel együtt tör
vény által létesíttetni kéri. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Bátor 
vagyok benyújtani Erdélyben, Felső Fehérmegyé
hez kebelezett Mikó-Ujfalu közönség felszabadult 
polgárainak kérelmét, melyben az iránt esedez

nek, hogy a Székelyföldhöz kebeleztessék és fel
szabadult birtokai országos közköltségen megvál
tatni engedélyeztessenek. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

M a k r a y L á s z l ó : Van szerencsém be
mutatni Murgács Katalin honvédözvegynek kér
vényét, melyben néhai férjének Murgács Sándor
nak, a ki a Sturecz alatt egyik karjának elvesz
tésével munka- és keresetképtelen nyomorékká 
bénittatott, a honvéd hadsereg főparancsnoksága 
által utalványozott sérv-illetékeit az ide csatolt 
okmányok és benfoglalt indokok alapján a magas 
kormány által maga részére utalványoztatni, ille
tőleg kifizettetni kéri. 

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

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Egy 
kérést leszek bátor a képviselőház elé terjeszteni. 
(Ralijuk!) 

Nagy ideje annak, hogy a t. képviselőház 
egyhangúlag kimondotta, hogy Fiume és a fiumei 
kerület Magyarországhoz közvetlenül visszacsa-
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